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Preservar o passado para construir o futuro: Itabirito
iniciará restauração de casarão da Rua do Rosário
Iniciativa inédita será realizada em parceria com o Instituto Yara Tupynambá

Marco arquitetônico da transposição da
tipologia rural para o núcleo urbano nos primórdios de Itabirito, o Casarão que pertenceu à família de Paulo Josafá, no bairro Boa
Viagem, ganhará vida nova em breve. Em
maio, a Prefeitura de Itabirito, em parceria
com o Instituto Yara Tupynambá, dará início
ao projeto de qualificação profissional, educação patrimonial e restauração da edificação
situada na Rua do Rosário.
Ponto-chave do Centro Histórico do
município, conectando as principais igrejas
e casarões da região, a histórica rua remonta
aos tempos da Estrada Real como principal
caminho ligando Minas Gerais ao Rio de Janeiro. O calçamento da Rua do Rosário, por
exemplo, assim como o da Rua 7 de Setembro, também no bairro Boa Viagem, é atribuído aos séculos XVIII e XIX.
Restauração aliada à
qualificação profissional
O projeto, encabeçado pelo Instituto Yara
Tupynambá, terá participação ativa da população. No curso de 800 horas, 20 itabiritenses
serão qualificados para ofícios como técnicas antigas de construção, alvenaria, acabamento, pintura e calcetaria. Os interessados
deverão se inscrever de 2 a 9 de maio na
Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo.
Os selecionados receberão bolsa de incentivo
mensal.
"Investimentos como esse garantem a
perenização do pensamento de conservar,
recuperar e requalificar os espaços com
sensibilidade e usos que promovam a compreensão sobre o passado desses lugares e,
principalmente, que amparem a coletividade
em ações que ajudem a multiplicar conhecimento, agregando cultura e qualidade de vida
para todos", exalta o secretário de Patrimônio
Cultural e Turismo e presidente do Conselho

Consultivo e Deliberativo do Patrimônio
Cultural e Natural de Itabirito - Conpatri,
Ubiraney Figueiredo.
O projeto de qualificação profissional,
educação patrimonial e restauração será realizado com recursos advindos do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural - Fumpac, com destinação devidamente
autorizada pelo Conpatri.
'Memória cultural é nosso
maior patrimônio'
A iniciativa reafirma a lógica cultural
implantada pela gestão municipal em 1989:
memória cultural é nosso maior patrimônio.
Desde então, o mote já inspirou intervenções
como a restauração da Igreja do Bom Jesus
de Matozinhos, no bairro Matozinhos, também associada à qualificação de mão de obra
local, da sinalização autoguiada, em 2007,
e da revitalização do Centro Histórico em
2015-2016.
"O projeto de educação profissional,
aliado às atividades práticas de restauro de
patrimônio histórico, resgata técnicas antigas
de construção e se mostra como alternativa
de formação de profissionais que poderão, a
partir de um curso com metodologia própria,
recuperar e preservar bens edificados e protegidos, possibilitando ao educando se capacitar a partir da própria prática e se apresentar
ao mercado de trabalho já experimentado",
afirma o diretor-presidente do Instituto, José
Theobaldo Júnior.
Com o padrão de qualidade
Yara Tupynambá
Responsável pelo projeto, o Instituto Yara Tupynambá traz no nome uma homenagem à premiada artista plástica montes-clarense, sua atual vice-presidente. A entidade
se destaca pelo know-how na elaboração e
execução de projetos e na restauração de ele-

mentos artísticos, bens imóveis e patrimônio
histórico.
Além dos trabalhos em Itabirito, o portfólio do Instituto Yara Tupynambá reúne
experiências em cidades como Sabará, Ouro
Branco, Itaúna, Pedro Leopoldo, Raposos e
Bueno Brandão.
Em atividade há três décadas, o Instituto
forma até cinco mil alunos por ano, em diversos programas, em parceria com a iniciativa
privada e governos federal, estadual e municipal, cumprindo papel social de destaque.
Preservar é manter Itabirito
em 1º no Sudeste
Na avaliação do secretário de Patrimônio
Cultural e Turismo, iniciativas como a restauração do casarão justificam as premiações
conquistadas por Itabirito. "É por isso que
nossa cidade foi merecidamente reconhecida como a melhor gestão nos índices de
desenvolvimento social - IDMS em diversos
setores, entre eles a gestão cultural, em todo
o território da região Sudeste do Brasil", destaca Ubiraney.
O projeto abre mais um capítulo de preservação e valorização da história, somando-se ao iniciado em 2013: a instalação de
obras artísticas, monumentos e referências
históricas nas praças da cidade. As produções
tiveram como matéria-prima o ferro, mineral de forte significado para a economia de
Itabirito.
Entre os destaques estão o monumento
que homenageia Sá Carolina, na Praça Padre
Xavier - Ponte da Açucena, parte do Programa de Educação Patrimonial; o monumento
Virtudes, no Tombadouro, em homenagem à
força de trabalho da população negra e sua
colaboração para o desenvolvimento da cidade nos mais diversos segmentos; e o Monumento Capoeira, na Praça São Cristovão,

homenageando os 40 anos do Grupo Cativeiro no Brasil e seus 30 anos de atuação em
Itabirito.
"Além disso, em parceria com a comunidade de Acuruí, do Conselho de Patrimônio
Histórico, do Ministério Público de Minas
Gerais e do Instituto Yara Tupynambá, temos
agora três templos significativos e históricos
devidamente restaurados, sendo as igrejas de
Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário, em Acuruí, e a capela de
São Gonçalo do Monte, em São Gonçalo do
Monte", destaca o secretário.
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Vereador Geraldo
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de rejeito no
bairro Saramenha
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Os moradores do bairro Saramenha têm reclamado sobre
derramamento de rejeito ao longo da Avenida Américo Renê
Giannetti, produzido pela empresa Hindalco que passa pelo
bairro Saramenha.
No final do ano passado a mineradora parou de jogar o
rejeito da fabricação de alumina na Barragem do Marzagão.
Para isso, foi implantado o “Filtro Prensa”, que seca o rejeito
para que o mesmo seja transportado por caminhões e depositado em uma área localizada nas imediações da Barragem.
Para implantar esse sistema de transporte do rejeito a seco, a empresa realizou várias reuniões com os moradores de
Saramenha, Tavares e Vila Santa Isabel, a fim de organizarem
como seria o transporte do minério.
Ocorre que o minério não tem saído totalmente seco da
empresa, fazendo com que os caminhões derramem a lama
pela rua. Com isso moradores do bairro têm efetuado reclamações sobre tal acontecimento.
Diante dessas reclamações o Vereador Geraldo Mendes, que é morador do bairro, apresentou um Requerimento
pedindo informações à Prefeitura sobre as condições para a
aprovação do projeto “Filtro Prensa” da Hindalco. O vereador
entende que a empresa tem que cumprir com as deliberações
aprovadas nas reuniões.
Segundo o Vereador Geraldo Mendes: “o transporte do
rejeito a seco passando pelo bairro não pode ser tratado como
uma questão definitiva pois, a parte negativa, fica somente para os moradores. A construção de uma Alça Viária passando
por fora do bairro é uma reivindicação antiga dos moradores,
inclusive existe projeto pronto, financiado pela empresa Vale.
Defendo que esse assunto seja retomado nas discussões com
as empresas Hindalco e Vale com a Prefeitura e Governo do
Estado”. Geraldo também
diz que: “o asfaltamento
da Estrada Real aumentou
consideravelmente o fluxo
de carros e caminhões no
bairro, e esse transporte de
rejeito da forma que está,
complica ainda mais o dia-a-dia dos moradores. São
40 caminhões por dia, de
Acompanhe o Jornalismo, às
segunda a sábado. Vamos
7h30 e 12h, c/Michelle Borges
buscar soluções”.
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Poder paralelo
domina o Rio

O ano, que ainda não encerrou o primeiro quadrimestre, tem
sido o das tragédias, cada qual a comover e arrancar mais lágrimas
da população já desgastada por incúrias na área político-administrativa, onde reina a corrupção. Entre as últimas, que incluíram chuvas
torrenciais no Rio de Janeiro, destacam-se desabamentos de dois
prédios residenciais, cuja primeira impressão, a qualquer pessoa
sem prévio conhecimento da situação, poderia ser relativa a prédios
de apartamentos, edificados regularmente, como manda o figurino.
Mais um pouco de atenção no noticiário, toma-se conhecimento de
que não é bem assim e não há muita surpresa no caso, em se tratando de Brasil, onde o errado é que está certo e onde tudo pode
acontecer... de ruim!
A tomada aérea mostra grande conjunto de prédios de cinco a
dez andares, mas o repórter informa que tudo aquilo não passa de
invasão de área de preservação ambiental, construções irregulares,
sem responsabilidade técnica, sem licença da prefeitura, etc. Afora o
fato de estarem os blocos quase colados uns aos outros, de longe parecem edificações sólidas, bem construídas, o que não se confirma de
perto, mediante vistoria superficial. Em resumo, a coisa é uma favela;
uma favela vertical! - Mas, como? – pode-se perguntar, sabendo-se
que para construção de tal porte requer-se uma série de providências,
na área legal e na área técnica e, uma vez em andamento, a obra
fica sujeita a fiscalizações. Pelo volume de construção, que requer
investimento de altas somas, é quase certo que instituições financeiras estivessem envolvidas, no negócio, com financiamento, etc. Mas,
nada do que se requer para edificações, especialmente as de grande
porte, fez ou faz parte do processo das edificações.
A contracenar com o marginalismo de todo o conjunto, há rede
elétrica nas ruas cujos nomes não se sabe e, nos blocos de apartamentos, há quadros de força com medidores instalados; também há
rede de água e quanto ao esgoto, parece ter sido lançado cladestinamente na rede oficial. – Ah! construções clandestinas existem em
todo o Brasil – dirão empedernidos defensores do ilegal em função
do social – Há, sim, porém, em caráter pontual e não com a cara empresarial cujas diretrizes, logo a seguir, sabe-se serem de organizações criminosas; milícias ou grupos paralelos, armados, que a pretexto de combater o crime, também enveredam pela criminalidade.
E agora? Este país é Republica, constituída dentro de estado de
direito, ou a “casa-da-mãe joana”, governada por safados? O conjunto habitacional marginal da Muzema é caso muito mais grave do
que se imagina, pois não se trata de apenas edificações clandestinas, porém o retrato vergonhoso em que caiu o estado brasileiro. A
coisa só veio a público porque ruíram dois prédios e pessoas, quase
duas dezenas, morreram. Só por isso, o público veio a saber. Entretanto, autoridades sabiam, políticos sabiam; ou virou prática padrão
autoridade não saber de nada, desde os tempos do “mensalão”?
Como podem ser construídos prédios de apartamentos à margem
da lei, sem que órgãos públicos e autoridades tenham conhecimento? Só neste país, onde a corrupção a tudo domina; onde o estado
de direito anda a reboque do estado paralelo do crime!
Há muito que se diz, neste espaço, que o sistema político brasileiro é totalmente corrupto e necessita, urgentemente, de mudanças; mudanças radicais, não reformas paliativas, que mantêm, camuflados, os mesmos vícios de sempre, Só mesmo uma mudança
radical no sistema político, mediante democracia aberta, o que equivale à eliminação de todos os partidos, poderá garantir aprimoramento das leis e consequente modernização do estado brasileiro.
Enquanto em vigor o atual sistema, o futuro será sempre pior que o
presente e continuarão a se ouvir asneiras como justificativas para a
incompetência das autoridades.
Entre blá-blá-blá do povo, choro das vítimas e explicações dos
técnicos, o prefeito do Rio destacou-se ao dizer besteiras. Segundo
ele, no ano passado, a Prefeitura do Rio mandou interditar os prédios,
cuja construção era irregular, mas o ato de interdição foi derrubado
por uma liminar judicial. Pergunta-se: ficou só nisso? Para livrar a cara
de bandido ou evitar a prisão de político corrupto, há sempre uma
instância superior ou recurso do qual se valer, mas quando se trata de
defender a população, garantir sua segurança e resguardar responsabilidades do próprio estado, abaixa-se a cabeça diante do primeiro
não. Por que será? Para completar, o mesmo prefeito alega que o
poder público não tem condições de enfrentar as milícias. Que raio de
autoridade é essa? Já deveria ter pedido o boné! A bandidagem deve
ter comemorado com disparos para o alto enquanto, lá fora, riem ou
choram por nossa desdita. Tamo na mão de calango!
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CARTA AOS TEMPOS

*Mauro Werkema

Tiradentes, ainda muito atual
Em uma frase, de significativa
atualidade, o alferes Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes, define a importância histórica e ideológica da Inconfidência Mineira de 1789: “Se todos
quisessem, poderíamos fazer do Brasil
uma grande nação”. Tiradentes, mártir
e líder maior da conjuração, subiu ao
cadafalso, no Rio, exatamente no dia
21 de abril de 1792, há 227 anos, nos
quais consolidou mas ampliou sua reputação de herói popular. Pagava com a
vida, aos 46 anos, por suas ideias republicanas, anticolonialistas e libertárias.
Contestado por uns, mas glorificado
pela História, o revolucionário mineiro,
com seus companheiros inconfidentes,
poetas, padres, militares e comerciantes, pregaram a liberdade pelos caminhos de Minas e se tornaram os precursores da Independência Brasileira de
1822. Nos Autos da Devassa, por suas
palavras e confissão de sua pregação,
Tiradentes reafirmou suas convicções
e os companheiros e “não traiu jamais”.
Dois livros, bem recentes, resultantes de alentadas pesquisas históricas,

atualizam a dimensão contemporânea
da Inconfidência Mineira: “O Tiradentes”, de Lucas Figueiredo, e “Ser republicano no Brasil Colônia”, de Heloisa
Starling, ambos de 2018. O primeiro
desvenda aspectos da vida do alferes
e suas andanças por Minas. O segundo revela a primazia da Inconfidência
Mineira no ideal republicano e seus
significados nos movimentos nativistas
brasileiros. Ambos os livros expõem as
mazelas do regime colonial português e
os modos de vida em Minas no Século XVIII, especialmente em Vila Rica,
sempre rebelde e resistente à opressão,
em meio a um surto artístico e cultural
despertado pelo Iluminismo libertário
dos inconfidentes.
Germain Bazin, diretor-conservador do Louvre, apaixonado por Aleijadinho e o Barroco Mineiro, diz que “a
descoberta das minas enriquece Portugal, mas também traz o fermento que o
fará perder a colônia”. Na Inconfidência Mineira, o filósofo Sérgio Rouanet,
estudioso das Ilustração, diz que importante são as ideias, que discutiam a

Independência Americana de 1776 e a
Revolução Francesa de 1789. A 14 de
julho, em 1789, caia a Bastilha em Paris
e eram presos os inconfidentes em Vila
Rica. E, com Tiradentes, aliados pelo
mesmo ideal, eram aprisionados Claudio Manoel da Costa, Tomas Antônio
Gonzaga e Alvarenga Peixoto, que
compõem o drama lírico-romanesco da
Inconfidência.
Minas Gerais, como seu nome,
nasce da riqueza do seu subsolo, que
povoa seu território, conforma sua sociedade e sua identidade, mas também
atrai e assinala os ciclos de espoliação
econômica, do ouro ao ferro, que distinguem sua História Social e Econômica. E que, nos nossos dias, nos aflige
com as minas, barragens e lamas, sem
que esta herança natural gere benefícios
maiores para os mineiros, como é justo desejar. Exaltar a Inconfidência, sua
inspiração e ideário, é também lembrar,
na contemporaneidade, a tragédia de
Minas.
*Jornalista e escritor (mwerkema@uol.com.br)

Com objetivo de cobrar melhorias
para as estradas que cortam os distritos
de Ouro Preto, vereadores do município estiveram no Departamento de
Edificações e Estradas de Rodagem de
Minas Gerais (DEER), em Belo Horizonte, na última quarta-feira (17). Representantes da Gerdau, da Prefeitura
de Ouro Preto e da Câmara de Itabirito
também participaram do encontro.
A representação que motivou a reunião, de autoria da vereadora Regina
Braga (PSDB), solicita manutenção
na MG30, iniciando na estrada que
dá acesso ao distrito de São Gonçalo
do Bação, em Itabirito, até o trevo de
acesso a Ouro Branco, passando pelos
distritos de Engenheiro Corrêa e Miguel Burnier, em Ouro Preto. Além da
MG440, no trecho que liga os distritos
de Santo Antônio do Leite e Engenheiro Corrêa, também em Ouro Preto.
Para a vereadora Regina Braga, é
importante que a manutenção aconteça
para que as pessoas que usam essas es-

tradas todos os dias tenham o direito de
transitar por esses locais com mais dignidade. “Viemos junto com representantes da Gerdau, instalada em Miguel
Burnier, para fazer uma parceria entre
Governo do Estado, Gerdau, e, quem
sabe contando com a ajuda da Prefeitura de Ouro Preto de alguma forma, para
fazer uma manutenção nessas estradas,
até que o Governo do Estado tenha recurso para asfaltá-las. Aproveitamos e
frisamos a questão da estrada do distrito de Santo Antônio do Leite um trecho
de estrada de terra que passa dentro do
distrito, onde há muita poeira, que pode
causar doenças. Acho que vai dar certo
essa parceria”, destaca.
Segundo o chefe de gabinete
do DEER, João Baêta, assim que o
Departamento tiver disponibilidade
orçamentária, incluirá os serviços na
programação. “Foram feitas reivindicações de melhorias de determinados
segmentos rodoviários sob jurisdição
do DEER que passam por alguns dis-

tritos, estradas essas que não são pavimentadas. Vamos tentar essa parceria
após a Gerdau se manifestar sobre a
contribuição que ela pode nos dar, com
o fornecimento de escória. O nosso
diretor de manutenção, Marcos Frade,
vai solicitar a regional de Ponte Nova
o levantamento dos custos e ações que
devem ser empreendidas”, disse. Durante o encontro, a Gerdau se propôs
a estudar a possibilidade de fornecer o
material (escória) para melhorar o acesso da estrada.
O vereador Wander Albuquerque
(PDT) está confiante que serviços como roçamento da estrada, limpeza das
canaletas e boeiros e cascalhamento
nos trechos citados sejam realizados.
“Foi prometido pelo DEER, em parceria com a Gerdau, que em breve dará
uma resposta, de que acontecerá uma
manutenção nessas estradas. Todos
nós sabemos que há anos não há uma
manutenção adequada. Além disso,
viemos cobrar o projeto que deixamos
aqui no ano passado, em relação a um
pequeno trecho de cerca de 800m que
passa pelo distrito de Santo Antônio
do Leite e que traz muitos transtornos.
Sabemos da dificuldade por ser um governo novo, mas não podíamos deixar
de vir aqui, fazer o nosso papel e cobrar
melhorias”, ressalta.
O vereador Vantuir (SD) também
avaliou a reunião como positiva. “Essa é uma reivindicação dos moradores
que usam essas estradas e também da
própria Gerdau, como questão de segurança, já que o ônibus que leva os funcionários da mineradora trafega por um
desses trechos. Propomos essa parceria
entre a Gerdau e o DEER e agora eles
farão uma avaliação do trecho. Vamos
continuar cobrando para que essa manutenção aconteça. Não é uma obra em
si, será uma manutenção para trazer segurança para população até que se faça
uma pavimentação definitiva. É uma
parceria importante para trazer soluções para o nosso município”, explica.
O assessor especial da Secretaria de Governo da Prefeitura de Ouro
Preto, Dalton Gonçalves, destaca a importância dessa parceria. “A reunião foi
positiva no sentido de ter uma parceria
entre DEER e Gerdau que será naturalmente endossada pelo município, em
busca de melhoria de todas essas estradas, que será também de grande utilidade para Gerdau, assim como para os
nossos munícipes”.

Vereadores de Ouro Preto participam
de reunião no DEER para discutir
manutenção das estradas distritais

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Sobrenome
quatrocentão
É incrível como em pleno século XXI, ainda há quem queira sobreviver do sobrenome. Fulana, bisneta de família quatrocentona
paulista, sicrano, parente do ex-brigadeiro de não sei o quê... não
são poucos os que ainda estão na fase do “sabe com quem está
falando?” Alguns não entenderam ainda que nós fazemos o nosso
nome e não o contrário. Um sobrenome pomposo ou quatrocentão
não significa nada, se quem o carrega não fizer jus a ele.
Silva, Souza, Ferreira, Soares, Oliveira... são apenas palavras,
se quem as usar não torná-las importantes. O meu tatatataravô pode ter sido o rei da Espanha, mas se eu, em 2019, for uma inútil,
carregar o sobrenome dele não significará nada. Da mesma forma,
se ele tiver sido inútil e eu honrar o nome que carrego, eu o transformarei.
Assim funciona para todos nós. Não adianta o indivíduo ser
de família quatrocentona paulista e sair anunciando isto aos quatro
ventos, se ele mesmo não fez o seu nome. O sobrenome pode ter
quatrocentos anos, mas o que ele, com seu primeiro nome, é? O
que fez? Qual a sua importância no mundo?
Aquele que honra o primeiro nome que carrega não precisa de
sobrenome para viver, e honrar o nome não significa ter status, dinheiro, fama. Também é fato que quem consegue, com seu esforço, com trabalho e dignidade, algum destes atributos ou todos eles,
está de parabéns, pois também não é certo passar do 8 ao 80.
Ideal são os casos dos que nascem em berço de ouro, herdam,
e transformam o que lhes chegou de graça em bem para si e para
os outros. Geram empregos, ajudam quem precisa, aumentam os
negócios da família e assim ajudam o social e pessoas individualmente, de formas diversas. Esses têm nome e sobrenome, merecem respeito, valorizam o que têm e o que são.
Já outros... longe do ideal, se tornam parasitas, vivendo do que
o avô foi, do sobrenome do bisavô, etc, esquecendo-se do seu próprio. Esquecem seu primeiro nome em função do sobrenome de
quatrocentos anos. Vivem no passado, e não pensam que quatrocentos anos de São Paulo, Rio, Minas, Brasil, Grécia, Egito, seja
onde for, não põem comida na mesa. O mundo mudou, a vida é
dinâmica, nem os descendentes dos Orleans e Bragança podem
viver só disto (e, acredito eu, eles nem devem querer). Não tem
graça.
O bom da vida é nos fazermos, nos construirmos, seja no campo profissional, emocional ou social. Viver em função do que outro
foi ou fez é comodismo, mesmo que o outro seja nosso parente. A
vida de cada um, cada um deve fazer. Com seu primeiro nome, e
assim honrando o sobrenome.

Ouro Preto é finalista do
prêmio Otimiza em 2019

As ações executadas pela Prefeitura de Ouro Preto visando a melhoria nos rendimentos da cidade colocou o Município entre os dez finalistas
do prêmio Otimiza em 2019. Huaman Xavier Pinto Coelho, secretário de
Fazenda de Ouro Preto, enviou o projeto de inscrição indicando as práticas
de boa gestão desempenhadas pelo município, o qual foi aceito a agora é o
único mineiro classificado.
O Otimiza é uma ferramenta online, sem fins lucrativos, que faz parte
do Portal Meu Município e busca facilitar o planejamento a partir de uma
análise intensa da atual situação dos municípios. Através de dicas e recomendações, o portal fornece ajuda ao gestor na tomada de decisões e faz recomendações específicas para cada contexto. Já o Prêmio Otimiza foi criado
para reconhecer projetos de melhoria da arrecadação que tenham impactado
na localidade e que foram inspirados pela ferramenta Otimiza.
A inscrição de Ouro Preto neste ano foi feita com o projeto intitulado
“Superando a dependência da mineração em Ouro Preto/MG”. O secretário
de Fazenda afirmou que as medidas foram necessárias e benéficas para o
Município em um momento de queda na receita por causa da mineração.
Entre as ações, está o aumento da equipe de cobrança de dívidas de grandes
devedores e o combate à sonegação de impostos.
Huaman falou também de outra ideia indicada pela ferramenta Otimiza
e que está sendo implementada na cidade. O projeto consiste na captura de
imagens aéreas para identificar possíveis terrenos que não estão cadastrados
na Prefeitura e, portanto, não pagam IPTU. Com essa identificação, será
possível atualizar os mapas, e assim, gerar aumento na receita.
Junto com Ouro Preto, municípios como Serra Talhada-PE e Bento
Gonçalves-RS, fazem parte dos dez finalistas do Prêmio Otimiza. O primeiro colocado ganhará uma viagem internacional para conhecer mais sobre
inovação no setor público. Os vencedores serão premiados em evento nacional que acontecerá em São Paulo, previsto para ocorrer até julho deste ano.
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Prefeitura e Ocupação Chico Rei
iniciam acordo sobre moradia
A Prefeitura de Ouro Preto
e a Ocupação Chico Rei iniciaram os diálogos para entrarem
em acordo sobre as famílias que
viviam na ocupação nas terras da
antiga Febem. No dia 12 de abril,
o prefeito Júlio Pimenta e outros
representantes do executivo e legislativo receberam integrantes do
movimento para uma conversa, e
desde então estão ocorrendo as negociações.
Como resultado desse primeiro encontro foi nomeado uma
comissão da Prefeitura para dar
início ao processo de revisão do
Plano Diretor. Um grupo de trabalho também foi criado para encontrar soluções para as questões
de moradia para as famílias da
Ocupação.
Um dos líderes do movimento, Wanderley Rossi, o Kuruzu, diz
que estão confiantes com os últimos acontecimentos. “Todos esses
acordos já foram firmados com a
publicação do decreto que nomeia
a comissão e o grupo de trabalho.
Já demonstra que a prefeitura está efetivando o acordo”, ressalta
Kuruzu. “A Ocupação Chico Rei

está cumprindo um papel importante de colocar em pauta esse assunto, que nunca foi encarado aqui
na nossa cidade, que é a moradia
das áreas de riscos, as terras abandonadas, terras da Novelis, que
são melhores ainda que as da antiga Febem. Estamos confiantes na
solução definitiva do problema”,
pontua.
Kuruzu ainda enfatizou que
mesmo que as famílias não voltem
para a área da antiga Febem, “pre-

cisa questionar que será feito com
toda área que estava abandonada
há anos”.
Uma nova reunião com o grupo de trabalho acontece na sexta-feira (26), às 19h, no Plenário da
Câmara.
O grupo de trabalho para as
negociações é formado por representantes da prefeitura, do movimento e da sociedade civil. Com
as negociações a vigília da Ocupação Chico Rei foi suspensa.

Guardas Municipais pisoteiam
tapete em homenagem a Marielle

Manifestação da Ocupação Chico Rei também foi destruída por popular
A ação de dois agentes da
Guarda Civil Municipal de Ouro
Preto destruindo uma homenagem
a Marielle Franco nos tapetes da
Semana Santa da cidade ganharam repercussão nacional logo
após o evento. As manifestações,
fora dos ritos da devoção e da fé
são banidas pela igreja e pelo segundo ano consecutivo, agentes de
segurança, destroem o tapete que
homenageia a vereadora assassinada no Rio de Janeiro. Em nota,
a Guarda Municipal afirma que
houve a destruição de desenhos de
cunho político e diz que “a liberdade de expressão não é absoluta,
ainda mais quando outros direitos
estão sendo afetados”.
As imagens, que circulam na
internet, foram gravadas na madrugada do domingo da Ressurreição, quando moradores e turistas
enfeitavam as ruas da cidade para
procissão. A ação foi muito criticada e um dos movimentos a se manifestar sobre o assunto foi a União
Brasileira de Mulheres (UBM) de
Ouro Preto. “Argumentar que tapetes de cunho político não são
aceitos vai em choque com o tema
da Campanha da Fraternidade de
2019, Fraternidade e Políticas Públicas. A Campanha visa debater
igualdes, direitos e políticas públicas, e era exatamente isso tudo que
representava Marielle. Além disso,
ela ainda representa a voz do povo
negro, oprimido, das mulheres da
periferia. Já o simbolismo do ataque da Guarda Municipal significa
que eles não querem que tenhamos voz. Nós esperávamos que a
solução de conflitos com os tapetes fosse feita com diálogo e não
com violência e com censura”, repudia Débora Queiroz, presidente
da UBM de Ouro Preto.

Em nota, a corporação da
Guarda Municipal afirma que
houve a destruição de desenhos de
cunho político e diz que: “a liberdade de expressão não é absoluta
ainda mais quando outros direitos
estão sendo afetados”. O texto
afirma também que temas não devocionais desrespeitam a tradição

e que os guardas só desmancharam os tapetes com os pés por não
terem outro instrumento.
A decoração nas ladeiras também alertou sobre problemas da
atualidade e questões políticas. O
incêndio da Catedral de Notre-Dame, em Paris, e o desastre com a
barragem da Vale, em Brumadinho, também foram temas dos tapetes de serragem neste ano. Outro
movimento lembrando foi a Ocupação Chico Rei, que também teve
destaque nas redes sociais, quando
uma mulher aparece em um vídeo
pisoteando o tapete retirando a
bandeira do Movimento que fazia
parte da decoração.
Em nota, a prefeitura de Ouro
Preto informou que a ação seguiu
as orientações do Santuário de
Nossa Senhora da Conceição, que
teria solicitado que apenas “tapetes devocionais” fossem confeccionados.
Em anos passados, manifestações fora dos ritos da devoção e
da fé foram colocados nos tapetes
da procissão da ressurreição. Por
isso, a Arquidiocese fez campanha
proibindo estas manifestações, o
que gerou polêmicas e protestos.
No lançamento oficial da Semana
Santa, ocorrido no dia 12 de abril,
o Cônego Luiz Carneiro, pároco
do Santuário de Nossa Senhora
da Conceição, ressaltou que não
é contra as manifestações, mas
que elas devem acontecer em momento e local apropriado. “As pessoas precisam compreender que o
sentido do tapete na Procissão da
Ressurreição é o sentido devocional, para homenagear a Cristo, que
nem todos creem, mas é preciso
respeitar. É momento de protestos
de amor à Eucaristia, ao Cristo ressuscitado”, reforça.

Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

PROCURE-NOS!
Alcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil,
salvando e recuperando vidas
Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos

R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com
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PANORAMA
O

s alunos da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ouro Preto
participaram de uma Via Crucis na
sede da instituição com uma encenação religiosa que emocionou a
todos, representada pelos próprios
alunos. Toda realização do evento contou com a participação dos
alunos, professores e funcionários
da APAE, incluindo a confecção
de um lindo tapete de serragem.
E neste sábado (27), a APAE promove o “1° Outlet Jeans”. As peças são novas, de marcas famosas
como Zoomp, vindas direto da
fábrica. O evento acontece de 9h
às 16h, na sede da APAE, que fica na Rua João Pedro da Silva, nº255,
Bauxita. 10% das vendas serão revertidas para a instituição.

O cachoeirense Ademir Valente
é o aniversariante do domingo
(28) completando 45 anos.
Familiares e amigos desejam
que seu dia seja repleto de
alegria e que Deus o abençoe
em toda a sua trajetória.
Parabéns Dedê!

O

Projeto Semeando Cidadania e a Polícia Militar se reuniram com moradores do distrito de Santo Antônio do Leite em Ouro Preto para falar
sobre à prevenção a criminalidade no distrito. A população pediu a reativação do Posto Policial e aumento de rondas. Uma nova reunião será agendada
para verificar a possibilidade da instalação de um posto na localidade.

N

este sábado (26) acontece mais um evento maçônico, às 16h, no Museu da Inconfidência, seguindo-se de sessão teatral no Teatro Municipal. Todos são convidados.

O

Setor de Saúde do IFMG-Ouro Preto realiza no dia 25 de maio a 3ª
Caminhada Ecológica. Os participantes vão percorrer 15 Km, tendo
como destino o distrito de São Bartolomeu. A atividade faz parte das ações
do projeto Caminhar, promovido pelo Campus Ouro Preto e integra as comemorações do 65º aniversário da Instituição. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de maio, no Setor de Saúde do Campus, das 8h às 19h e
serão oferecidas 30 vagas. O valor da taxa é de R$ 30.Mais informações me
www.ifmg.edu.br/ouropreto

E

stão abertas até o dia 5 de maio as inscrições para o 9º Festival Cultural de
Miguel Burnier, que terá no dia 30 de junho, encerramento das festas em
homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do distrito. A programação
conta com diversas atrações culturais de 01 a 05 de julho, como semana literária,
seminário, mostras de projetos aprovados e apoiados na comunidade e ainda
muita música. Os interessados podem inscrever quaisquer manifestações culturais em diversas áreas pelo e-mail: projetoestacao@yahoo.com.br

C

om o tema “Leitura, conectividade e sustentabilidade”, a Prefeitura de
Ouro Preto e a UFOP promovem a terceira Semana da Leitura que, neste ano de 2019 homenageia o escritor e artista plástico Vandico. Os eventos
acontecem nos dias 29 e 30 de abril, e nos dias 02 e 03 de maio, no Centro
de Artes e Convenções, com programação paralela em espaços variados da
cidade. A ação conta com palestras, rodas de conversa, exposições, feira de
livros, cantinhos de leitura, oficinas e apresentações culturais. Informações
em ouropreto.mg.gov.br

A

s Centrais Sindicais se uniram este ano para um ato unificado em defesa dos direitos no 1º de Maio, Dia do Trabalhador. A Frente UFOP-IFMG composta pela ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE IFMG farão do
1º de Maio promovem uma ação com discursos em prol dos direitos e apresentações musicais. O evento ocorrerá na Praça Tiradentes, a partir das 15h,
e contará com o show da banda Vilodum e do grupo Sativa Sonitus. Haverá
espaço destinado às crianças, com
brinquedos e outras atrações. Toda
programação é gratuita.

CRAS de Cachoeira do Campo
oferece aulas de música gratuitas

A Academia Ouropretana de
Letras e a Casa dos Contos
lançam no dia 27 de abril para
o lançamento do livro "A presença do Exército em Ouro
Preto", de autoria de Alexandre
da Silva Severo e organização
de José Efigênio Pinto Coelho.
A obra resgata a trajetória do
10º Batalhão Caçadores e da
4ª Companhia Comunicações,
instalados em Ouro Preto no
segundo quarto do Século XX, e
apresenta a história de personagens como o Ministro da Guerra
Pandiá Calógeras, ex-aluno da
Escola de Minas de Ouro Preto,
responsável por trazer ao Município o 10º Batalhão Caçadores.
"A presença do Exército em Ouro Preto" apresenta elementos
importantes para a compreensão da história mais recente de
Ouro Preto. O lançamento acontece às 20h no hall de entrada
da Casa dos Contos.

A Prefeitura de Ouro Preto está fornecendo aulas de música no Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) de Cachoeira do Campo. Serão disponibilizados três horários de aulas: manhã tarde e noite, para que
todos que desejam aprender possam participar. As aulas acontecem todas as quintas-feiras.
As aulas noturnas são ministradas pelo professor Lete e têm início às 19h15. Já quem preferir as aulas no turno
da manhã e da tarde, elas serão dadas por um professor da UFOP e os horários são de 9h30 às 11h30 e de 13h30 às
15h30. As aulas podem ser de instrumentos de sopro e percussão. Toda a comunidade está convidada a participar!
O endereço do CRAS de Cachoeira do Campo é Rua Padre Afonso de Lemos, s/n, no Centro.

Pela volta do viveiro de mudas

O vereador Chiquinho de Assis (PV) usou o plenário da Câmara para apresentar à prefeitura um
pedido solicitando que sejam retomadas as atividades do Viveiro
Municipal.
Para o vereador “a paralisação
dessa atividade causa impactos
nas escolas, nas casas e nas famílias. O momento é de procurarmos
alimentos de qualidade, sem veneno. Muita gente fazia uso desse
serviço. Pessoas da cidade e dos
distritos iam até o viveiro para terem suas mudas e com isso criarem o processo de colheita".
O vereador lembra que durante todo o governo, o viveiro esteve
fechado, e "é hora de reabrimos e
ofertarmos esse saudável serviço a
comunidade".

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Viveiro em 2015, quando o vereador Chiquinho de Assis
denunciou que ele seria fechado

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO
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Medidas de preservação protegem
nascentes no Parque das Andorinhas

Orquestra nos
Distritos 13ª Edição
Há mais de 10 anos, projeto idealizado pela Orquestra
Ouro Preto vem levando a música de concerto
a distritos e comunidades do município
da Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade
Íris Zanetti

Sob a batuta do Maestro Rodrigo Toffolo, a Orquestra Ouro Preto retoma as atividades do projeto Orquestra nos Distritos, com apresentações
gratuitas nos dias 27 de abril, sábado, em Santo Antônio do Leite (17h, na
Igreja de Santo Antônio) e Rodrigo Silva (20h, na Igreja de Santo Antônio); e 28 de abril, domingo, em Cachoeira do Campo (17h30, na Igreja de
Nossa Senhora de Nazaré) e na comunidade do Maracujá (20h, na Capela
de São Judas Tadeu). Os concertos são realizados pela Orquestra Ouro Preto, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Orquestra nos Distritos: contribuindo para o acesso à cultura, levando
a música para inspirar a vida das pessoas.
Há mais de 10 anos, a Orquestra Ouro Preto deu início a um capítulo
importante de sua história, quando, através da democratização do acesso
à cultura, ampliou os horizontes de muitas pessoas, mostrando o universo
da música de concerto, que, até então, se apresentava como uma realidade
muito distante para a população dos distritos.
Hoje, a Orquestra Ouro Preto realiza a 13ª edição do projeto Orquestra nos Distritos, que em 2019 será realizado em várias etapas. A primeira
delas tem início neste final de semana, com concertos gratuitos em três
distritos (Santo Antônio do Leite, Rodrigo Silva e Cachoeira do Campo) e
uma comunidade (no subdistrito de Maracujá, pertencente à Amarantina).
Para esta edição, a Orquestra Ouro Preto preparou um repertório especial, propondo uma dobradinha entre a música erudita e popular, destacando a obra de W. A. Mozart (1756 – 1791), J. Haydn (1732 – 1809), valsas
e polcas de Johann Strauss (1825 – 1899), com destaque para “Danúbio
Azul”, e a música de Ivan Lins e Juarez Moreira, este último, numa bonita
homenagem a cultura mineira, com o tema “Baião Barroco”.
“O Orquestra nos Distritos é um dos mais importantes compromissos
que a Orquestra Ouro Preto tem com as comunidades do município de Ouro Preto. Compromisso este firmado há muitos anos com seus moradores.
Assim, é com muito orgulho que podemos afirmar que as características
socioculturais desse projeto, sobretudo de formação de público, vêm transformando a relação com a música de concerto dos moradores dos distritos
e subdistritos onde estaremos. E acredito que dessa vez não será diferente.
Por isso, quero deixar aqui nosso convite para a décima terceira edição do
projeto Orquestra nos Distritos”, afirma Rodrigo Toffolo, Maestro, Regente Titular e Diretor Artístico da Orquestra Ouro Preto.
A 13ª edição do Orquestra nos Distritos é patrocinada pela SulAmérica, Rede, AngloGold Ashanti, Aliança Energia, Cemig e CBMM.

As nascentes do Rio das Velhas,
no Parque Natural Municipal das Andorinhas, vão ficar mais protegidas a
partir de agora. Serão 6.270 metros
de cerca instalados para diminuir o
impacto causado principalmente pelos animais que transitam pelo local.
A medida foi uma solicitação do Subcomitê Nascentes à empresa Copasa,
que faz captação de água na Bacia
Hidrográfica do Rio das Velhas para
abastecer a grande Belo Horizonte.
O Subcomitê Nascentes existe há
cinco anos e tem como objetivo promover a recuperação hidroambiental
da Unidade Territorial Estratégica
(UTE) Nascentes, em Ouro Preto.
Ele é formado por representantes do
poder público ligados ao meio ambiente, usuários da água captada na
bacia, e sociedade civil, sendo que a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente possui uma cadeira permanente desde a criação.
A ação dá continuidade ao trabalho que foi iniciado ano passado,
quando foram cercados 2.000 metros
e plantadas 26.500 mudas de árvores
nativas.Antenor Rodrigues Barbosa, secretário de Meio Ambiente de
Ouro Preto, ressaltou a importância
do Parque das Andorinhas para a manutenção da diversidade biológica e
até mesmo de espécies ameaçadas de
extinção. “O parque protege recursos

Daniel Marcos

naturais necessários à nossa subsistência e os recursos hídricos, água,
em particular”, afirmou.
Além de abrigar a nascente do
Rio das Velhas, o maior afluente em
extensão da bacia do rio São Francisco, o Parque Municipal das Andorinhas é uma opção de turismo para
além do Centro Histórico de Ouro
Preto. As trilhas em meio à vegetação pertencente à Mata Atlântica e
ao Cerrado levam a diversas quedas
d’água que formam belas paisagens.
O acesso ao Parque é gratuito 24 horas por dia, sete dias por semana, com
vigias durante todo o tempo.
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Prefeitura de Mariana finaliza plano de
recepção dos participantes dos JEMG

Mariana recebe etapa
microrregional do JEMG
Começa na próxima segunda-feira, 29, a etapa microrregional do JEMG, Jogos Escolares de Minas Gerais. A cerimônia de abertura acontece às 8h, na Arena Mariana. Ao
todo cerca de 800 atletas das cidades de Mariana, Itabirito,
Diogo de Vasconcelos, Acaica e Ouro Preto participarão das
seguintes modalidades: vôlei, handebol, futsal, basquete e
xadrex.
As disputas seguem até o dia 3 maio e serão realizadas
na Arena Mariana, no CRIA e na Toca do Zé Pereira. Os
times classificados vão para a fase regional do JEMG, que
será realizada de 24 a 26 de junho, em Pitangui. Nove escolas representarão Mariana nesta etapa, são elas João Ramos
Filho, Adjetivo, Goiabeiras, Flecha, Monsenhor Morais,
Paracatu, Dom Silvério, Benjamin Guimarães e Reparata.
Mais informações podem ser adquiridas pelo site do
JEMG: jogosescolares.esportes.mg.gov.br ou pelo telefone: (31) 3557-2128. Acesse o site da Prefeitura de Mariana
(mariana.mg.gov.br) e confira a tabela dos jogos.

A secretária de Educação de
Mariana, Aline de Oliveira, juntamente ao superintendente, Wemerson Borges, e a assessora pedagógica, Tatiana Valadares, ambos da
Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto se reuniram, na
última terça (23), na Universidade
Aberta e Integrada de Minas Gerais
(UAITEC), para finalizar as ações
de alimentação, locomoção e recepção dos alunos que participarão
desta edição dos Jogos Escolares de
Minas Gerais (Jemg).
Na reunião, com representantes
das 30 escolas participantes dessa
etapa do Jemg, definiu-se que o
evento contará com alimentação,
almoço e lanche, para todos os alunos-atletas, além de transporte, para

Daniel Almeida

ida e volta aos jogos, para os estudantes das escolas distantes dos locais onde
os jogos ocorrerão. O evento acontece nos dias 29, 30 de abril e 2 e 3 de
maio, na Arena Mariana, no CRIA e na Toca do Zé Pereira.
A secretária de Educação, Aline de Oliveira, destacou a importância de
uma recepção calorosa e de um plano de acolhimento e auxílio. "A vulnerabilidade social está presente em todos os municípios
participantes. Não sabemos se os alunos comeram
ou se conseguem vir para o evento. Há demandas
que vão além da alimentação e da locomoção, fatores primordiais, mas o acolhimento também é
muito importante, momentos de carinho e respeito.
A relação de afetividade entre professor e aluno é
essencial para a boa formação dos nossos meninos",
ressaltou Aline. Além dos jogos de vôlei, handebol,
futsal, basquete e xadrez, esta edição do Jemg terá a
participação da Guarda Municipal de Mariana, que
irá palestrar sobre como a importância dos cuidados
no trânsito.
JEMG - Os jogos são uma ferramenta pedagógica que ressaltam a importância da prática esportiva na escola e na construção da cidadania dos jovens de Minas Gerais. O esporte como instrumento
da educação global dos estudantes.

1º Simpósio de Autismo da Região dos Inconfidentes
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Dias de devoção reúne milhares de fiéis durante a Semana Santa
Prefeitura promove V Seminário de
Saúde Mental de Mariana
Do dia 13 a 21 de abril, a cidade de Mariana viveu momentos intensos de fé
e devoção. A Semana Santa, que celebra paixão, morte e ressurreição de Cristo,
foi acompanhada por milhares de fiéis, que participaram das confissões, missas,
procissões, cerimônias, dentre outras celebrações na Primaz de Minas, que é o
berço da religiosidade mineira. Na manhã do último domingo, 21, a tarefa ficou
a cargo dos artesãos da Associação Marianenses de Artistas Plásticos – AMAP,
marianenses e turistas que ao verem a confecção dos tapetes, não pensaram duas
vezes em colocar a mão na massa.
Várias formas tomaram as ruas do Centro Histórico. Figuras de Jesus Cristo,
Santa Ceia, Virgem Maria, entre outros símbolos foram idealizados e construídos, fazendo as ruas de pedras se transformarem no cenário que receberia a Procissão de Ressureição de Cristo. “Estou frequentando mais a cidade de Mariana
e essa é a primeira vez que participo das montagens do tapete. É uma iniciativa
bem bacana e o envolvimento da população faz com que seja mais especial”,
contou a belo-horizontina Priscila Lyrio, que contou com a ajudinha de sua filha
nas atividades.
História e tradição - Além do propósito religioso, as atividades têm o intuito de zelar pelo patrimônio cultural da cidade. Serragem é o material usado para
a confecção dos tapetes que dão forma à fé e à devoção, que escreve uma parte
da história da Semana Santa em Mariana. Antigamente também se usava farinha
de trigo e borra de café para compor as imagens.

Em alusão ao Dia Nacional da
Luta Antimanicomial, comemorado em 18 de maio, a Prefeitura de
Mariana, através da Secretaria de
Saúde, realizará no dia 16 de maio,
o V Seminário de Saúde Mental.
Com o tema “Direito às diversas
gentes: de mãos dadas contracorrentes”, a programação microrregional se estende aos municípios
vizinhos, Ouro Preto e Itabirito.
O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, parabeniza as ações da equipe da Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS) do município nas ações do
Seminário. “É muito gratificante
chegar à quinta edição de um evento tão importante como esse. Devemos parabenizar os profissionais
que se empenham no bem-estar dos
pacientes e nos eventos e ações que
os envolvem”, afirma o prefeito.
A programação do evento se
inicia com a VII Feira de Saúde
Mental, do dia 06 ao 10 de maio,
em Itabirito. Já no dia 15, em Ouro Preto, acontece a Roda Formativa “Loucura e Resistência”. O V

Seminário de Saúde Mental e II
Encontro Microrregional estão programados para o dia 16 de maio,
no SESI Mariana. Para encerrar a
programação, no dia 17 de maio,
acontecerá o Desfile da Luta Antimanicomial, com concentração em
frente à Prefeitura de Mariana.
O público-alvo do Seminário
são profissionais da saúde, bem
como de outros setores afins, além
dos usuários e seus familiares. Toda
programação é aberta ao público e
mais informações:(31)3558-2985.

Mariana discute a criação de uma
base curricular especial para o EJA
Lucas Mantovani

PANORAMA

Na noite da terça-feira (23), na sede da Associação de Moradores de
Passagem de Mariana, vereadores, população, representantes da
prefeitura, do DEER/MG e da Transcotta se reuniram para debater o
cancelamento de algumas linhas por parte da empresa. Os edis ressaltaram que a empresa não atende aos usuários de forma eficaz e
reforçou a importância do debate promovido pelo Legislativo. Depois
das ponderações, foi criada uma comissão de representantes formada por moradores, vereadores presentes, que irão, em data ainda
a ser agendada, à Belo Horizonte para apresentar as reclamações e
carências do sistema à SETOP.

E

m parceria com o Senai de Mariana, a Fundação Renova está com inscrições abertas, até o dia 3 de maio, para 20 vagas para o Programa Aprendiz. A oportunidade é para jovens com idade entre 16 e 22 anos. Os selecionados vão receber uma bolsa de meio salário mínimo no valor de 499 reais e vale
transporte. A inscrição deve ser realizada no Senai, na rodovia do Contorno, s/
nº, no bairro Colina, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 20h. O candidato
precisa apresentar cópia e original do documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Informações: 3557-2120 ou 3557-4241.

Na última terça-feira, 23, a Prefeitura de Mariana realizou uma
palestra com os professores para
discutir a invisibilidade da Educação para Jovens e Adultos (EJA) na
Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), documento que norteia
os currículos dos sistemas de ensino brasileiro.
Esta é a primeira ação da Secretaria de Educação para que, a partir
de outras reuniões, Mariana crie
uma base curricular municipal que
contemple as particularidades desta
forma de ensino e melhore o aprendizado dos alunos.
Segundo a palestrante, Prof.Dr.
Alexandra Resende, a base curricular nacional não consegue criar caminhos e práticas específicas para o
EJA, então é muito importante que
existe essa iniciativa da Prefeitura.
"É sempre importante manter os
elos entre a Ufop, as secretarias e a
Prefeitura. Todos nós aprendemos
juntos, trocamos experiências", disse. O EJA tem mais de 3,5 milhões
de alunos matriculados no país inteiro. Em Mariana, três escolas disponibilizam o acesso à educação,
são elas: CEMPA, E.M. Mosenhor
José Cota e E.M. Dom Luciano.

Abertas inscrições para o processo
seletivo para Conselheiros Tutelares
Está aberto o edital de inscrições do processo seletivo para
eleição de Conselheiros Tutelares.
Ao todo serão disponibilizadas
10 vagas e os cadastros poderão
ser feitos até o dia 30 de abril, de
8h às 17h, na sala dos Conselhos,
localizada na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania,
Rua Dois de Outubro, nº 210, Vila
Maquiné.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Cópia de documento
oficial de identidade, com foto;
cópia do Título Eleitoral; certidão
negativa de antecedentes civis e
criminais expedido pela Justiça
Estadual; atestado de antecedentes
“nada consta” expedido pela Secretaria de Segurança Pública de
MG; comprovante de votação, ou
certidão da Justiça Eleitoral; com-

provante de quitação com obrigações militares para homens; diploma ou equivalente que comprove
formação de cursos superior (ou
que formará antes de 10/01/2020 –
data da posse); e comprovante de
endereço.
Para mais informações, acesse
o edital completo no site da Prefeitura de Mariana
(mariana.mg.gov.br).
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Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº053/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº024/2019 Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de Lanche para eventos conforme
condições e especificações contidas no
Edital e seus Anexos e seus Anexos, do
Edital, Empresa Vencedora e Habilitada Comidaria Carvalho Correia LTDA
– ME perfazendo este pregão um valor
total de R$15.288,00 (Quinze mil duzentos e oitenta e oito reais), Itabirito / MG,
16/04/2019 – Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

Extrato de contrato de empresa para
o fornecimento de lanche. Referência:
Pregão Presencial nº024/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Comidaria Carvalho Correia LTDA – ME. Objeto:
contratação de empresa especializada em
fornecimento de Lanche para eventos
conforme condições e especificações
contidas no Edital e seus Anexos e seus
Anexos, do Edital, Valor total deste contrato: R$15.288,00 (Quinze mil duzentos e
oitenta e oito reais). Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: Fica contratada até 31/12/2019 Dotação Orçamentária:
Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações
de Gestão Adm. Geral SAAE 17 512 1711
4030 33.90.30.00 Permanecem inalterada
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura: 16/04/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº057/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº028/2019 S.R.P. 012/2019.
Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais
elétricos, a serem utilizados na execução
dos serviços de manutenção preventiva,
corretiva dos equipamentos e instalações
elétricas e demais locais pertencentes ao
SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Elétrica Vila
Rica Ltda ME e Vanguarda Distribuidora
LTDA ME, perfazendo um valor total de
R$43.378,78 (Quarenta e três mil trezentos
e setenta e oito Reais e setenta e oito centavos), Itabirito / MG, 16/04/2019 – Eng.º
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº010/2019 - Registro de Preço 012/2019
- Processo Licitatório nº. 057/2019 – Pregão Presencial nº.028/2019 – Objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, a serem utilizados na execução dos serviços de manutenção preventiva,
corretiva dos equipamentos e instalações elétricas e demais locais pertencentes ao SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital:
Fornecedor: Elétrica Vila Rica LTDA ME. CNPJ: 23.987.811/0001-23, Relação dos itens:
Dotação Orçamentária - Op. e Manut. Ações de Gestão Adm. Geral Saae

Fornecedor: Vanguarda Distribuidora LTDA ME. CNPJ: 11.700.518/0001-54, Relação dos itens:
Dotação Orçamentária - Op. e Manut. Ações de Gestão Adm. Geral Saae
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unitário

Preço Total

Marca/Fabricante -

1

Bateria Alcalina 9V

un

20

11,08

221,60

Fox

2

Lâmpada Super Led de 30W, Bivolt

un

50

48,45

2.422,50

Teclux

3

Lampada Tubular Led 0,6 M com ligação apenas de
um lado

un

20

11,45

229,00

Hitec

4

Refletor de Led 100w Bivolt

un

20

107,56

2.151,20

LCQ

5

Refletor de Led 200w Bivolt

un

30

221,30

6.639,00

LCQ

6

Refletor de Led 50w Bivolt

un

30

57,80

1.734,00

LCQ

Se Importado País
de Origem

Valor Total R$ 13.397,30 (treze mil trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 16/04/2019.
Extrato de contrato para fornecimento
de Material Elétrico. Referência: Pregão Presencial nº. 028/2019, S.R.P. nº
012/2019 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Vanguarda Distribuidora LTDA ME e Elétrica Vila Rica LTDA. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
no fornecimento de materiais elétricos, a
serem utilizados na execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva
dos equipamentos e instalações elétricas
e demais locais pertencentes ao SAAE

- Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Valor total
destes contratos: R$43.378,78 (Quarenta
e três mil trezentos e setenta e oito Reais
e setenta e oito centavos). Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Fica
contratada até 31/12/2019 Dotação Orçamentária: Op. E Manut. Ações de Gestão
Adm. Geral SAAE Permanecem inalterada as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura:
23/04/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna

público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
050/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº022/2019 S.R.P. 010/2019. Objeto: Registro de preço para futura e eventual fornecimento de pneus novos a serem
utilizados nos veículos pertencentes á
frota do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital.
Empresas Vencedoras e Habilitadas: RG
Pneus LTDA e JRS Pneus LTDA, perfazendo um valor total de R$27.336,00
(Vinte e sete mil trezentos e trinta e seis
reais), Itabirito / MG, 15/04/2019 – Eng.º
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço Unitário

Preço Total

Marca

1

Arame Galv. 16 AWG. Rolo com 1 Kg.

un

2

11,50

23,00

Belco

2

Bateria A23 12V

un

20

5,35

107,00

Energizer

4

Bucha /Arruela Redução PVC 2x1.1/2”

un

4

1,05

4,20

Plastbig

5

Bucha/Arruela Redução PVC 5x2”

un

8

4,05

32,40

Plastibig

6

Cabo Flexível 150mm² 1KV

mt

50

69,20

3.460,00

Megatron

7

Cabo Flexível 25mm² 1KV

mt

100

10,00

1.000,00

Megatron

8

Cabo Flexível 35mm² 1KV

mt

100

13,90

1.390,00

Megatron

9

Cabo Flexível 240mm² 1KV

mt

50

110,00

5.500,00

Megatron

10

Cabo Multiplexado 35mm²

mt

150

8,80

1.320,00

Megatron

11

Cabo Nax-Flex Hepr 16mm² 1000V VD-NAC

mt

20

7,40

148,00

Megatron

12

Cabo Nax-Flex Hepr 35mm² 1000V AZ-NAC

mt

55

13,90

764,50

Megatron

Fornecedor: JRS Pneus LTDA. CNPJ: 07.620.907/0001-00, Dotação Orçamentária e Relação dos itens:

13

Cabo Nax-Flex Hepr 35mm² 1000V PT-NAC

mt

130

13,90

1.807,00

Megatron

Item

Especificações

Unid

Qtde

14

Cabo PP 2x1,5mm²

mt

100

1,46

146,00

Megatron

Preço
Unitário

Preço
Total

Marca/ Fabricante País
Fabricante

15

Cabo PP 2x2,5mm²

mt

100

2,32

232,00

Megatron

1

Pneu 12 X 16.5 – p/Retroescavadeira
Randon

unid.

2

812

1.624,00

Otrmax 13W 12PR Gripmaster
Tyres/China

16

Cabo PP 4x16mm²

mt

50

39,50

1.975,00

Megatron

2

4

658

2.632,00

Caixa CM -2460x345x210POS. Med. Polifásico.

un

2

110,00

220,00

JSA

Pneu 215.75R17.5–Radial s/Camara, p/
Caminhões Ford (815)

unid.

17

Wanli Sah01 135/133J 16PR
Wanli Group/China

18

Caixa de Concreto 25x25 S/Tampa

un

4

16,50

66,00

Concremix

3

Pneu 225/65/R17 – para Pick Fiat Toro

unid.

4

490

1.960,00

19

Caixa Passagem Emb. 15x15x8 Cemar 901061

un

2

7,20

14,40

Unisart

Wanli AS028 H/T 102H Wanli
Group/China

20

Conector Perf. CDP 1,5 a 10mm e de 4 a 95mm

un

40

6,70

268,00

Intelli

4

Pneu 12.5/80R 18 – p/Retroescavadeira
Volvo BL-70

unid.

2

1.039,00

2.196,00

Otrmax 13W 12PR Gripmaster
Tyres/China

21

Conector Erf.CDP 4,0 a 35mm e de 10 a 150mm

un

30

11,00

330,00

Intelli

5

4

658

2.632,00

Conector Parafuso Fendido 50mm² Bronze

un

20

7,53

160,60

Conimel

Pneu 215.75R17.5 – Radial sem Câmara,
para Caminhões Ford (816)

unid.

22

Wanli Sah01 135/133J 16PR
Wanli Group/China

24

Curva PVC S 1.1/2”

un

2

2,70

5,40

Plastibig

26

Duto p/Rede Subterrânea 63x50mm-2” 25m

rolo

1

48,50

48,50

Kanaflex

27

Eletroduto Galv. a Fogo Semi-Pesado 2”

un

4

111,00

444,00

Losada

28

Fita Auto-Fusão 23lb 19mmx10m

un

2

12,00

24,00

Enerbras

29

Fita Isolante 18mm X 10m Amarela

un

1

1,90

1,90

Decorlux

30

Fita Isolante 18mmx10m Azul

un

1

1,90

1,90

Decorlux

31

Fita Isolante 18mmx10m Branca

un

1

1,90

1,90

Decorlux

32

Fita Isolante 18mmx10m Verde

un

1

1,90

1,90

Decorlux

33

Fita Isolante 18mmx10m Vermelha

un

1

1,90

1,90

Decorlux

34

Fita Isolante Scoth 33+20m

un

2

4,59

9,18

Sibratec

35

Fusível Din 00 80 a 500v Ip 120 KA AR

un

10

18,20

182,00

Tee

36

Fusível NH 00 160U 160 A NH GL/GG 120KA

un

20

32,00

640,00

Sibratec

37

Fusível NH 00 GL 100 a 500V

un

10

18,20

182,00

Fusicom

38

Fusível NH 00 GL 125 a 500V

un

10

18,20

182,00

Fusicom

39

Fusível NH 00 GL 36 a 500V

un

10

18,20

182,00

Fusicom

40

Fusível NH 00 GL 80 a 500V

un

10

18,20

182,00

Fusicom

41

Fusível NH2 GL 400a 500V

un

10

56,00

560,00

Fusicom

42

Fusível NH2 Retardado 250 a 500V

un

10

56,00

560,00

Fusicom

43

Fusível Ultra Ráp. Din 2 IEC 269 315 a 500 V
1P100KA Ar

un

10

124,00

1.240,00

Fusicom

44

Haste Terra Cantoneira 2,4mx3/16”

un

4

45,50

182,00

Pipe

45

Lampada Bulbo Led A60 15W Bivolt Branca

un

50

18,60

930,00

Blumenau

46

Lâmpada Led Tubular HO T8 de 40W 240cm 2,40m
Branco Frio 6000k

un

20

80,00

1.600,00

Decorlux

49

Lampada Tubular Led 1,2 M Com Ligação Apenas
de um Lado

un

50

15,00

750,00

Empalux

50

Luva 2” Galvanizado a Fogo EB342

un

2

7,30

14,60

Losada

51

Massa Calafetar 1kg CZ

un

2

23,90

47,80

Vonder

52

Minicontator Auxiliar 6 a 2NA 2NF 220V

un

20

47,00

940,00

Sibratec

53

Pilhas Alcalinas AA

un

200

5,00

1.000,00

Eveready

54

Pilhas Alcalinas AAA

un

200

4,50

900,00

Eveready

58

Tampão Ferro CP-02 ZA-C/TP ART 30x30

un

4

50,50

202,00

Fundiferro

59

Terminal Pressão 16mm²

un

2

3,20

6,40

Conimel

Valor Total R$29.981,48 (vinte e nove mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº011/2019 - Registro de Preço 010/2019 Processo Licitatório nº. 050/2019 – Pregão Presencial nº.022/2019 – Objeto Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de
pneus novos a serem utilizados nos veículos pertencentes á frota do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital.
Fornecedor RG Pneus LTDA. CNPJ: 25.567.140/0006-81, Dotação Orçamentária e Relação dos itens
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unitário

Preço
Total

Marca/ Fabricante País de
Origem

1

Pneu 19.5L24 – p/Retroescavadeira Randon

unid.

2

2.196,00

4.392,00

Pirelli

2

Pneu 19.5L24 – p/Retroescavadeira Volvo BL-70

unid.

2

2.196,00

4.392,00

Formula

3

Pneu 10.000 R20 – para Caminhão Ford (1719)

unid.

6

1.271,00

7.626,00

Pirelli

Valor Total R$16.410,00 (dezesseis mil quatrocentos e dez reais)

Valor Total R$10.926,00 (dez mil novecentos e vinte e seis reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 15/04/2019.

Cartão alimentação da Prefeitura
de Itabirito terá reajuste de 100%,
diz prefeito na Câmara

O prefeito interino de Itabirito, Arnaldo Pereira dos Santos (MDB), esteve na Câmara
de Itabirito nesta segunda-feira (22), durante reunião ordinária da Casa Legislativa, anunciando o projeto de lei que reajusta em 100% o valor do “cartão alimentação” dos servidores da Prefeitura.
Quem recebe até R$ 1.084,15 de salário, e hoje ganha R$ 150 de cartão (ou vale) alimentação, passará a receber R$ 300. Quem ganha de 1.084,16 a 1.372,13 de pagamento e
recebe R$ 140 de vale alimentação, passará a ganhar R$ 280. E, por fim, quem tem vencimento de R$ 1.372,14 a 2.129,60 receberá R$ 200. Atualmente, este último grupo ganha
R$ 100 de vale alimentação. O projeto é de autoria do Poder Executivo e ainda passará pela
assessoria jurídica da Câmara, bem como pelas comissões pertinentes antes de ser votado
pelos vereadores em plenário.“Não estamos tirando dinheiro de ‘ninguém’. Vamos cortar
‘onde’ a gente puder. Não quero mostrar ‘gracinha’ pra quem quer que seja”, disse Arnaldo.
“Quem está recebendo o reajuste é quem realmente precisa”, completou o prefeito.

Câmara de Itabirito tem novo vereador

Veirlâneo Ferreira Souza (do PV) de 40 anos de idade, é bombeiro há cerca de 20
anos. Foi guarda civil municipal por um ano. É bacharel em direito. Foi criado no Gaiolas
(Padre Eustáquio) e no Padre Adelmo, em Itabirito (MG). E seu apelido é “Branco”. Esse
é o vereador de Itabirito (MG) que tomou posse nesta segunda-feira (22) durante rápida
cerimônia antes da reunião ordinária da Câmara. Veirlâneo assumiu como suplente do vereador Arnaldo Pereira dos Santos (MDB) que atualmente chefia a Prefeitura por ter sido o
presidente da Câmara quando houve afastamento do ex-prefeito Alex Salvador (PSD) por
determinação da Justiça Eleitoral.
Orgulho das origens - O nome da região “dos Gaiolas” veio do avô de Veirlâneo
– o saudoso Sebastião Menezes, que foi apelidado de “Gaiola” por criar passarinhos na
área que hoje leva o nome oficial de Padre Eustáquio. Veirlâneo mostra orgulho de suas
origens. “Tenho compromisso com as pessoas menos favorecidas. Defenderei as famílias
humildes”, disse ele.Nascido em Ouro Preto, Veirlâneo mora há 39 anos em Itabirito. Ele
é do grupo que atualmente está na Prefeitura, ou seja, é de situação. Contudo, “não farei
oposição nem sequer ficarei atrelado ao governo. Vou legislar em benefício da população”,
garantiu.Tendo como base sua origem humilde, Veirlâneo se considera um vencedor. “Para
vencer, bastar acreditar”, afirmou.

feira, 26 de abril/2019
O LIBERAL Ed.1336 - Sexta-ITABIRITO
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O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº012/2019 - Registro de Preço 013/2019
- Processo Licitatório nº058/2019 – Pregão Presencial nº029/2019 – Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de materiais de cantina e produtos de limpeza a serem utilizados rotineiramente nas unidades e
dependências do SAAE de Itabirito-MG. Conforme Relação dos objetos abaixo:

Extrato do 1º Termo Aditivo de prazo
do Contrato de Prestação de Serviço
de Obra para Reforma e Ampliação do
Almoxarifado. Referência: Pregão Presencial nº 091/2018, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Pilone Construção e
Conservação LTDA ME. Objeto: Contratação de Empresa de Construção Civil, para
reforma e ampliação do almoxarifado do
SAAE, localizado na Rua Francisco Marques Junior, 207, Bairro Nossa Senhora de
Fátima - Itabirito/MG, conforme descrito
no Anexo I, Planilha de obra e Projetos em
anexo, do edital,” Valor Permanece inalterado de: R$89.500,00 (Oitenta e nove mil
e quinhentos reais). Forma de pagamento:
mensal mais 05 (cinco) dias após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência:
Fica aditado o prazo ate 12/05/2019 Dotação Orçamentária: Proj. Const. Ampl. Obr.
Infraest. Gestão do SAAE. 17 122 1708
3.008 44.90.51.00 Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 11/04/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
059/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº030/2019. Objeto: contratação
de empresa especializada no fornecimento
de materiais e equipamentos eletrônicos
para atender as demandas de novos desenvolvimentos, montagens e manutenções do
Centro de Desenvolvimento Tecnológico
(C.D.T.) do SAAE - Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito – MG conforme especificações do anexo I, do edital.
Empresas Vencedoras e Habilitadas: Bytecenter Comércio e Prestação de Serviços
em Informática e Telecomunicações LTDA,
perfazendo um valor total de R$23.051,84
(Vinte e três mil cinquenta e um reais e
oitenta e quatro centavos), Itabirito / MG,
22/04/2019 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
058/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº. 029/2019 S.R.P. Nº 013/2019
- Objeto: registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais
de cantina e produtos de limpeza a serem
utilizados rotineiramente nas unidades e
dependências do SAAE de Itabirito-MG
conforme especificações do Anexo I, do
edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Distribuidora Irmãos Santana LTDA
EPP, Arte Original LTDA, 3 Poderes
Comercio LTDA – ME, Exata Industria
e Comercio LTDA – ME, Maria Geralda
da Silva Braga & CIA LTDA e Wtrade
Intermediação De Negócios LTDA ME
perfazendo este pregão um valor total de
R$77.752,48 (Setenta e sete mil setecentos e cinquenta e dois Reais e quarenta e
oito centavos). Itabirito / MG, 17/04/2019
– Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato de empresa para
serviço de Locação de caçambas. Referência: Pregão Presencial nº025/2019,
S.R.P. nº 011/2019 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: LOC Bem
Caçambas e Máquinas LTDA. Objeto:
registro de preço para futura e eventual
contratação de empresa especializada em
locação de caçambas para coleta de resíduos do sistema preliminar de tratamento
de esgoto – ETE, resíduos do Sistema de
Tratamento de Água – ETA, resíduos da
Unidade de Tratamento de Água – UTA e
de resíduos do Sistema de Manutenção e
Operação do SAAE, conforme especificações do anexo I, do edital, Valor total deste
contrato: R$33.770,00 (Trinta e três mil
setecentos e setenta reais). Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Fica
contratada até 31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17-512-1702.4002.339090 Função: 17-512.1701.4001.339039, Função:
17-512.1702.4002 339039 Permanecem
inalterada as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura:
24/04/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
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Fornecedor: 3 Poderes Comércio LTDA ME CNPJ: 14.937.152/0001-20 - Dotação Orçamentária Manutenção
das Atividades Relativas à Gestão do Saae - 17.122.1708 4.010 3390.30.00
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit
R$ C/ Ipi

P. Total
R$ C/ Ipi

Marca
Fabricante

1

Agua Sanitária, Embalagem de 1000ml

Un.

480

1,79

859,20

Kintana

2

Colher Descartável p/Sobremesa c/ 50 Unid.

Pc

50

2,00

100,00

Bellocopo

3

Colher Descartável, Cristal p/Refeição c/ 50 Unid

Pc

20

2,56

51,20

Bellocopo

4

Espalhador de Cera

Un.

12

3,80

45,60

3poderes

5

Esponja p/ Limpeza, Dupla Face, Antibactérias

Un.

400

0,43

172,00

Bettanin

6

Flanela p/Limpeza, Tam. Aproximado 28x50cm

Un.

150

0,89

133,50

Flamatex

7

Papel Filme de Pvc Transparente, RL28cm X30m

Un.

12

3,49

41,88

Lumipan

8

Prato Plástico Descartável (Pct c/10 Unid) 150mm DIAM

Un.

100

0,83

83,00

Bellocopo

9

Purificador de Ar em Aereosol 360ml

Un.

24

6,15

147,60

Audax

10

Rodo - Cabo De Madeira – Comp. Suporte 40 cm - 2 Borrachas

Un.

36

3,47

124,92

3 Poderes

11

Sabonete Branco (90gr)

Un.

72

0,88

63,36

Trovador

12

Saponáceo c/Detergente e Cloro (300gr)

Un.

60

1,77

106,20

SNY Mix

13

Vassoura pelo Sintético, Medindo 30 cm - com Base e Cabo
de Madeira

Un.

36

4,42

159,12

3 Poderes

14

Vassouras CB Longo p/ Retirar Teia Aranha

Un.

10

11,99

119,90

3 Poderes

15

Vassourão Piaçava, 45cm, c/Cabo Madeira

Un.

100

11,83

1.183,00

3 Poderes

Valor Total: R$3.390,48 (três mil trezentos e noventa e quarenta e oito centavos).
Fornecedor: Arte Original LTDA. CNPJ: 23.407.083/0001-33, Dotação Orçamentária Manutenção das Atividades Relativas à Gestão do Saae - 17.122.1708 4.010 3390.30.00
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit
R$ c/IPI

P. Total
R$ c/IPI

Marca
Fabricante

1

Balde Plástico, Capacidade p/20 Litros, com alça.

unid.

30

7,19

215,7

Arqplast

2

Desinfetante Líquido Bactericida 500 ml

un.

720

1,75

1.260,00

Lumi

3

Filtro de Papel nº103, Caixa com 40 filtros

un.

150

2,73

409,5

Brigita

4

Pano d Chão p/Limpeza

un.

300

3,45

1.035,00

Intêxtil

5

Papel Higiênico, pct. 08 rolos 10 cm X300m

emb.

80

40,35

3.228,00

Wavepel

Valor Total: R$6.148,20 (seis mil cento e quarenta e oito reais e vinte centavos).
Fornecedor: Distribuidora Irmãos Santana LTDA. CNPJ: 65.186.835/0001-23 Dotação Orçamentária Manutenção das
Atividades Relativas à Gestão do Saae - 17.122.1708 4.010 3390.30.00
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit
R$ c/IPI

P. Total
R$ c/IPI

Marca Fabricante

1

Álcool Aparência Viasual Gel, 500ml

Un.

120

3,51

421,20

O Otímo

2

Esponja de Lã de Aço

Pc

100

1,10

110,00

Q Lustro

3

Limpador Instantâneo, Deseng. 500 Ml

Un.

1.000

1,79

1.790,00

Campar

4

Toalha de Papel, 100% Celulose Virgem

Pc

800

13,10

10.480,00

Max

5

Toalha de Papel, Folha Dupla (pc 2 Rolos)

Pc

200

3,49

698,00

Social

Valor Total: R$13.499,20 (treze mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
Fornecedor: Exata Indústria e Comércio LTDA ME. CNPJ: 17.591.262/0001-7 - Dotação Orçamentária Manutenção das
Atividades Relativas à Gestão do Saae - 17.122.1708 4.010 3390.30.00
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$
C/IPI

P. Total
R$ C/ IPI

Marca
Fabricante

1

Álcool Etílico Hidratadao p/ Limpeza

un.

240

5,22

1.252,80

Itajá

2

Copo Descartável p/Água 200 ml, Cor Leitosa

pc

250

2,45

612,50

Copoplast

3

Copo Descartável p/Água 50 ml, Cor Leitosa

pc

30

1,30

39,00

Copoplast

4

Escova para Limpeza “Tipo Lavar Roupa”

un.

5

1,22

6,10

SL

5

Pano de Prato, Tamanho 46 cm X62cm

un.

100

1,68

168,00

Intéxtil

6

Papel Higiênico, Neutro Branco (pct 04 Rolos -30mx10cm)

pc

240

2,60

624,00

Familiar

7

Sabonete Liquido Perolizado - Galão 5 litros

un.

40

13,05

522,00

Duodo

8

Saco Plástico Preto p/ Lixo Cap. 100 litros - 20kg

pc

500

1,90

950,00

Suplastic

9

Saco Plástico Preto p/ Lixo Cap. 200 litros - 40kg

pc

100

2,18

218,00

Suplastic

10

Saco Plástico Preto p/ Lixo Cap. 30 litros - 30kg

pc

300

1,39

417,00

Suplastic

11

Saco Plástico Preto p/ Lixo Cap.50 litros - 30kg

pc

300

1,95

585,00

Suplastic

12

Vassourinha para Vaso (Plástica c/ Suporte)

un.

10

3,90

39,00

Praticlar

Valor Total: R$5.433,40 (cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta centavos).
Fornecedor: Maria Geralda da Silva Braga & CIA LTDA. CNPJ: 00.548.018/0001-22 - Dotação Orçamentária Manutenção das Atividades Relativas à Gestão do Saae - 17.122.1708 4.010 3390.30.00
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit
R$ c/IPI

P. Total
R$ c/IPI

Marca
Fabricante

1

Café Torrado E Moído, Tradicional, (pacote com 500g).

pcte.

1.000,00

7,5

7.500,00

Biagini

2

Manteiga Pura com Sal (pote 500 Gr)

un.

800

18,99

15.192,00

Ita

3

Sabão em Pó c/ Alvejante Perfume Floral 500g

un.

60

2,7

162,0

Klip

4

Suco Concentrado Liquído, Caju

litro

480

6,05

2.904,00

Bela Ischia

5

Suco Concentrado Liquído, Goiaba

litro

480

6,05

2.904,00

Bela Ischia

6

Suco Concentrado Liquído, Sabor Manga

litro

480

6,05

2.904,00

Bela Ischia

7

Suco Concentrado Liquído, Sabor Maracujá

litro

480

12,6

6.048,00

Bela Ischia

8

Suco Concentrado Liquído, Sabor Uva

litro

480

7.95

3.816,00

Bela Ischia

Valor Total: R$41.430,00 (quarenta e um mil quatrocentos e trinta reais).
Fornecedor: Wtrade Intermediação de Negócios LTDA ME. CNPJ: 21.856.981/0001-43 - Dotação Orçamentária Manutenção das Atividades Relativas à Gestão do Saae - 17.122.1708 4.010 3390.30.00
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$
c/IPI

P. Total
R$ c/IPI

Marca
Fabricante

1

Açucar Cristal Peneirado (pacote 5kg)

Pc

600

8,90

5.340,00

Laçucar

2

Detergente Líquido 500ml

Un.

720

1,21

871,20

Q Otimo

3

Sabão em Tablete 200g

Un.

150

0,90

135,00

Tupi

4

Saco Plástico Preto p/ Lixo Cap.15 litros - 3kg

Pc

400

1,44

576,00

Wtrade

5

Vassoura Piaçava c/Cabo Madeira, nº4

Un.

100

9,29

929,00

Wtrade

Valor Total: R$7.851,20 (sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 17/04/2019.
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Extrato de contrato de empresa para
o fornecimento material de escritório
“papel”. Referência: Pregão Presencial Nº031/2019, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Rogério Ribeiro Vidigal
Comércio – EPP. Objeto: Contratação de
empresa especializada no fornecimento de
materiais de escritório a serem utilizados
no Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, do edital, Valor
total deste contrato: R$12.896,80 (Doze
mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Fica contratada até
31/12/2019 Dotação Orçamentária: Operação E Manutenção Das Ações De Gestão e
Adm. Geral do SAAE. 17 512 1711 4.030
3390.30.00 Permanecem inalterada as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura: 23/04/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº060/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº031/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de escritório a serem

utilizados no Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, do
edital, Empresas Vencedoras e Habilitadas
Aliança Comércio e Distribuição LTDA,
Rogério Ribeiro Vidigal Comércio – EPP,
Juliana Cláudia Ribeiro de Lacerda MEI e
Arte Original LTDA perfazendo este pregão um valor total de R$25.017,59 (Vinte
e cinco mil dezessete reais e cinquenta e
nove centavos), Itabirito / MG, 23/04/2019
– Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Errata do Processo nº: 061/2019 - Despacho – Reconheço a Dispensa de Licitação 021/2019, para contratação de serviços
especializados em confecção de quadro em
M.D.F. para Sistema de Gestão da Qualidade S.G.Q. do SAAE de Itabirito- MG,
sendo seu valor total correto R$5.570,00
(Cinco mil quinhentos e setenta reais), de
acordo com o Processo nº. 061/2019 em
epigrafe e nos termos do Artigo 24, Inciso
II da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Contratado: Luiz Otavio Pereira
– Itabirito, 24 de Abril de 2019. Engº. Wagner Jose Silva Melillo, Diretor Presidente
do SAAE de Itabirito-MG.
Ratifico a Errata: O reconhecimento de
Dispensa de Licitação no processo, nos termos do Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93
com suas posteriores alterações. Itabirito, 24
de Abril 2019. Engº. Wagner José Silva Melillo – Diretor Presidente do SAAE.

Saae de Itabirito
implanta rede de esgoto
nas proximidades
da Fábrica Velha
Moradores da rua Getúlio Vargas, na altura da Fábrica Velha, que ainda não contavam com redes coletoras de esgoto,
estão recebendo esse benefício, por meio de obras que o Serviço de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito está executando,
com mão-de-obra própria e financiamentos do Projeto Córrego Limpo, Vida Saudável.
A obra para a implantação da rede de esgoto teve início
na manhã da última segunda-feira (15/04) e tem previsão de
término no dia (24/04). Ela vai beneficiar diretamente a Fábrica Velha, onde no futuro vai servir de sede para algumas
secretarias da prefeitura, além de um conjunto de residências
no entorno.
O chefe de Setor, Ivaci da Silva, contou que serão colocados 50 metros de PVC mais dois PVs, responsáveis por encaminhar o esgoto para a Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) no Marzagão, evitando que sejam lançados diretamente
no córrego como acontecia antes.
De acordo com o diretor-presidente do Saae, Wagner Melillo, a intervenção é uma reivindicação antiga dos moradores
e um compromisso da atual gestão da autarquia para combater
o lançamento irregular de esgoto nos córregos de Itabirito por
meio do Projeto Córrego Limpo, Vida Saudável.
Segundo Wagner, desde o ano passado, com a realização
das obras do projeto foi possível notar o retorno de peixes nos
córregos do Carioca e Criminoso. “Esses locais, antes eram
sujos e fedorentos e hoje em dia é uma satisfação vê-los 100%
despoluídos com a vida retornando a eles. Nossa meta é que
voltem a ter balneabilidade ainda este ano”, contou.
Esgoto tratado
O projeto “Córrego Limpo, Vida Saudável” vai atender
aproximadamente 11 mil pessoas em 18 bairros da cidade. O
município vai deixar de jogar 72 milhões de litros por mês de
esgoto no rio em 2019.
Iniciado em 2018, o projeto realiza obras de interligações
dos esgotos domiciliares à rede interceptora, monitoramento
da água e ações de educação ambiental para conscientizar a
população sobre a importância de cuidar do rio Itabirito e dos
córregos da cidade. Desde que o projeto começou, 88% dos
córregos São José e Criminoso e 96,8% do córrego Carioca já
estão limpos e sem mau cheiro.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Por onde anda? O empresário Silviano Peixoto, casado com Joelma e filho do saudoso
Antônio Amorim Peixoto. Silviano foi jogador
de futebol de técnica refinada. Empresário de
conceito em nossa idade, sempre dinâmico e participativo, Silviano
Peixoto é gente de destaque na região dos Inconfidentes.
Anjos: Nossas Paróquias se preparam para as coroações do mês de
homenagem à Nossa Senhora, quando anjos dos nossos lares demonstram toda sua inocência, vocação e fé, cantando e se apresentando vestidas a caráter no final da missa em cada igreja. Momentos
de harmonia, beleza e encantamento.
Redes sociais: Tem sido muito elogiada pela população a postura do
vereador Ricardo Oliveira em nossas redes sociais, mostrando nossos problemas e apresentando soluções num trabalho digno de elogio
àquele que foi eleito para legislar e fiscalizar.
Sucesso: O show do João Bosco Lima, no último sábado, nas dependências do clube recreativo Vila Verde (Verdão). O público presente
aplaudiu e interagiu com o vocalista que ofereceu um desfile de canções bem ao gosto dos casais enamorados.
Posse: Verilâneo Ferreira Souza (Branco) do partido político PV foi
empossado como vereador na Câmara de Itabirito na última segunda-feira. Com 40 anos, Verilâneo é formado Bacharel em direito.
Foi criado nos Gaiolas (Padre Eustáquio) e Bairro Padre Adelmo. É
bombeiro há mais de 20 anos. A ele votos de feliz gestão no parlamento municipal.
Bernardo: Para felicidade do casal Michele e Antônio Simões (Tuniko) chegou um robusto garoto que na pia batismal recebe o nome
de Bernardo. Ele já é xodó dos avós, tios e primos. Ao casal votos
de felicidades e ao Bernardo que seja bem-vindo ao nosso convívio.
Para Refletir: A persistência é o caminho do êxito. (Charles
Chaplin).
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Oportunidade para esportistas
de Itabirito: Prefeitura lança o
Bolsa Atleta Itabirito 2019

Na noite da última segunda-feira, 22 de abril, esportistas de
Itabirito se reuniram no Salão dos
Ferroviários, na Praça da Estação,
para o lançamento do Programa
Bolsa Atleta 2019. Neste ano o investimento será triplicado, passando dos R$ 25 mil do ano passado
para R$ 75 mil nesta edição, dando
mais oportunidades para os atletas
Itabiritenses. Outras novidades são
a possibilidade de atletas de modalidades coletivas pleitearem a
bolsa individualmente e redução
da idade mínima de 16 anos para
12 anos.
Essas mudanças visam dar
mais oportunidades para atletas de
Itabirito, como ressaltou o secretário de Esportes e Lazer Alessandro
Massaini. “Trabalhamos o esporte
em Itabirito em sua plenitude e
queremos com o Bolsa Atleta proporcionar a oportunidade de apoiar
os esportistas, nas mais variadas
modalidades, para levarem o nome

do nosso esporte pelo nosso estado
e pelo Brasil”.
Em 2018, o Bolsa Atleta beneficiou 17 itabiritenses que preencheram todos os requisitos obrigatórios para conseguir o apoio financeiro. Entro os requisitos estão
morar em Itabirito há mais de dois
anos e ter participado de competições comprovando os resultados
obtidos nos últimos 12 meses.
Danilo Henrique Silva, contemplado com o Bolsa Atleta em
2018, vê no programa a importância de incentivar o esportista
amador de Itabirito. “A vida de um
atleta não é fácil, e o Bolsa Atleta
vem complementar nossos gastos
com viagens, hotel, alimentação.
Além disso, é um programa muito
sério desenvolvido pela Secretaria
de Esportes e Lazer. Espero neste
ano conseguir novamente o benefício, que é uma ótima iniciativa da
Prefeitura”.

Engenharia Civil: Com direito a Culto Ecumênico dia 24 de
abril e grande baile dia 27 no Mix Garden (Jardim Canadá)
a graciosa jovem Camila de Melo Reis, filha de Francis
Roberto Dias Ferreira e Nilmara Lúcia de Melo Reis estará se
formando em Engenharia Civil. Camila é um jovem talento de
nossa sociedade. Parabéns!
Admirável itabiritense:
José Lara comemorou
seus 102 anos de vida
no último dia 18, ladeado por familiares e
amigos. Gente querida
e admirada em nossa
sociedade, José Lara
tem uma bela história
como chefe de família
e serviços prestados
à nossa sociedade. À
ele votos de felicidades sempre!

Sobre o Bolsa Atleta
O programa visa valorizar e
beneficiar atletas amadores da cidade em competições nacionais,
estaduais e municipais. Os
atletas que se interessarem em
Promoção:
participar devem protocolar
Tinta Glasurit
seus projetos até o dia 17 de
com preços
maio, no setor de protocolo
especiais
da Prefeitura, apresentando a
documentação exigida. A divulgação dos resultados acontecerá no dia 31 de maio, com
possibilidade de recursos em
até três dias úteis. O resultado
final dos contemplados com
o Bolsa Atleta 2019 será diColocando cor em
vulgado no dia 7 de junho, no
SUA VIDA
quadro de avisos da Prefeitura
e no site oficial. Mais informações e detalhes:
R. Dr. Eurico Rodrigues,106
itabirito.mg.gov.br
ITABIRITO

3561-2182

Sanderson Pereira

Matrículas
Abertas

Márcio Lima: Itabirito tem muita coisa boa para ser divulgada. A nossa cultura é de muita grandeza, especialmente na
área musical. Nosso conterrâneo, Márcio Lima, conhecido
como Marcinho Fuim, é o autor da música Sá Carolina, que é
brilhantemente interpretada pelo Coral da UFOP. Temos que
realmente bater palmas para o autor, para o arranjo e para o
coral intérprete. (José Antônio Braga)
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Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
(31)3561.7814

O BERRO DO
BODE ZÉ

Justos pagam
pelos pecadores
Qualificar como velha ou situar na velhice uma pessoa acima
dos cinquenta ou sessenta anos pode dar pano pra manga, depois que linguistas de porta de botequim entenderam que velho é
sinônimo de “estragado”, “mal conservado”, “caindo aos pedaços”
e compartilharam a interpretação fajuta com a patuleia. Na verdade, “velho” significa “tempo acumulado” independente do estado de
conservação, considerando-se uma pessoa ou uma coisa. Mas, em
lugar do respeito e da valorização humana, impõe-se a troca de um
rótulo por outro, dito politicamente correto. É aí que a pessoa velha
vira “idosa”; um douramento da pílula! Quanto ao resto, que tudo se
dane! Para os estabelecimentos bancários há uma lei que limita a
quinze minutos o tempo máximo do usuário na fila, enquanto outra
dá atendimento prioritário a gestantes, deficientes físicos e maiores
de sessenta anos. No princípio funcionou, mas agora relaxou! Senha prioritária existe, mas o usuário costuma ficar muito mais além
dos quinze minutos – limite igual para todos – dando oportunidade
até para uma soneca. Deve ser por isso que instalaram cadeiras,
que deveriam ser estofadas e reclináveis para um sono mais tranquilo! Já se contaram até dez atendimentos ordinários para um prioritário. Que prioridade é essa? Tanto é verdade que alguns tiram as
duas senhas e acabam sendo atendidos com a ordinária. Mas há
uma velhacaria do lado de cá do balcão, que pode contribuir para o
aumento do tempo de espera pelo atendimento nos bancos. Para
escapar das filas, pessoas e empresas se valem dos maiores de
sessenta, confiando-lhes grande volume de trabalho nos guichês
bancários. Para completar o quadro angustiante, nem sempre caixas estão a funcionar e o número de ativos está reduzido ao mínimo. Assim sendo, os justos pagam pelos pecadores!
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Caminhadas na Natureza:

atividade contemplativa, lazer e
turismo lado a lado em Itabirito
Associando atividade contemplativa, lazer e turismo em meio a
paisagens naturais de tirar o fôlego,
as Caminhadas na Natureza são sucesso em Itabirito. Realizado desde
2007 na cidade, recordista em circuitos no estado de Minas Gerais,
o projeto permite aos participantes
desbravar circuitos que contemplam
cenários como os históricos distritos
de São Gonçalo do Bação e de Acuruí, no trajeto da Estrada Real.
"As Caminhadas na Natureza
não são de modalidade competitiva,
mas sim contemplativa e a cada edição que realizamos esse conceito é
mais evidenciado pelo público. Nosso objetivo maior é oferecer aos moradores e visitantes opções de lazer
no município e para o empreendimento que recebe o evento um aquecimento econômico e formação de
público que pode consumir o local
em outras datas", destaca a diretora
municipal de Turismo, Michilene
Rodrigues.
A última edição, por exemplo,
contou com 195 inscritos. No dia
14 de abril, os caminhantes desbravaram o circuito das Cachoeiras, na
região de Acuruí. Para quem participou, ficou o sabor de quero mais.
"As Caminhadas na Natureza,
além de muito divertidas, com muita
conversa boa e paisagens magníficas, são recheadas de conhecimentos ecológicos. A equipe, como sem-

pre muito atenciosa e prestativa, nos
guia com tranquilidade e segurança.
Pude conhecer lugares que jamais
imaginei pisar e trago na lembrança
sentimentos maravilhosos com os
quais retorno dessas aventuras. Ao
fim da caminhada, a única pergunta
é quando eu poderei repetir a dose.
Super recomendo", exalta Alexandre Ferreira Lima, morador do bairro Santa Efigênia.
Sentimento compartilhado com
Andréa Roseane Oliveira Gonçalves, do bairro Santa Rita, que fez sua
estreia na última edição. "Sempre
quis participar, mas esquecia a data,
às vezes não dava para ir mesmo.
Mas, dessa vez, uma amiga convidou e a turma toda animou. Foram
quatro pessoas. Adorei! Sou de Itabirito e só conhecia a Cachoeira do
Cruzado naquela região. Foi uma

manhã de domingo excelente, com
direito a banho de cachoeira. Agora já estou com o calendário aqui e
quero ir a todas. Parabéns pelo belo
projeto", acrescenta.
As Caminhadas na Natureza
são realizadas pela Prefeitura de
Itabirito, por meio da Secretaria de
Patrimônio Cultural e Turismo, em
parceria com o Conselho Municipal
de Turismo - Comtur e com a Confederação Brasileira de Esportes Populares, Caminhadas na Natureza e
Inclusão Social - Anda Brasil. Com
foco contemplativo, os trajetos têm,
em média, dez quilômetros.
A próxima edição acontecerá no
dia 18 de maio, quando o distrito de
São Gonçalo do Bação receberá a
caminhada noturna. Confira o calendário oficial e mais informações no
site: http://itabirito.caminhadas.info

