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Mais famílias removidas em Minas devido
riscos de rompimento em barragens.
Desta vez, em região de Ouro Preto
Logo cedo, na manhã da quarta-feira (20), a mineradora Vale anunciou que
mais duas de suas barragens passaram
de nível de risco de rompimento de 1
(mais seguro) para nível 2 (menos seguro). A notícia trouxe ainda mais preocupação para a população, principalmente
do entorno das barragens de Forquilha
I, II e III e Grupo, na Mina de Fábrica,
em Ouro Preto; e de Vargem Grande, do
Complexo Vargem Grande, em Nova
Lima. O aumento do nível de risco fez
com que a mineradora removesse moradores na Zona de Autossalvamento

(ZAS). No total, cerca de 125 pessoas
que vivem próximas à cinco barragens
devem deixar suas casas.
Em continuidade ao processo de
aceleração do descomissionamento de
suas barragens a montante, a Vale iniciou nesta quarta a remoção da população localizada na ZAS e das áreas que
ficariam isoladas. Em Nova Lima, a
remoção abrange moradores de 33 domicílios, com cerca de 100 residentes
permanentes, numa região localizada a
52 quilômetros da sede da cidade. Em
Ouro Preto, a remoção abrange oito

domicílios, com cerca de 25 residentes
a aproximadamente 15 quilômetros do
distrito de Engenheiro Corrêa.
De acordo com a empresa, “não
houve alteração nos parâmetros geotécnicos de nenhuma das estruturas, que
estão passando por inspeções diariamente. A Vale ressalta ainda que se trata
de uma medida preventiva para garantir
a segurança de todos enquanto são realizadas as primeiras atividades de descaracterização das barragens a montante,
visando à aceleração dos projetos”, afirmou em nota.

Já os centros urbanos das cidades de
Ouro Preto, Nova Lima, Itabirito e Congonhas não terão famílias removidas, de
acordo com a mineradora.
ZAS
A Zona de Autossalvamento (ZAS)
é região do vale a jusante da barragem,
cuja distância pode ser considerada em
cerca de 10 quilômetros, na qual os
avisos de alerta à população são de responsabilidade do empreendedor, sendo, portanto, prioritária numa eventual
emergência.

Globo Esporte de sábado
será transmitido ao vivo
da Praça Tiradentes
Mais uma vez Samba de
Boteco, em ITABIRITO, é
sucesso no carnaval
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Raissa Alvarenga

Na semana em que se comemora
o Dia do Esportista (celebrado em 19
de fevereiro) Ouro Preto será o cenário
para gravação de um dos mais tradicionais programas de televisão sobre
esporte: neste sábado, dia 23, o Globo
Esporte, da Rede Globo, será transmitido ao vivo da Praça Tiradentes. A intenção é reunir diversos atletas e população em geral para uma grande festa.
E se é para falar de esportistas, Ouro Preto tem muito a oferecer. A cidade
é a casa de diversos atletas campeões
mundiais. A mais recente conquista
veio no último domingo (10) quando Camilla e Alice Gomes conquistaram a medalha de bronze na prova
do trampolim sincronizado durante a
Copa do Mundo de ginástica de trampolim em Baku, no Azerbaidjão. Alice
é ouro-pretana e iniciou a sua carreira
no Instituto Trampolim.
Do mesmo projeto, o Trampolim,
também veio o atleta Lucas Tobias –
medalha de prata em 2018 no Mundial

de São Petersburgo, na Rússia, e de
ouro em 2017 no Mundial de Ginástica da Bulgária.
Os atletas do judô também ganharam espaço nos últimos anos, a exemplo das judocas Ana Clara Neves de
Almeida, duas vezes indicada ao Prêmio Bienal Liga de Ouro, e Tainná
Mota que se classificou em 4° lugar
no Meeting Nacional de Categorias
de Base, da Confederação Brasileira
de Judô, e hoje busca apoio para disputar o Estágio Internacional de Judô
que acontecerá em Bad Blankenburg,
na Alemanha, do dia 17 a 28 de março
de 2019.
No ciclismo, temos dois ouro-pretanos ilustres: Kilder Melo, vice-campeão panamericano, sete vezes campeão mineiro, duas vezes campeão
da Taça Brasil, duas vezes Campeão
Brasileiro, campeão Iron Biker Brasil,
campeão Volta Internacional de Santa Catarina e tri-campeão do XTerra
Camp; e Bernardo Cruz, pentacam-

peão brasileiro de downhill.
No atletismo, categoria Máster,
competidores locais com idade entre
60 e 64 anos, Romualdo Galdino dos
Santos e Lourdinha Fernandes, chamam a atenção pela garra e pela coragem. Lourdinha, em novembro do
ano passado, obteve cinco medalhas
no 1º Festival de Atletismo Máster em
Guarulhos.
A Prefeitura de Ouro Preto apoia
diversas iniciativas, mas, ainda assim,
os atletas precisam de patrocínio para
conseguir participar das competições.
Se você deseja contribuir para a continuidade e desenvolvimento do esporte
local, seguem alguns contatos:
Instituto Trampolim (Ginástica de
Trampolim): (31) 99428-6363 - (31)
99912-0444-institutotrampolim@yahoo.com; Fundação Aleijadinho (Projeto
Judô de Ouro): projetos@fundacaoaleijadinho.com.br/3551-5100; Kilder Melo: (31) 99858-86318 /(31) 98604-8814;
Tainná Mota (Judô): (31) 99478-1520.

Decoração do Carnaval em
Mariana é feita por artesãos
de Monsenhor Horta
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1ª fase da Operação Rosat
realizado em Ouro Preto
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A ouro-pretana Alice Gomes conquistou a medalha de bronze na Copa do Mundo de ginástica de trampolim
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Vereador Geraldo Mendes pede informações
sobre as barragens de Ouro Preto
O Vereador Geraldo Mendes apresentou requerimento
convidando a Defesa Civil para comparecer à Câmara Municipal com o intuito de apresentar informações sobre as barragens existentes na cidade.
Esta semana segundo a imprensa a Vale retirou de suas casas cerca de 25 moradores da região do distrito de Engenheiro
Côrrea, devido ao risco de rompimento de barragem de Nova
Lima e Mina da Fábrica. Além disso, trecho da BR-356, principal rodovia de acesso à Belo Horizonte, foi fechada.
Esse tipo de situação causa alarde à população como um
todo, devido aos recentes acontecimentos de Brumadinho e
Mariana. Além disso, com a chegada do carnaval, acaba por
impactar o fluxo de turistas que vêm para Ouro Preto.
Recentemente foi divulgado pela Agência Nacional de
Mineração que existem 33 barragens que podem causar danos a cidade de Ouro Preto, com isso vê-se a necessidade de
que a população seja informada de quais seriam essas áreas
de impacto, bem como, exigir das empresas transparência e
o devido treinamento com a população das áreas que podem
ser atingidas, além de cobrar uma fiscalização por parte do
Município e do Governo do Estado às empresas de mineração
que atuam na região.
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PROCLAMAS DE CASAMENTO
CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
RICARDO SCHNEIDER GUIMARÃES BORGES, brasileiro,
solteiro, músico, natural de Belo Horizonte-MG, nascido a 22/02/94, filho
de Ricardo Fernandez Borges e Maria de Lourdes Schneider Guimarães
e CAROLINE HARUMI SILVA
MATSUMURA, brasileira, solteira,
garçonete, natural de Mariana-MG,
nascida a 13/10/92, filha de José Matsumura Severino e Luciane Madalena
da Silva Matsumura Severino; Ambos
residentes neste subdistrito;
WELLINGTON DA SILVA, brasileiro, solteiro, servente pedreiro, natural
de Ouro Preto-MG, nascido a 14/02/78,
filho de Antônio Luiz da Silva e Doraci
Alves da Costa Silva e GRACINEIDE
APARECIDA MOUTINHA, brasileira, solteira, agente legislativo, natural
de Ouro Preto-MG, nascida a 14/01/82,
filha de Oscarlino Germano e Justina
Moutinha; Ambos residentes neste subdistrito;
GUSTAVO SILVA MATSUMURA,
brasileiro, solteiro, designer gráfico,
natural de Mariana-MG, nascido a
27/07/91, filho de José Matsumura
Severino e Luciane Madalena da Silva Matsumura Severino e RENATA
SANTOS OLIVEIRA, brasileira,
solteira, estudante universitária, natural de Ouro Preto-MG, nascida a
03/07/93, filha de Paulo Márcio Gonçalves de Oliveira e Maria das Dores
Santos de Oliveira; Ambos residentes
neste subdistrito;
KENNEDY FERREIRA ROBERTO, brasileiro, solteiro, operador de
mineração, natural de Mariana-MG,
onde reside, nascido a 12/02/99, filho
de Cid Roberto e Sirlene Dutra Ferreira Roberto e BRUNA CAROLLINE
DIAS MACIEL, brasileira, solteira,
estudante, natural de Mariana-MG,
nascida a 14/07/99 filha de Luiz Carlos Dias Maciel e Patrícia da Conceição Carneiro Maciel, residente neste
subdistrito;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto,19 de fevereiro de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil
de Ouro Preto. Oficial Titular: Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná,
nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG.
Tel: (31) 3551-0422 E-mail: cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº10546 BRUNO MARES
TRIVELLATO, solteiro, brasileiro,
Administrador, natural de Belo Horizonte, nascido em 12/08/1984, filho
de Ivan Trivellato e Ruth Maria Mares
Trivellato. E EDUARDA ANDRADE
ALBERGARIA, solteira, brasileira,
Administradora, natural de Belo Horizonte – MG, nascida 06/01/1991, filha
de Eduardo Roberto Albergaria e Clara
Eunice Paes Andrade Albergaria. Ambos residentes e domiciliados em Ouro
Preto – MG.
Edital nº10547 INIGH FREIRE
FURTADO, solteiro, brasileiro, autônomo, natural de Manhumirim - MG,
nascido aos 25/01/1988, filho de: Marco
Antonio de Souza Furtado e Rute Veiga Freire Furtado. E JESSICA CASTILHO ANDRADE FERREIRA,
brasileira, solteira, brasileira, Auditora,
natural de Varginha - MG, nascida aos
28/09/1992, filha de Cassio Marden de
Andrade Ferreira e Roseane Castilho
Pereira Ferreira. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº10548 ANDRÉ MARCONATO, solteiro, brasileiro, professor
universitário, natural de Americana - SP,
nascido aos 17/05/1984, filho de: Agostinho Marconato e Maria Regina Girardi
Marconato. E JUSSARA CARVALHO DOS SANTOS, solteira, brasileira, enfermeira, natural de Americana
- SP, nascida aos 29/04/1984, filha de:
Juvenal Alves dos Santos e Cleuza
Maria de Carvalho dos Santos. Ambos
residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10549 WHELITON LUIZ
DA SILVA CAMPOS, solteiro, brasileiro, comerciante, natural de Rodrigo
Silva, Distrito de Ouro Preto - MG,
nascido aos 15/09/1985, filho de: Edir
Caetano da Silva Campos e Maria das
Graças Romualdo Campos. E POLLYANA MEYER DE SOUZA, solteira, brasileira, assistente social, natural
de Juiz de Fora – MG, nascida aos
20/07/1985, filha de: Enio Lantelme de
Souza e Ana Maria Meyer de Souza.
Ambos residentes em Ouro Preto - MG
Edital nº 10550 RODRIGO SOARES REIS LEMOS FREIRE, solteiro, brasileiro, Advogado, natural de
Passos - MG, nascido em 19/01/1983,
filho de Evaristo Lemos Freire e Telma Cristina Soares Reis Lemos Freire.
E KÉSSIA MENDES DIAS, solteira, brasileira, Advogada, natural de
Conselheiro Lafaiete – MG, nascida
11/08/1986, filha de Carlos Cipriano
Dias e Adriana Mendes da Silva Dias.
Ambos residentes e domiciliados em
Ouro Preto – MG.
Edital nº 10551 DNILTON DA SILVA PINTO, solteiro, brasileiro, Motoboy, natural de Santa Rita de Ouro
Preto - MG, nascido em 01/07/1992,
filho de José do Carmo Pinto e Silvânia
da Silva Pinto. E RENATA DE LIMA
VIEIRA, solteira, brasileira, Balconista, natural de Ouro Preto – MG, nascida
01/01/1996, filha de Rogério Vieira e
Aisára Cristina de Lima Vieira. Ambos
residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10552 ANTÔNIO PAULO GOULART, solteiro, brasileiro,
Administrador de empresas, natural
de Belo Horizonte - MG, nascido aos
10/06/1980, residente e domiciliado em
Ouro Preto - MG, filho de: Antonio João
Goulart e Margarete Fátima Malta de
Oliveira Goulart. E BÁRBARA VIDIGAL MILAGRES, solteira, brasileira,
Engenheira, natural de Belo Horizonte MG, nascida aos 26/07/1989, residente
e domiciliada em Cachoeira do Campo,
Distrito de Ouro Preto – MG, filha de:
Rogério Gonçalves Vidigal e Maria da
Gloria Milagres Alfenas Vidigal. Ambos residentes e domiciliados em Ouro
Preto – MG.
Edital nº 10553 DOUGLAS NONATO DA SILVA, solteiro, brasileiro,
Balconista, natural de Ouro Preto - MG,
nascido aos 09/02/1990, filho de: José
Raimundo da Silva e Sônia Maria Fonseca da Silva. E ALINE CRISTINA
DE SOUZA, solteira, brasileira, Estudante, natural de Ouro Preto - MG,
nascida aos 06/07/1990, filha de: Nivaldo de Souza Sampaio e Maria Cristina
Silva de Souza. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 22 de fevereiro de 2019.
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Baterias de Escolas de Samba
agitaram o centro histórico de
Ouro Preto no final de semana
A batalha de confetes e os shows no Largo da Alegria
trouxeram de volta o pré-carnaval
Ane Souz

Vazamento de esgoto
teria matado peixes
na Lagoa do Gambá
Uma amostra da água da lagoa está em análise nos laboratórios da UFOP. Resultado deve ser divulgado na segunda (25)

Centenas de peixes foram encontrados mortos na Lagoa do
Gambá, na sexta-feira (15). Os
moradores do bairro recorreram
aos representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Semae)
Ouro Preto e também da secretária
de meio ambiente. A suspeita é de
que um vazamento de esgoto possa
ter causado a morte dos peixes.
Na sexta, o Secretário de meio
de ambiente de Ouro Preto, Antenor Barbosa, esteve no local e falou
sobre a situação. “Nós identificamos um vazamento em uma caixa
de esgoto, devido a um entupimento numa tubulação à jusante. Esse
vazamento chegou até a lagoa e pode ter sido o motivo da morte dos
peixes”, explicou Antenor.
Já no sábado (16) o secretário,
acompanhado de um professor da
Escola de Minas da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) esteve no local para coletar amostras.
Barbosa não soube precisar a quanto tempo estava acontecendo o
vazamento, mas assegurou que foi
“por alguns dias, pois uma carga
pequena de esgoto não provocaria
tamanha mortandade de peixes”.
Na ocasião, também foi realizada
uma medição de oxigenação e Ph

da água e foi constatado, de acordo
com o secretário, que o teor de oxigênio na água estava muito baixo,
quase nulo. “Nessa situação, praticamente nenhum animal que respira oxigênio, sobrevive de fato”,
reafirmou.
O material coletado está em
análise nos laboratórios da universidade e o resultado deve ser divulgado até segunda-feira (25).
Com colaboração de Rodolfo Simões

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Neste final de semana, a cidade escolheu a Corte Momesca, em
meio a batalha de confetes, com o
cortejo das baterias das escolas de
samba pelo centro histórico.
O pré-carnaval trouxe o resgate
das tradições que reuniu toda a comunidade ouro-pretana na mistura
de ritmos e cores no centro da cidade. As baterias compunham adultos, jovens, crianças e mulheres,
desceram as ladeiras chamando os
foliões para seguirem até o Largo
para a disputa de confetes, com a
apresentação dos sambas-enredo,
fizeram a alegria dos presentes.
No sábado desfilaram as escolas de samba: Inconfidência Mineira, União Recreativa do Santa
Cruz e União Recreativa Cachoeira do Campo e no domingo foi a
vez da Aliança da Piedade, Império do Morro Santana, Unidos do
Padre Faria, Acadêmicos do São
Cristóvão e Mocidade Independente de Princesa Isabel com os
batuques que partiram da Praça
Tiradentes descendo a rua Direita
e chegando no Largo da Alegria
acompanhados de moradores da
cidade e visitantes.
Durante a Batalha de Confetes, a corte Momesca foi esco-

lhida: Demício Geraldo Gomes,
de 49 anos, morador do Bairro
Cabeças, foi eleito rei Momo e,
com empate dos jurados, o voto
da rainha do Carnaval foi aberto
ao público, elegendo a moradora
do bairro Novo Horizonte, de 32
anos, Cláudia Emanuela.
Mesmo com a chuva, os foliões não desanimaram e curtiram
os shows embalados pelas bandas
Candonguêro, no sábado, e Banda
Abahdá, no domingo. O secretário
de Turismo, Indústria e Comércio,
Felipe Guerra, ressalta a importância de promover o pré-carnaval
em Ouro Preto. “Foi muito bacana
ver as famílias e crianças fazendo
a magia do carnaval nas ruas da
cidade. E considero que fazer um
evento familiar com a participação
das escolas de samba e integração da comunidade no carnaval
de Ouro Preto é imprescindível
para manter a tradição na cidade.
As baterias fizeram um belíssimo
espetáculo, mostraram o potencial
que está por vir no desfile na Praça
Tiradentes, na segunda de Carnaval. Gostaria de agradecer aos patrocinadores e aos empresários de
Ouro Preto que contribuíram para
a realização do pré-carnaval, que

veio resgatando nossas tradições e
a nossa cultura. O Carnaval é um
produto turístico interessantíssimo
para aqueles que vêm nos visitar”,
destaca Felipe.
O Carnaval Patrimônio de
Ouro Preto 2019, em homenagem
às "Damas do Samba", promove
mais um fim de semana com o
pré-carnaval. No dia 23, às 13h, na
Praça Tiradentes, tem o desfile de
Corso, com os carros antigos que
irão representar os primeiros desfiles com a passeata de automóveis
recheados de foliões e fantasias
burlescas. No domingo, 24, às
20h, saí mais um cortejo do bloco
caricato mais antigo, o Zé Pereira
do Club dos Lacaios, da sede no
bairro Antônio Dias, subindo até a
Praça Tiradentes.
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Insólito
surpreendente

Por um momento, falemos de bichos; de bichos mais próximos
de nossas vidas, que nos acompanham atentos aos nossos movimentos, que nos entendem e quase leem o que pensamos. Quase leem, mas se lessem, de fato, é quase certo que continuariam
leais. Eles não sairiam, por aí, a urdir mentiras, espalhar fofocas,
desconstruir a vida de outrem, substituindo-a diante do público por
falsa imagem. Bichos são amigos, de fato, e não por conveniências;
não fingem ser o que não são.
Eu cria ter amigos entre humanos, hoje não tenho certeza, exceto que sou amigo de todos, pois não guardo ódio, raiva ou rancor e
a ninguém faço, voluntariamente, qualquer mal, nem por represália,
nem por vingança. Só não deixo deslealdade, desaforo e agressão
sem resposta, dentro da legalidade, bem entendido! Ah! isso não!
Contudo, sou feliz e dou graças a Deus! Mas, vamos aos bichos.
Temos em casa, sob nossa guarda, uma cadela, labrador, cor
chocolate, cerca de cinquenta quilos; uma gatinha, muito meiga e
manhosa; e uma cocota (maritaca) que, entre outras façanhas, canta “atirei-o-pau-no-gato” e “atropela” mediante assovio os primeiros
compassos do Hino Nacional Brasileiro, ao ver chuva. De sol ela
não quer saber; nem parece ave tropical! As duas primeiras ganhei
de presente, e, quanto à “cocota”, esta encontrou-me na rua. Não se
sabe de onde, veio pelo ar e pousou à minha frente, na calçada. Da
calçada pulou para minha mão, subiu para o ombro e nos adotou
como seus “donos”. Esclarece-se que ela vive solta, tendo a gaiola
apenas para dormir.
Quem me conhece, mais de perto ou que costuma estar na estação rodoviária, antes de o sol nascer, sabe que sou caminhante da
madrugada, a partir das 5 horas (não acompanho horário de verão),
e levo a “Brisa” (a cadela) como companhia. Falto apenas nas manhãs chuvosas porque, se a “Brisa” não se incomoda com chuva, eu
me incomodo e muito. Molhar-me, só debaixo do chuveiro! Ao retorno, sempre atravesso o complexo Praça do Artesão/Estação Rodoviária, ocasião em que encontramos outros cães a perambular,
além de umA gatinha, invariavelmente, postada diante de uma loja
de artesanato. Faço questão de parar e lhe fazer uns afagos, pois
os gatos gostam de carinho. A cadela fica a olhar, bastante tranquila
como é próprio da raça, mesmo porque combina bem com gatos,
pois tem a companhia da “Mimi”, a gata da casa. Certa manhã destas últimas, aproximei-me da gatinha, postada num jirau, para lhe
fazer agrados. Enquanto isso, senti que a “Brisa” estava um tanto
inquieta, tentando arrastar-me para a direita. Ao voltar para aquela direção, percebi que seu interesse estava sobre a dona da loja,
sentada à sua frente. Cão da raça labrador é muito sociável, gosta
de brincar e está sempre receptivo a quem lhe dá atenção. Deixei
a gata e me aproximei da senhora, cuidando de manter razoável
distância, para impedir que a cadela a incomodasse. Foi quando me
surpreendi com tremendo bulício à minha frente: a pequena e frágil
gata, tomada de fúria como se onça fosse, saltou sobre a “Brisa” e
não a teria largado se não fosse a pronta intervenção da senhora.
Esta, também assustada, cuidou de afastar a pequena felina que,
mesmo assim, repetiu a investida por mais duas vezes. Foram três
ataques sucessivos.
Quem imaginaria tal cena? Além de outros predicados negativos e injustos (“nojento”, “traiçoeiro”, etc.), ouve-se, a todo momento, que gato não se liga ao “dono”, mas à casa onde mora. A gata
aqui referida “não se liga ao dono”, mas atacou cadela, gigante em
comparação com ela própria, porque em seu entendimento felino e
irracional sua “dona” corria sério risco. E se estivesse ligada, o que
teria feito? É preciso aprender que gato só não se liga ao “dono”,
quando este não lhe dá atenção, tão necessária como a comida;
ou o maltrata, no extravasamento de raiva preconceituosa. O preconceito contra o gato tem origem no fato ele ser livre; não tem que
trabalhar, anda por onde quer, faz o que quer e quando quer. Não
aceita imposições! O ser humano pensa ser ou quer ser, mas não é!
Está preso a uma série de convenções e conveniências. A valente
gatinha, ao contrário do que dizem “especialistas” humanos, entendeu de defender quem lhe dá amparo e carinho. Sabe-se que recentemente, tendo ela perdido filhotes ainda dentro da barriga, recebeu
os devidos cuidados veterinários, incluindo-se internação hospitalar
e cirurgia, para que também ela não morresse.
Está aí um exemplo prático e convincente para os que, de boa
vontade, podem mudar sua opinião sobre os bichanos. Ao mesmo
tempo, o incidente serve para ilustrar diferenças de atitude entre seres humanos e seres ditos “irracionais” com relação ao ambiente,
que os cerca. Os primeiros vendem a alma ao diabo, para apenas
satisfazer sua vaidade ou sede de maldade contra o semelhante
mais próximo. Em contrapartida, os segundos podem chegar ao sacrifício, numa afirmação de sua lealdade!
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*Mauro Werkema

Brasil, leniente e complacente
O Brasil é o país da leniência
e da complacência. Facilita, deixa para depois, fragiliza normas,
negligencia e estabelece relações
de promiscuidade, primeiro passo
para a corrupção que leva à irresponsabilidade e à impunidade. A
consequência é a falta de rigor no
cumprimento de leis e de posturas.
Para alguns estudiosos da alma brasileira é um traço herdado da nossa
formação histórica, que Mário de
Andrade desenhou em “Macunaíma”, mas que muitos outros descreveram com profundidade, entre
eles, com destaque, “Raízes do
Brasil”, de Buarque de Holanda, e
sua definição do “homem cordial”
e seu gosto pelo provisório. Além
da imensa diversidade cultural brasileira, e variada tipologia humana
e social, é fato inconteste que a transigência e a facilitação são práticas
incrustadas nas condutas. E, sem
dúvida, estão na raiz das tragédias
como o incêndio do Museu Nacional, da Boate Kiss, das barragens
de Mariana e Brumadinho e o incêndio do Flamengo. Poderiam ser
evitadas se normas e leis fossem

efetivamente praticadas.
O Brasil tem avançada legislação, com boas e amplas normas para coibir todas as situações de risco
humano e ambiental em situações
limites. E a Engenharia Brasileira é
avançada e já produziu amplo conhecimento sobre segurança construtiva e patrimonial. Igualmente
avançado é o conhecimento sobre a
geologia de solos e as intervenções
e empreendimentos da mineração e
seus impactos no rios, matas e ambientes rurais e urbanos. A depredação desses recursos se faz, portanto,
por incúria e pelo que se chama de
“competitividade espúria”, com
redução de custos, em prejuízo
do patrimônio natural e social das
regiões mineradoras. Os riscos de
acidentes, decorrentes desta “irresponsabilidade organizacional”, são
suportados pelo lucro operacional.
Esta é a questão básica que o
Brasil precisa enfrentar: a leniência
para com empreendimentos importantes, como o agronegócio e a
mineração, mas que precisam, com
rigor e urgência, enquadrarem-se
nas normas do uso compatível dos
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Menino veste rosa
Caso recuperemos a memória
do 31 de dezembro de 2018, talvez
ainda consigamos encontrar o vaguíssimo espírito de renovação e de
esperança que gravitava entre nós,
brasileiros acostumados a catástrofes
e à resignada superação de seus efeitos. Era fim de ano, época de cultivar
ilusões. Embora a meteorologia não
previsse bons tempos – haja vista o
fato consumado de que Bolsonaro já
se elegera presidente desta república
de bananas e, especialmente, de laranjas –, duvido que mesmo o mais
apocalíptico dos profetas previra
a menor parte do que até aqui já se
sucedeu. Estamos sendo atropelados
diariamente pelo improviso político,
pelo vexame público e, menos figurativamente, pela lama da Vale.
O inventário das perdas é extenso, afinal enquanto os assassinos
de Marielle Franco permanecem

impunes (miliciana e potencialmente relacionados ao clã raivoso que
habita os palácios da Alvorada e do
Jaburu), Jean Wyllys abre mão de seu
mandato para não ter o mesmo destino da vereadora – porque, não resta dúvida, sobram provas, ele teria;
enquanto Lula vira mártir na cadeia,
Dias Toffoli, de toga e mãos sujas de
sangue, exerce seu cinismo superior
federal e o impede de ir ao velório
do irmão – colaborando, assim, uma
vez mais, para a sólida e imponente construção da narrativa de preso
político do ex-presidente; enquanto
Aécio Neves e Michel Temer flanam
livres em seus castelos e passeiam leves em suas carruagens – apesar das
interceptações, dos helicópteros e das
evidências que o judiciário, pacífica
e harmoniosamente, insiste em não
considerar –, Sérgio Moro, que até
hoje não completou a muda vocal

recursos naturais. O controle e a
fiscalização governamentais são
essenciais. Está claro que processos de licenciamento são frágeis
e sabe-se que práticas superadas
na construção de barragens foram
autorizadas. Mesmo assim, não
se evitou que os bens ambientais
públicos fossem usados com conhecidos riscos, como mostram os
trágicos desastres dos últimos dias,
e não só na mineração.
Práticas empresariais irresponsáveis, com a complacência governamental, continuarão a produzir
tragédias, até porque são muitas as
ameaças existentes. É essencial punir responsáveis, reparar ambientes
e amparar atingidos. O Brasil, na
sua trajetória civilizatória, precisa
superar esta herança da leniência,
que se estende como elemento
comportamental que atinge toda
a sociedade, sem o que teremos
muitas outras tragédias, algumas
já anunciadas. Esta é, no fundo, a
causa dos desastres e que o Brasil
precisa eliminar.
*Jornalista
(mwerkema@uol.com.br)
Gustavo Fechus

(ato falho de sua puberdade moral),
muda de ideia, muito oportunamente,
quanto à natureza do caixa 2.
Enquanto isso, Damares Alves
e Ricardo Vélez continuam devastando a imagem dos professores,
inflando o fantasma da ideologia de
gênero e mamando a mamadeira de
piroca. Ernesto Araújo, um embuste;
Ricardo Salles, outro. E segue o alto
escalão ladeira abaixo.
Ps.: agora que caiu e se sentiu
traído – e depois de eu ter ouvido
os áudios trocados com o “capitão”,
principalmente depois de eu ter me
sensibilizado com a maneira quase
sensual com que ele o chamava de
“ca-pi-tão” –, confesso que até senti uma certa simpatia pelo Gustavo
Bibiano. Sei lá. Aconteceu. Veio de
dentro. Uma ternurinha, tipo a do
Manuel Bandeira pelo porquinho da
Índia. Meu Bibi. Sei não. Foi assim.
Acho que o Bibi foi minha primeira
namorada.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Emissoras
de televisão

Comentei com um amigo sobre um filme, e em lugar de manter
o tema da conversa, ele olhou-me horrorizado e foi para outro assunto: “você assiste a Globo?” E desferiu um monte de impropérios
à emissora, fora os apelidos pejorativos já conhecidos, utilizando
o nome da mesma e acrescentando a ele adjetivos nada bonitos.
Em seguida, fez um discurso, também já bem conhecido, sobre os
maus exemplos transmitidos em alguns programas.
Muito do que ele falou é verdade, e eu concordo, mas daí a
generalizar toda uma grade de programação de uma emissora, seja
ela Globo, SBT, Rede Record, Rede TV, enfim, qualquer que seja,
é radicalismo demais.
Todas as emissoras têm bons e maus programas, sem contar
que um programa pode agradar a uns e não agradar a outros. Daí a
penalizar toda a programação, fica um pouco exagerado. Disse isto
a ele e inclusive exemplifiquei com programas de que gosto e outros
de que passo longe.
Na verdade, eu nem sou muito de assistir TV aberta. Abro
exceções para musicais e alguns filmes, como o em questão. Dependendo da história, assisto alguns capítulos de novela também,
embora não tenha a menor paciência para assistir todo dia. Mas
conheço quem gosta e nem por isto vou me horrorizar. O controle
remoto existe para isto. Cada um assiste o que quiser.
Sem a necessidade de citar nomes, existem alguns programas
que realmente alem de não agregar nada, ainda podem acrescentar valores distorcidos, mas isto não é prerrogativa da Rede Globo.
Acontece em todas. Da mesma forma, nem tudo que passa na TV
a cabo é um exemplo a ser seguido.
O que importa é o que vamos assistir, ou não, e não a emissora que está transmitindo. Por exemplo: está chegando o carnaval.
Aqueles que gostam de acompanhar os desfiles das escolas de
samba do Rio, devem deixar de assistir, só porque a Globo é que
vai transmitir? “Boicotar” uma emissora, seja por razões políticas,
pessoais, o que for, e deixar de se divertir, ou se informar, por puro
radicalismo, chega a beirar o ridículo. Já assisto tão pouco televisão,
se for optar pela emissora e não pelo programa, deixando de assistir
o que quero por isto, aí não vou ver nada. Se eu gosto do filme, vou
assisti-lo onde ele passar.
Existem tantas opções! Internet, DVDs, TV a cabo, muitas opções de entretenimento antes da TV aberta. Quando opto por ela,
vou escolher pelo que eu quero assistir, e não pela emissora que
está apresentando. Aí já seria fanatismo.
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R.Koeppel (*)

Convivendo com a realidade
Hoje vamos relembrar três histórias nas quais participamos. A primeira bem antiga – aconteceu há mais de
50 anos em Belo Horizonte. A segunda aconteceu há 30 anos, bem longe
daqui de Ouro Preto. E a terceira que
aconteceu neste sábado passado, aqui
em Cachoeira do Campo. E você
aprenderá, no mundo das fake-news,
por que tem que ter cuidado com o
que lhe dizem e com o que você vê
e ouve...
História-1: |Eu estudei no Colégio Estadual de Minas Gerais, antigo
Ginásio Mineiro fundado em 1850
em Ouro Preto e que veio de Ouro
Preto para Belo Horizonte na mudança da Capital. Entre 1957 e 1964. Fui
colega da Dilma (ela tem dois anos
menos do que eu) e, portanto, sei que
o Colégio e os Professores de Matemática foram os mesmos. Será que
os alunos é que eram diferentes? Pois
ela aprendeu - como dizia nas entrevistas - que 7+5 = 9, 13 - 6 = 11, etc.
Deve ser por isso que ela foi "Presidenta" (!?) do Brasil. Meus professores ensinaram que 2+2 = 4, 3*5 = 15.
E foi assim que aprendi.
História-2: Eu trabalhava em
Asunción (Paraguai), em 1985 e fui
comprar uma camisa. Os preços na
vitrine eram todos em US$ e anunciavam que, para brasileiros, aceitavam R$. A camisa custava US$ 22 e
o dólar valia R$ 2.10 (Bons tempos!).
O vendedor pegou a calculadora e

foi dizendo o que digitava na calculadora, que estava virada para que eu
confirmasse o que ele fazia. É assim
apareceram (US$) 22 * (R$) 2.10 =
(R$) 63,80!
Eu disse: “Señor! Tiene algo
mui estraño em suia calculadora! El
valor debe ser solamente R$ 46.20!
No pagaré +38%, indevidos...”. Ele
riu e disse: “Mi amigo del Brasil!
Esta és una calculadora especial para
ustedes, brasileños. El que yo digito
después de la vírgula parece ser el dígito Uno pero és el digito Nueve. Yo
desactivé parte de los circuitos que
mostraban 9 y ahora mostra apenas
1. Entonces 22 * 2.10 = 46.20 y 22 *
2.90- = 63.80. Tenemos mas calculadoras apropriadas. Le gustaria llevar
una? Hay para norte-americanos,
argentinos, chilenos, etc. Este é um
producto del Paraguai! Y la garantia
so Yo”!”
História-3: Dia 4 de janeiro de
2019, eu fui comprar 500 parafusos
para madeira em Cachoeira do Campo, sendo atendido por uma menina
bonita. Perguntei se ela tinha caixa
fechada, pois não queria comprar no
varejo, pois sairia caro. Ela disse que
não tinha caixas fechadas, mas que
no mostruário havia muitos parafusos
do tipo que eu precisava. Perguntei se
ela iria contar, um-a-um... Ela disse
e já foi fazendo isto: “Claro que eu
não vou contar! Vamos calcular! Pego a caixa com os parafusos e peso

Atuação do Caps em Ouro Preto é tema de
reunião da Câmara
Durante a reunião ordinária
dessa terça-feira (19), os vereadores
receberam o psicólogo do Centro
de Atenção Psicossocial (Caps) de
Ouro Preto, Paulo César Francisco,
que atendendo a requerimento do
vereador Chiquinho de Assis (PV),
utilizou a Tribuna Livre para prestar esclarecimentos aos vereadores.
Em Ouro Preto o Caps é dividido em três unidades: Caps I
(Centro de Atenção Psicossocial
Infanto- Juvenil); Caps II (Serviço
de atenção à saúde mental) e Caps
ad (Álcool e Drogas). De acordo
com o psicólogo, em Ouro Preto
são atendidas ou já passaram pelo
Caps cerca de 18.000 pessoas. “O
trabalho do Caps é um substitutivo ao que, antes, chamávamos de
hospital psiquiátrico. A luta antimanicomial se faz pelo trabalho que
realizamos, ou seja, os pacientes
que eram tratados dentro desses
hospitais psiquiátricos hoje são tratados de forma livre. Cada um tem
o seu projeto terapêutico, chamado
de projeto individual. Viemos aqui
para apresentar esse trabalho e na
tentativa de acolhimento desse projeto”, explicou Paulo.
Para o vereador Zé do Binga
(PPS), uma das alternativas é criar
medidas para melhorar ainda mais
o Caps. “Unir forças com a universidade, com o curso de medicina,
melhorar o abrigo das pessoas que
dependem do centro. Ouro Preto
tem uma grande demanda hoje e
nós, em prol do povo, temos que
nos dispor para ajudar”, destacou.
O vereador Chiquinho de Assis (PV) explicou por que pediu a
participação de um representante
do Caps na Tribuna Livre. “Estivemos presentes na posse da diretoria
da Acolher - que é uma associação

que representa os usuários. Há
uma tentativa do Governo Federal
de destruir o tratamento terapêutico que vem sendo feito hoje. Eles
querem retornar com os hospitais
psiquiátricos para atuarem com privações aos pacientes. Nós somos
contra manicômios, somos a favor
de uma política que vem sendo desenvolvida. A participação do Dr.
Paulo é um grito para que Ouro
Preto não sucateie a saúde mental
e que possamos unir esforços para
sensibilizar os governos Estadual e
Federal para manter o tratamento
com dignidade para os pacientes”,
disse.
Os vereadores parabenizaram
as atividades realizadas pela entidade no município e ressaltaram
que cobrarão do Executivo melhorias para a realização do mesmo na
cidade. Dessa forma, a Comissão
de Saúde do Legislativo realiza,
na próxima semana, reunião com
a Secretaria de Saúde, e uma das
pautas será sobre o CAPS.
Problemas ambientais
são debatidos pelos edis
Um dos temas amplamente discutidos pelos vereadores, também
na reunião dessa terça, foi o problema ambiental que está ocorrendo na Lagoa do Gambá [no bairro
Bauxita em Ouro Preto]. No último
fim de semana, uma grande quantidade de peixes mortos foi encontrado no local.Assim, foram feitos três
requerimentos solicitando informações ao Executivo sobre o fato
ocorrido na Lagoa. Os requerimentos são de autoria dos vereadores
Chiquinho de Assis (PV), Geraldo
Mendes (PCdoB) e Regina Braga
(PSDB), que junto aos demais vereadores, aguardam informações
do Executivo.

(X1 gramas) / Separo 10 parafusos e
também peso só eles (X2 gramas) /
Peso uma caixa vazia (X3 gramas).
Agora vamos calcular: (X1 – X3) /
X2 = 530 parafusos! Vou arredondar
para 500... O Senhor quer que eu conte? Mas eu não posso mudar o preço
unitário. Só o meu gerente.”. Ele me
atendeu e disse: “Rodolfo, pague 1/3
do preço unitário. Você é bom cliente,
você merece!” Gastei menos tempo
para comprar 500 parafusos do que
você gastou lendo esta história-3. E
ainda economizei 2/3!
Resumo das três histórias:
(a) Estude matemática, não faz
mal algum. E evita que você seja,
sem querer, presidente do Brasil. E
nem precise criar palavras que não
existem e que não resolvem nada –
Presidenta?
(b) Nunca acredite no que vê
nem no que ouve! Estamos no mundo das fake-news... Principalmente
em produtos “del Paraguay...”
(c) Será que a balança que a
moça usou também é fabricada no
Paraguai? Pois, no Brasil e no Paraguai, tem balanças que mostram 1
kg quando só tem 900 gramas... Um
Litro de gasolina com 880 cc... Carne de galinha congelada com muita
água, etc. E assim o mundo avança!
Já a menina que me atendeu, a
Maria Luiza, merece elogios: vai
receber um presente de minha parte. Mostrou que matemática resolve
problemas. No Paraguai ajudou-me
a não ser roubado. Já com a Dilma
você sabe o que aconteceu. O primeiro decreto dela foi criando a palavra
“Presidenta”. Achava que Presidente
da República do Brasil tem “sexo”.
Será que Gerente de O LIBERAL
têm sexo? Se tiver, merecemos criar
uma palavra: “Gerenta”... E o pai dela, Agnaldo, respeita os clientes! São
pessoas assim que precisamos ter no
Brasil, se queremos, um dia, ser um
país digno! (*) Rodolfo Koeppel mora
em Glaura há 20 anos. Onde se diverte fazendo coisas em madeira e gastando 500
parafusos. Alguns acham que ele tem “um
parafuso a menos”. E ele acha que tem políticos brasileiros com “um parafuso à mais,
normalmente roubados...” Se você quiser
aprender a contar 500 parafusos e também
aparafusá-los, e se divertir, faça contato:
Rodolfo.koeppel@gmail.com

BR-356 é interditada após comunicado
de risco de rompimento em barragem

Trecho da BR-356, que liga Ouro Preto a Belo Horizonte, foi interditada na tarde de quarta-feira (20).
De acordo com a Polícia Militar de
Minas Gerais, a ação é uma medida
de segurança em razão dos riscos de
rompimento da barragem de Vargem Grande, em Nova Lima.
A informação foi repassada pelo Major da Polícia Militar, Flávio
Santiago, durante coletiva de imprensa realizada na Mina de Mutuca, da Vale, na noite da quarta-feira,
mesmo dia que a Vale anunciou a alteração do nível de risco da referida
barragem.
A nossa reportagem acompanhou a coletiva, que contou também
com a presença do Tenente Coronel
da Defesa Civil Estadual, Flávio
Godinho. Na coletiva, o Major Flaviano destacou que a interdição da
BR-356 é uma ação preventiva e a
zona considerada de maior impacto,
em caso de um possível rompimento
da barragem, é entre os Kms 35 e 50.
A interdição da BR-356 ocorreu,
inicialmente, entre os quilômetros
35, na Lagoa das Codornas, e o quilômetro 50, no portal de Itabirito e no

acesso a Ouro Preto. A opção de desvio para veículos pequenos foi pegar
a MG-030, em Nova Lima, seguindo
até Rio Acima e, então, em direção a
Itabirito. A mudança aumentou o trajeto em cerca de 40 quilômetros. Já
os veículos de carga tinham de seguir
pela BR-040 até Congonhas, direção
a Ouro Branco até a comunidade de
Lobo Leite. Outra opção foi a MG-

443 até Ouro Preto.
Já na quinta-feira, segundo o
prefeito de Itabirito, Alex Salvador,
a 356 seria liberada diariamente, por
tempo limitado, entre 5h da madrugada até às 00h. Ainda segundo o
prefeito, a liberação seguirá o sistema de pare e siga, condição imposta
pela Defesa Civil estadual para autorizar a liberação parcial.

Barragem de Forquillha
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A Associação dos moradores do bairro São José agradece
a participação da banda União de São Gonçalo do Amarante
por ter abrilhantado o Café na Praça no dia 17 de fevereiro.

O

A

Equipe Espaço Saúde de Taekwondo, composta por atletas de Itabirito e Cachoeira do Campo, disputou a importante competição internacional organizada pela Liga Nacional de Taekwondo, a 12ª Copa América
de Taekwondo. O evento ocorreu nos dias 15 e 16 de fevereiro, em São
Paulo, e contou com centenas de atletas de todo o Brasil e de vários países
do continente Americano. A Delegação da Equipe Espaço Saúde, que no
ano passado havia conseguido ótimo resultado no Campeonato Brasileiro, confirmou seu bom nível técnico e destacou-se conquistando várias
medalhas de 1º e 2º lugar na competição internacional. Composta por seis
integrantes, eles disputaram duas modalidades Kyorugi (Luta) e Poonsae
(Formas), e conquistou com maestria três medalhas de Ouro e cinco medalhas de Prata. A próxima competição desta equipe será o Open Minas da
FMTKD-Federação Mineira de Taekwondo em Belo Horizonte que faz
parte do planejamento da preparação dos atletas.

Efigênia Araújo Xavier, viúva de
Dionísio da Silva Xavier, moradora de Cachoeira do Campo,
comemorou seus 88 anos no
dia 15 de fevereiro. “Que nunca
lhe falte motivos para você sorrir, e que sua vida seja carregada de felicidade. Com um grande abraço de toda sua família”.

A Sociedade Musical União de São Gonçalo do Amarante
parabeniza o maestro Flávio José por mais um ano de vida
completados nesta sexta, dia 22 de fevereiro. Desejamos muita
saúde, felicidades e música em sua vida!

N

Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à
Violência (PROERD) do 52º Batalhão da Polícia Militar (52º BPM)
realizou duas palestras sobre prevenção às drogas, nos dias 14 e 15
de fevereiro, na Escola Estadual de
Ouro Preto, antigo “Polivalente”.
Cerca de 400 alunos participaram
das palestras ministradas pelo Sargento Juliano e Cabo Saulo Soares. O PROERD do 52º Batalhão
formou, em 2018, 2.974 alunos. A
previsão para este ano é de que o
Programa forme 3.125 alunos em
Ouro Preto, Mariana, Itabirito e
Diogo de Vasconcelos.

a terça-feira (19) a Unidade Interligada do Cartório
de Registro Civil da Santa Casa
da Misericórdia de Ouro Preto,
além de fazer registros de nascimento das crianças nascidas
no Hospital, passou a contar
também com o serviço de registro de óbitos. Os registros de
nascimento e óbito e a primeira
via das certidões são gratuitos.
O horário de funcionamento
é de 08h às 12h de segunda a
sexta-feira.

N

o sábado, 16 de fevereiro,
houve mudança na diretoria
da Sociedade Musical Santa
Cecília, de Rodrigo Silva. A
nova diretoria, para o biênio
2019/2021, tomou posse, com os
membros: Luis Felipe de Paula
Rodrigues, presidente; Luiz Miguel de Jesus Ferreira, vice-presidente; Lúcia Pedrosa e Gilmara
de Souza, secretárias; Adão de
Souza, tesoureiro; João Pedrosa
e Hélder dos Anjos, arquivistas;
Jair dos Anjos, diretor de patrimônio; o mesmo Jair dos Anjos
e Ariany da Silva, regentes; além
de Ovídio Silva, Walter Júnior e
Valdirene Pedrosa como conselheiros fiscais. Vale ressaltar que
em 2019 a banda completa 119
anos de atividades ininterruptas,
a tornando uma das mais tradicionais instituições musicais de
nossa região.

A

nova diretoria da 49ª subseção OAB – Ouro Preto tomou posse na
quinta-feira (14) durante solenidade no Plenário da Câmara de Ouro
Preto. A posse foi dada pelo diretor Institucional da Seccional da OAB
de Minas Gerais, Dr. Marco Antônio de Freitas. Após encerrada a sessão
solene, foi aberta uma reunião festiva, com a nova presidente, Drª Mara
Simone de Lima, assumindo os trabalhos e entregando carteiras da Ordem para seis novos advogados. A nova diretoria da OAB Ouro Preto é
composta por: Presidente: Mara Simone de Lima, Vice: Alberto Frederico
Gouveia; Tesoureiro: Willer Bruno Costa; Secretária Geral: Helen Mara
Pereira; Secretário Adjunto: Bruno Prudente dos Santos. Conselheiros de
Ética: Alexandra Jerônymo; Roberta Rolim; José Eustáquio Elias; Halysson Jerônymo e Gustavo Garcia.
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Carnaval Patrimônio CARTA AOS TEMPOS
2019 é lançado com Empresas devem bilhões ao INSS
homenagem especial
às Damas do Samba
*Antonio Tuccílio

Ane Souz

Na noite da última quinta-feira, 14, aconteceu o lançamento do
Carnaval Patrimônio 2019 – Ouro Preto – Damas do Samba, no auditório do Paço da Misericórdia. O evento contou com a presença de
autoridades, representantes da comunidade e da imprensa local. Além
da divulgação dos detalhes da programação do Carnaval deste ano, o
destaque foi a homenagem especial às Damas do Samba: a costureira Maria Pompéia Oliveira, conhecida como Dona Fiica; a primeira
porta-bandeira, Eunice Guimarães, a Dona Nice; a carnavalesca e primeira mulher presidente de escola de samba, Maria Nazaré Mazzoni,
a Dona Naé (in memoriam); e a compositora, Maria José Ferreira,
mais conhecida como Mãe Maria (in memoriam).
Estiveram presentes autoridades: o prefeito de Ouro Preto, Júlio
Pimenta; o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra; o secretário de Governo, André Simões; o secretário de Cultura
e Patrimônio, Zaqueu Astoni; o presidente do Conselho Municipal
de Turismo – COMTUR, Jorge Adílio; os vereadores Zé do Binga,
Chiquinho de Assis e Alisson Gugu; e o representante das empresas
organizadoras e patrocinadoras do carnaval, Eberty Salles.
O evento contou ainda com a presença do presidente do Bloco Zé
Pereira Club dos Lacaios, Artur Carneiro; o representante dos blocos
estudantis, Mateus Silva; o presidente da Liga das Escolas de Samba
de Ouro Preto, João Bosco e todos os presidentes das sete escolas de
samba participantes do desfile deste ano.
Para entregar a faixa às homenageadas, o prefeito Júlio Pimenta convidou sua mãe, D. Ana Pimenta e sua esposa Rosilene Rioga.
Receberam e vestiram as faixas de “Damas do Samba”, Dona Fiica
e Dona Nice. Representando Dona Naé, esteve presente sua irmã,
Suely Silva; e representando Mãe Maria, sua filha, Magda Ferreira. Todas as homenageadas se declararam emocionadas e honradas.
Magda Ferreira, filha da compositora Mãe Maria, falou da importância dessa homenagem para valorizarem o papel da mulher na sociedade. “Percebemos que a mulher não é só forno e fogão, mulher
é muito mais que isso e através dessa homenagem, são enaltecidas
todas as outras que trabalham, são donas de casa, mães, educadoras e
que estão sempre à frente sem medo de realizar seus objetivos”.
O prefeito Júlio Pimenta destacou que Ouro Preto tem uma tradição muito grande voltada ao carnaval. “Este ano estamos homenageando as Damas do Samba, que são mulheres que tanto fizeram para
o carnaval de Ouro Preto e, através delas, estamos homenageando
todas as mulheres ouro-pretanas”, afirmou. A respeito da realização
do evento com o mínimo de gastos dos cofres públicos, sobretudo
em um momento de crise financeira no Brasil, o prefeito ressaltou a
grande oportunidade de emprego e renda que o Carnaval gera. “Muitas pessoas vão ter oportunidade de trabalho e de uma renda extra
nestes dias de carnaval; lembrando que o evento está sendo custeado
por patrocínio, através da Lei Rouanet, com isso não tendo nenhuma
despesa do poder público, a não ser a limpeza e a segurança, que faz
parte das nossas atribuições”, concluiu.
O secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra,
agradeceu a todos os presentes e toda a equipe envolvida na organização. O secretário afirmou que este carnaval é um resgate cultural das
tradições ouro-pretanas, como a batalha de confetes, o desfile de corso, o baile de máscaras, os grupos de marchinhas pelas ruas e também
os grupos teatrais. “Dessa forma, a gente se posiciona no mercado de
forma diferenciada, atraindo mais foliões para a cidade e mostrando
para o Brasil e para o mundo a cultura de Ouro Preto, que tem um dos
cinco melhores carnavais do país. Este carnaval foi pensado e realizado de forma conjunta pelo povo e para o povo”, declarou.

A reforma da Previdência Social entrará em breve na pauta no
Congresso Nacional. É hora, portanto, de nos debruçarmos sobre o
tema com extrema atenção.
O suposto déficit nas contas da
Previdência era o argumento principal do governo anterior, de Michel Temer (MDB), e é do atual,
comandado por Jair Bolsonaro
(PSL), para que seja realizada uma
reforma que, independentemente do texto a ser apresentado nos
próximos meses, afetará a vida
de (quase) todos os trabalhadores
brasileiros, pois envolverá a contribuição com a Previdência por
mais tempo.
Se o tal rombo é o principal
motivo para a reforma, por que
o governo não se empenha em
cobrar as empresas devedoras do
INSS antes de jogar esse peso em
cima das costas do trabalhador?
Segundo a Dívida Ativa da
União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), a soma dos valores devidos por empresas ao INSS era
de R$ 476,7 bilhões em 2018, três
vezes maior que o valor devido há
10 anos. Isso mostra que ano após

ano, governo após governo, a dívida continua crescendo. Atualmente, o valor total de todas as dívidas
somadas é maior do que o rombo
da Previdência (R$ 290,297 bilhões).
Entendo que parte das empresas devedoras se encontra em
longos imbróglios judiciais ou já
decretou falência, como os casos
da Varig, Vasp e TV Manchete.
Porém, a própria PGFN estima
que R$ 190 bilhões ainda podem
ser recuperados. Não cobre o rombo, mas alivia bastante.
A JBS é uma das maiores devedoras (mais de R$ 1 bilhão),
segundo dados de 2018. Essa gigante da indústria da carne faturou
R$ 163,2 bilhões em 2017 e estima-se que tenha atingido R$ 200
milhões em 2018, apesar dos seus
controladores, os irmãos Joesley e
Wesley Batista, terem se envolvido em casos de corrupção e de a
própria empresa ser alvo da Operação Carne Fraca. Dois anos após
as delações contra os Batista virem
à tona, ambos estão R$ 2,5 bilhões
mais ricos, enquanto o valor de
mercado da empresa é de R$ 32
bilhões.

Eu pergunto: é correto cobrir
o rombo da Previdência Social pedindo o sacrifício de trabalhadores
que, em média, têm rendimento
mensal de R$ 1.271,00, segundo
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE),
enquanto empresas bilionárias não
pagam suas dívidas?
O Congresso Nacional não
parece interessado em mover uma
palha para cobrar a dívida das empresas. Sabemos que boa parte dos
parlamentares jamais irá contra
quem investiu em suas campanhas, priorizando uma minoria
cheia de privilégios e ignora aqueles que os colocaram lá pelo voto.
A reforma da Previdência Social que está por vir pode até encontrar algumas dificuldades pelo
caminho, mas eu duvido que não
seja aprovada. Estamos falando de
uma das mudanças mais drásticas
dos últimos anos, algo que vai mudar a vida do país. Portanto, é urgente que as pessoas estejam dispostas a debater e a cobrar os seus
parlamentares para que injustiças
não sejam cometidas.*Presidente
da Confederação Nacional dos
Servidores Públicos (CNSP)

-feira, 22 de fevereiro/2019
O LIBERAL Ed.1328 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

8

Vereadores de Ouro Preto debatem impacto de ação preventiva da Vale na região
Não há risco da mancha atingir a zona urbana dos distritos e também o Centro Histórico da cidade, afirma Defesa Civil
Na última quarta-feira (20), a
Vale iniciou a remoção de 15 moradores da Zona Rural de Ouro Preto,
próximo a divisa com a cidade de
Congonhas, em uma ação preventiva
para acelerar o processo de descomissionamento das barragens Forquilhas
e Grupo, previsto no Plano de Ação
de Emergência de Barragens (PAEBM). A Defesa Civil do município
informou que essas barragens estão
a aproximadamente 40 km do Centro Histórico e que não há risco, em
hipótese nenhuma, da mancha ir no
sentido da sede da cidade.
O impacto dessa ação preventiva desenvolvida pela Vale entrou
em pauta na reunião ordinária dessa
quinta-feira (21) e os vereadores pediram para que o assunto seja tratado com mais responsabilidade, tanto
pela empresa quanto pela mídia. O
presidente da Câmara, vereador Juliano Ferreira (MDB) destacou que
quando se ouve falar de Ouro Preto
na televisão, sem especificar qual
área, a informação acaba assustando a população local e também os
turistas que vão visitar a cidade,
inclusive no carnaval. “É absolutamente necessário que haja um esclarecimento muito contundente de
que a nossa sede de Ouro Preto e
que o nosso carnaval não estão sendo prejudicados por essa questão da
barragem. Quando nós falamos de
Ouro Preto, estamos falando de um
município muito grande. Nós temos
1245Km de extensão territorial, que
é maior que Belo Horizonte”, disse.
Juliano ainda explicou que os
problemas que atingem uma determinada parte de Ouro Preto, não
atingem outras. E que informações
distorcidas estão criando pânico na
população e podem atrapalhar o comércio e a economia de Ouro Preto, que já vêm sendo prejudicados
justamente pelo rompimento das
barragens de Fundão, da Samarco,
e Córrego do Feijão, da Vale. “O
que pedimos é um esclarecimento
das autoridades locais. Acredito que
nós, aqui da Câmara de Ouro Preto,
vamos continuar desempenhando

Polícia Civil deflagra
operação contra
tráfico de drogas em
Ouro Preto
16 pessoas já foram presas
e três estão foragidas

nosso papel. A nossa preocupação
é essa, o modo como essas notícias
vem sendo veiculadas não podem
provocar pânico na população e
também atrapalhar o carnaval da
nossa cidade, que é de extrema importância para os nossos cidadãos
ouro-pretanos”, completou.
Já o vereador Geraldo Mendes
(PCdoB) disse que a Câmara deve
tomar medidas enérgicas já que a
Vale tem causado uma catástrofe em
Minas Gerais. Ainda de acordo com
o parlamentar, bastou a lei endurecer
um pouco para que fosse dado o alarme geral na questão das barragens
das empresas. “Não é só a Vale. Em
Miguel Burnier e Engenheiro Corrêa
tem a Gerdau também. Assim como
nós temos a Hindalco dentro da sede de Ouro Preto. Mas o que causou
transtorno foi o alarme dado de que a
cidade de Ouro Preto estava correndo perigo, o que não é verdade. Por
isso que eu pedi uma intervenção
do prefeito para que ele use a mídia
nacional para trazer a verdade à tona.
Não é o município de Ouro Preto que
corre risco”, destacou.
Geraldo ainda falou sobre a
questão do trânsito, que foi desviado da BR-356 e está passando pelo
bairro Saramenha. “Todos os veículos que vão para Belo Horizonte vão
passar pela Avenida Américo Renê
Gianetti. Fiz questão de abordar esse

tema, porque está trazendo transtornos para os moradores da região. A
questão das barragens das empresas
chegou ao seu ápice”, finalizou.
A vereadora Regina Braga (PSDB) também se mostrou preocupada com o impacto da ação da Vale
aqui na região. “O que me preocupa
é que a maioria das pessoas aqui no
nosso município que estão desempregadas e vão investir, empreender
no carnaval. Já gastaram, já compraram comida e bebida para vender
e a grande mídia, principalmente,
está fazendo um alvoroço exagerado. Isso vai atrapalhar a imagem da
cidade. Há riscos, mas não é dessa
forma que está sendo colocado”, desabafou.
Ainda durante a reunião foi aprovado, em única discussão e em redação final, o projeto de resolução nº
142/19, que disciplina a concessão do
Plano de Saúde para os servidores do
Legislativo Municipal. Também foi
aprovado, em primeira discussão, o
projeto de Lei Ordinária nº 158/2019,
que dá denominação a logradouro
público no bairro Bauxita.
Carnaval na cidade
A Prefeitura de Ouro Preto esclareceu que o pré-carnaval da cidade
continua com a programação normal
para o fim de semana, com destaque
para o Desfile do Corso Carnavalesco, no dia 23 de fevereiro.

Lagoa do Gambá – Patrimônio Natural
A grande mortandade de peixes no lago do bairro Lagoa nessa
semana levou o vereador Chiquinho de Assis (PV) a solicitar formalmente informações sobre o
ocorrido.
De acordo com o vereador
“Essa é uma questão de saúde
pública vinculada ao urbanismo,
fiquei assustado e fiz questão de
falar com secretário municipal de
meio ambiente, Antenor Barbosa e
com o SEMAE. O material coletado no local e o exame de cultura
ficam prontos na próxima semana,
mas nos foi informado que uma
das causas pode ter sido o entupimento da caixa que estava sendo
obstruída por materiais diversos,
tais como garrafas de bebidas alcoólicas, plástico e até uma calça
jeans. Essa situação nos leva à reflexão sobre o saneamento básico,
corriqueiro da drenagem no dia a
dia, do esgoto, das águas pluviais,
mas principalmente, do planejamento urbano.
Qual projeto houve para os
negócios que se construíram ali
no entorno? Qual é o projeto de
tratamento de resíduos do EPA,
por exemplo? Qual projeto de tratamento de esgoto para o bairro?

Equipe que participou da operação

Uma grande movimentação de carros da polícia Civil chamou a atenção dos moradores de Ouro Preto na sexta-feira (15) e terça-feira (19).
Tratava-se de uma mega operação da Polícia Civil de Ouro Preto, que já
resultou na prisão de 16 pessoas envolvidas com tráfico de drogas e outros
crimes em Ouro Preto. A primeira fase da Operação Rosat foi encerrada na
manhã da terça-feira, após sete meses de investigações. Dos 19 mandatos
de prisão, 16 já foram cumpridos e três investigados continuam foragidos.
Na tarde da quinta-feira (21) a Polícia Civil atualizou os dados da operação. Mais duas pessoas foram presas, totalizando 16 contando com uma
prisão em flagrante. Essa última não tinha mandato de prisão.
Das investigações, o delegado regional de Polícia Civil, Dr. Isaias
Confort, representou mandados de prisões, buscas e apreensões. “A operação tem como foco a associação pelo tráfico de drogas, mas durante as
investigações identificamos crimes de agiotagem e outros que estão em
sigilo, por isso não podemos divulgar alguns detalhes para não comprometer o andamento da operação”, ressalta Confort.
Foram realizadas buscas em casas e até mesmo em repúblicas da cidade. Até o momento, foram apreendidas drogas, carros e motos clonados,
celulares e vários cheques que estavam em um cofre na casa de um dos
suspeitos. Todo material apreendido tem envolvimento com os crimes.
Participaram da ação policiais civis de Ouro Preto, Mariana e Itabirito. O delegado regional destaca que mesmo durante o carnaval as buscas
pelos foragidos continuam. “Para aqueles foragidos, eu digo que se entreguem, pois não terão paz até serem presos. Essa é apenas a primeira fase
da operação e outros alvos serão atingidos”, garante o delegado regional.
Michelle Borges

Temos empresas atuando ali.
É um exemplo claro que tínhamos um grande patrimônio natural
da nossa cidade e por desleixo de
políticas urbanas deixamos ele
chegar a esse lugar.
É muito triste ver esse patrimônio natural de nossa cidade se
perdendo, enterraram ali cerca de
120 Kg de peixes. Com tanta gente
passando fome... E qual é a salubridade desses peixes? Será que já
não estão contaminados?
Não atribuo isso apenas ao esgoto, que eu acredito que teve um
papel preponderante, mas existem
negócios acontecendo ali e redes

desaguando na lagoa. Não sabemos ainda que tipo de medida, ou
que tipo de trabalho, análise ou fiscalização vêm sendo feito nos filtros. Há um tempo atrás foi falado
que o óleo de uma oficina desceu
pra lá e fizeram um filtro exclusivo
para tratar e não ir direto pra Lagoa. E hoje o que pode ser feito?
Infelizmente a Secretaria de Meio
Ambiente está sucateada, temos
um secretário competentíssimo
que não tem recursos, nem corpo
técnico suficiente, conta com apenas um fiscal para olhar 1200 km²
e um único engenheiro ambiental
que não recebe como tal”.

Parte do material apreendido
Dr. Isaias Confort revela que essa foi apenas a
primeira fase da operação Rosat

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
programação
Mhz
especial para você!
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Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges
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Decoração do carnaval de Mariana é
feita por artesãos de Monsenhor Horta
Olhar atento a cada detalhe.
Devagar os pontos de costura dão
forma aos bonecos que serão a decoração do Carnaval de Mariana.
Ao todo 120 bonecos de 1,5 metros serão distribuídos pelo centro
histórico durante os dias de folia,
que vai do dia 28 de fevereiro a 5
de março.
A confecção da decoração está
sendo feita por artistas da Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Monsenhor Horta. São
19 pessoas, entre homens e mulheres, trabalhando diariamente. É
o segundo ano consecutivo que a
decoração da festa de carnaval fica
por conta da Associação, o que para eles enaltece o trabalho. “Essa é
uma oportunidade de mostrarmos
o que sabemos fazer, divulgar o
nome do distrito e, também, fazer
com que o trabalho de cada membro seja reconhecido”, afirmou a
presidente da Associação, Geisa
Ventura.
De acordo com a presidente
serão 60 casais de bonecos que
representarão sambistas e passistas de escolas de samba. “É uma
cultura brasileira e queríamos destacar isso. Tudo foi pensado com
muito carinho, até mesmo os detalhes, como os chapéus, o pandeiro,
as cores e o brilho” disse.

Raissa Alvarenga

Raissa Alvarenga

30ª edição dos Jogos Escolares começa em março
Pedro Ferreira

A 30ª edição do Jogos Escolares de Mariana (JEM) já tem data marcada. No dia 16 de março, às 9h, acontece a abertura da tradicional competição, realizada pela Prefeitura de Mariana, na Arena Mariana. O calendário dos jogos, assim como o regulamento, foi decidido na manhã desta
segunda-feira (18) em uma reunião com a participação de representantes
da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo, Esportes e Lazer,
Secretaria de Educação e escolas municipais.
Serão dez dias de jogos de pura emoção e adrenalina para os participantes. As inscrições têm início na data de hoje, com término no dia 22 de
fevereiro. As fichas de inscrições deverão ser entregues na Secretaria de
Esporte, que fica localizada na Arena Mariana.
Neste ano, as modalidades são, atletismo, handebol, vôlei, tênis de mesa, basquete, xadrez, dama, ciclismo e peteca, com dois módulos, Módulo
I (2003, 2004 e 2005) e Módulo II (2000, 2001 e 2002). Os jogos acontecerão na Arena Mariana, no Centro de Referência à Criança e Adolescente
(CRIA) e na Quadra da Vila Maquiné. Para mais informações, o telefone
de contato é 3557-2128.
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Alunos do Cursinho
Premar conseguem
vagas nas universidades

O Cursinho Extensivo Premar nasceu para reforçar a proposta da atual
gestão, que é oferecer uma educação de qualidade para os marianenses.
A sua primeira edição foi marcada pelo ingresso de diversos alunos nas
universidades e faculdades da região. A segunda, não poderia ser diferente. Em apenas duas chamadas, 13 alunos do Premar conseguiram a tão
sonhada vaga.
José Cecílio Lucas é um dos estudantes que pôde realizar o seu desejo
de ingressar na universidade Federal após iniciar o cursinho. “Fiz o Enem
outras vezes, mas não havia conseguido uma nota que garantisse a graduação que eu queria. Após as aulas do Premar, que conta, inclusive, com
professores excelentes, consegui ingressar”, comemora a aprovação no
curso de Serviço Social, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
Além de um número satisfatório de alunos que conseguiram vagas em
universidades e faculdades, outros conseguiram notas boas na redação, como, por exemplo, Bruna Cristina Gonçalves, que tirou 960 pontos. “Tenho
certeza que a minha nota em redação foi resultado do que aprendi no Premar. Fiz o Enem outras vezes e não havia conseguido uma nota como essa.
Os professores do cursinho são excelentes e isso foi o diferencial”, explica
a jovem que também foi chamada para cursar Educação Física na UFOP.
O Cursinho Premar é um Projeto de Lei que surgiu em 2017 e inova
cada dia. Para esse ano serão disponibilizadas 90 vagas em duas unidades,
na Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira e no CVT. “Notamos que a
procura aumentou muito. Esse ano, por exemplo, tivemos 340 inscritos. É
um número muito alto se comparado aos anos anteriores. Isso nos alegra,
pois entendemos que, se a procura está aumentando, é porque estamos
atendendo as expectativas da população. Continuaremos traçando melhorias”, afirmou a secretária de Educação, Aline Oliveira.
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Projeto Banda na Praça
retorna neste domingo, 24

Sentiu saudades? Nós também
sentimos! É por isso que neste domingo, 24, retornaremos com o
projeto Banda na Praça. Para isso,
receberemos as bandas Oito de Dezembro, de Cachoeira do Brumado,
e 16 de Julho, da Colina, na Praça
Gomes Freire, a partir das 11h.
As bandas chegarão em desfiles
individuais, sendo que cada uma virá de um ponto turístico da cidade,
para depois dividir a Praça e animar
a manhã de turistas e marianenses

com um repertório diversificado,
que vai do tradicional, como os dobrados, aos hits dos momentos. “As
bandas realizam diversos ensaios
para levar o melhor ao público. A
intenção é agradar os presentes e,
lógico, evidenciar o quanto o nosso
é sério”, destacou o mastro da Oito
de Dezembro, Arjuna Rama.
Sobre - O projeto Banda na
Praça foi criado pela Secretaria
de Cultura em parceria com a Associação Marianense de Bandas.

Através dele as bandas da cidade
são convidadas, em domingos alternados, para apresentarem seis
peças musicais, repertório montados por elas. As bandas chegam
em desfile individual na Praça Gomes Freire e, após a apresentação,
saem juntas, tocando o mesmo
dobrado, pelo centro histórico até
a Rua Direita.
Convide sua família e prestigie
uma das mais belas tradições de
Minas, as bandas de música!

Divulgado resultado preliminar do
processo seletivo para ingresso no Premar
A Secretaria de Educação divulgou nesta quarta-feira, 20, o
resultado preliminar do processo
seletivo para ingresso no Cursinho
Extensivo Premar. Ao todo 340
pessoas se inscreveram para disputar 90 vagas, que serão ofertadas
na Escola Municipal Dom Oscar
de Oliveira e no CVT.
As vagas do processo seletivo
são para os alunos que cursaram
integralmente a educação básica
em escola pública ou foram bol-

sistas em escolas privadas, aqueles
que concluíram o ensino médio até
a data de matrícula e os residentes
em Mariana e distritos.
Os recursos poderão ser interpostos pelo candidato ou por
representante, mediante procuração, nos dias 21 e 22 de fevereiro e entregues à coordenação do
processo de seleção do PREMAR
e protocolados, das 8h às 17h, no
setor de Documentação e Arquivo,
localizado no prédio da prefeitura,

Praça JK, s/n, centro. O resultado
dos recursos será divulgado no dia
25 de fevereiro no quadro de avisos do saguão da Prefeitura Municipal de Mariana, na Secretaria
Municipal de Educação, na Escola
Municipal Dom Oscar de Oliveira
e no Diário Oficial Eletrônico do
Município.
Confira o resultado e o formulário para recurso no site da
Prefeitura de Mariana (mariana.
mg.gov.br).

Prefeitura decreta ponto
facultativo no Carnaval

O prefeito Duarte Júnior decretou ponto facultativo entre os dias 4 e 6 de março (segunda, terça e
quarta). O ponto facultativo é alusivo às festividades de Carnaval e ao feriado de Quarta-feira de Cinzas.
O expediente da Prefeitura de Mariana será reiniciado na quinta-feira, dia 7, no horário habitual. Os
serviços considerados essenciais não serão interrompidos, como limpeza pública, coleta de lixo, serviços de água e esgoto, serviços de saúde, de transporte em geral, vigilância patrimonial e sanitária, além
de serviços de segurança pública e defesa civil.

Com nova data, Torneio de Peteca
acontece neste fim de semana

No fim de semana (16 e 17), aconteceram os jogos de abertura
da 5ª Edição do Super Regional dos Inconfidentes e Vale do
Piranga. As equipes de Mariana estrearam com duas vitórias e
duas derrotas. O próximos Jogos aconterão no sábado, a partir
das três da tarde.

Devido à instabilidade no
tempo, o Torneio de Peteca que
estava marcado para acontecer
no dia 17 de fevereiro foi remarcado para o próximo domingo,
dia 24 de fevereiro, às 9h, na
Praça da Sé. Para o subsecretário de Eventos Esportivos,
Bruno Freitas, o torneio é uma
opção a mais no circuito de
competições esportivas que o
município promove. “Em nossa
administração visamos sempre
dar oportunidade às pessoas de
outras modalidades. Além de
atrair mais pessoas a diferentes

práticas esportivas, o torneio
mostra também que estamos
preocupados com a inclusão e a
pluralidade nos eventos da nossa cidade”, ressaltou.
Com a participação de 13
duplas, o evento promete partidas acirradas com muita emoção, animação e alegria. Os
primeiros colocados receberão
medalhas. Além disso, haverá
prêmios especiais aos maiores
de 18 anos, resultado de uma
parceria com o estabelecimento Fábrica Pub. Acesse o site e
confira a tabela completa.

Quer
anunciar
envie um
whatsapp
para
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Atraso nas contratações de
profissionais da educação causa
transtorno a pais e responsáveis
de alunos em Mariana

Secretária de Educação disse que muitos profissionais desistiram do cargo

A Fundação Renova e a Superintendência de Projetos Prioritários da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Suppri/Semad-MG) assinaram na terça-feira (19) um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que possibilita a continuidade das atividades de manutenção, controle e
gestão ambiental na Fazenda Floresta até a emissão da licença
de operação corretiva. A propriedade foi adquirida em 2016 para
receber parte dos rejeitos acumulados no reservatório da Usina
Hidrelétrica (UHE) Risoleta Neves, conhecida como Candonga,
em Rio Doce. Os sedimentos são provenientes da barragem de
Fundão, que rompeu em 5 de novembro em 2015.

A

educação foi o principal tema debatido durante a terceira reunião
ordinária da Câmara de Mariana, na segunda-feira (18). Participaram do debate, também, representantes dos pais dos alunos atendidos
pela rede municipal de ensino através da educação inclusiva e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Mariana. A falta de
monitores prejudica a frequência e atendimento aos assistidos. O mesmo acontece na Apae, que depende da presença e auxílio dos profissionais do executivo municipal. Uma reunião entre pais, representantes da
categoria, instituições, executivo e legislativo será agendada. Projetos
aprovados – Ainda durante a reunião, além de requerimentos, pedidos
de providências e indicações, foram aprovados, em única discussão,
dois Projetos de Lei (PL). O primeiro foi o de número 09/2019 que estabelece reajuste salarial, seguindo legislação vigente, dos funcionários
de contratação temporária por excepcional interesse da administração.
O segundo PL foi o de número 05/2019, que visa instituir o Fundo Municipal de Políticas de Promoção à Igualdade Racial.

O

governador Romeu Zema anunciou, recentemente, em suas
redes sociais, que enviará para Assembleia Legislativa de Minas Gerais um Projeto de Lei que pretende extinguir as Medalhas
entregues pelo Executivo, por motivo de corte de gastos. Segundo
o governador, apenas a Medalha da Inconfidência será mantida, excluindo também a Medalha do Dia de Minas, entregue anualmente,
no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo e aniversário de
Mariana. O deputado marianense Thiago Cota criou uma enquete em
seu site: www.thiagocota.com.br, com o objetivo de ouvir a opinião
dos marianenses sobre o encerramento da cerimônia da entrega da
Medalha do Dia de Minas. Segundo o deputado, o seu voto na Assembleia de Minas será de acordo com a opinião da população.

A

Pais de alunos da rede municipal de ensino de Mariana participaram da reunião de vereadores na
segunda-feira (18) para falar sobre
a falta de profissionais da educação. Segundo eles, a falta de monitores nas creches, principalmente,
ocasionou diversos transtornos,
como a insegurança de mandarem
seus filhos para escola. A secretaria de educação de Mariana afirmou que o problema já foi sanado
com a convocação de novos profissionais selecionados pelo processo seletivo simplificado.
Durante a Tribuna Livre, mães
fizeram o uso da palavra para relatar os problemas que se estenderam por mais de uma semana. “O
meu filho foi diagnosticado com
autismo, ele precisa de acompanhamento na escola e a prefeitura
nunca entrou em contato para falar
sobre a falta de monitores. Desde o
início, eu trouxe os laudos, trouxe
tudo, para resguardar o meu filho.
Quando eu fui à “escolinha”, é que
fui saber que já não tinha monitora, mas, mesmo assim não questionaram. Eu deixei ele na creche
e durante uma semana foi tudo
“ok”. Mas quando foi na sexta, ele
se machucou, porque ele corre, sai
da sala, e, realmente, precisa de
uma monitora para ele. Eu prefiro
resguarda a integridade do meu
filho a seus direitos. Não culpo a
escola. Mas uma providência tem
que ser tomada”, pontua a mãe Vanessa Magalhães.
Sobre o acidente relatado por
Vanessa, a secretária de Educação,
Aline Oliveira, relata que entrou
em contato com a direção da creche Casinha de Nazareth, para se
inteirar dos acontecimentos e que
uma ata será escrita junto com a
mãe. “Por um momento, a criança
bateu o olhinho em um corrimão,
mas não teve nenhuma reação.
Inclusive, a criança nem chorou,
teve um comportamento normal
durante sua permanência na creche”, esclarece Aline.
A coordenadora de Educação
Inclusiva em Mariana, Patrícia
Souza, também se pronunciou so-

Michelle Borges

Mães participam da Tribuna Livre da Câmara para falar dos
transtornos com a falta de monitores nas creches

bre o assunto. “Os pais da criança
decidiram deixar o aluno na creche
para que ele pudesse passar por
um processo de adaptação. Com o
acidente o pai esteve na creche e
disse que não foi nada sério. Então
a direção da creche os orientou a
aguardarem a contratação dos monitores”, conta Patrícia.
Bianca Martins, mãe de
uma aluna da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Mariana, também expos sua preocupação com a falta
de monitores. “Nós viemos aqui
hoje com o intuito de procurar
uma solução, porque estamos com
um grande déficit de profissionais
da instituição, a qual vem “empurrando” desde novembro, quando a
direção da instituição enviou um
documento para a secretaria de
educação. Houve aí, não sei se um
desvio de informação, e gerou esse
distúrbio todo para o início do ano
letivo de 2019. No entanto, nossos
alunos não podem frequentar a
instituição devido a essa falta de
professores e monitores”, relata
Bianca.
Na semana passada, a prefeitura de Mariana publicou uma nota
informando que muitos dos profissionais convocados no Processo
Seletivo Simplificado não compa-

receram na chamada e outros desistiram do cargo. “Nós precisávamos de 130 contratos para atender
a demanda da secretaria envolvendo todas as disciplinas: pedagogos,
nutricionistas e outros. Nós não
conseguimos atender à demanda,
porque muitos não compareceram,
e tivemos desistência, e para agravar ainda mais a situação, muitos
servidores apresentaram atestado
médico no início do ano letivo”,
esclarece Aline Oliveira, secretária
de educação de Mariana.
Nesta semana (19 e 20), devido à falta de comparecimento dos
aprovados, um processo de designação foi publicado, de acordo
com a Secretária. “Mesmo com a
segunda chamada dos aprovados,
não conseguimos suprir a demanda e então tivemos que analisar a
legalidade da designação, uma vez
que temos um processo seletivo
vigente. Somente depois do parecer favorável da procuradoria e da
secretaria de Educação, publicamos a designação. Na terça-feira
(19), tivemos o primeiro processo para professores de libras e de
monitores de ensino especial. Na
quarta-feira (20), o de professores
de educação básica e monitores de
creche”, ressalta a secretária.
Com colaboração de Gabriel Ferreira

Aconteceu no último final de semana (16
e 17) em Passagem de Mariana, a 1ª Etapa
da Copa Integração de Futsal Masculino
Sub 15, Sub 17 e Feminino Livre. Participaram equipes de Mariana, Ouro Preto,
Contagem e Matosinhos que durante
todo o final de semana movimentaram
o ginásio de Passagem de Mariana com
mais de 25 jogos. Na categoria sub 15, a
equipe do Orion Mariana foi a grande vencedora. Já na categoria Sub 17, a equipe
do Fênix sagrou-se campeão. Finalizando
na categoria Feminino, a equipe Style foi
a grande Campeã. Agora as equipes se
preparam para a 2ª Etapa, que acontece
na Cidade de Dom Joaquim, nos dias 13 e
14 de Abril.

legria e cultura são as principais atrações do Folia e Arte – Casa do Jardim na Alegria do Carnaval, evento organizado pela comunidade local e que acontece nos dias 22 e 23 de fevereiro no casarão histórico localizado na praça Gomes Freire. A programação inclui atividades lúdicas para a criançada, com pinturas faciais, e feira de produtos feitos por artesãos de 13
associações, além de apresentações musicais com o grupo Seresta na Varanda e a Banda D’Palha, que darão ritmo ao pré-Carnaval com as tradicionais marchinhas. O ponto alto do evento
é o cortejo com os bonecos catitões do Zé Pereira da Chácara e também as miniaturas dos bonecos. O Folia e Arte é uma realização conjunta da Associação de Artesãos de Padre Viegas,
Grupo de Mães do Bairro Colina, Cooperativa Rural Mista de Gesteira, Associação dos Artesãos de Monsenhor Horta, Movimento Renovador de Mariana, Bordadeiras de Barra Longa,
Feira Marte, Associação Mãos que Brilham, Associação de Artesãos de Cláudio Manoel, Associação Arte, Mãos e Flores de Antônio Pereira, Associação dos Hortifrutigranjeiros de Bento
Rodrigues, Feira de Artes e Atelier de Mariana e Produtoras de Camargos/Sabores de Camargos.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Acidente: omissão
de socorro

UM DOS MAIS perfeitos Códigos que vigoram no Brasil é de
fato o Código Brasileiro de Trânsito. É o único que permanece exposto, para todos os usuários, visualmente, nas nossas estradas.
Não permanece escondido, dentro dos livros, mas retratado nas milhares de placas exibidas claramente como advertência a todos nós
motoristas, à margem e a frente de nossas rodovias.
Não são simplesmente as estradas que registram, em grandes
caracteres, os símbolos da legislação escrita contida no Código de
trânsito. As leis deste instrumento legal estão sempre às mãos de
milhares de policiais espalhados pelas ruas, avenidas, estradas, ora
advertindo, ora aplicando a lei para os indisciplinados, no sentido de
fazê-la ser cumprida, nos atos infracionais por quem não a observa
com a precisão imposta.
NO INÍCIO deste ano, perante à grande renovação da política
nacional, escolho como tema um dos itens mais omitidos por muitos motoristas quando cometem infrações, com vítimas humanas, e
fugindo à prestação de Socorro imediato à vitima.
- A figura da omissão de socorro, que é um delito autônomo, está expressa no artigo 135 do Código Penal, assim descrito: “Deixar
de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à
criança abandonada ou extraviada ou ferida, ao desamparo ou em
grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da
autoridade pública". Isto implica em detenção! Multa! Aumento de
pena!, se resultar lesão corporal grave, triplicando se resultar em
morte.
- Nós queremos, aqui, agora, reiterar sua gravidade máxima,
quando a omissão de socorro se dá, sem ausência de risco pessoal
para o agente, ou seja, a pessoa que age contra a lei 121, §4°, C.P.).
Estando a vítima em perigo surge o dever jurídico de prestar
assistência, quer seja direta ou pela autoridade competente. É lógico que a lei não pode exigir que o indivíduo arrisque sua própria
segurança, mas pode pedir socorro às autoridades para que tomem
providências cabíveis mais urgentes.
Sabemos, sobejamente, que se trata de “crime omissivo”, de
modo que o comportamento do Agente (daquele que comete o crime) se traduz numa abstenção ou inatividade em relação ao dever
de agir que lhe é imposto. Para melhor e mais prático entendimento, tendo-se em vista o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é ler
seu artigo 304, que identifica a Omissão de Socorro como crime
específico do condutor responsável ou envolvido em acidente de
trânsito. Entende-se que havendo vítima, o causador do acidente
está obrigado, em tese, a prestar-lhe socorro imediato. “- A obrigação de prestar socorro assenta-se em princípio de justiça, no ideal
cristão de fraternidade, no sentimento de solidariedade humano”.
(CTB Explicado por João Baptista da Silva). – A obrigação é exigida
do condutor do veículo, na ocasião do acidente. Esclarece o autor
supra citado que “O socorro a que está obrigado o causador do acidente há de ser entendido, não só como necessário, mas também
como o possível, no momento e nas circunstâncias”.
VALE AQUI a resumida e notável expressão: Ninguém está
obrigado a fazer o impossível! Sensata é esta expressão de Paulo José da Costa Jr: “ Já que o direito penal é feito para homens
médios (e não homens corajosos e altruístas), o que se exigiu é
a prestação de assistência, quando possível e sem risco, ou mera
solicitação de socorro à autoridade”.

Diversificação
econômica será
discutida em workshop
neste fim de semana
Pensar na diversificação econômica é pensar no futuro. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a agência de
consultoria I Love Pixel, promove no próximo sábado, 23, às 9h, o World
Information Archicteture Day - WIAD, no Centro de Convenções.
Conhecido internacionalmente, o evento de design e tecnologia é uma
oportunidade para os marianenses discutirem o futuro da região, de acordo
com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio César Vasconcelos. “Estamos recebendo um evento com esse intuito, pela primeira vez.
Consideramos que essa é uma forma de ampliar a discussão da diversificação econômica em nossa cidade”, afirmou.
Com quatro palestrantes na programação, o tema abordado no encontro será a inovação tecnológica em busca de soluções inteligentes para
Mariana. O WIAD é gratuito e aberto ao público.
Para mais informações, o telefone de contato é 3558-2209.

QUER ANUNCIAR? Contato pelo
Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA
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Confira a Programação
do Carnaval em Mariana
QUINTA-FEIRA
(28 de fevereiro)
Praça Tancredo Neves
20h – Cortejo de abertura do Carnaval com o Bloco Zé Pereira da
Chácara e Charanga Oi’tô Tonto,
saindo da Praça JK (Prefeitura)
21h – Show “Cantos de Graça e
Folia” com o Circo Volante
22h30 – Show com Toninho Batista, Jacob e Banda
SEXTA-FEIRA
(1 de Março)
Concentração na R. 16 de Julho
9h - Bloco do Caps
Praça Dom Benevides
20h – Concentração e início do
Cortejo do Zé Pereira da Chácara
com a Charanga Oi’tô Tonto
Praça Gomes Freire
20h30 - Show de Dança com
Flash Boys Crew
21h – Show com Silvia Gomes e
Banda
23h – Show com a Banda Abahdá
Praça Tancredo Neves
21h – Show com a Banda Força
do Samba
23h – Show com a Banda Deitando o Cabelo
SÁBADO (2 de Março)
Praça Gomes Freire
15h – Carnaval das Crianças com
Companhia do Saci
17h – Show com Sabor do Samba
18h30 – Show de Dança com Entre no Ritmo
19h – Show com Giselle Couto e
Banda
21h – Show com Samba de Sobra
23h – Show com a Orquestra Mineira de Música Brega
Praça Dom Benevides
20h – Concentração e início do
Cortejo do “Zé Pereira da Chácara” e Charanga Oi’tô Tonto
Rua Wenceslau Braz
16h – Saída do Desfile da Banda
dos Farrapos
Praça Tancredo Neves
17h – Show com o Grupo Só
Pagode
19h –Show com Clérisson Araújo
e Banda
21h – Show com Silvia Gomes e
Banda
23h – Show com a Banda Kazahara

DOMINGO (3 de Março)
Praça Gomes Freire
14h – Carnavalzim – Osquindô
(Carnaval para Crianças)
16h – Bailinho do Braguinha – Osquindô (Carnaval para Crianças)
17h – Show com Uns e Outros –
Carnaval da “Velha Guarda”
18h – Show de Dança com Na
Pegada
19h – Show com Grupo Baião
Gaveteiro
21h – Show com Toninho Batista,
Jacob e Banda
23h – Show com “Zé da Guiomar”
Praça Dom Benevides
15h – Cortejo com Palhaço Furreca e Bloco Infantil da Oca
16h – Início do desfile do Bloco
Cachaça
18h – Início do desfile do Bloco
Maromba/Verde e Branco
20h – Início do desfile do Bloco
Tubalokos
Praça Cláudio Manoel
17h – Início do desfile do Bloco
Quem não guenta bebe leite
Praça Tancredo Neves
17h – Show com Bem Bolado
19h – Show com Sabor do Samba
21h – Show com Banda Abahdá
23h – Show com Incrível Banda
Avenida Getúlio Vargas
21h – Desfile da Escola de Samba
“Acadêmicos do Barro Preto”
22h – Desfile da Escola de Samba
“Morro da Saudade”
23h – Desfile da Escola de Samba
“Vila do Carmo”
SEGUNDA-FEIRA
(4 de Março)
Praça Gomes Freire
15h – Show com Bem Bolado
17h – Show com Cada um e Todo
Mundo
19h – Show com Tony Primo e
Banda
21h – Show com a Banda Kazahara
23h – Show com Chevette Veio
seguido por Show com Bloco do
Chama
Rua Wenceslau Braz
16h – Banda dos Farrapos
Praça Dom Benevides
19h – Concentração e início do
Cortejo do “Zé Pereira da Chácara” com a Charanga Oi’tô Tonto

Praça Tancredo Neves
15h – Carnaval das Crianças com
Companhia do Saci
16h – Show de Dança com Na
Pegada
16h30 – Show de Dança com
Flash Boys Crew
17h – Show de Dança com Entre
no Ritmo
17h30 – Show com Samba de
Sobra
19h – Show com Baião Gaveteiro
21h – Show com Zé da Guiomar
23h – Show com Natália Nunes
e Banda
Avenida Getúlio Vargas
20h – Desfile da Escola de Samba Mirim “Vila do Carmo”, de
Mariana
21h - Desfile da Escola de Samba
Mirim “Mestre Ataíde”, de Passagem de Mariana
TERÇA-FEIRA
(5 de Março)
Praça Gomes Freire
15h – Show com Deitando o
Cabelo
17h – Show com Natália Nunes
e Banda
19h – Show “Cantos de Graça e
Folia” com Circo Volante
21h – Show com a Banda Dois Zé
23h – Show com Incrível Banda
seguido por Show de Encerramento por Clérisson Araújo e
Banda
Praça Dom Benevides
16h – Início do desfile do Bloco
do Boqueirão
17h – Início do desfile do Bloco
do CRIA
18h – Início do desfile do Bloco
Máfia Azul
19h – Início do desfile do Bloco
Me leva que eu vou
21h – Concentração e início do
Cortejo do “Zé Pereira da Chácara” com a Charanga Oi’tô Tonto
Praça Tancredo Neves
15h – Show com Banda Brilho
16h – Show com Banda Djalô
17h – Show com Tony Primo e
Banda
19h – Show com Cada um e Todo
Mundo
21h –Show com Giselle Couto e
Banda
23h – Show com Samba de Sobra
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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 nº
021/2019, na modalidade de Tomada de
Preço nº002/2019 Objeto: Contratação de
empresa de serviços de recomposição asfáltica incluindo o fornecimento, transporte e
aplicação de concreto betuminoso usinado
a quente - C.B.U.Q. faixa “c” do DNIT –
departamento nacional de infraestrutura
de transporte, para pavimentação de valas
e buracos na sede e distritos do município
de Itabirito/MG, conforme especificações
do anexo I do edital. Empresa vencedora
e Habilitada Bali – Construtora Baeta Ligório LTDA perfazendo este processo um
valor total de R$388.719,50 (Trezentos e
oitenta e oito mil setecentos e dezenove
reais e cinquenta centavos), Itabirito / MG,
07/02/2019 – Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Recomposição Asfáltica
C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) para o SAAE. Referência:
Tomada de Preço nº002/2019, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG – Objeto: a Contratação de
empresa de serviços de recomposição asfáltica incluindo o fornecimento, transporte e
aplicação de concreto betuminoso usinado
a quente - C.B.U.Q. faixa “c” do DNIT –
departamento nacional de infraestrutura
de transporte, para pavimentação de valas
e buracos na sede e distritos do município
de Itabirito/MG, conforme especificações
do anexo I do edital. Empresa Vencedora
e Habilitada Bali – Construtora Baeta Ligório LTDA - Vigência: Fica contratada
até 31/12/2019 Dotação Orçamentária:
OP. Sistema de Águas. 17.512.1701 4001
33.90.39.00.OP. Sistema de Esgoto. 17.512.
1701 4002 33.90.39.00 e OP. Sistema de
Distrito.17.511.1712.4031.33.90.39.00.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. O valor
da tonelada e de R$513,50 (Quinhentos e
treze reais e cinquenta centavos) sendo uma
quantidade total de 757 (setecentos cinquenta sete) toneladas, perfazendo um valor total
de R$388.719,50 (Trezentos e oitenta e oito
mil setecentos e dezenove reais e cinquenta
centavos). Data da assinatura: 12/02/2019.
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
014/2019, na modalidade de Tomada de
Preço nº001/2019 Objeto: Contratação de
empresa de construção civil para construção
de muro em gabião combinado com terramesh para estabilização de maciço terroso,
inclusive construção de escada dissipadora
e colchão reno para condução de águas pluviais oriundas da Avenida Tiradentes Bairro
Novo Itabirito - Itabirito/MG, conforme
descrito na planilha (anexo I) e demais anexos do edital. Empresa vencedora e Habilitada 3T Logistica e Equipamentos LTDA
perfazendo este processo um valor total de
R$420.542,66 (Quatrocentos e vinte mil
quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta
e seis centavos), Itabirito / MG, 05/02/2019
– Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de Serviço de Obras para Execução da Construção Civil para Construção de Muro
em Gabião. Referência: Tomada de Preço
nº001/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG – Objeto:
Contratação de empresa de construção civil
para construção de muro em gabião combinado com terramesh para estabilização de
maciço terroso, inclusive construção de escada dissipadora e colchão reno para condução de águas pluviais oriundas da Avenida
Tiradentes Bairro Novo Itabirito - Itabirito/
MG, conforme descrito na planilha (anexo
I) e demais anexos do edital. Empresa Vencedora e Habilitada 3T Logistica e Equipamentos LTDA - Vigência: Fica contratada
até 120 dias corridos apartir da carta de
inicio de obra. Dotação Orçamentária: Proj.
Const. Ampl. Obr. e Infraest. Manejo Águas
Pluviais Sedes Urbanas 17.512.1704.3004
- 44.90.51.00.00. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original, perfazendo um valor total de R
R$420.542,66 (Quatrocentos e vinte mil
quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Data da assinatura:
07/02/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II - Extrato de Contrato de Fornecimento de Vidraria e Reagentes. Referência:
Pregão Presencial nº074/2018, Processo
Licitatório nº118/2018 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores altera-

ções. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Digicrom Analitica
LTDA. Objeto: fornecimento de reagentes,
vidrarias e equipamentos a serem utilizados
nos processos de análises da ETA - Estação
de Tratamento de Água e da UTA - Unidade
de Tratamento de Água do Município de
Itabirito-MG e seus Distritos e condições
previstas no edital. Perfazendo um Valor
Total: R$1.260,00 (Um mil duzentos e sessenta reais), Forma de pagamento: 10 (dez)
dias corridos após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate
31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17 512
1703 4001 33.90.30.34.00, 17 512 0081
2504 44.90.52.99.00 e 17 512 0081 4001
33.90.34.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
01/02/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II - Extrato de Contrato de Fornecimento de Vidraria e Reagentes. Referência:
Pregão Presencial nº 074/2018, Processo
Licitatório nº 118/2018 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Hexis Científica
S/A. Objeto: fornecimento de reagentes,
vidrarias e equipamentos a serem utilizados
nos processos de análises da ETA - Estação
de Tratamento de Água e da UTA - Unidade
de Tratamento de Água do Município de
Itabirito-MG e seus Distritos e condições
previstas no edital. Perfazendo um Valor Total: R$40.394,00 (Quarenta mil trezentos e
noventa e quatro reais). Forma de pagamento: 10 (dez) dias corridos após a emissão e
conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica
vigente ate 31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17 512 1703 4001 33.90.30.34.00,
17 512 1703 4008 33.90.30.11.00, 17
511 1706 4001 33.90.30.11.00, 17 512
0081 2504 44.90.52.99.00, 17 512 0081
4001 33.90.34.00 e 17 512 0081 4001
33.90.30.11.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
01/02/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II - Extrato de Contrato de Fornecimento de Vidraria e Reagentes. Referência:
Pregão Presencial nº 074/2018, Processo
Licitatório nº 118/2018 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: RC Scientific Comércio
de Instrumentos Analíticos EIRELLI EPP.
Objeto: fornecimento de reagentes, vidrarias e equipamentos a serem utilizados nos
processos de análises da ETA - Estação de
Tratamento de Água e da UTA - Unidade
de Tratamento de Água do Município de
Itabirito-MG e seus Distritos e condições
previstas no edital. Perfazendo um Valor
Total: R$7.310,00 (Sete mil trezentos e
dez reais). Forma de pagamento: 10 (dez)
dias corridos após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate
31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17 512
1703 4008 33.90.30.11.00, 17 511 1706
4001 33.90.30.11.00 e 17 512 0081 2504
44.90.52.99.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
01/02/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Locação
de videomonitoramento. Referência:
Pregão Presencial nº 016/2018, Processo nº 041/2018 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Valle Flávio Junqueira
Vale - MEI. Objeto: Empresa especializada em serviços de Locação e Manutenção
de serviço de videomonitoramento na Sede da Autarquia, Estação de Tratamento
de Água da Sede, Estação de Tratamento
de Esgoto e na Unidade de Tratamento
de Água da BR040 do Distrito Industrial
de Itabirito-MG, com respectivos fornecimentos de equipamentos e instalação,
para o SAAE Itabirito – MG. Valor mensal: R$5.999,61 (Cinco mil novecentos e
noventa e nove reais e sessenta e um centavos), acrescido de R$299,22 (duzentos e
noventa e nove reais e vinte e dois centavos), refere-se á inclusão de mais 02(dois)
pontos de videomonitoramento a serem
instalados na sede do SAAE, sendo o primeiro ponto no pátio do estacionamento
e o segundo ponto na área do refeitório.
Perfazendo o Valor Total: R$6.298,83
(seis mil duzentos e noventa e oito reais
e oitenta e três centavos). Forma de pagamento: 05 (cinco) dias após a emissão
e aceite da nota fiscal. Vigência: fica aditado para 01 (um) mês ate 31/03/2019.
Dotação Orçamentária: Operações e Manutenções em Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia. 17 122 1710 4022
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 07/02/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
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Segurança no Carnaval: Saae Itabirito instala

Tranquilidade para
curtir a folia

Como em
todo o ano o Itabirito Folia preza
pela segurança
de seus foliões
e em 2019 não
será diferente.
Com atuação das
mais diversas
forças de segurança o carnaval
terá mais de 300 agentes trabalhando para manter a ordem e deixar
os sete dias de festa sem registro de ocorrências graves como aconteceu nos últimos dois anos de folia itabiritense. Dentre estes agentes
se destaca o efetivo de 60 policiais militares e mais de 180 seguranças particulares e bombeiros civis que vão reforçar a segurança no
circuito central do carnaval. Para o secretário de Segurança e Transito
da Prefeitura a intenção é proporcionar um carnaval seguro e familiar.
“Com todo esse investimento na segurança queremos garantir a presença das crianças, idosos, e as famílias de Itabirito para esse momento
de descontração sem que eles corram riscos”. O Itabirito Folia 2019
acontece do dia 27 de fevereiro a 5 de março. A programação completa você encontra no site itabirito.mg.gov.br.
LATICÍNIOS ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ:
38.532.537/0001-75, localizada à Rodovia dos Inconfidentes Km 62,
s/nº, Zona Rural do município de Itabirito /MG, torna publico que firmou Termo de Ajustamento de Conduta número 01/2019, com vigência de 120 dias junto à Secretaria de Meio Ambiente Sustentável de
Itabirito de modo a promover a regularização ambiental da atividade.

"Materiais e Indústria Imperatriz Ltda, por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente - CODEMA, torna público que solicitou, através do processo n°
1017/2019, Licença Ambiental para as atividades de B-01-09-0 - Aparelhamento, beneficiamento, preparação e transformação de minerais não
metálicos, não instalados na área da planta de extração, no endereço Rua
Manoel João Pinto, n°159, Santa Efigênia, do Município de Itabirito/MG."
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza. Referência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial
nº009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada:
Maria Geralda da Silva Braga & CIA LTDA, Objeto: aquisição 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, Valor
total desta empresa: R$2.263,00 (Dois mil
duzentos e sessenta e três reais). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até
31/12/2019. Dotação Orçamentária Manutenção das Atividades Relativas à Gestão do
Saae 17.122.1708 4.010 3390.30.00. Data
da assinatura do contrato: 18/02/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente
do SAAE.
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza. Referência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial
nº009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: 3 Poderes Comércio LTDA ME,
Objeto: aquisição 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,
Valor total desta empresa: R$1.644,00
(Um mil seiscentos e quarenta e quatro
reais). Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotação
Orçamentária Manutenção das Atividades
Relativas à Gestão do Saae 17.122.1708
4.010 3390.30.00. Data da assinatura do
contrato: 18/02/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza. Referência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial
nº009/2018, S.R.P. nº003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Arte Original LTDA, Objeto: aquisição 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, Valor total
desta empresa: R$554,50 (Quinhentos
e cinquenta e quatro reais e cinquenta
centavos). Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária Manutenção das
Atividades Relativas à Gestão do SAAE
17.122.1708 4.010 3390.30.00. Data da
assinatura do contrato: 18/02/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente
do SAAE.

II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza. Referência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial
nº009/2018, S.R.P. nº003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada:
Comercial Vener LTDA EPP, Objeto: aquisição 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, Valor total desta empresa: R$847,00 (Oitocentos e quarenta e
sete reais). Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotação
Orçamentária Manutenção das Atividades
Relativas à Gestão do SAAE 17.122.1708
4.010 3390.30.00. Data da assinatura do
contrato: 18/02/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza. Referência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial
nº009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Distribuidora Irmãos Santana LTDA,
Objeto: aquisição 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, Valor
total desta empresa: R$2.917,30 (Dois mil
novecentos e dezessete reais e trinta centavos). Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotação
Orçamentária Manutenção das Atividades
Relativas à Gestão do SAAE 17.122.1708
4.010 3390.30.00. Data da assinatura do
contrato: 18/02/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza. Referência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial
nº009/2018, S.R.P. nº003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada:
Exata Indústria e Comércio LTDA ME,
Objeto: aquisição 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, Valor
total desta empresa: R$659,10 (seiscentos
e cinquenta e nove reais e dez centavos).
Forma de pagamento: conforme edital.
Vigência: Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária Manutenção das Atividades Relativas à Gestão do Saae 17.122.1708 4.010
3390.30.00. Data da assinatura do contrato:
18/02/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza. Refe-

novo reservatório no
bairro Vila José Lopes

Dentro da política de melhorar o abastecimento de água do
município, o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito
(Saae) está concluindo a substituição do antigo reservatório do
bairro da Vila José Lopes por um mais moderno e eficiente.
A obra teve início em julho de 2018 e tem previsão de entrega
em meados de abril. Vale ressaltar que ela foi toda executada pela
equipe de água da Autarquia com recursos próprios e ficou em
215 mil reais.Já foram finalizadas as etapas de construção da base, aquisição e instalação do reservatório metálico, bem como as
conexões de entrada e saída. Denominado de Pedro Tatu, ele vai
atender aos bairros Vila José Lopes, Santo Antônio e Capanema.
O supervisor de Engenharia do Saae, Clayton de Almeida,
explicou que o reservatório antigo estava com mais de 40 anos de
uso e já apresentava problemas de vazamento, corrosão externa
e fragilidade do seu uso. “Como ele apresentava problemas estruturais complexos preferimos instalar um novo para não prejudicar
o abastecimento daquela região”, contou Clayton.O novo reservatório possui capacidade para armazenar 200 mil litros, além de
ser mais moderno e mais alto. A obra prevê também a instalação
de um Sistema de Proteção da Descarga Atmosférica (SPDA), na
verdade um para raios, para evitar danos no sistema em períodos
de tempestades.
Clayton conta que outro ponto importante da obra é que a altura do novo reservatório 18 metros vai possibilitar o abastecimento de residências em pontos mais elevados sem necessidade de
bombeamento. “Isso é uma grande vantagem, pois o serviço de
abastecimento não é suspenso em casos de queda de energia,
além de significar mais economia”, explicou. Atualmente, o Saae
dispõe na sede de Itabirito de 34 reservatórios que guardam 4,5
milhões de litros de água tratada.
rência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial
nº009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada:
Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA ME, Objeto: aquisição 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, Valor total desta empresa: R$238,10
(Duzentos e trinta e oito reais e dez centavos
). Forma de pagamento: conforme edital.
Vigência: Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária Manutenção das Atividades Relativas à Gestão do SAAE 17.122.1708 4.010
3390.30.00. Data da assinatura do contrato:
18/02/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza. Referência: Processo Licitatório nº 018/2018,
na modalidade Pregão Presencial nº
009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contratante:
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Tripui Serviços e Comércio EIRELI, Objeto:
aquisição 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, Valor total desta
empresa: R$799,20 (Setecentos e noventa
e nove reais e vinte centavos). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até
31/12/2019. Dotação Orçamentária Manutenção das Atividades Relativas à Gestão
do SAAE 17.122.1708 4.010 3390.30.00.
Data da assinatura do contrato: 18/02/2019.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza. Referência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial
nº009/2018, S.R.P. nº003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Wtrade Intermediação de Negócios
LTDA ME, Objeto: aquisição 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, Valor total desta empresa: R$184,60
(Cento e oitenta e quatro reais e sessenta
centavos). Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotação
Orçamentária Manutenção das Atividades
Relativas à Gestão do SAAE 17.122.1708
4.010 3390.30.00. Data da assinatura do
contrato: 18/02/2019. 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 Propos-

ta e Habilitação do Processo Licitatório
nº0035/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº011/2019 S.R.P. nº006/2019
- Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para prestação de serviço de locação de pequenos
equipamentos para obras de Saneamento do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. A Comissão de Licitação julgou por Deserta, sem concorrentes
interessados em participar Itabirito/MG,
21/02/2019 – Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de serviços de obras de construção da base dos reservatórios do SAAE. Referência:
Processo Licitatório nº053/2018, na modalidade Pregão Presencial nº023/2018,
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada Impacto Construtora, Empreendimentos e Serviços EIRELLI, Objeto:
prestação de serviço de construção de bases/
fundações dos reservatórios no Município,
com capacidades de 50M³, 100M³, 150M³
e 200M³, com fornecimento de materiais
e mão de obra para o SAAE. Valor Total
do contrato: R$106.649,15 (Cento seis mil
seiscentos quarenta nove reais e quinze
centavos), Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: 21/09/2018. Dotação
Orçamentária: Dotação Orçamentária: Proj.
Const. Ampl. Obr. Infraest. Abastecimento
Água Sede Urbana 17 512 1701 3.001
44.90.51.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 09/08/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de serviços de obras de construção da base dos reservatórios do
SAAE. Referência: Processo Licitatório
nº053/2018, na modalidade Pregão Presencial nº023/2018, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada Impacto
Construtora, Empreendimentos e Serviços
EIRELLI, Objeto: prestação de serviço de
construção de bases/fundações dos reservatórios no Município, com capacidades
de 50M³, 100M³, 150M³ e 200M³, com
fornecimento de materiais e mão de obra
para o SAAE. Valor Total do contrato:
R$106.649,15 (Cento seis mil seiscentos
quarenta nove reais e quinze centavos),
Forma de pagamento: conforme edital.
Vigência: 31/12/2018. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: Proj.
Const. Ampl. Obr. Infraest. Abastecimento
Água Sede Urbana 17 512 1701 3.001
44.90.51.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 30/10/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
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Itabirito Folia 2019: Uma
programação para ficar na memória

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

Itabirito se prepara para
mais um Carnaval onde as
tradições se renovam. De
27 de fevereiro a 5 de março, a cidade contará com
uma programação carnavalesca extensa, com mais de
40 shows e 35 grupos sonorizados e blocos de rua desfilando pela avenida. Além
disso, a folia terá hora para
começar e terminar: de 12h
a 0h a alegria e a festa estão
liberadas!
Programação
As atrações do Itabirito
Folia 2019 têm início no
dia 27 de fevereiro, quarta-feira, com o Cortejo
Carnavalesco CarnaCAPS
no Circuito Central, com
concentração no CAPS Adulto, a partir de 13h30. À noite, o
Centro Histórico da cidade ganha as cores do Carnaval com o
Bloco Zé Pereira e seus Bonecos Gigantes, às 20h.
A quinta-feira de (28) Carnaval é um momento aguardado
em Itabirito. É nesse dia que a cidade inteira se fantasia para
festejar, ao som do Minabloco e em seguida a irreverência da
Gaiola das Loucas, junto aos blocos Eu Nem Sei Como Foi,
Os Marujos, Máfia Azul, Sururu, Itarunner, Esquina do Golo e
Kinta Louca em um passeio cheio de alegria no Circuito Central. E como Carnaval bom é aquele que valoriza o que a cidade tem de melhor, após a Abertura Oficial do Itabirito Folia,
às 20h20, em frente à Prefeitura Municipal, a sexta-feira fica
animada com a tradição especial O Gato na Tuba, do Cordão
da Velha. A atração abre oficialmente a programação carnavalesca, que irá contar com mais de 40 shows incríveis, trios elétricos na rua, além de 35 blocos sonorizados e de percussão.
Itabirito Folia nos distritos
Já o Circuito Rural acontece entres os dias 2 a 5 de março
nos distritos de São Gonçalo do Bação e Acuruí. Além das
belezas naturais da região, vários shows fazem parte da festa
da programação nos distritos.
Espaço Kids
Todos os anos, o Salão dos Ferroviários reúne muita alegria, diversão e atividades voltadas ao público infantil. Neste

Sanderson Pereira

ano, uma novidade promete agradar pais e filhos: personagens
como a Galinha Pintadinha, Turma da Disney, participação de
super-heróis e a Patrulha Canina. Além disso, oficinas e shows infantis fazem parte da programação. O espaço também
é equipado com um fraldário para garantir a tranquilidade de
papais e mamães.
A programação completa pode ser acessada no site da
Prefeitura: bit.ly/ItabiritoFolia2019
Sanderson Pereira

Equipe da ETE de Itabirito limpa reatores

Matrículas
Abertas

Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
(31)3561.7814

Para preservar as suas condições de operação e garantir a eficiência da unidade, o Serviço de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito realizou na última quarta terça-feira
(20/02) a limpeza dos tanques dos reatores UASB da Estação de Tratamento de Esgoto do Marzagão (ETE).
O trabalho consistiu na retirada da escuma dos tanques,
um resíduo ceroso oriundo de gordura, cabelo humano, areia
e resíduos agregados. Ele precisou ser drenado via sucção
pelo caminhão fossa, depois foi encaminhado para o leito de
secagem da ETE, onde será desidratado, raspado e por fim
levado para o aterro sanitário municipal. Infelizmente ainda
não há formas de tratar e reutilizar a escuma em processos de
compostagem, devido a presença de cabelos.
Segundo o chefe da ETE, Raphael Silva, caso a remoção
de toda a escuma não seja realizada, equipamentos vitais da
estação, como tubulações, válvulas e bombas, podem sofrer
sérios danos e comprometer as operações da unidade.
“Como lidamos com uma carga elevada de escuma, temos que realizar o trabalho de limpeza toda quinzena para
manter a eficiência no processo de tratamento do esgoto”,
informou Raphael.
Ele aproveitou para alertar às pessoas para não jogar res-

tos de óleos de fritura na rede de esgoto, pois esse produto é
o principal composto formador da escuma.
A limpeza, considerada complexa, mobilizou servidores
da ETE devidamente treinados, principalmente no quesito
segurança. Um deles, Ernane Márcio Carvalho, foi o responsável por coordenar toda a operação, que retirou dos tanques
15 mil litros de escuma com o auxílio do caminhão fossa do
Saae. O trabalho foi desenvolvido durante toda a manhã e foi
acompanhado de perto pela Chefe de Segurança do Trabalho, Sheila Góis, que fiscalizou a atuação dos servidores por
se tratar de uma atividade de risco por lidar com bactérias
vindas do esgoto.
“É importante acompanhar a execução dos trabalhos,
além de vistoriar o uso dos equipamentos adequados como
macacão, máscaras e luvas para evitar o risco de acidentes e
de contaminação”, finalizou Sheila.
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
Localizada no bairro Marzagão, a ETE é responsável pelo processamento de 85% de toda a água residual produzida
em Itabirito. Sua vazão atual é de 130 litros por segundo,
tratando uma carga de 31,3 kg de material poluidor diluído
no esgoto a cada 1000 litros.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Pensar: O que nos levou a possibilidade de
realizar novas eleições depois de 10 anos? A
cidade tem seus moradores bem politizados.
Instituições fortes e eficientes, escolas de bom
nível, faculdades e uma tradição política invejável. Afinal são mais
de 30 siglas partidárias. Assim como em 2009, podemos ter mais
de 50% dos votos anulados, isso de certa forma fere nosso orgulho
e põe em cheque nossa capacidade de saber discernir. É preciso
pensar.
Bodas de Prata: Quem comemorou esta semana os 25 anos de
felicidade conjugal foi o casal Marilene Gurgel e Alexandre Sampaio com direito a show surpresa no Restaurante Quatro Estações
e contando ainda com belíssima apresentação do Coral Canarinhos
de Itabirito. Ao casal destaque de nossa sociedade, votos de felicidades sempre!
Circo dos Amores: Serginho Barbosa foi muito aplaudido em sua
apresentação na cidade de contagem. O seu CD recentemente lançado é um desfile de canções que encantam jovens de todas as idades. Inclui ainda os hinos do Esperança, União e Itabirense. Uma
obra que obrigatoriamente temos que ter em nosso acervo musical.
Serginho Barbosa, com sua voz e arranjos musicais, é orgulho de
nossa gente.
O Príncipe: Bela iniciativa de Rodrigo Espigão em promover uma
manhã de autógrafos no último sábado no Restaurante 4 Estações.
O evento foi marcados com a presença de tradicionais cruzeirenses
que foram homenagear o grande craque Dirceu Lopes e adquirir a
obra “O Príncipe”, além de outros souvenir do glorioso Cruzeiro
Esporte Clube.
Você tem saudade? Dos embates citadinos quando o time do Ferroviário enfrentava o União Sport Clube. Era um verdadeiro desfile
de craques numa disputa que mexia com toda a cidade. Os jogos
entre Ferroviário e União fizeram história no futebol itabiritense.
Por onde anda? Ramon Albuquerque, filho de Gislaine e Valter
Albuquerque. Ele foi campeão de Xadrez em Itabirito e campeão
dos jogos escolares de Minas Gerais. Hoje, destacado Tenente da
gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, além de professor de Xadrez, sempre amigável e participativo, Ramon Albuquerque é gente
de destaque na região dos Inconfidentes.
Ciclo da vida: Os rios não bebem sua própria água, as árvores não
comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as
flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é
uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a
vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa
(Papa Francisco).
Nosso abraço: Ao casal Miriam e Julimar Salim na grande Glaura.
Sempre acompanhando nosso trabalho de imprensa e incentivando
e aplaudindo sempre as conquistas do povo de Casa Branca e região. Ao casal nosso agradecimento e nossa admiração.
Novo Itabirito: Quem está fazendo sucesso naquele populoso
bairro é o casal Leninha e Rogério Simões com a realização aos
domingos de 18 as 22 horas do tradicional Bailão do Simões, que
sempre apresenta novidades na apresentação musical, além de reunir casais para momentos de descontração e alegria.
1º Encontro da WJC: Aconteceu no último domingo o Primeiro
Encontro da Assessoria WJC-Runer, no salão de eventos do Condomínio Gardenville sob a coordenação de Weder Almeida, professor
de educação física que atua há vários anos em nossas escolas com
um trabalho elogiável e contando sempre com o reconhecimento e
admiração de nossa gente. A ele e ao grupo de profissionais votos
de sucessos sempre.
Lalado: Quem comemorou mais um aniversário no último dia 14,
ao lado da esposa Iracema, filhos e netos foi Geraldo Magela de
Souza e Silva, o popular Lalado. Goleiro do União num passado
recente, ele integrou também grandes equipes do futebol profissional. Como vereador deixou sua marca, dentre outras, tornou o legislativo independente do executivo no ano de 1984. Exemplar pai
de família e personalidade de grandes amizades, Lalado recebeu
mensagens de carinho e admiração.
Para refletir: Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. (Nicolau
Maquiavel)
Aniversário: O lar de Ítalo e Fernanda estava em
festa e o motivo era que
o filho Théo começou a
contar a idade em anos
e também recebeu o
sacramento do batismo.
E para comemorar o
evento os Pais receberam com muito carinho
na Chácara Liberdade
os familiares e inúmeros amigos com um
requintado almoço com
muitos doces, bolo e guloseimas. E o pequeno
príncipe fez bonito e soprou bonito sua primeira
velinha. Felicidades
para o Théo e que Deus
lhe proporcione muitos
anos de vida!

, 22 de fevereiro/2019
O LIBERAL Ed.1328 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

15

Novos ônibus começam a atender
três comunidades de Itabirito
Desde o dia 11 de fevereiro
os usuários do transporte público
do Marzagão, Córrego do Bação
e São Gonçalo do Bação contam
com novos ônibus para atendimento à comunidade.
Este é o resultado que o Departamento de Fiscalização e Educação de Trânsito (Defet) alcançou
com seu trabalho de fiscalização
em cumprimento ao Decreto 7401
de 15/06/2005, que regulamenta o
transporte coletivo do município.
Neste regulamento é previsto,
entre outros, que a idade máxima
dos veículos em operação seja de
dez anos. No entanto, os ônibus

anteriormente utilizados possuíam
mais de 20 anos, o que acarretou
notificações no sentido de sanar as
irregularidades.
A frota atual em operação
tem idade média de sete anos,
elevadores para cadeirantes e
maior potência, resultando em
ganhos para os usuários como
agilidade, segurança, acessibilidade e conforto. Para o fiscal
de coletivos Flávio Martins, “é
justo que o usuário tenha segurança e conforto proporcional a
tarifa que é paga. Esta é a nossa
missão: zelar pelos diretos dos
cidadãos”, assegura.

Publicado edital para eleição do
Conselho Tutelar de Itabirito

Inscrições para mandato 2020-2024 começam no dia 21 de março

O Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes
(CMDCA) publicou o edital para
a eleição do Conselho Tutelar que
acontece em outubro deste ano. Serão eleitos cinco conselheiros titulares e cinco suplentes para atuação
nos próximos quatro anos. O período de inscrição começa no dia 21
de março e vai até 3 de abril.
O processo será composto por
diversas etapas: inscrição, prova de
conhecimentos gerais, avaliação
psicológica, registro e divulgação
da candidatura e votação. Para participar, o candidato deve ter idoneidade moral, mais de 21 anos, morar
em Itabirito há mais de dois anos e
ter experiência comprovada com
crianças e adolescentes. A inscrição
no processo é gratuita.
A carga horária de trabalho mínima é de 40h com regime de plantão. O conselheiro tutelar atuará no

regime de dedicação exclusiva e,
portanto, não poderá ter outra função remunerada. O salário atual é
de R$2.152,17.
Última fase do processo, a
eleição com os candidatos aprovados nas etapas anteriores será
realizada no dia 6 de outubro. Os
eleitos tomarão posse no dia 10 de
janeiro de 2020.

O processo será coordenado
por uma comissão paritária formada por membros do CMDCA
e acompanhado pelo Ministério
Público. O edital completo está
disponível no site da prefeitura,
na sede da secretaria de Assistência Social, localizada na Rua
Arthur Bernardes, 11, e no hall da
Prefeitura.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Deixem de confundir
alhos com bugalhos!
A burocracia tupiniquim, em muitos casos, exige que se
comprove o endereço de residência, mediante apresentação
de fatura de alguma das fornecedoras de serviços. Residentes
em Cachoeira do Campo (não se sabe se de outros distritos
também) não podem apresentar fatura de serviço da CEMIG,
porque nela a localidade registrada é o distrito-sede e seu respectivo CEP, o que é falso. A falha se deve ao fato de, nem
sempre, cada distrito secundário ser considerado unidade semiautônoma – como de fato é – e não bairro afastado ou território pertencente à cidade, localizada no distrito-sede ou com
este a se confundir. A dependência e relação de cada distrito
secundário com a cidade é somente no nível político-administrativo: nenhum deles faz parte do território da chamada cidade. Cada distrito tem identidade própria e está localizado no
município e não na cidade ou distrito-sede. A soma de todos
eles forma o município, cujo território, ou parcela sua, não é e
não pode ser considerado quintal da cidade. No Brasil, é essa visão míope que supervaloriza as cidades e promove seu
inchamento populacional. Essa falta de cuidado com o endereçamento se repete com a chegada do novo provedor de internet. Não se sabe se com mais pessoas, mas, pelo menos,
em relação a um usuário do serviço, cuja localidade foi dada,
na fatura, como Lavras Novas e não Cachoeira do Campo.

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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Samba no pé ao ritmo do sucesso:
encerramento do Samba de Boteco
2019 reúne grande público

De sexta-feira a domingo, programação contou com apresentações
de blocos e grupos musicais locais e regionais

Ao ritmo de grandes sucessos
carnavalescos, o segundo fim de
semana da temporada do Samba
de Boteco 2019 levou grande público ao galpão de Delphi. Entre
sexta-feira e domingo, a programação do pré-Carnaval reuniu
muita gente para curtir as apresentações de blocos e grupos musicais
locais e regionais.
Na sexta-feira, dia 15, subiram
ao palco o bloco Ivete não Veio e
a banda JC Samba. No sábado, foi
a vez de MinaBloco e Oi de Gato.
Fechando a temporada, no domingo, a festa começou mais cedo e
foi embalada pelo bloco Chevette
Véio e pela banda Magnatas do

Samba, de Belo Horizonte.
Receita afinada e de sucesso.
"Estou gostando muito. Pena que
são poucos dias. Aconselho todos
a participarem no ano que vem",
exaltou Thaís Ferreira Braga, de
19 anos. "É uma festa para todas
as idades, que movimenta a cidade
no mês de fevereiro, fazendo um
aquecimento para o Carnaval e
trazendo a alegria e a felicidade do
samba", acrescentou Maria Clara
Faria, de 18 anos.
Diversão e
geração de renda
Para os estabelecimentos participantes, o Samba de Boteco
representou a chance de aliar di-

versão e geração de renda. "É uma
excelente oportunidade. Quem
participa ganha, a gente que trabalha com o comércio também ganha, então todos saem bem. É um
evento positivo", destacou Márcio
Ricardo, da Lanchonete Cantinho
do Sabor.
De cima do palco, a banda
Magnatas do Samba, a última a se
apresentar nesta temporada, sentiu
o calor de um público já em clima
de Carnaval. "É uma valorização
da cultura e resgata uma mensagem que está faltando nos dias de
hoje: de tolerância, de solidariedade e de respeito para brincar o Carnaval", assegurou o Mestre Pedro.

