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Inauguração da Pedra Fundamental de Lavoura
Laryssa Gabellini

Obras iniciadas para viradouro
de ônibus em Itabirito PÁG.
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A Festa da Família está tradicionalmente incluída no calendário
acadêmico das Escolas Municipais
de Mariana e representa uma grande aproximação dos responsáveis
com a educação de seus filhos,
além de um momento de confraternização e diversão.
Para o prefeito, Duarte Junior,
o evento tem um grande valor simbólico. “Além de estarmos reunidos aqui pelas famílias, que possuem muita importância na vida

Laryssa Gabellini

e construção dessas crianças, estar
aqui na Lavoura tem um significado extremamente relevante, é o
início de uma nova história que irá
ser construída aqui”, comentou.
Para este ano de 2019 a Escola Municipal de Bento Rodrigues
decidiu levar a Festa da Família
para além dos portões da escola.
O encontro ocorreu na Lavoura e
teve como principal objetivo simbolizar a entrega da Pedra Fundamental que simboliza o início da

construção no terreno da escola.
Com adesão de 100% dos pais
e responsáveis, na ocasião foi criado também uma cápsula do tempo, onde as crianças colocaram
seus desejos, memórias e vontades
em relação ao espaço de ensino. A
ideia é que quando houver a inauguração da Escola Municipal na
Lavoura essa cápsula seja aberta
e as crianças poderão relembrar o
que era desejo e no momento virou realidade.

Prevenção ao suicídio: voluntários prestam
atendimento gratuito em Ouro Preto
Panfletos serão distribuídos na cidade para divulgação
do trabalho do CVV e conscientização da população

N

o dia 28 de maio é comemorado no mundo todo o Dia
do Brincar. A rede “Loucos por Leitura”, de Mariana,
prepara uma semana cheia de atividades divertidas para as
crianças da região pelo terceiro ano consecutivo. As brincadeiras acontecem entre os dias 28 e 31 de maio em todos os
pontos da rede “Loucos por Leitura. A rede é uma união de
educadores de várias escolas e projetos sociais de Mariana e
região, com o objetivo de incentivar o hábito e o prazer pela
leitura com diversas atividades. A programação será divulgada nos próximas dias, saiba mais em: www.osquindo.com.br.

Câmara de Ouro Preto faz 1ª
Prestação de Contas de 2019
A Câmara de Vereadores de Ouro Preto irá realizar, no
dia 27 de maio, segunda-feira, às 16h, Audiência Pública
de prestação de contas do Legislativo referente ao primeiro
quadrimestre de 2019. Serão apresentados dados de receita,
gastos e as atividades legislativas desse período.

Devido aos acontecimentos na segunda-feira (20) em Ouro Preto, de um
óbito autoprovocado e outra tentativa,
no mesmo dia e local, o Núcleo de
Apoio à Vida de Ouro Preto (Naviop)
mantenedor do Centro de Valorização
da Vida (CVV) vem reforçando suas
atividades na cidade, que são gratuitas.
O CVV realiza apoio emocional e
prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar,
sob total sigilo por telefone, e-mail e
chat, 24 horas todos os dias. No fim
de semana um grupo de voluntários irá
reforçar o trabalho do grupo com panfletagem pelo Centro da cidade.

O atendimento presencial do Naviop é realizado de quarta a domingo,
das 8h às 11h, no prédio do Trem da
Vale, localizado na Estação. O atendimento também é realizado pelo telefone 188 ou pelo e-mail: cvv.naviop@
gmail.com
Dados
Segundo a Organização Mundial
de Saúde (OMS) o número de óbitos
autoprovocados é maior que aqueles
causados por homicídio: 800 mil por
ano, contra 470 mil. Por muito tempo,
evitou-se falar sobre os casos, mesmo
sendo questões que podem afetar pessoas de qualquer classe, gênero, idade
e nacionalidade.

Alguns estudos associam a causa
do suicídio a distúrbios mentais, transtornos de personalidade, isolamento e
depressão. De acordo com a OMS, as
doenças relacionadas a esses distúrbios
representam 30% dos casos de morte.
Ainda segundo a instituição, nove
em cada dez casos poderiam ser prevenidos. Devido aos crescentes aumentos
das mortes autoprovocadas, programas
de prevenção ao suicídio foram criados
em todo o mundo, por meio da Associação Internacional para Prevenção ao
Suicídio (IASP).
Ouro Preto também conta com alguns programas, como do Naviop.

Ane Souz

Com colaboração de Gabriel Ferreira

Ouro Preto terá
Corredor
Cultural na Rua
São José.
Mudança visa
criar espaço
para turistas e
comunidade
nos fins de
semana
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PROCLAMAS DE CASAMENTO
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HDTV É ISSO!
Todos os pacotes em
promoção. Consulte os
preços promocionais!!!
CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

Confira em nossas Lojas:
ITABIRITO: Av. Queiroz Jr, 113A
Centro - 3561-2696
CACHOEIRA DO CAMPO: R. Santo
Antônio,338 - Centro - 3553-1261

OURO PRETO: R. Padre
Rolim,570 - Centro
3552-3397
3551-0760
98972-2951

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:
ELVIS THANIEL DE SOUZA, brasileiro, solteiro, professor, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 17/10/85,
filho de Luiz Francisco de Souza e Maria do Perpétuo Socorro de Souza e SIMONE APARECIDA DE PAULA,
brasileira, solteira, nutricionista, natural
de Ouro Preto-MG, nascida a 17/08/89,
filha de José Hugo de Paula e Efigênia
Maria da Silva de Paula; Ambos residentes neste subdistrito;
RAFAEL ROQUE DA SILVA
STARLINO, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Mariana-MG, nascida a
27/01/86, filho de José dos Reis Starlino e Ilza Roque da Silva e VIVIANE
DIAS MOREIRA, brasileira, solteira,
do lar, natural de Ouro Preto-MG, nascida a 21/08/91, filha de Geraldo Moreira
e Leir Dias de Carvalho; Ambos residentes neste subdistrito;
EVANDRO LUIZ RODRIGUES
DA SILVA, brasleiro, solteiro, motoboy, natural de Ouro Preto-MG, nascido a 21/09/90, filho de Evandro Luiz
da Silva e Selma do Carmo de Souza
e NATÁLIA DE SOUZA CARVALHO, brasileira, solteira, doméstica,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a
06/11/93, filha de Antônio Vicente de
Carvalho e Lucilena Maria Souza; Ambos residentes neste subdistrito;
ALEXANDRE SILVANO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Ouro Preto-MG, nascido
a 24/05/78, filho de Luiz Vicente dos
Santos e Maria das Graças Galdino dos
Santos e HILDA FERREIRA GOVEIA, brasileira, divorciada, professora, natural de Nova Módica-MG, nascida a 05/04/77, filha de Manoel Ferreira
Goveia e Maria Teixeira Espíndola;
Ambos residentes neste subdistrito;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 21 de maio de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

@evobikeshop
(31) 98433.0988

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 nº10564 - PEDRO LUIS ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA,
divorciado, brasileiro, Servidor Público
Federal aposentado, natural do Rio de
Janeiro - RJ, nascido em 16/03/1959, filho de Pedro Diogenes de Oliveira Costa e Lígia Almeida de Oliveira Costa. E
MONIQUE NASCIMENTO LONGORDO, solteira, brasileira, Servidora
Pública Municipal, natural de Rio de
Janeiro - RJ, nascida 03/05/1963, filha
de Homero Baptista Longordo e Vera
Nascimento Longordo. Ambos residentes em Ouro Preto – MG
Edital nº10565 - RICARDO DE
PAULA CHAGAS, solteiro, brasileiro, Soldador, natural de Ouro Preto – MG, nascido 23/11/1989, Filho
Raimundo Chagas e Marilza Aparecida Isidoro Chagas. E CAROLINA
PAULA REIS, solteira, brasileira,
Recepcionista, natural de Ouro Preto MG, nascida 22/01/1994, filha de José
Carlos Reis e Maria Bartolomeu Mapa
Reis. Ambos residente e domiciliada
em Ouro Preto – MG.
Edital nº10566 - ODAIR JOSE
GUIMARÃES, solteiro, brasileiro,
Artesão, natural de Santa Rita de Ouro
Preto - MG, nascido em 08/05/1978,
filho de Raimundo Ferreira Guimarães
e Maria do Rosário Guimarães. E SONIA APARECIDA DOS SANTOS,
divorciada, brasileira, Cuidadora, natural de São Bartolomeu, distrito de Ouro
Preto – MG, nascida 12/06/1974, filha
de Adriano Leopoldino dos Santos e
Margarida Coleta de Jesus. Ambos residentes em Ouro Preto – MG
Edital nº 10567 - FREDERICO DA
SILVA PASSOS, solteiro, brasileiro,
Motorista, natural de Ouro Preto - MG,
nascido em 28/11/1989, filho de José
Passos e Maria Antonia da Silva Passos.
E NAYARA APARECIDA RODRIGUES, solteira, brasileira, Estudante,
natural de Ouro Preto – MG, nascida
17/04/1991, filha de João Bosco Rodrigues e Cleia Maria Pinto Rodrigues.
Ambos residentes em Ouro Preto – MG
Edital nº 10568 - WELLITON DA
CONCEIÇÃO DA COSTA, solteiro,
brasileiro, Porteiro, natural de Ouro Preto - MG, nascido em 20/01/1988, filho
de Jordelino Xavier da Costa e Ana Maria Xavier da Costa. E MÔNICA APARECIDA DE SOUZA, solteira, brasileira, Auxiliar de Escritório, natural de
Ouro Preto – MG, nascida 28/03/1989,
filha de Antônio Geraldo de Souza e
Maria das Graças da Costa de Souza.
Ambos residentes em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 24 de maio de 2019.
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Aprendamos a envelhecer
Segundo dados estatísticos mais recentes, o Brasil está a envelhecer a passos largos, invertendo assim a posição de país jovem,
considerada há apenas poucas décadas. O fenômeno é resultante
de dois fatores, entrados quase simultaneamente em cena: de um
lado, a redução do número de nascimentos (de 5 a 8 filhos por casal) para a média de 2; do outro, a longevidade ampliada graças a
melhores condições de vida e avanços da medicina que impedem
maior número de mortes antes da velhice.
Se bom para os indivíduos, que conseguem viver mais que seus
avós, para a administração pública é uma dor de cabeça a mais.
Não é à toa que se trava caloroso debate pró reforma da Previdência, pois diante da expansão da faixa etária acima dos 60, só quem
não quer ver defende a intocabilidade do sistema, que padece do
caos há muito tempo, mas resiste a mudanças graças à política matreira dos que ganham com o pior, sem falar na corrupção, das mais
antigas dentro dos órgãos de governo. Se se quiser implantar um
sistema declarado de injustiça, pode-se ter certeza que o modelo
ideal está na atual Previdência Social brasileira!
Mas, a situação não seria essa se, no passado, outra mentalidade tivesse formado a cultura brasileira; se não tivesse sido supervalorizado o assistencialismo, a embalar uma nação de coitadinhos,
de cabeça baixa e pronta para lamber os pés dos seus ditos “benfeitores”. A verdade é que o brasileiro ainda não aprendeu a andar
com as próprias pernas e, enquanto jovem, não lhe é dada nenhuma orientação quanto às perspectivas para a velhice. Seu sonho é
ter um emprego bem remunerado, de preferência público, para ter
direito às benesses da vida e, um dia, aposentar-se para mais nada
fazer. Assim embalado, até consegue realizar alguns projetos como
constituição de família, aquisição de algum patrimônio sem, contudo, muito pensar no futuro para si, após aposentadoria. Chegada
a velhice, muitos se dão conta de que não estão preparados para
ela, seja no sentido material, sem como superar a dependência ao
sistema previdenciário, seja no sentido psicológico, sob baixa autoestima, sentimento de inutilidade e renúncia à autonomia em suas
decisões de vida.
Preparar-se para a vida após os sessenta anos, não é o que,
comumente, se pensa: garantir a aposentadoria proporcionada pela Previdência Social e ter algum patrimônio. Libertar-se da rotina
do emprego, do cumprimento de horário - muitas vezes rígido demais – das imposições e animosidades do chefe é o que todos querem. Só não sabem que depois de algum tempo de liberdade vem
um grande vazio, se a pessoa não tem outra atividade com a qual
preencher o tempo, anteriormente preenchido pelas tarefas quotidianas no emprego. O ócio é muito bom e altamente recomendável
como tempero às atividades diárias, mas absoluto e contínuo pode
ser a porta para a infelicidade, o mau humor, a depressão e outras
doenças. Se esse quadro negativo se prolonga, é quase certo que
a morte não demora.
A mente deve estar sempre ocupada com algo útil para si ou
para outrem. Não é à toa que se diz: “mente vazia é a oficina do
diabo”. Os mais afetados pela condição da velhice vazia, destituída
de encantos, são aqueles que, durante o período ativo, sempre fizeram a mesma coisa e não aprenderam trabalhar com algo diferente.
Quem, na fábrica, executa trabalho repetitivo, por longo tempo, e
não desenvolve alguma habilidade diferente, ao se aposentar fica
perdido, como um zumbi entre os familiares ocupados com seus
afazeres diários. Quando não se torna fator de atrito doméstico com
interferências indesejadas, pode mergulhar na indolência, com baixa autoestima, sentimento de inutilidade. Daí à perda da autonomia
é um passo, quando os circunstantes assumem o controle de sua
vida, agravando-lhe o sentimento de inutilidade. Para evitar tudo isso e ter uma velhice prazerosa, o caminho é habilitar-se em outra
atividade com a qual possa preencher o tempo, que sobra depois
da aposentadoria. Felizmente, para os que se aposentam agora,
sem saber executar qualquer outro trabalho, há o recurso da internet, onde se pode aprender de quase tudo, além do prazer por ela
proporcionado. É preciso conscientizar-se que aposentadoria não
significa inatividade absoluta, porém liberdade em relação ao que
fazer, quando e quanto fazer, não tendo que responder a quem quer
que seja por seu trabalho. Interessante observar que essas palavras
dificilmente se aplicam a mulheres, somente a homens. Por, quase
sempre, exercerem também atividades domésticas, ao se aposentarem no emprego, as mulheres estão livres do tédio por nada fazer.
Aposentadoria não é deixar de trabalhar e ficar de barriga pro ar! E
velhice não é deixar de viver!
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*Antonio Tuccílio

Reforma da Previdência: Educadores
merecem tratamento diferenciado
Com a provável aprovação da
reforma da Previdência Social proposta pelo governo do presidente
Jair Bolsonaro (PSL), as regras de
aposentadoria dos professores serão alteradas.
Atualmente, essa classe dispõe
de aposentaria especial. A idade
mínima para professores do setor
público é de 50 anos para mulheres
e 55 para homens. Para ter direito,
o educador precisa comprovar pelo
menos 10 anos de trabalho em escolas públicas.
O que para algumas pessoas
pode soar como privilégio, na prática trata-se apenas de um benefício que considera as condições e o
ambiente de trabalho prejudiciais à
saúde e a integridade física dos professores, diretores, coordenadores e
assessores pedagógicos.
Os professores sofrem com

salas de aula lotadas, com o desrespeito dos alunos e com a falta
de estrutura (salas bem equipadas,
laboratórios, livros etc.). Há muitos
casos em que trabalham em duas
ou três escolas diferentes. A rotina
exaustiva ainda inclui trabalhar fora
da escola. Quem é professor já se
acostumou a corrigir atividades e
planejar aulas em casa. É por esse
conjunto de fatores que os professores se aposentam cinco anos antes.
Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Nova Escola,
66% dos professores já se afastaram do trabalho por doenças. A ansiedade é o problema mais comum,
acometendo 68% dos cinco mil
entrevistados. Insônia e depressão
também apresentam índices significativos: 39% e 28%, respectivamente.

O Vereador Geraldo Mendes, protocolou essa semana
na Câmara Municipal de Ouro
Preto dois pedidos, solicitando
informações à Polícia Ambiental
e à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente sobre cercas que estão
sendo feitas ao redor da Barragem de Santa Rita, distrito de
Ouro Preto.
Como acontece em muitos
municípios que possuem represa, os moradores da região a
utilizam para o lazer, como por

exemplo: a pesca. Em algumas
cidades são criados parques ao
redor desses locais, como modo
de incentivo da utilização pela
população, mas, infelizmente o
que vem ocorrendo na Barragem
de Santa Rita é o processo inverso. Estão sendo colocadas cercas
ao redor da represa de modo a
impedir o acesso da população.
Essa questão foi levantada
por moradores da região e pescadores que estão preocupados
com essa situação, pois até pla-

Se aprovada, a reforma da Previdência aumentará o tempo de trabalho dessa classe, estabelecendo
60 anos como idade mínima para
aposentadoria, sem distinções de
gênero. Um profissional dessa área
poderá chegar a trabalhar cerca de
40 anos dentro de sala de aula. Serão, portanto, 40 anos dentro de um
ambiente prejudicial à saúde física
e mental. Em um cenário ideal, os
professores deveriam contar com
direito de aposentadoria aos 55
anos, ao invés de 60.
Os professores precisam ser
mais valorizados. Oferecer para
eles um regime de aposentadoria
mais justo é também uma maneira
de agradecê-los pelo trabalho essencial que oferecem ao país.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP)

Cercas ao redor da Barragem
de Santa Rita

cas proibindo a circulação de
pessoas foram colocadas. No
atual momento, a população
não sabe, de fato, o que será feito nas margens da barragem, e
muito menos foram informadas
sobre alterações que acarretarão
mudanças no modo de vida de
quem mora na região. Com isso
o Vereador Geraldo Mendes foi
procurado, para que o mesmo
pudesse cobrar informações de
autoridades competentes pelo
assunto.
Segundo o vereador, o objetivo dos Requerimentos “é para saber sobre a legalidade das
ações que estão acontecendo
nas margens da barragem. Não
há nenhuma intenção de minha
parte em atrapalhar o desenvolvimento da região, desde que
seja legalizado e os moradores
informados”.
Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA
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O mundo mudou
(e as mães também)
Uma amiga estava preocupada com o filho, em uma idade difícil, e sem muito apoio do pai para lidar com o adolescente. Sempre
que ia chamar a atenção do garoto, por qualquer motivo que fosse,
a resposta era sempre a mesma: “mãe, o mundo mudou”. Fosse
uma repreensão por notas baixas, ou a proibição de ir a alguma
balada, a resposta não variava.
O rapaz até que não apresentava maiores problemas. Não bebia em exagero, não fumava, passava longe das drogas. Ela sempre dizia “ele não é um mau filho, mas está naquela fase em que
nada do que eu falo parece ter importância”.
A resposta sempre pronta e igual já começava a irritá-la e ela
não sabia mais que argumento usar. Seguiu tentando e procurando
ser firme (afinal a adulta e mãe era ela), até que um dia o moço
extrapolou. Um final de semana em que chegou em casa às três
e meia da manhã, ela deu “uma dura” nele. Com a melhor cara do
mundo, ele respondeu literalmente, segundo ela:
- Ah mãe, que basbaquice. O mundo mudou. Você devia dar
graças a Deus que eu não fui para o mundo das drogas, como tantos da minha idade.
Na hora ela não soube o que fazer. A vontade, repetindo suas
palavras, foi “avançar nele”, mas se controlou e não respondeu, para não realizar a vontade. E ficou pensando em como lidar com a
situação.
Não tocou mais no assunto, mas a cabeça fervilhava, até que
teve uma idéia tragicômica. Conversou com o pai do rapaz (são
separados) e na quinta-feira seguinte a este episódio, começou a
colocar o “plano” em ação. Quando o filho chegou da escola, encontrou-a assistindo televisão. Não fez almoço, ligou para um telemarmitex antes dele chegar, almoçou e deixou a vasilha na pia.
- Mãe, quero almoçar.
- Deve ter alguma coisa na geladeira. Se vire aí.
O filho estranhou, mas não disse nada e realmente “se virou”.
Ela continuou fazendo isto nos dias seguintes, e ele, percebendo a
estratégia, não falava nada e fazia sanduíches com o que encontrava. Só que, como nada é eterno e adolescente tem muita fome,
em pouco tempo a geladeira estava vazia. Claro que ele reclamou
com a mãe, e ela, assistindo televisão, sem se levantar, respondeu:
- Ah, meu filho. Que basbaquice. O mundo mudou. Não vou
ficar cozinhando prá você. Você devia dar graças a Deus de eu ter
uma casa para você morar.
Quando ela acabou de contar, já estávamos as duas dando
gargalhadas. É claro que o filho não mudou da água pro vinho e
nem de um dia para o outro, mas entendeu bem a mensagem. Hoje
ela já voltou a cozinhar e ele anda mais comedido nas respostinhas.

Cooperativa de Transportes Gerais de
Cargas Ltda. - COOPETRANS
NIRE-314.000.2009-8 CNPJ nº 23.070.816/0001-97

Edital de Convocação de
Assembleia Geral Ordinária

O Sr. Nilson Adriano de Oliveira – Presidente da Cooperativa de
Transportes Gerais de Cargas LTDA., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número
de 22(Vinte e dois), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sua sede social, à Rodovia Rodrigo Melo Franco Andrade, s/nº. Saramenha, Ouro Preto/Minas Gerais, dia
24/06/2019 às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 17:30 horas, com a presença de metade
mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 18:00 horas, com
a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para
deliberar sobre os seguintes assuntos: Ordem do dia: 1 – prestação das
contas do exercício de 2018; 2 – destinação das sobras apuradas (ou rateio
das perdas); 3 – eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 4 – outros
assuntos de interesse social.
Ouro Preto, 24 de maio de 2019.
Nilson Adriano de Oliveira – Presidente
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Parque Arqueológico do Morro da
Queimada é tema de Audiência
Pública na Câmara de Ouro Preto
Na última quinta-feira (9),
autoridades e representantes da
sociedade civil organizada participaram da 6ª Audiência Pública
da Câmara de Ouro Preto para
falar sobre a mudança de categoria do Parque Municipal Natural
Arqueológico do Morro da Queimada. Transformado em parque
em 2008, o Morro da Queimada
é uma área de 67 hectares que fica a dois quilômetros do Centro
Histórico da cidade, em área tombada pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan). O local tem ruínas do Arraial do Ouro Podre, um dos que
deram origem à cidade. Lá podem
ser encontradas partes de muros e
residências, além de vestígios da
exploração do ouro.
O presidente da Câmara, vereador Juliano Ferreira (MDB),
presidiu a Audiência e explicou o
porquê da sugestão de mudança
de categoria de parque para monumento. “É um projeto complexo,
multidisciplinar, porque embora a
gente chame de Parque Arqueológico, ele envolve um bioma,
então necessita de um trabalho de
arqueólogos, historiadores, biólogos, engenheiros ambientais, geólogos, arquitetos. Havia a necessidade desse chamamento público
para que as pessoas pudessem
expressar as suas opiniões e nós
chegássemos a um denominador
comum em relação à nomenclatura: se continua parque ou se
continua monumento. Para quem
assistiu a audiência, ficou muito claro que partimos então para
mudar a categoria de monumento,
tendo uma exigência generalizada,
de que o artigo 1º do projeto seja
mudado no sentido de ampliar os
limites do parque que vai se tornar
monumento”, detalhou.
O vereador ainda ressaltou que
“a Lei que gere um parque é muito
restritiva e engessa o projeto. As
pessoas podem ter espaços privados dentro da área do monumento,
contudo, se elas não cumprirem
as leis que regem o monumento
dentro do sistema de unidade de
conservação que é a lei de 2000,
essa pessoa acaba sendo desapropriada. Mas essa mudança de
categoria para monumento é no
sentido de nós podermos diluir esses conflitos que há entre os particulares e o poder público para que
dessa forma o projeto possa fluir
e as pessoas que já tem sensação
de pertencimento, que tem áreas
dentro do parque, também possam tocar as suas vidas e até serem
colaboradores com a preservação
desse importantíssimo patrimônio
de Ouro Preto”.
A professora da Universidade Federal de Ouro Preto Márcia
Arcuri também compôs a mesa
de trabalho e destacou que “existe uma preocupação de todos para
que nós encontremos uma forma
de proteção dessa área que permita com que avancemos na implementação de um parque que seja
de fato de uso de toda comunidade. E o que eu venho salientando
do ponto de vista profissional de
uma arqueologia engajada com as
populações vivas que habitam o

entorno desse parque é que a melhor forma de preservar e fiscalizar
tanto do ponto de vista ambiental,
quanto do ponto de vista cultural
do patrimônio arqueológico paisagístico é que haja o engajamento e
o envolvimento das pessoas e isso,
obviamente, que nós tenhamos os
canais de comunicação abertos a
elas, a escuta, para que elas também nos ajudem e colaborem com
as suas próprias iniciativas na proteção e no uso sustentável dessa
área que deve ser de usufruto da
comunidade ouro-pretana como
um todo para além do uso do turismo de visitantes nacionais e estrangeiros”.
O promotor de Justiça Domingos Ventura de Miranda Júnior
também participou da audiência
e avaliou as discussões. “Foi uma
reunião importante, em que vários
especialistas puderam trazer suas
visões e o Ministério Público também teve a oportunidade de ponderar, de trazer suas visões, as suas
preocupações com o projeto, com
alguns aperfeiçoamentos que são
necessários e que pelo que foi discutido, serão acolhidos e teve uma
adesão interessante. A expectativa
do Ministério Público é positiva de
que esse projeto seja apresentado,
discutido e que melhore a relação
com a comunidade e que a gente
consiga realmente implementar,
na prática, o Parque Morro da
Queimada para se tornar um monumento natural, mas ambos unidades de conservação, de proteção

integral com atributos de conservação e manutenção dos atributos
arqueológicos existentes e com a
necessidade de sua ampliação em
relação ao projeto de lei original”.
O diretor do Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan),André Macieira, também
participou da Audiência e reforçou
a importância de reduzir os conflitos na região. “A ideia da mudança
de categoria na verdade é de dar
uma efetividade melhor também
ao controle a gestão do parque
e, a partir daí, fazer uma gestão
mais efetiva. A questão é criar
mecanismos de gestão mais adequados efetivos e também com a
participação da comunidade, criar
esses dispositivos de regularização
fundiária, de reduzir esse conflitos
entre áreas particulares e área públicas e trazer a comunidade cada
vez mais perto daquele bem que
primeiro é delas, depois municipal, depois nacional e patrimônio
da humanidade. A gente entende
que a participação e o reconhecimento da comunidade do valor
desses bens é que pode gerar uma
preservação de todo esse acervo
natural e arqueológico com uma
efetividade que até hoje ainda não
conseguimos”.
A audiência também contou
com a participação do vereador
Chiquinho de Assis (PV), de representantes da Prefeitura, da UFOP,
da Fiocruz, da Famop e do Museu
de Arte Sacra de Ouro Preto.

ERRATA - Na edição 1339, de 17/05, sob a matéria “Parque do Itacolomi é selecionado para programa de concessão administrativa” a foto que
ilustra a matéria está incorreta. O jornal O LIBERAL pede desculpas
pelo ocorrido.
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Ruas de Ouro Preto se transformarão em
corredor cultural aos domingos
Projeto “Corredor Cultural – entre Jacubas e Mocotós” terá início no dia 26 de maio

Durante os domingos dos meses de maio a setembro as ruas São
José e Getúlio Vargas, no bairro
Centro; e as ruas Bernardo de Vasconcelos, Aleijadinho e Praça Antônio Dias, no bairro Antônio Dias,
serão interditadas para trânsito e
estacionamento, com o objetivo de
incentivar a prática de atividades de
lazer, cultura, entretenimento e comércio. O Projeto “Corredor Cultural – entre Jacubas e Mocotós” determina o fechamento dessas ruas a
partir do dia 26 de maio até o dia
29 de setembro, de forma alternada
entre os referidos bairros.
Esse projeto é coordenado pela
Secretaria Municipal de Turismo,
Indústria e Comércio, em concordância com a Lei nº 999, de 28 de
junho de 2016, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, que propõe que esses locais sejam interditados para que sejam criados grandes corredores culturais, trazendo
lazer para a população, atraindo o
turismo e promovendo o comércio
local. Dessa forma, foi criada uma
comissão de organização do projeto, que tem um membro da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria
e Comércio; um representante da
Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto; e um membro
indicado pelo Conselho Municipal
de Turismo. Essa comissão deve
deliberar sobre o uso do espaço juntamente à Secretaria Municipal de
Cultura e Patrimônio, assim como
os alvarás e organização do trânsito, junto ao setor de Fiscalização e
Posturas e a Guarda Municipal, da
Secretaria Municipal de Defesa Social, além da Secretaria Municipal
de Fazenda.
Nos locais contemplados –
sendo que no Antônio Dias começará desde o Largo de Marília até
o final da Rua Aleijadinho, e no
Centro, terá início desde a Casa dos
Contos até o Solar do Rosário – as
atividades acontecerão das 9h às
20h, com música ao vivo, brinquedos, gastronomia, artistas de rua e
artesanato. No primeiro domingo,
dia 26 de maio, será contemplado o
bairro centro, sendo fechada a Rua
São José. No dia 2 de junho, serão
fechadas as ruas do Antônio Dias, e
assim sucessivamente.
A Diretora de Projetos, Lavínia
Viana afirma que será publicado
edital, através do qual as pessoas interessadas poderão se inscrever para participar do projeto com montagem de estruturas provisórias. “O
corredor cultural tem o objetivo de
fomentar o comércio, o turismo e
o artesanato local, como forma de
gerar renda para as famílias que
trabalham com isso, além de favorecer o próprio comércio dos estabelecimentos nas ruas envolvidas”,
afirmou.
O Secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra,
declarou que essa lei é extremamente importante porque valoriza
a cultura de Ouro Preto e preserva
o patrimônio, já que haverá menos
carros nas ruas, promovendo o turismo e a economia local. “É um
projeto realizado de forma conjunta
entre todos os setores responsáveis
da prefeitura, a Associação Co-

mercial, Conselho Municipal de
Turismo, moradores e empresários.
Ouro Preto é uma cidade que tem
que ser cada vez mais vivida a pé
para se ver e entender suas nuances, sua arquitetura, isso é um grande atrativo turístico. Então, é uma
maneira de dar luz à nossa cultura
e fomentar o turismo, que é fator
de desenvolvimento econômico,
emprego e renda, principalmente
em um momento tão difícil de crise
na mineração. Assim o turismo e
a cultura vão cada vez mais sendo
fator de geração econômica para a
cidade de Ouro Preto”, declarou.
Sobre Jacubas e Mocotós
Há muitas lendas e anedotas sobre os Jacubas e Mocotós. Porém,
algumas versões são mais aceitas,
segundo a tradição oral. Conta-se
que desde o século XVIII há uma
rivalidade entre os moradores dos
bairros Antônio Dias e Pilar, tendo
começado com a disputa entre as
irmandades das referidas paróquias
na construção das igrejas e capelas
mais suntuosas para seus santos de
devoção.
Entretanto, essa rixa teria sido
acentuada nos anos finais do século
XIX, com a escassez do ouro, poucos alimentos na região da antiga
Vila Rica e a mudança da capital
para Belo Horizonte. Dessa forma,
os moradores do bairro Antônio
Dias, para se alimentarem, preparavam um caldo ralo, salgado ou doce, engrossado com fubá. Essa pasta era chamada de “Jacuba”. Como
consequência, os moradores pobres
do bairro foram apelidados pelos
habitantes do Pilar de “Jacubas”.
Da mesma forma, no Pilar, conta-se que, naquele período, havia
um matadouro, onde eram abatidos
bois e porcos. Os moradores menos
favorecidos daquele bairro catavam as partes menos nobres desses
animais, como as canelas e os pés,
extraíam o “mocotó” e faziam dele um caldo para se alimentarem.
Assim, os habitantes Antônio Dias
os apelidaram de “Mocotós”. Essa
rivalidade por vezes foi levada a
sério, sendo, por exemplo, proibida as amizades e os namoros entre
“Jacubas” e “Mocotós”.
Rotas alternativas
Com a Rua São José fechada,
temos três rotas alternativas tendo
como ponto de saída a Praça Tiradentes:
Para os motoristas que desejam
chegar ao Rosário, a primeira rota
seria passando pela Rodoviária,
descendo a Rua Henrique Adeodato, culminando no Rosário. A
segunda rota será pela Rua Cláudio
Manoel (Rua do Ouvidor), Largo
de Coimbra (Feirinha de Pedra
Sabão), Rua Costa Sena, Rua Manoel Cabral, Rua Pacífico Homem,
Praça da Estação e a partir daí Rua
Diogo de Vasconcelos, Praça Barão do Rio Branco (Praia do Circo),
Rua Clodomiro de Oliveira, Rua
João Batista Fortes, Rua Benedito
Valadares, Rua Dr. Cláudio de Lima (Beco dos Bois) e descendo a
Rua Alvarenga à direita, em direção à padaria do Dico na Rua Bernardo Guimarães, assim chegando
ao Largo do Rosário. Ainda uma
terceira rota, é Rua Cláudio Manoel

Ane Souz

(Rua do Ouvidor), Largo de Coimbra (Feirinha de Pedra Sabão), Rua
Costa Sena, seguir até o fim da Rua
Manoel Cabral, virar a direita e entrar na Rua Xavier da Veiga, cruzar
a Rua Paraná, descer a Rua do Pilar, Praça Américo Lopes e entrar
à direita na Rua Clodomiro de
Oliveira, Rua João Batista Fortes,
Rua Benedito Valadares, Rua Dr.
Cláudio de Lima (Beco dos Bois) e
descendo a Rua Alvarenga à direita, em direção à padaria do Dico na
Rua Bernardo Guimarães, por fim
chega ao Largo do Rosário.
Quando as ruas do bairro Antônio Dias estiverem interditadas, os
motoristas que precisarem ir para o
Centro, poderão passar pela Estação e subir a Rua Pacífico Homem em direção à Praça Tiradentes; ou a Rua Vitorino
Dias em direção às ruas São José e Direita.

Delegacia especializada em
atendimento à mulher ganha
mais um passo em Ouro Preto
Ouro Preto deu mais um importante passo na implantação
de uma delegacia especializada
no atendimento à mulher. Durante uma reunião na tarde da
quarta-feira (22) entre a deputada
estadual Marília Campos (PT) e a
presidente da União Brasileira de
Mulheres (UBM) de Ouro Preto,
Débora Queiróz, a presidente
da 49ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e do
Conselho Municipal da Mulher,
Mara Simone de Lima, e o Delegado Regional da Polícia Civil de
Ouro Preto, Dr. Isaías Confort, foram ampliados os debates sobre
o tema e a possibilidade da criação de uma Delegacia da Mulher
na cidade.
Para a deputada Marília
Campos, a visita reforçou a necessidade de implantação da
delegacia especializada. “Parte
da nossa luta é buscar, consolidar
e ampliar os equipamentos públicos que amparem as mulheres
na luta contra a violência. Durante
o encontro ficamos sabendo que
chegam a 70 casos por mês os
pedidos de medidas protetivas,
é um número muito alto. E o
dia que vier uma delegacia de
mulher, elas irão se sentir mais
encorajadas a fazer a denúncia
contra as violências. A visita apenas confirmou essa necessidade”,
destacou a deputada.
Débora Queiroz, presidente
da UBM-Ouro Preto enfatizou
que é a segunda reunião com a
deputada na cidade, que trata do
mesmo objetivo. Em abril elas
se reuniram com a reitora da
Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP), professora Cláudia
Marliéri. “Nós entendemos que a
discussão precisava tomar uma
dimensão estadual, e buscamos
apoio da deputada, uma vez que
a decisão para instituir a delegacia tem que ser do governo do
estado. Então nós estamos conversando há vários meses, ampliando esse debate para outras
esferas e podermos unir forças”,
pontua Débora.
A presidente do Conselho
e da OAB local, Mara Simone,

Michelle Borges

Michelle Borges

aproveitou o encontro para entregar um documento com mais de
três mil assinaturas, recolhidas
em 2017, pedindo a implantação
da delegacia na cidade. “Todos
os esforços que juntarmos é
muito válido para essa conquista.
Esse pedido é um anseio de muito tempo e o apoio da deputada
vem somar ainda mais para essa
conquista”, reforçou.
O delegado, Dr. Isaias Confort
falou da diferença das instituições, regional e especializada, e
da importância do atendimento
direcionado. “Não é uma demanda só de Ouro Preto, mas
de todo Brasil. A Delegacia Regional dispõe de uma delegada
à disposição de atendimento à
mulher. A diferença é somente o
núcleo gestacional. A delegacia

da mulher deve ter uma estrutura
própria, com profissionais especializados e até mesmo com atendimento psicológico para acolher
a mulher pela sensibilidade que
ela chega aqui”, pontua. “Nesse
encontro a deputada pode ver o
quanto a polícia civil está engajada nisso, de buscar os meios
públicos para que se consiga instalar e dispor de pessoas e estruturas especializada”, completa.
Para a implantação, agora
cabe ao governo do estado a
iniciativa de instalar uma estrutura
adequada para atendimento e
nomear delegados e servidores
para dar suporte no atendimento.
Segundo o delegado, Dr. Isaías,
há um concurso em andamento
e novos profissionais devem ser
nomeados para Ouro Preto.
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Associação do Residencial Dom Bosco está realizando o cadastramento e recadastramento de todos os proprietários do Loteamento do
Residencial Dom Bosco, em Cachoeira do Campo. O objetivo é catalogar
informações para solucionar os problemas do bairro, que se encontram desqualificadas há 40 anos. Os proprietários de lotes e casas que não residirem
no bairro Residencial Dom Bosco terão oportunidade de se cadastrarem na
Unidade implantada na segunda entrada do bairro, no sentido Belo Horizonte (próximo ao restaurante). O atendimento será nos sábados, dia 25 de maio
e 1º de junho, de 9h às 12h, e de 14h às 17h. É imprescindível a apresentação da Escritura Pública do imóvel e documento pessoal. Informações pelo
telefone (31)98629-8058 ou por e-mail: residencialdombosco@gmail.com

N

o dia 29 de maio, o projeto Fios de Solidariedade lança o primeiro Banco de Perucas da região dos Inconfidentes. As doações para manter o
banco serão recebidas pela ONG Fio de Luz, que também confeccionará
as perucas. Serão doadas de 20 a 30 perucas para pacientes em tratamento
oncológico ou outros que resultem na perda de cabelo. O evento acontece a
partir das 14h30, na Escola de Minas, no Campus Morro do Cruzeiro.

N

este sábado, dia 25 de maio, Ouro Preto recebe a 6ª edição do Festival
HipHop.doc. O evento vai contar com duas oficinas: Arte em Grafite
- história, técnicas e conceito com atividades práticas com Binho Barreto;
e RapLabJazz: Uma Experiência Sonora com Marcelo Coelho, Crônica
Mendes e Diego Silva. Entre as atrações confirmadas estão: o ex-integrante do grupo Planet Hemp, Black Alien, o rapper Crônica Mendes, Tamara
Franklin e o grupo ouro-pretano Nações da Nação com Felipe Realista, Mago da Rima e Carol. Os shows serão realizados na Praça Tiradentes, a partir
das 18h30 e são gratuitos. Mais informações em: www.ouropreto.mg.gov.br

A Parceria entre Prefeitura de Ouro Preto e Fundação Sorria dá início a nova fase para a instituição.

A Santa Casa da Misericórdia de Ouro
Preto lançou mais
uma Campanha de
doação: o Abraço
Online. A ação é uma
forma mais fácil e
rápida para contribuir
com a instituição e
para realizá-la, basta
acessar o site: www.
santacasaop.com.
br e clicar no botão
QUERO DOAR. É
possível escolher uma
única doação ou se tornar um doador mensalista. Os valores para doação
são: 10, 20, 30, 50 e 100 reais. Informações pelo telefone: 3350-1107.

No dia 18 de maio, a Escola Municipal Padre Carmélio Augusto Teixeira, no bairro São Cristóvão, em Ouro Preto,
completou 59 anos de existência, e para celebrar a data foi realizada uma gincana envolvendo toda comunidade escolar.
Houve muita diversão, com direito a bolo e muitas palmas.

N

o sábado, dia 25 de maio, União Brasileira de Mulheres (UBM) de
Ouro Preto promove o primeiro Dia do Cuidado com a Saúde da Mulher. O evento tem início às 8h30, na Escola Aldhamir Santos, no bairro
Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. O evento conta com ações de
prevenção do câncer de colo de útero e mama e a programação oferece
oficinas de autoestima e beleza, aulão de zumba, oficina de produção de
currículos, pintura facial para crianças e outras ações. O evento é gratuito
e aberto ao público.

D

ia 6 de junho, às oito e meia da noite, estreia o projeto Concertos na
Casa da Ópera. Durante cinco meses, a cidade de Ouro Preto irá receber artistas renomados da música erudita para únicas apresentações, uma
por mês, todas com acesso livre e entrada gratuita. Abrindo o projeto, o
Duo de canto e piano formado por Sylvia Klein e Wagner Sander traz boa
parte de seu diverso repertório. A estreia do projeto Concertos na Casa da
Ópera acontecerá na noite de aniversário do teatro mais antigo das Américas, que neste dia 6 de junho completa 249 anos.
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

A

partir de domingo (26) Ouro Preto inicia o Projeto Corredor Cultural,
desenvolvido pela Secretaria de Indústria e Comércio. Durante os domingos dos meses de maio a setembro, algumas ruas da cidade serão interditadas para realização do evento, que acontece das 9h às 20h. A programação conta com música ao vivo, brinquedos, gastronomia, artistas de rua e
artesanato. No primeiro domingo, dia 26 de maio, o evento acontece na Rua
São José.

Brasileiro destacado profissionalmente nos Estados Unidos –
O engenheiro de minas, Marcelo
Teixeira, formado pela UFOP, em
2016, concluiu mestrado, nos
Estados Unidos, recebendo o
prêmio de excelência em inovação e segurança de mina. Natural de Porto Velho-RO, filho de
Carlos Teixeira e Eliete Bandeira
da Silva Teixeira, é casado com a
engenheira Ayme Milagres, nascida em Amarantina/Ouro Preto,
filha do engenheiro e empresário
Eônio Milagres e da empresária/
lojista, Maria da Consolação
Milagres (Divina Tendência-Cachoeira do Campo).

A

Ordem Terceira dos Mínimos
de São Francisco de Paula, da
Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, convida para Festa de 500 anos
de canonização de São Francisco
de Paula, que acontece de 24 de
maio a 02 de junho.

Aumenta o número de casos
de dengue em Ouro Preto
A secretaria de Saúde de Ouro Preto divulgou mais um boletim epidemiológico, com casos de dengue no município. Já foram notificados 96 casos de dengue até o dia 21 de maio,
destes 43 são suspeitos, outros 23 foram descartados. Entre os 30 casos confirmados, 27
foram contraídos no município e três registros são identificados como importados, ou seja, as
pessoas foram infectadas em outras localidades.
Na cidade, a região mais afetada é a Bauxita, que tem 10 casos notificados. Nos distritos,
o que tem maior incidência da doença é Cachoeira do Campo, com 17 registros, sendo seis
deles no bairro Vila Alegre.
Além da dengue, zika e chikungunya, outro vírus, também transmitido por mosquitos, tem
gerado muitas dúvidas à população brasileira, a febre mayaro. Ela é uma doença infecciosa,
febril aguda e seu quadro clínico, semelhante ao quadro da dengue, é transmitido pela picada do mosquito do gênero Haemagogus, que vive nas matas.
A coordenadora de Zoonoses de Ouro Preto, Alessandra Machado, disse que em Ouro
Preto ainda não há nenhum caso da doença, que diferente da dengue, não causa hemorragia. “Quando ocorre um caso grave, um caso de encefalite, que geralmente é autolimitada,
ou seja, os sintomas desaparecem no prazo de uma semana, é uma doença viral, não há um
medicamento específico. Ela é tratada apenas com medicamentos sintomáticos, que são os
remédios para baixar a febre, além de hidratação rigorosa e repouso”, explica a coordenadora. Ela ainda ressalta que os casos confirmados no Brasil foram em áreas silvestre e Ouro
Preto não tem nenhum registro da doença.
Com colaboração de Rodolfo Simões

-feira, 24 de maio/2019
O LIBERAL Ed.1340 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

Prefeitura realiza reunião com
moradores dos bairros Caminho da
Fábrica, Padre Faria e Alto da Cruz
Na última quinta-feira, dia 16, o
prefeito Júlio Pimenta, o vice-prefeito Tico Miranda, secretários e vereadores reuniram-se junto a população
dos bairros Caminho da Fábrica,
Padre Faria e Alto da Cruz. A reunião aconteceu na sede da Escola de
Samba Unidos do Padre Faria tendo
como objetivo discutir o andamento
das obras realizadas dentro do projeto Prefeitura Itinerante e ouvir as
demandas dos moradores.
Francielle Fernandes, que já
morou no bairro Caminho da Fábrica e atualmente reside no Padre
Faria, acompanha as ações da Prefeitura Itinerante e diz estar vendo
vários benefícios para a comunidade. “Aqui no nosso bairro as coisas
estão caminhando”, afirma. A moradora citou alguns dos trabalhos
realizados, como o Posto de Saúde,
a reforma da Creche Naná Sete
Câmara e do Centro Odontológico
Padre Faria.
Presidente da Associação dos

Ane Souz

Moradores do Bairro Alto da Cruz,
Xavier Filho, também elogiou a
atuação da Prefeitura. Ele ressaltou
a importância da implantação do
asfalto na rua Maciel, onde já pôde
observar a melhora de escoamento
da água em dias que chove no local.
“Era isso que a comunidade estava
esperando”, apontou.

Além das obras mencionadas,
está sendo realizado ainda no bairro Padre Faria a pintura externa da
escola Hélio Homem Faria, reparos
para futuras instalações do CRAS
Padre Faria, reformas no campo
de futebol do bairro, recuperação
do parquinho e construção de passeios, dentre outros.

Em maio, programação gratuita do
6º Hiphop.doc agita a Praça Tiradentes
Com objetivo de fomentar a
cultura do Hip Hop, movimento
que teve suas primeiras manifestações na década de 1970, no
próximo sábado, dia 25 de maio,
a Praça Tiradentes de Ouro Preto
se transforma em palco de um festival contemporâneo do conceituado estilo, o Hiphop.Doc, hoje em
sua 6ª edição.
O projeto envolve shows com
celebridades do rap, e aposta também em atividades de formação e
informação. O festival oferece ao
público em geral a oportunidade
de aprender sobre a história, as
técnicas e os conceitos dos artistas
do hiphop, por meio de atividades
práticas que envolvem grafite,
street dance e o trabalho do disc
jockey, ou DJ.
Com programação gratuita, o
festival acontece em Ouro Preto
no dia 25 de maio, data comemorativa proclamada como DIA DA
ÁFRICA, pela União Africana.
O 6º HipHop.Doc conta com
o apoio logístico da Prefeitura
de Ouro Preto e, de acordo com
o secretário e Turismo, Indústria
e Comércio, Felipe Guerra, “em
tempos de crise, o festival vem
de encontro ao nosso objetivo de
preencher as lacunas do calendário turístico da cidade com eventos qualidade, sem a necessidade
de grandes investimentos dos
recursos públicos, uma vez que
o HiHop.doc, realizado pela UN
Music, tem o patrocínio da Oi,
através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais”.
Para o secretário Zaqueu Astoni, de Cultura e Patrimônio, a proposta do HipHop.Doc de oferecer,
além da programação musical,
atividades que envolvem a história
e os conceitos deste movimento
“proporciona uma oportunidade
única para os ouro-pretanos, uma
iniciativa importante que, certamente, deverá refletir na qualidade

dos trabalhos dos adeptos da cultura do hiphop que atuam em nossa
cidade”.
Programação
Com programação gratuita,
Hiphop.doc em Ouro Preto traz
shows de Black Alien, Tamara
Franklin e muito mais.
Data: 25/05/2019 sábado;
Local: Praça Tiradentes, Ouro
Preto/MG; Classificação livre;
Entrada franca.
Atrações:
18h30 - Negros da Nação
19h30 - Crônica Mendes
20h45 - Tamara Franklin
22h - Black Alien
DJ Lysa Menezes
Oficinas:
Arte em Grafite – história,
técnicas e conceito com atividades práticas - Binho Barreto
Data: 25 de maio
Horário: 9h às 12h
Local: Casa de Misericórdia
Carga Horária: 3 horas
Nº de Vagas: 40
Inscrições gratuitas - evento@
unmusic.com.br
Mateus Rodrigues

RapLabJazz: Uma Experiência
Sonora – Marcelo Coelho, Crônica Mendes e Diego Silva
Data: 25 de maio
Horário: 14h às 15h30
Local: Casa de Misericórdia
Carga Horária: 1h30
Nº de Vagas: 40
Inscrições gratuitas - evento@
unmusic.com.br
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Ouro Preto volta a ser a
capital do cinema com a
14ª edição da CINEOP

Cenário barroco da antiga capital de Minas Gerais será palco para exibição
de filmes, debates, oficinas e diversas outras atividades culturais gratuitas, entre
os dias 05 e 10 de junho, com a realização do evento, que deve atrair cerca de 15
mil pessoas. De 05 a 10 de junho, Ouro Preto recebe a 14ª edição do CineOP –
Mostra de Cinema de Ouro Preto, evento idealizado e realizado pela Universo
Produção, com o apoio da Prefeitura.Toda a programação do CineOP é gratuita,
e conta com exibição de filmes brasileiros em pré-estreias, retrospectivas (longas, médias e curtas), debates, oficinas, exposição, lançamento de livros, cortejo,
rodas de conversa, mostrinha de cinema, sessões cine-escola e apresentações
artísticas. Destaque para a mostra audiovisual que aborda três temáticas de atuação: Preservação, História e Educação.
A proposta do evento, considerada inédita no circuito de mostras e festivais
nacionais, busca enfocar o cinema como patrimônio, e inclui ainda a realização
do “Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros” e do
“Encontro da Educação: Fórum Rede Kino”.
Para o secretário Zaqueu Astoni, “Ouro Preto, com seu conjunto de monumentos históricos preservados, possui o dom natural de abrigar grandes produções cinematográficas, e são incontáveis os filmes que, através dos tempos, já
fizeram uso de sua imagem”. Já o CineOP, todos os anos, atrai pesquisadores,
estudiosos e grande público especializado, além de milhares de turistas que visitam a cidade para saber mais sobre a "sétima arte” e usufruir dos cenários setecentistas que a cidade de Ouro Preto oferece.
Felipe Guerra, secretário de Turismo Indústria e Comércio explica que, “por
se tratar de um dos mais conceituados encontros do cinema nacional, e pelo
fato da sua programação oferecer ações descentralizadas e mobilizar públicos
de todas as idades, crianças, jovens e adultos, o CineOP é um dos mais aguardados eventos do calendário turístico de Ouro Preto”. O secretário conta ainda
que o CineOP inspirou, recentemente, a criação de uma comissão voltada para
atrair novas filmagens e produções para o município, uma vez que a atividade
do cinema possui a virtude de “aquecer”, como poucas outras, a economia local.
A programação completa será divulgada em breve, no site www.cineop.com.br
Leo Lara

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Pela volta do Horto
Botânico, e que sejam
punidos os responsáveis
pelo abandono

Há anos o vereador Chiquinho de Assis (PV) vem solicitando intervenções com relação ao Horto Botânico em Ouro Preto, um importante
bem patrimonial turístico, ambiental e cultural, que corta o centro da cidade. De acordo com o vereador, que novamente requereu informações e
providências, o parque foi abandonado pela gestão anterior, mas continua
fechado e nenhuma medida foi tomada para sua revitalização.
“Esse requerimento é para tentarmos dar respostas à comunidade.
Há muito tempo a gente vem perguntando desde quando começaram a
abandonar o horto e não temos respostas concretas. Existem boatos que
teria vindo valores em prol do parque, mas são informações vagas. Então
precisamos saber:
Veio alguma verba para revitalização desse local?
Que verba é essa que veio e quanto que é?
É emenda parlamentar? Não é?
É a empresa Vale que está investindo?
Existe algum processo administrativo para responsabilizar aqueles que
causaram abandono?
Isso tem que ser fato na administração pública atual. Como é que alguém pega um local totalmente vivo, com as mais diversas práticas acontecendo, com a cidade usufruindo, parceria com IPHAN, Monumenta,
Ministério Público e simplesmente acaba com tudo?
Ouro Preto é uma cidade carente de espaços de vivência, de lazer coletivo e o horto botânico veio justamente trazer isso para comunidade. Quem
morava na periferia podia descer e viver o horto, quem morava fora da cidade podia passar e ver o horto que era um atrativo turístico, aconteciam
eventos semanais financiados via lei de incentivo, todo final de semana
tinha uma peça de teatro, tinha música. Tinha educação patrimonial, tinha
as crianças aprendendo sobre o meio ambiente que cerca essa cidade, tinha
até mesmo um campo de futebol soçaite a céu aberto para a comunidade.
Tudo se perdeu. Não sei se por perseguição para que não houvesse
continuidade à política de governo anterior, mas fato é que deixaram abandonar um equipamento muito significativo e isso é um absurdo!
Estou cobrando do município que se faça um processo administrativo
e responsabilize essas pessoas que deixaram ir pro ralo nosso patrimônio, investimento do povo brasileiro. Quem fez o Vale dos Contos foi o
programa Monumenta, foi recurso do Banco Interamericano, do IPHAN,
do Ministério da Cultura e hoje está tudo abandonado. O local possuía
bebedouros, pias, pisos gramados, brinquedos, infraestrutura, dois teatros
de arena. Está tudo depredado. Reformar toda estrutura que esse parque
tinha é uma missão muito difícil, por isso pedimos providências para que
sejam responsabilizados os culpados e que o horto seja de fato recuperado,
porque ele é patrimônio do povo de Ouro Preto”.

-feira, 24 de maio/2019
O LIBERAL Ed.1340 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net
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Santo Antônio do Salto receberá
Unidade Básica de Saúde reformada
A Unidade Básica de Saúde
(UBS) de Santo Antônio do Salto, distrito de Ouro Preto, está em
obras. O posto atende a comunidade que tem por volta de 2.000 habitantes, oferecendo atendimento
médico e serviços odontológicos.
A reforma inclui troca de telhado,
pintura, revisão da parte elétrica,
reparos para evitar infiltrações e
construção de rampas.
Jéssica Ermília Martins está
grávida de seis meses e realiza o
pré-natal na Unidade desde o início da gestação. “Pra mim é mais
viável fazer aqui porque o atendimento é muito bom e, como eu
trabalho aqui, fica difícil o deslocamento até a cidade”, declara. Ela
conta que toda a família se consulta na UBS, onde recebem suportes
como vacinação, curativo e medição de pressão.
A Unidade de Santo Antônio
do Salto conta com dois médicos
que realizam atendimento duas
vezes por semana e a equipe de
enfermagem que atende todos
os dias. Assim como os serviços
odontológicos fornecidos pelo
Projeto Sorria, que promove a escovação voltada à crianças, atua
no posto uma vez por semana.
Bruna de Souza e Iraci de Souza,
que trabalham na UBS, disseram
que as modificações internas vão
ser benéficas para a população e
para os funcionários.
Leandro Leonardo de Assis,
Coordenador da Rede de Urgência

Ane Souz

Ane Souz

e Emergência de Ouro Preto, diz
que uma das principais preocupações dos projetos que estão sendo
feitos nas Unidades de Saúde é
garantir o acesso a todos. O Coordenador declara que a prefeitura

foi detectando as necessidades da
reforma e as atenderam.
No período das obras os atendimentos da Unidade Básica de
Saúde estão sendo realizados na
Casa Paroquial, no próprio distrito.

Câmara concede título de Cidadania
Honorária de Ouro Preto
“In Memorian” a Bárbara Heliodora
Com o objetivo de prestigiar
e reconhecer personalidades que
realizam trabalhos importantes
no município, o legislativo ouro-pretano, através da Resolução
nº156/19, originária do projeto
de autoria do vereador Chiquinho
de Assis (PV) e do presidente da
Casa, vereador Juliano Ferreira (MDB), irá conceder o Título de Cidadania Honorária “In
Memorian” a Bárbara Heliodora
Guilhermina da Silveira pela relevância para a memória de Ouro
Preto e da Inconfidência Mineira.
O historiador Marcelo do Nascimento irá representar a memória
da homenageada.
A sessão solene será realizada na próxima sexta-feira (24), às
1430, no Panteão do Museu da Inconfidência.
Sobre Bárbara Heliodora
Nascida em São João Del Rei,
Minas Gerais, em 1759, Bárbara
Heliodora Guilhermina da Silveira

foi uma lutadora social no período da Conjuração Mineira (1789)
e é considerada a primeira poeta
do país e também ativista política
brasileira.
Casou-se aos 20 anos com
Alvarenga Peixoto, advogado e
poeta carioca, e um dos principais
articuladores da Inconfidência Mi-

neira. O casal teve quatro filhos. O
casamento durou 10 anos, período
da produção poética de Heliodora.
Bárbara é conhecida hoje como heroína da Inconfidência Mineira e a primeira mulher a participar de uma reunião politica, já
que teve papel determinante no
movimento.

Jovem morre durante operação policial no Morro do Piolho
89,3 FM

Ouro Preto

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto

A Polícia Militar de Ouro Preto realizou uma operação
policial na noite de terça-feira (21) no bairro São Francisco,
conhecido também como Morro do Piolho, que resultou na
morte de um jovem de 21 anos. Segundo informações policiais, três indivíduos teriam efetuado disparos de arma de
fogo contra a Polícia, ao perceber a presença dos mesmos no
local. A partir daí, foi desencadeada uma perseguição policial. Durante a operação, policiais e suspeitos teriam adentrado uma trilha entre os bairros São Francisco e São Cris-

tóvão, e na perseguição, durante a troca de tiros, um dos suspeitos resultou atingido por disparos de arma de fogo. O jovem
chegou a ser encaminhado para a UPA, mas na transferência
para a Santa Casa de Misericórdia, não resistiu aos ferimentos
e foi a óbito ainda na ambulância do SAMU. Ainda segundo
a PM, o jovem morto durante a operação já acumulava passagens por ameaça a agentes de segurança pública, roubo, tráfico
de drogas e formação de quadrilha. A polícia apreendeu, ainda,
uma espingarda municiada.

-feira, 24 de maio/2019
O LIBERAL Ed.1340 - SextaMARIANA
www.jornaloliberal.net
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Escola de Ofícios de Mariana abre inscrições nesta quarta, 29 de maio
Serão oferecidas 100 vagas, distribuídas em cinco módulos; inscrições são gratuitas e podem ser feitas em Mariana e Ouro Preto
Interessados em aprender ou
aperfeiçoar técnicas de restauro e
construção civil, com ênfase na arte
barroca, já podem se preparar para
uma oportunidade única. A Escola
de Ofícios Tradicionais de Mariana
abrirá inscrições na próxima quarta-feira, 29 de maio, com a oferta de
100 vagas em cinco áreas de qualificação: Alvenarias (taipa, adobe e
pau a pique), Carpintaria, Ferragem
(forja artística e ferragem), Cantaria
(pedra) e Pinturas especiais (cal,
óleo, estêncil e pátinas), cada uma
com 20 vagas e todas gratuitas e
abertas à população local.
Além das aulas teóricas e práticas ligadas aos ofícios, os alunos
receberão aulas complementares
de empreendedorismo, história e
patrimônio cultural, comunicação
e expressão, além da realização de
trabalhos de campo.
As inscrições vão até 05 de
agosto e podem ser feitas de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimôniode Mariana (Rua Direita, 93
- no Centro) ou pelosite www.escoladeoficios.org.br. O candidatos
devem ter mais de 18 anos e apresentar CPF, RG e comprovante de
residência de um período mínimo
de três meses. As aulas começarão
em 6 de agosto.
A Escola de Ofícios Tradicionais de Mariana foi desenvolvida
pelo Instituto Pedra, por meio do
patrocínio do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e do apoio da Prefeitura de Mariana e Arquidiocese
de Mariana, proprietária dos imóveis que abrigam a escola.
De acordo com o prefeito de
Mariana, Duarte Junior, este é um
sonho antigo que agora se concretiza, contribuindo para assim para
o aperfeiçoamento da mão de obra
local. “Entendemos que a história
de Mariana tem um peso especial, e
o ensino destes ofícios carrega uma
simbologia ainda maior. Nosso desejo é incentivar esta capacitação,
formando profissionais preparados
para trabalhar com a arte barroca
não só localmente, mas em todo
o país. A importância desta ação é
incalculável para toda a nossa população”.
Para o diretor do Instituto Pedra, Luiz Fernando de Almeida,

este trabalho é fundamental para a
preservação do patrimônio material
e imaterial, mas vai além: “Vamos
incentivar o compartilhamento de
um conhecimento que, se não for
cuidado, pode desaparecer. Então
estamos falando da formação de

mão de obra ligada ao restauro,
mas também da criação de uma nova arquitetura, de profissionais que
poderão se estabelecer no mercado
de forma empreendedora, sem precisarem ser contratados por empreiteiras para isto”, explica.
A Escola
A Escola de Ofícios Tradicionais de Mariana é um projeto com
duração prevista para três anos. O
objetivo é promover a preservação
do patrimônio material e imaterial
por meio da capacitação de jovens
em ofícios ligados à construção
civil, atendendo à demanda por
serviços de restauração e construção do entorno e à necessidade de
geração de renda de parte da população. Cada curso terá duração de
um semestre.
Os cursos
Alvenaria - O curso apresenta as

técnicas construtivas, conceitos básicos de conservação e restauração dos
elementos arquitetônicos feitos com
terra, as práticas de produção de tijolos de adobe e elevação de paredes de
taipa de pilão e pau a pique, visando a
conservação de imóveis de valor histórico e ao mesmo tempo possibilitar
o uso deste conhecimento para construção de elementos arquitetônicos
contemporâneos.
Carpintaria - O curso apresenta
as técnicas de conservação e restauração de elementos em madeira, além
da elaboração de diagnósticos e tratamentos para as principais patologias.
Nas aulas são apresentadas os tipos
de madeira e as variadas possibilidades de utilização na arquitetura em
estruturas, telhados, pisos, escadas
e sacadas, esquadrias, forros, entre
outros.
Ferragem - O curso apresenta os
tipos de fundição, o ofício tradicional
de ferreiro e sua aplicação na conservação e restauração de edifícios históricos, desenhos e sambladuras.
Cantaria - O curso apresenta o
ofício da cantaria, as técnicas em blocos de rocha, sua aplicação na conservação e restauro, bem como a utilização de ferramentas, morfologia,
mecanismos de degradação, métodos
de avaliação e construção de objetos
decorativos.
Pinturas especiais - O curso apresenta a tradição no uso de
pigmentos naturais e suas cores e
tipologias, os diversos materiais e
técnicas, o uso da cal, mistura de
cores, caiação e pintura, preparação
de cores, argamassa pigmentada em
aulas práticas.

PANORAMA

A

s Comissões Permanentes de Finanças, Legislação e Justiça; de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, e de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Lazer e Turismo, ambas da Câmara de Mariana, se reuniram na manhã da segunda-feira
(20) para discutir sobre as obras de reformas na Escola Monsenhor José
Cota. O Secretário Municipal de Obras, Fábio Vieira, participou do debate
e disse que as irregularidades encontradas na obra, como torneiras com
tamanho insuficiente, serão corrigidas antes da entrega final da obra pela
empresa ao município.

P

rojeto Poesia Viva: a poesia bate à sua porta, idealizado pela escritora,
educadora, Andreia Donadon Leal, comemorou 10 anos, com destaque no Jornal Nacional, de sexta-feira. Foi exibida matéria contando a
história desde a criação da Casa da Arte Aldravista (escritores Aldravistas
proprietários, o casal Donadon), que abre as portas (sob agenda) para alunos e escolas para visitação, conhecimento dos conceitos do Aldravismo,
da aldravia e da pintura Aldravista. O projeto poesia viva não conta com
apoio de instituições governamentais nem de empresas, mas da Gráfica e
Editora O Lutador. A aldravia é a primeira forma poética criada no Brasil
na Primaz de Minas.
Teve início no dia 18 de maio,
mais uma edição da tradicional competição esportiva
na modalidade de futebol de
campo, o Torneio da Amizade,
em Passagem de Mariana. A
solenidade de abertura aconteceu no estádio Julio Vitor
Guimarães – Campo do União
Passagense e as equipes participantes entraram em campo
com seus representantes,
enquanto foi lida a história de
cada equipe. O time campeão
de 2018 recebeu uma homenagem.

O

presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG),
Flávio Roscoe, recebeu o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia de Minas, deputado Thiago Cota
(MDB) e a deputada Laura Serrano (NOVO), na segunda-feira (20), para
uma reunião sobre a necessidade da desburocratização do Estado. Flávio
Roscoe apresentou aos deputados o Plano de Investimentos – Pacto por
Minas, lançado pela FIEMG, que mobiliza os mineiros por meio de suas
lideranças empresariais e políticas. Na ocasião,Thiago Cota apresentou
um pouco do trabalho realizado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico ao longo deste primeiro semestre para diversificação da economia.
A importância da mineração para o Estado é consenso entre o presidente
da FIEMG e o deputado Thiago Cota, ambos concordam que a mineração
deve continuar, mas de maneira segura e sustentável.

, 24 de maio/2019
O LIBERAL Ed.1340 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

10

Guarda Municipal realiza parceria com o
Conselho Tutelar em escola do município
A Ronda Escolar, em parceria
com o Conselho Tutelar e o Setor
Educativo do Demutran, realizou
nesta terça-feira, 21, atividades
lúdicas com teatro de bonecos fantoches na Escola Municipal Dante
Luiz dos Santos, no Subdistrito de
Barroca.
O bullying, ação que é caracterizada por atitudes agressivas
verbais, físicas, intencionais e
repetitivas, sem motivação clara,
foi um dos assuntos abordados no

encontro. Também foi debatido o
Maio Amarelo, em busca de conscientizar as crianças sobre os acidentes que acontecem no trânsito
e que podem ser prevenidos com
comportamentos simples, como o
uso do cinto de segurança, e não
usar o celular dirigindo.
De acordo com o GM Arantes,
a intenção é dialogar com os conselheiros tutelares para fortalecer
as políticas de Defesa Social para
crianças e adolescentes. “A mis-

são da Guarda Municipal é agir de
maneira preventiva, com vista a
minimizar os índices de violência
e implantar uma cultura de paz”,
destacou o responsável pela Ronda Escolar.
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).

V Seminário de Saúde Mental celebra
o viver como ato de resistência
Daniel Almeida

"Direito às diversas gentes: de
mãos dadas contracorrente" foi o
tema da quinta edição do Seminário realizado no Sesi Mariana, nessa
última quinta-feira (16). O evento
teve como objetivo dar visibilidade
à luta antimanicomial, ao combate
à mercantilização da Saúde Mental
e à violação dos Direitos Humanos
nos tratamentos psiquiátricos.
Organizado pela Prefeitura e
pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Mariana, o Seminário contou com conferências,
apresentações culturais e mesas de
discussões. Compuseram a mesa
"Vivências e Resistência" a psicóloga Mariana Tavares, a psicanalista e professora da PUC/MG Juliana
Mota e a médica do Caps de Mariana Janaíssa Ribeiro.
Juliana destacou a necessidade
de adaptação nos tratamentos psiquiátricos ofertados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). "As instituições hospitalares precisam caber
nos pacientes, adaptar-se a ele, para
ajudá-lo de modo efetivo. Todos
somos sujeitos singulares com necessidades diferentes”, disse. Juliana ainda pontuou que o insistir
nessa adaptação é uma ato de resistência. “Nós, como profissionais
da saúde, precisamos refletir sobre
como atender sem oprimir essas
pessoas”, ressaltou Juliana.
Já a médica especializada em
estratégias de saúde para a família
do Programa da Saúde da Família
(PSF) do bairro Cabanas, Janaíssa
Ribeiro, destacou a importância da
medicina integrativa no tratamento
dos pacientes que atende. "Acupuntura e meditação são formas de
intervir no organismo do paciente
sem usar medicamentos. Além de
tratar, são práticas que ajudam na
prevenção de doenças. Às vezes,
o efeito desses recursos terapêutiReportagem
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cos supre a necessidade de medicamentos, como: um paciente que
faz acupuntura não precisa, necessariamente, tomar anti-inflamatório
por muito tempo, o recurso satisfaz
essa necessidade", explica Janaíssa.
Na pesquisa "Impactos na Gestão com a Oferta da Acupuntura
como Terapia Complementar em
um Centro de Saúde de Florianópolis/SC", de Melissa Costa Santos, Marcos Bosquetti e Juliana
Pereira, de 2012, verificou-se que
após a Acupuntura ser implementada no Centro de Saúde da Atenção
Primária à Saúde (APS) do Distrito
Sanitário Leste, Florianópolis - SC,
houve uma queda 33,3% no consumo/dispensação de analgésicos
e anti-inflamatórios, durante o primeiro semestre daquele ano.
Durante o Seminário houve
também um momento de meditação com o grupo “Calmamente”,
coordenado por Janaíssa. Os poucos minutos da prática geraram
alívio e satisfação naqueles que
participaram. A integrante do grupo, Teresinha Miranda, 62, enalteceu os efeitos da prática no dia a
dia dela. “O viver é melhor. Você
pensa e age com mais calma. São
poucos minutos por dia que ajudam
em todos os aspectos da vida, saúde
e comportamento”, destacou Teresinha.
O evento foi encerrado com a
apresentação do grupo teatral e mu-

Daniel Almeida

sical do Caps, “Suco de Papel Artificial”. Na produção foi abordado
o preconceito enfrentado pelos
portadores de transtornos mentais e
a importância do afeto para o tratamento e o bem-estar dos diagnosticados. O Grupo é composto por:
Mauricio Motta, Luciana Raimundo Pedra, Maria Aparecida Bonifacio e Karen Santos.
O V Seminário de Saúde
Mental faz parte da programação
microrregional da Rede de Saúde
Mental de Mariana, Ouro Preto e
Itabirito. O evento foi encerrado
com o Desfile da Luta Antimanicomial que contou com mais de 300
pessoas, em frente à Prefeitura, na
sexta (17). Durante a concentração, o prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, parabenizou os organizadores do evento. "Sem o carinho e o
empenho de vocês o Seminário não
teria esse impacto. Juntos vamos
lutar pelos direitos de vocês!", reafirmou o Prefeito.
O Caps presta atendimento e
tratamento na área da saúde mental
através de consultas, acompanhamento psicológico e psiquiátrico,
oficinas e ações terapêuticas. Aberto e comunitário, são constituídos
por equipe multiprofissional, psiquiatras, psicólogos e assistentes
sociais. O Caps de Mariana atende
de segunda à sexta, das 8h às 17h,
na Rua 16 de Julho, Centro. Mais
informações, ligue :(31)3558-2985.
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Com atraso de mais de 1 ano,
casas do novo Bento terão
construção iniciada em julho

Prazo de entrega dos reassentamentos, que era para
março de 2019, foi prorrogado para agosto de 2020

Mais de três anos e meio depois do rompimento da Barragem de Fundão, as casas do
Novo Bento Rodrigues devem começar a ser construídas no dia 15 de julho, de acordo com
a Fundação Renova. Quatro meses após o prazo em que todos os moradores deveriam estar
reassentados, Lucíola, terreno onde está sendo construído o novo distrito, é um grande canteiro de obras. Já os moradores dos antigos distritos de Paracatu e Gesteira ainda aguardam
algumas licenças para que as obras de infraestrutura iniciem.
Durante visita técnica às obras, na manhã de terça-feira (21) Carlos Rogério Freire de
Carvalho, diretor de infraestrutura da Renova, falou das etapas de reassentamento de cada
uma das três comunidades atingidas pela lama em 2015: Bento, Paracatu e Gesteira. “Em
Bento estamos concluindo a parte de infraestrutura, finalizando a contratação do primeiro pacote de casas. Em Paracatu estamos aguardando licenciamento para supressão de vegetação,
para iniciar os serviços de infraestrutura, e em paralelo estamos fazendo as escutas com os
moradores para elaborar os projetos das suas casas e dar entrada na prefeitura para os alvarás
de construção. Já em Gesteira, estamos resolvendo junto à prefeitura e à Câmara a questão do
enquadramento do loteamento no módulo rural”, pontuou.
No novo Bento, a obra começou pela escola A obra começou pela escola, mas apenas
com licenciamento para fazer os muros, contenções e a terraplanagem. Para dar continuidade,
a Renova está finalizando a contratação da empresa que irá executar o plano de arranque das
obras do reassentamento, e a assinatura do contrato deve acontecer no dia 15 de junho. Depois
dessa data, segundo Carlos, a empresa tem previsão de um mês para começar a construção
das primeiras casas e bens públicos: escola, unidade básica de saúde e posto policial. “Cerca
de 130 desenhos arquitetônicos foram desenvolvidos, dos quais 63 foram protocolados na
Secretaria Municipal de Obras para obtenção do alvará de construção das casas. Cada residência precisa de uma autorização, e o protocolo só pode acontecer após a aprovação final da
família”, explicou o diretor.
Sobre a possibilidade de uma nova prorrogação de prazo para a entrega das casas, dos três
distritos, Carlos assegurou que “nossa área de infraestrutura está trabalhando para cumprir esse prazo para todos os reassentamentos”. Já com relação às críticas devido aos atrasos, Carlos
ressaltou que “uma coisa é agilidade, outra é participação dos atingidos, que é complexa por
natureza. É muito difícil negociar a reconstrução de uma casa que não tem projeto, que é baseada nas memórias e lembranças dos moradores, que ainda estão em um momento sensível.
Existe todo um processo que deve ser levado em conta e é normal que esse processo gaste um
pouco mais de tempo do que o convencional”, pontuou o diretor.
Um dos atingindo de Bento, José Nascimento, o senhor Zezinho, diz que acompanha
a obra diariamente desde o início. “Eu venho na obra todos os dias desde o desmatamento,
quando caiu a primeira árvore. Houve uma lentidão começando pelo licenciamento, depois
entrou o consórcio. Para cobrar mais rapidez nós decidimos reunir a comunidade mensalmente, passar o que está sendo feito e também cobrar, pois a empresa está aqui para cumprir o
determinado pela Justiça”, enfatiza seu Zezinho.
Retirada de multa em caso de atraso
O prazo inicial para a entrega das residências era para março deste ano, mas a mineradora
Samarco pediu à Justiça para adiar o prazo e conseguiu fixar nova data para 27 de agosto de
2020. Na manhã da quinta-feira (23) foi realizada uma audiência no Fórum de Mariana, que
julgou um pedido da mineradora Samarco para retirada da multa de R$ 1 milhão por dia, caso
o prazo de reassentamento não seja cumprido.
Michelle Borges

DESAPARECIDO: família
busca informações sobre
paradeiro de marianense
A família do marianense Oswaldo Rodrigues dos
Santos, conhecido como Oswaldo Bochecha, de 37
anos, pede ajuda de quem tiver informações sobre o
seu paradeiro. Ele está desaparecido desde o dia 6 de
maio, quando saiu de Mariana para Ouro Preto, para
embarcar em um ônibus para Conselheiro Lafaiete,
onde encontraria uma irmã. Infelizmente, ele não
chegou ao destino. Quem tiver qualquer informação
sobre o rapaz, pode entrar em contato com Walkíria,
pelo telefone (31 98880-6638 (WhatsApp).

Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº069/2019,
na modalidade de Pregão Presencial
nº035/2019 S.R.P. 015/2019. Objeto: Registro de preços para futura e eventual fornecimento de tubos em PVC a serem utilizados nas manutenções, operações e novas
ligações do sistema de esgotamento sanitário para o SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital.
Empresas Vencedoras e Habilitadas: Tigre
Materiais e Soluções para Construção Ltda,
Unocann Tubos e Conexões LTDA e ALC
Tubos e Conexões EIRELI perfazendo um
valor total de R$133.920,00 (Cento e trinta e
três mil novecentos e vinte Reais), Itabirito /
MG, 17/05/2019 – Eng.º Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório
nº071/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº037/2019. Objeto: contratação
de empresa especializada no fornecimento
de transformador elétrico e mão de obra
especializada em troca de transformador,
para a estação elevatória de água tratada do
Paraopeba pertencente ao SAAE – Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do
anexo I, do edital. Empresa Vencedora e
Habilitada: Elétrica Vila Rica LTDA ME,
perfazendo um valor total de R$17.200,00
(Dezessete mil e duzentos reais), Itabirito /
MG, 21/05/2019 – Eng.º Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
070/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº036/2019. S.R.P. nº016/2019
- Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de tubos e conexões
em PVC, a serem utilizadas nas manutenções, operações e novas ligações do Sistema de Abastecimento de Água do SAAE
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. Empresas Vencedoras
e Habilitadas: C.E. Macedo Comércio De
Materiais Hidráulicos EIRELI, Tigre Materiais e Soluções Para Construção LTDA,
Sanehidráulica – Representações Hidráulicas EIRELI – EPP, Jhonatan Marques da
Silva, ALC Tubos e Conexões EIRELI,
HG – Comércio De Materiais Hidráulicos
LTDA – ME e Unocann Tubos e Conexões LTDA, perfazendo um valor total de
R$248.452,71 (Duzentos e quarenta e oito
mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e
setenta e um centavos centavos), Itabirito /
MG, 20/05/2019 – Eng.º Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº072/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº038/2019. Objeto: contratação de empresa especializada em
construção civil para prestação de serviço
de construção de bases/fundações dos reservatórios e revitalização das áreas dos
reservatórios no Município/Distrito, com
capacidades de 50m3, com fornecimento
de materiais e mão de obra para o SAAE
– Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme descrito
no anexo I, do edital. Empresa Vencedora
e Habilitada: GMT Service LTDA, perfazendo um valor total de R$103.743,27
(Cento e três mil setecentos e quarenta e
três reais e vinte e sete centavos), Itabirito /
MG, 22/05/2019 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato de empresa para
construção da Base do Reservatórios. Referência: Pregão Presencial nº038/2019,
Processo Licitatório nº072/2019 nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: GMT Service
LTDA. Objeto: contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de serviço de construção de bases/
fundações dos reservatórios e revitalização
das áreas dos reservatórios no Município/
Distrito, com capacidades de 50m3, com
fornecimento de materiais e mão de obra
para o SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme descrito no anexo I, do edital, Valor
total deste contrato: R$103.743,27 (Cento
e três mil setecentos e quarenta e três reais
e vinte e sete centavos). Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Fica
contratada 60 (sessenta) dias corridos após
carta de inicio de obra. Dotação Orçamentária: 17 – 511 – 1705 . 3005 . 4490.51.00
Permanecem inalterada as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura: 22/05/2019. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da
Ata nº014/2019 - Registro de Preços 015/2019 - Processo Licitatório nº069/2019 – Pregão Presencial nº035/2019 – Objeto Registro de preços para futura e eventual fornecimento de tubos em PVC a serem utilizados nas manutenções, operações e novas ligações do
sistema de esgotamento sanitário para o SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. Relações de itens:
Fornecedor: Tigre Materiais e Soluções para Construção LTDA. CNPJ: 08.862. 530/0011-22.

Manutenções, Operações e Novas Ligações do Sistema de Esgotamento
Sanitário - Marca Tigre
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unitário

Preço Total

1

Tubo DN 100MM X 6M,
PVC, Esgoto, Ocre, JEI
NBR7362

Un.

300

52,04

15.612,00

Valor Total R$15.612,00 (quinze mil seiscentos e doze reais)
Fornecedor: Unocann Tubos e Conexões LTDA. CNPJ: 86.632.239/0001-08
Manutenções, Operações e Novas Ligações do Sistema de Esgotamento
Sanitário - Marca/Fabricante, se Importado, País de Origem - Unocann
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Tubo DN 150MM X 6M, PVC,
Esgoto, Ocre, JEI NBR7362

Un.

1000

106,00

106.000,00

Valor Total R$106.000,00 (cento e seis mil reais)
Fornecedor: ALC Tubos e Conexões EIRELI. CNPJ: 20.718.935/0001-15.
Manutenções, Operações e Novas Ligações do Sistema de Esgotamento
Sanitário - Marca Plastubos
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unitário

Preço
Total

1

Tubo DN 100MM X 6M, PVC,
Esgoto, Branco, NBR5688

Un.

400

30,77

12.308,00

Valor Total R$12.308,00 (doze mil, trezentos e oito reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 17/05/2019.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº073/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº039/2019. Objeto: contratação de empresa especializada na fabricação, fornecimento e instalação de reservatório metálico cilíndrico tubular com
capacidade de 50M3 (cinquenta metros cúbicos) a ser instalado na ETA – Estação de
Tratamento de Água no bairro Santa Rita e
Reservatório Metálico Tipo Taça com capacidade de 20M3 (vinte metros cúbicos)
a ser instalado no Distrito de Acuruí, todos
no Município de Itabirito/MG, conforme
especificações do anexo I, do edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Marcia
De Fatima Castro EIRELLI – ME –Terra Metal e Metalúrgica G5 LTDA - EPP,
perfazendo um valor total de R$50.300,00
(Cinquenta mil e trezentos Reais), Itabirito
/ MG, 23/05/2019 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato de empresa para
prestação de serviço de aquisição fabricação instalação dos reservatórios
do SAAE. Referência: Pregão Presencial nº039/2019, Processo Licitatório
nº073/2019 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Marcia de Fatima Castro EIRELLI –
ME –Terra Metal e Metalúrgica G5 LTDA
- EPP. Objeto: contratação de empresa especializada na fabricação, fornecimento e instalação de reservatório metálico cilíndrico
tubular com capacidade de 50M3 (cinquenta metros cúbicos) a ser instalado na ETA
– Estação de Tratamento de Água no bairro
Santa Rita e Reservatório Metálico Tipo Taça com capacidade de 20M3 (vinte metros
cúbicos) a ser instalado no Distrito de Acuruí, todos no Município de Itabirito/MG,
conforme especificações do anexo I, do edital, Valor total deste contrato: R$50.300,00
(Cinquenta mil e trezentos Reais),. Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Fica contratada até 31/12/2019 Dotações
Orçamentárias: Proj. Const. Ampl. Obr.
Infraest. Abast. Água sede urbana. 17 512
1701 3.001 44.90.52.00 Proj. Const. Ampl.
Obr. Infraest. Abast. Água zona rural 17
511 1705 3005 44.90.52.00. Permanecem
inalterada as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura:
23/05/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

Pregão Presencial – 044/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°081/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº044/2019.
Objeto: Aquisição de ferramentas e equipamentos a serem utilizados nos serviços
do SAAE no município e distritos de Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I, do edital, no dia 10/06/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 045/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°082/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº045/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada
em construção civil para prestação de serviço de cercamento da área da Unidade de
Tratamento de Água - UTA localizado nas
margens da BR040 km 572 com fornecimento de materiais e mão de obra para o
SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito – MG, conforme descrito
no anexo I, do edital, no dia 11/06/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br
Aviso de Errata - O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente
de licitação comunica aos interessados que
fica alterada a redação do Pregão Presencial nº 040/2019 Processo nº 077/2019:
Objeto: Aquisição de hidrômetros e conexões destinadas as novas ligações de água
e à manutenção do Parque Hidrométrico
da rede de abastecimento de água gerida
pelo Saae de Itabirito – MG, Conforme
Especificações do Anexo I, alterando sua
data de abertura para às 09:00 horas do
dia 12/06/2019. Outras informações pelo
telefone 31 3562 - 4100 ou pelo E-mail:
compras@saaeita.mg.gov.br; ou pelo Site:
www.saaeita.mg.gov.br. 29/11/2018. Eng.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
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O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº015/2019 - Registro de Preços 016/2019
- Processo Licitatório nº.070/2019 – Pregão Presencial nº.036/2019 – Objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de tubos e conexões em PVC, a serem utilizadas nas manutenções, operações e novas ligações
do Sistema de Abastecimento de Água do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital.
Fornecedor: C.E. Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos EIRELLI CNPJ: 07.965.552/0001-83, Relação dos itens
Dotação Orçamentária

12

33

Registro Esfera CE 1/2”, c/ Borboleta, em PVC

Un.

1.500

3,18

4.770,00

Unifort

34

Registro Esfera CE 50mm, em PVC Soldável

Un.

50

9,35

467,50

Unifort

35

Registro Esfera de 60mm, em PVC Soldável

Un.

50

16,20

810,00

Unifort

36

TÊ Em PVC Soldável de 20mm NBR 5648

Un.

200

0,24

48,00

Pevesul

37

TÊ Em PVC Soldável de 25mm NBR 5648

Un.

100

0,30

30,00

Pevesul

38

Veda Rosca Rolo 18mm X 50m NBR 13124

Un.

1.000

2,61

2.610,00

Qualiflon

39

Tubo PBA de 110mm, DN 100mm X 6m, PVC, Classe 20 Jei,
Inclusive Anéis de Borracha NBR 5647

Un.

300

140,70

42.210,00

Coorplastk

40

Tubo PBA de 85mm, DN 75mm X 6m, PVC, Classe 20 Jei,
Inclusive Anéis de Borracha NBR 5647

Un.

100

70,50

7.050,00

Coorplastk

41

Tubo PEAD, PE 100, SDR11, PN16 de 63mm, p/ Água, Preto
c/ Linha Longitudinal Azul c/ Normas NBR’s. (Rolos c/ 100m)

Un.

2

1.600,00

3.200,00

Polierg

Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/ Fabric,
País de Origem

1

Bóia de 1 1/2, Vazão Total

Un.

10

120,00

1.200,00

Matrox

2

Bóia de 2, Vazão Total

Un.

10

120,00

1.200,00

Matrox

3

Bucha de Redução Soldável Curta 60 X 50mm. NBR 5648

Un.

125

1,50

187,50

Plastilit

4

Bucha de Redução Soldável Longa 110 X 60mm. NBR 5648

Un.

20

15,70

314,00

Krona

5

Bucha de Redução Soldável Longa 110 X 75mm. NBR 5648

Un.

10

13,00

130,00

Krona

6

Bucha de Redução Soldável Longa 75 X 600mm. NBR 5648

Un.

50

6,10

305,00

Krona

7

Cap PVC Roscavel de 1 1/4” NBR 5626

Un.

5

7,50

37,50

Trigre

8

Cap PVC Roscavel de 3” NBR 5626

Un.

5

25,85

129,25

Trigre

Dotação Orçamentária

9

Curva Longa Soldável de 32mm X 45º PVC NBR 5648

Un.

10

2,05

20,50

Krona

Item

Especificações

Unid

Qtde

10

Curva Longa Soldável de 40mm X 45º PVC NBR 5648

Un.

30

2,70

81,00

Krona

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/ Fabric,
País de Origem

11

Luva de Correr de 32mm, c/ Anéis de Borracha NBR 5648

Un.

170

4,10

697,00

Plastilit

1

Anel de Borracha p/ Curva FF DN 150mm

Un.

12

2,52

30,24

Gibabor

12

Luva de Correr de 40mm, c/ Anéis de Borracha NBR 5648

Un.

230

5,50

1.265,00

Plastilit

13

Nipel PVC Rosqueavel de 1 1/4” NBR 5626

Un.

10

5,45

54,50

Tigre

14

Tubete PVC, Tamponado (p/ Corte de Água)

Un.

20

1,80

36,00

Perplst

15

Tubo PBA de 75mm, DN 60mm X 6m Em PVC, Classe 20,
Jei Inclusive Anéis de Borracha NBR 5647

Un.

30

160,00

4.800,00

Tigre

Valor Total R$10.457,25 (dez mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
Fornecedor: Tigre Materiais e Soluções para Construção LTDA. CNPJ: 08.862.530/0011-22, Relação dos itens
Dotação Orçamentária - Marca/Fabricante, País de Origem - Tigre
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unitário

Preço
Total

Valor Total R$74.273,85 (setenta e quatro mil duzentos e setenta e tres reais e oitenta e cinco centavos).
Fornecedor Jhonatan Marques da Silva CNPJ: 31.862.859/0001-33, Relação dos itens

2

Adaptador de Compressão RF em PP, 20 X 1/2” NBR 8417

Un.

1.800

2,08

3.744,00

Polierg

3

Adaptador de Compressão RF em PP, 32 X 1”

Un.

30

5,51

165,30

Polierg

4

Adaptador de Compressão RM em PP, 32 X 1” NBR 15803

Un.

30

5,92

177,60

Polierg

5

Arruela de Vedação/ Flanges, Chata, p/ Tubos e Conexões DN
100mm

Un.

100

1,59

159,00

Polierg

6

Arruela de Vedação/ Flanges, Chata, p/ Tubos e Conexões DN
300mm

Un.

20

5,59

111,80

Gibabor

7

Bucha de Redução Roscável de 3/4 X 1/2” em PVC. NBR 5626

Un.

200

0,33

66,00

Gibabor

8

Bucha de Redução Soldável Curta 40 X 32mm. NBR 5648

Un.

130

0,94

122,20

Krona

9

Bucha de Redução Soldável Curta 50 X 40mm. NBR 5648

Un.

70

1,31

91,70

Krona

10

Bucha de Redução Soldável Curta 85 X 75mm. NBR 5648

Un.

60

5,49

329,40

Krona

1

Tubo em PVC Soldável de 60mm X 6m NBR 5648 - Classe 20

Un.

150

36,71

5.506,50

2

Tubo em PVC Soldável de 75mm X 6m NBR 5648 - Classe 20

Un.

50

58,36

2.918,00

3

Tubo em PVC Soldável de 85mm X 6m NBR 5648 - Classe 20

Un.

50

74,01

3.700,50

4

Tubo em PVC Soldável de 110mm X 6m NBR 5648 - Classe 20

Un.

50

124,29

6.214,50

5

Tubo Pba de 60mm, Dn 50mm X 6m em PVC, Classe 20, Jei Inclusive
Anéis de Borracha Nbr 5647

Un.

150

44,29

6.643,50

6

Tubo PE 80 Ramal Predial Azuk 20 X 2.3mm

Metro

5.000

2,07

10.350,00

16

Bucha de Redução Soldável Longa 85 X 600mm. NBR 5648

Un.

10

8,14

81,40

Krona

17

Cap PVC Roscavel de 1” Nbr 5626

Un.

5

1,42

7,10

Krona

7

Tubo em PVC MPVC, Defofo, Modificado DN 200 X 6m, Ponta e Bolsa
NBR 7665/2007

Un.

15

349,92

5.248,80

8

Tubo em PVC MPVC, Defofo, Modificado DN 250 X 6m, Ponta e Bolsa
NBR 7665/2007

Un.

10

535,61

5.356,10

9

Tubo em PVC MPVC, Defofo, Modificado DN 300 X 6m, Ponta e Bolsa
NBR 7665/2007

Un.

5

763,22

3.816,10

Tubo em PVC MPVC, Defofo, Modificado DN 350 X 6m, Ponta e Bolsa
NBR 7665/2007

Un.

10

5

1.106,46

5.532,30

Valor Total R$55.286,30 (cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta centavos)
Fornecedor: Sanehidráulica – Representações Hidráulicas EIRELI – EPP. CNPJ: 25.399.393/0001-89, Relação dos itens
Dotação Orçamentária
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/
Fabric, País
de Origem

1

Anel de Borracha p/ Curva FF DN 100mm

Un.

10

1,60

16,00

CBI

2

Anel de Borracha p/ Junta Gibault de 200mm

Un.

20

4,49

89,80

CBI

3

Anel de Borracha p/ Junta Gibault de 250mm

Un.

20

6,49

129,80

CBI

4

Anel de Borracha Junta Elástica PBA de 60mm/DN50mm

Un.

30

0,67

20,10

CBI

5

Anel de Borracha Junta Elástica PBA de 85mm/DN75mm

Un.

20

1,29

25,80

CBI

6

Adaptador Curto de 32mm X 1”, PVC Soldável, NBr 5648.

Un.

110

0,54

59,40

Pevesul

7

Adaptador Curto de 40mm X 1/4”, PVC Soldável, Nbr 5648.

Un.

230

0,90

207,00

Pevesul

8

Adaptador de Compressão RM em PP, 20 X 1/2” NBR 8417

Un.

1.500

1,40

2.100,00

Ipal

9

Adaptador de Compressão RM em PP, 20 X 3/4” NBR 15803

Un.

50

1,40

70,00

Ipal

10

Adesivo de Tubos e Conexões PVC (75g) - c/ Amostra

Un.

300

2,10

630,00

Brascola

11

Bucha de Redução Bb Longa de 160 X 140mm

Un.

2

90

180,00

Sanegold

12

Bucha de Redução Soldável Longa 40 X 25mm. NBR 5648

Un.

10

0,82

8,20

Krona

13

Bucha de Redução Soldável Longa 50 X 25mm. NBR 5648

Un.

5

1,12

5,60

Krona

14

Bucha de Redução Soldável Longa 50 X32mm. NBR 5648

Un.

15

1,19

17,85

Krona

15

Bucha p/ Registro de Pressão de 1/2”

Un.

1.000

0,10

100,00

CIS

16

Colar de Tomada de 110mm X 1/2”, DN 100mm, PVC, c/
Travas e Anel de Borracha . NBR 5648

Un.

20

4,40

88,00

Ipal

17

Colar de Tomada de 110mm X 3/4”, DN 100mm, PVC, c/
Travas e Anel de Borracha . NBR 5648

Un.

10

4,50

45,00

Ipal

18

Colar de Tomada de 50mm X 1/2”, DN 40mm, PVC, c/
Travas e Anel de Borracha . NBR 5648

Un.

150

3,73

559,50

Ipal

19

Colar de Tomada de 50mm X 3/4”, DN 40mm, PVC, c/
Travas e Anel De Borracha . NBR 5648

Un.

30

3,73

111,90

Ipal

20

Colar de Tomada de 60mm X 1/2”, DN 50mm, PVC, c/
Travas e Anel de Borracha . NBR 5648

Un.

500

3,20

1.600,00

Ipal

21

Colar de Tomada de 75mm X 1/2”, DN 60mm, Pvc, c/ Travas
e Anel de Borracha . NBR 5648

Un.

100

4,72

472,00

Ipal

Extremidade PVC JE BF PBA DN50/de 60mm c/ Anel de
Borracha

Un.

22

30

60

1.800,00

Sane

23

Extremidade PVC JE BF PBA DN100/de110mm c/ Anel de
Borracha

Un.

2

120

240,00

Sane

24

Joelho PVC Soldável de 25mm X 45º NBR 5648

Un.

20

0,38

7,60

Pevesul

25

Joelho PVC Soldável de 32mm X 90º NBR 5648

Un.

50

0,71

35,50

Krona

26

Kit Cavalete Completo, em PVC , Rosca de 1/2”

Un.

50

37,5

1.875,00

Doalplastic

27

Kit Cavalete Completo, em PVC , Rosca de 3/4”

Un.

10

37,5

375,00

Doalplastic

28

Luva de Correr de 20mm, c/ Aneis de Borracha NBR 5648

Un.

500

2,98

1.490,00

Pevesul

29

Luva de Eletrofusão de 63mm em PEAD, PE100, SDR11, p/
Const. de Redes de Politileno. Pressão por Trab. 16 BR (Agua)

Un.

10

23,03

230,30

Polierg

30

Luva PVC Soldável de 20mm NBR 5648

Un.

1.500

0,15

225,00

Pevesul

31

Luva PVC Soldável de 25mm NBR 5648

Un.

200

0,22

44,00

32

Luva PVC Soldável de 40mm NBR 5648

Un.

200

1,10

220,00

11

Bucha de Redução Soldável Longa 40 X 200mm. NBR 5648

Un.

10

1,22

12,20

Krona

12

Bucha de Redução Soldável Longa 60 X 25mm. NBR 5648

Un.

10

2,99

29,90

Krona

13

Bucha de Redução Soldável Longa 60 X 32mm. NBR 5648

Un.

30

3,69

110,70

Krona

14

Bucha de Redução Soldável Longa 60 X 400mm. NBR 5648

Un.

70

3,91

273,70

Krona

15

Bucha de Redução Soldável Longa 75 X 500mm. NBR 5648

Un.

50

5,89

294,50

Krona

18

Cap PVC Roscavel de 1 1/2” Nbr 5626

Un.

5

4,34

21,70

Krona

19

Cap PVC Roscavel de 1/2” NBR 5626

Un.

50

0,44

22,00

Krona

20

Cap PVC Roscavel de 3/4” NBR 5626

Un.

20

0,65

13,00

Krona

21

Cap PVC Soldável de 32mm NBR 5648

Un.

40

0,66

26,40

Krona

22

Cap PVC Soldável de 40mm NBR 5648

Un.

50

1,42

71,00

Krona

23

Extremidade PVC JE BF PBA DN75/de85mm c/ Anel de Borr.

Un.

12

79,99

959,88

Ebs

24

Joelho PVC Soldavel de 20mm X 90º NBR 5648

Un.

1.500

0,14

210,00

Tubozan

25

Joelho PVC Rosqueavel de 1 1/4” X 90º NBR 5626

Un.

5

5,49

27,45

Krona

26

Joelho PVC Rosqueavel de 1/2” X 90º NBR 5626

Un.

100

0,55

55,00

Krona

27

Joelho PVC Rosqueavel de 3/4” X 90º NBR 5626

Un.

50

0,84

42,00

Krona

28

Luva de Correr de 1” c/ Anéis de Borracha NBR 5626

Un.

10

9,41

94,10

Krona

29

Luva de Correr de 1 1/2” c/ Anéis de Borracha NBR 5626

Un.

5

12,49

62,45

Krona

30

Luva de Correr de 1 1/4” c/ Anéis de Borracha NBR 5626

Un.

20

10,71

214,20

Krona

31

Luva de Correr PBA de 85mm, DN75mm c/Anéis de Borr. NBR 5647

Un.

100

11,10

1.110,00

Tubozan

32

Luva de União de 1/2” PVC NBR 5626

Un.

30

1,89

56,70

Krona

33

Luva Dupla de Compressão em PP de 20mm NBR 8417

Un.

400

2,08

832,00

Polierg

34

Luva PVC LR de 32mm X 1” NBR 5648

Un.

50

2,28

114,00

Krona

35

Luva PVC LR de 40mm X 1 1/4” NBR 5648

Un.

30

4,59

137,70

Krona

36

Luva PVC LR de 50mm X 1 1/2” NBR 5648

Un.

50

8,49

424,50

Krona

37

Luva PVC Rosqueavel de 1/2” NBR 5626

Un.

1.000

0,40

400,00

Krona

38

Luva PVC Rosqueavel de 3/4” NBR 5626

Un.

50

0,64

32,00

Krona

39

Luva PVC Rosqueavel de 1” NBR 5626

Un.

50

1,27

63,50

Krona

40

Luva PVC Soldavel de 110mm NBR 5648

Un.

50

21,99

1.099,50

Krona

41

Nipel PVC Rosqueavel de 1/2” NBR 5626

Un.

500

0,30

150,00

Krona

42

Nipel PVC Rosqueavel de 3/4” NBR 5626

Un.

100

0,44

44,00

Krona

43

Nipel PVC Rosqueavel de 1 1/2” NBR 5626

Un.

10

2,86

28,60

Krona

44

Pasta Lubrificante p/ Tubos (Bisnaga c/400g)

Un.

500

5,29

2.645,00

Krona

45

Plug PVC Rosqueavel de 1”

Un.

10

0,74

7,40

Krona

46

Redução PVC JE BB DE85x60, Com Anel de Borracha

Un.

10

9,96

99,60

Ebs

47

Registro Esfera de 20mm, em PVC Soldável

Un.

50

2,57

128,50

Unifortte

48

Registro Esfera de 25mm, em PVC Soldável

Un.

50

2,99

149,50

Unifortte

49

Registro Esfera de 32mm, em PVC Soldável

Un.

50

5,30

265,00

Unifortte

50

Registro Esfera de 40mm, em PVC Soldável

Un.

50

6,11

305,50

Unifortte

51

TÊ em PVC Rosqueavel de 1/2” NBR 5626

Un.

100

0,87

87,00

Krona

52

TÊ em PVC Rosqueavel de 3/4” NBR 5626

Un.

20

1,22

24,40

Krona

53

TÊ em PVC Rosqueavel de 1” NBR 5626

Un.

20

3,80

76,00

Krona

54

TÊ em PVC Rosqueavel de 1 1/4” NBR 5626

Un.

10

7,49

74,90

Krona

55

TÊ em PVC Rosqueavel de 1 1/2” NBR 5626

Un.

10

9,59

95,90

Krona

56

TÊ em PVC Rosqueavel de 2” NBR 5626

Un.

10

16,89

168,90

Krona

57

Tubete de 20mm, em PVC

Un.

500

0,91

455,00

Ebs

58

Tubo PE 80 Ramal Predial Azuk 25 X 2.3mm

Metro

500

4,26

2.130,00

Polierg

Valor Total R$18.831,02 (dezoito mil oitocentos e trinta e um reais e dois centavos)
Fornecedor ALC Tubos e Conexões EIRELI CNPJ: 20.718.935/0001-15, Relação dos itens
Dotação Orçamentária
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/Fab
País Origem

Pevesul

1

Adaptador Curto de 110mm X 4”, PVC Soldável, NBR 5648.

Un.

20

14,70

294,00

Coorplastk

Pevesul

2

Adaptador Curto de 60mm X 2”, PVC Soldável, NBR 5648.

Un.

340

2,80

952,00

Coorplastk
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Dotação Orçamentária
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/Fab
País Origem

1

Adaptador Curto de 110mm X 4”, PVC Soldável, NBR 5648.

Un.

20

14,70

294,00

Coorplastk

2

Adaptador Curto de 60mm X 2”, PVC Soldável, NBR 5648.

Un.

340

2,80

952,00

Coorplastk

3

Adaptador Curto de 75mm X 2 1/2”, PVC Soldável, NBR 5648.

Un.

50

6,98

349,00

Coorplastk

4

Adaptador Curto de 85mm X 3”, PVC Soldável, NBR 5648.

Un.

65

11,20

728,00

Coorplastk

5

Cap PVC Soldavel de 60mm NBR 5648

Un.

50

3,20

160,00

Coorplastk

6

Cap PVC Soldavel de 75mm NBR 5648

Un.

20

7,00

140,00

Coorplastk

7

Cap PVC Soldavel de 85mm NBR 5648

Un.

30

16,50

495,00

Coorplastk

8

Colar de Tomada de 60mm X 3/4”, DN 50mm, PVC, c/ Travas
e Anel de Borracha . NBR 5648

Un.

500

3,50

1.750,00

Coorplastk

9

Colar de Tomada de 85mm X 1/2”, DN75mm, PVC, c/ Travas
e Anel de Borracha . NBR 5648

Un.

500

4,45

2.225,00

Coorplastk

10

Colar de Tomada de 85mm X 3/4”, DN75mm, PVC, c/ Travas
e Anel de Borracha . NBR 5648

Un.

500

4,45

2.225,00

Coorplastk

11

Curva Longa PBA 45º PVC JE de 110mm, com Anel de
Borracha. NBR 5647

Un.

25

40,50

1.012,50

Alc

12

Curva Longa PBA 90º PVC JE de 110mm, com Anel de
Borracha. NBR 5647

Un.

25

42,00

1.050,00

Alc

13

Curva Longa PBA 45º PVC JE de 60mm, com Anel de Borracha. NBR 5647

Un.

10

6,89

68,90

Alc

14

Curva Longa PBA 90º PVC JE de 60mm, com Anel de Borracha. NBR 5647

Un.

50

7,00

350,00

Alc

15

Curva Longa PBA 45º PVC JE de 75mm, com Anel de Borracha. NBR 5647

Un.

10

25,00

250,00

Alc

16

10

25,00

250,00

Alc

13

5

Anel de Borracha p/ Junta Gibault 75mm /Seção Quadrada

Un.

10

1,25

12,50

Metalbor

6

Anel de Borracha p/ Junta Gibault 85mm /Seção Quadrada

Un.

10

1,25

12,50

Metalbor

7

Adaptador Curto de 20mm X 1/2”, PVC Soldável, NBR 5648.

Un.

1.500

0,18

270,00

Preconvc

8

Adaptador de Compressão RF em PP, 20 X 3/4” NBR 15803

Un.

50

4,73

236,50

Plasson

9

Adesivo de Tubos e Conexões PVC - 175g - c/ Pincel

Un.

100

5,12

512,00

Pisafix

10

Arruela de Vedação de 1/2” p/Hidrômetro - Cor Branca Leite

Un.

4.000

0,13

520,00

HG

11

Arruela de Vedação/ Flanges, Chata, p/ Tubos e Conexões DN 50mm

Un.

100

0,79

79,00

Metalbor

12

Arruela de Vedação/ Flanges, Chata, p/ Tubos e Conexões DN 60mm

Un.

100

1,23

123,00

Metalbor

13

Arruela de Vedação/ Flanges, Chata, p/ Tubos e Conexões DN 75mm

Un.

100

1,23

123,00

Metalbor

14

Arruela de Vedação/ Flanges, Chata, p/ Tubos e Conexões DN
150mm

Un.

100

2,29

229,00

Metalbor

15

Bucha de Redução Soldável Longa 110 X 85mm. NBR 5648

Un.

20

34,19

683,80

Krona

16

Bucha de Redução Soldável Longa 50 X40mm. NBR 5648

Un.

50

1,62

81,00

Preconvc

17

Bucha de Redução Soldável Longa 60 X200mm. NBR 5648

Un.

10

3,96

39,60

Krona

18

Cola Vermelha para Aquaterm 75g

Un.

100

18,00

1800,00

Amanco

19

Colar de Tomada de 32mm X 1/2”, DN 25mm, Pvc, c/ Travas e
Anel de Borracha . Nbr 5648

Un.

50

2,95

147,50

Amanco

20

Colar de Tomada de 40mm X 1/2”, DN 32mm, Pvc, c/ Travas e
Anel de Borracha . NBR 5648

Un.

90

2,97

267,30

Amanco

21

Disco de 1/2 para Corte de Água na Cor Preta

Un.

2.000

0,15

300,00

HG

22

Joelho PVC Soldável de 20mm X 1/2” LR 90º NBR 5648

Un.

500

0,69

345,00

Preconvc

23

Joelho PVC Soldável de 20mm X 45º NBR 5648

Un.

200

0,38

76,00

Preconvc

24

Joelho PVC Soldável de 50mm X 45º NBR 5648

Un.

30

1,35

40,50

Preconvc

25

Lacre Anti Fraude, p/ Porca de 1/2”Cor Azul - Novas Ligações

Un.

20.000

0,39

7800,00

Selofort

26

Lacre Anti Fraude, p/ Porca de 1/2”Cor Branca - Corte Agua

Un.

5.000

0,39

1950,00

Selofort

Curva Longa PBA 90º PVC JE de 75mm, com Anel de
Borracha. NBR 5647

Un.

17

Curva Longa PBA 45º PVC JE de 85mm, com Anel de
Borracha. NBR 5647

Un.

10

25,00

250,00

Alc

27

Luva de Correr PBA de 110mm, DN100mm c/ Anéis de Borracha NBR 5648

Un.

5

23,18

115,90

Asperbras

18

Curva Longa PBA 90º PVC JE de 85mm, com Anel de
Borracha. NBR 5647

Un.

20

28,00

560,00

Alc

28

Redução PVC JE BB de110x60, com Anel de Borracha

Un.

10

20,57

205,70

Amanco

19

Curva Longa Soldável de 110mm X 22º PVC NBR 5648

Un.

5

37,90

189,50

Alc

29

Registro Esfera de 1/2”, Cabeça Quadrada, PVC, p/ Kit Cavalete

Un.

2.000

3,20

6400,00

Doalplastic

20

Curva Longa Soldável de 110mm X 45º PVC NBR 5648

Un.

5

37,90

189,50

Alc

30

Registro Esfera de 3/4”, c/ Borboleta em PVC,

Un.

50

3,51

175,50

Doalplastic

21

Curva Longa Soldável de 110mm X 90º PVC NBR 5648

Un.

5

45,00

225,00

Alc

31

Registro Esfera de 3/4”, Cabeça Quadrada, PVC, p/ Kit Cavalete

Un.

100

3,51

351,00

Tigre

22

Curva Longa Soldável de 60mm X 90º PVC NBR 5648

Un.

20

8,80

176,00

Alc

32

Tampão p/ Registro Em Passeio

Un.

250

48,60

12.150,00

Doalplastic

23

Curva Longa Soldável de 60mm X 45º PVC NBR 5648

Un.

80

6,60

528,00

Alc

24

Curva Longa Soldável de 75mm X 45º PVC NBR 5648

Un.

10

19,00

190,00

Alc

25

Curva Longa Soldável de 75mm X 90º PVC NBR 5648

Un.

5

20,00

100,00

Alc

26

Curva Longa Soldável de 85mm X 45º PVC NBR 5648

Un.

10

21,20

212,00

Alc

27

Curva Longa Soldável de 85mm X 90º PVC NBR 5648

Un.

25

25,70

642,50

28

Joelho PVC Soldável de 110mm X 45º NBR 5648

Un.

10

40,00

29

Joelho PVC Soldável de 110mm X 90º NBR 5648

Un.

10

30

Joelho PVC Soldável de 60mm X 45º NBR 5648

Un.

31

Joelho PVC Soldável de 60mm X 90º NBR 5648

32

Valor Total R$35.183,00 (trinta e cinco mil cento e oitenta e tres reais)
Fornecedor: Unocann Tubos e Conexões LTDA. CNPJ: 86.632.239/0001-08.
Dotação Orçamentária - Marca/Fabricante, País de Origem
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Alc

1

Adaptador Curto de 25mm X 3/4”, PVC Soldável, NBR 5648.

Un.

150

0,22

33,00

400,00

Coorplastk

2

Adaptador Curto de 50mm X 1/2”, PVC Soldável, NBR 5648.

Un.

100

1,14

114,00

45,00

450,00

Coorplastk

3

Bucha de Redução Soldavel Curta 25 X 200mm. NBR 5648

Un.

200

0,14

28,00

20

6,44

128,80

Coorplastk

4

Cap PVC Soldavel de 25mm NBR 5648

Un.

20

0,31

6,20

Un.

100

6,10

610,00

Coorplastk

5

Cap PVC Soldavel de 50mm NBR 5648

Un.

50

2,07

103,50

Joelho PVC Soldável de 75mm X 45º NBR 5648

Un.

10

21,94

219,40

Coorplastk

6

Curva Longa Soldavel de 32mm X 90º PVC NBR 5648

Un.

30

2,60

78,00

33

Joelho PVC Soldável de 75mm X 90º NBR 5648

Un.

10

28,00

280,00

Coorplastk

7

Curva Longa Soldavel de 40mm X 90º PVC NBR 5648

Un.

15

4,78

71,70

34

Joelho PVC Soldável de 85mm X 45º NBR 5648

Un.

6

24,90

149,40

Coorplastk

8

Curva Longa Soldavel de 50mm X 45º PVC NBR 5648

Un.

30

5,29

158,70

35

Joelho PVC Soldável de 85mm X 90º NBR 5648

Un.

10

32,00

320,00

Coorplastk

9

Joelho PVC Soldavel de 25mm X 90º NBR 5648

Un.

100

0,20

20,00

36

Luva de Correr de 25mm, c/ Anéis de Borracha NBR 5648

Un.

200

3,49

698,00

Coorplastk

10

Joelho PVC Soldavel de 32mm X 45º NBR 5648

Un.

30

0,95

28,50

37

Luva de Correr de 50mm, c/ Anéis de Borracha NBR 5648

Un.

200

6,99

1.398,00

Preconvc

11

Joelho PVC Soldavel de 40mm X 90º NBR 5648

Un.

50

1,13

56,50

38

Luva de Correr de 100mm, MPVC Defofo, JEI, c/ Anéis de
Borracha Nbr 7665/2007

Un.

5

17,79

88,95

Coorplastk

12

Joelho PVC Soldavel de 50mm X 90º NBR 5648

Un.

50

1,38

69,00

39

Luva de Correr de 150mm, MPVC Defofo, JEI, c/ Anéis de
Borracha NBR 7665/2007

Un.

5

45,50

227,50

Coorplastk

13

Luva PVC LR de 20mm X 1/2” NBR 5648

Un.

2.500

0,37

925,00

14

Luva PVC LR de 25mm X 3/4” NBR 5648

Un.

200

0,58

116,00

40

Luva de Correr de 200mm, MPVC Defofo, JEI, c/ Anéis de
Borracha NBR 7665/2007

Un.

6

92,99

557,94

Coorplastk

15

Luva PVC Soldavel de 32mm NBR 5648

Un.

150

0,52

78,00

41

Luva de Correr de 250mm, MPVC Defofo, JEI, c/ Anéis de
Borracha NBR 7665/2007

Un.

10

159,00

1590,00

Coorplastk

16

Luva PVC Soldavel de 50mm NBR 5648

Un.

150

1,09

163,50

17

Plug PVC Rosqueavel de 1/2”

Un.

200

0,18

36,00

42

Luva de Correr de 300mm, MPVC Defofo, JEI, c/ Anéis de
Borracha NBR 7665/2007

Un.

4

230,00

920,00

Coorplastk

18

Plug PVC Rosqueavel de 3/4”

Un.

50

0,27

13,50

Luva de Correr de 350mm, MPVC Defofo, JEI, c/ Anéis de
Borracha NBR 7665/2007

Un.

19

TÊ em PVC Soldavel de 32mm NBR 5648

Un.

70

1,24

86,80

20

TÊ em PVC Soldavel de 40mm NBR 5648

Un.

70

2,32

162,40

21

TÊ em PVC Soldavel de 50mm NBR 5648

Un.

40

2,48

99,20

22

Tubo em PVC Soldavel de 20mm X 6m NBR 5648 - Classe 15

Un.

200

5,48

1.096,00

23

Tubo em PVC Soldavel de 25mm X 6m NBR 5648 - Classe 15

Un.

150

7,76

1.164,00

Coorplastk

24

Tubo em PVC Soldavel de 32mm X 6m NBR 5648 - Classe 15

Un.

200

12,41

2.482,00

Tubo em PVC Soldavel de 40mm X 6m NBR 5648 - Classe 15

Un.

300

17,69

5.307,00

Tubo em PVC Soldavel de 50mm X 6m NBR 5648 - Classe 15

Un.

100

27,60

2.760,00

43

4

490,00

1960,00

Coorplastk

44

Luva de Correr PBA de 60mm, DN50mm c/ Anéis de Borracha
NBR 5647

Un.

600

4,34

2604,00

Asperbras

45

Luva de Correr PBA de 75mm, DN65mm c/ Anéis De Borracha NBR 5647

Un.

50

10,00

500,00

Tigre

46

Luva PVC Soldável de 60mm NBR 5648

Un.

520

3,44

1.788,80

Luva PVC Soldável de 75mm NBR 5648

Un.

30

5,79

173,70

Coorplastk

25

48

Luva PVC Soldável de 85mm NBR 5648

Un.

50

12,79

639,50

Coorplastk

26

49

TÊ em PVC Soldável de 110mm NBR 5648

Un.

15

55,00

825,00

Coorplastk

Valor Total R$15.256,50 (quinze mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)

50

TÊ em PVC Soldável de 60mm NBR 5648

Un.

180

10,90

1962,00

Coorplastk

51

TÊ em PVC Soldável de 75mm NBR 5648

Un.

30

21,99

659,70

Coorplastk

52

TÊ em PVC Soldável de 85mm NBR 5648

Un.

45

34,00

1530,00

Coorplastk

53

TÊ PBA de 110mm, DN 100mm, BBB, JE, c/ Anéis Borracha,
NBR 5647

Un.

10

42,10

421,00

Asperbras

54

TÊ PBA de 60mm, DN 50mm, BBB, JE, c/ Anéis Borracha,
NBR 5647

Un.

70

10,40

728,00

Asperbras

55

TÊ PBA de 75mm, DN 60mm, BBB, JE, c/ Anéis Borracha,
NBR 5647

Un.

30

20,00

600,00

Tigre

56

TÊ PBA de 85mm, DN75mm, BBB, JE, c/ Anéis Borracha,
NBR 5647

Un.

40

29,33

1.173,20

Aspebras

47

Valor Total R$39.164,79 (trinta e nove mil cento e sesenta e quatro reais e setenta e nove centavos)
Fornecedor: HG – Comércio de Materiais Hidráulicos LTDA. – ME. CNPJ: 04.722.894.0001/84
Dotação Orçamentária
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/Fab
País
Origem

1

Anel de Borracha p/ Junta Gibault 100mm /Seção Quadrada

Un.

20

1,45

29,00

Metalbor

2

Anel de Borracha p/ Junta Gibault 125mm /Seção Quadrada

Un.

20

2,03

40,60

Metalbor

3

Anel de Borracha p/ Junta Gibault 150mm /Seção Quadrada

Un.

20

2,79

55,80

Metalbor

4

Anel de Borracha p/ Junta Gibault 60mm /Seção Quadrada

Un.

10

1,13

11,30

Metalbor

A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 20/05/2019.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

O poder do prefeito
no município

O PODER EXECUTIVO é exercido pelo Prefeito Municipal. O
cargo de Prefeito foi instituído, no Brasil pela primeira vez, na Província de São Paulo, em 11-04-1835, como delegado do Executivo
e nomeação do Presidente da Província. Somente um século depois é o prefeito consagrado como instituição municipal na Carta de
1934, artigo 13, I, como Chefe do Executivo do Município, conforme
o é até hoje.
O prefeito e o vice são eleitos pelo povo, segundo o princípio
majoritário, para mandato de 04 anos, mediante pleito (eleição) direto e simultâneo realizado em todo o país. Esta lição aprendi com
meu inesquecível mestre José Nilo de Castro, há anos, nas suas
aulas e nas suas obras referentes ao Direito Municipal Positivo.
Mas, há fatos que, ocorrendo durante o exercício do mandato,
podem modificar esta norma. Itabirito, por exemplo, está aguardando o dia 07 de Julho para eleição do novo prefeito e vice, cuja diplomação e posse serão aos 26 de Julho de 2019.
NA VERDADE trata-se de uma eleição extemporânea, a ser
disputada por eleitores aptos, inscritos como candidatos a Prefeito e
Vice até o dia 06.06.2019, sendo a eleição no dia 07 de Julho.
De 29 de Maio até 02 de Junho processam-se as convenções
para escolha dos candidatos que disputarão as eleições extemporâneas. A cidade e seus municípios estão tranquilos, seguindo seu
caminhar costumeiro, sem muita fala sobre o assunto.
Como dizia o velho Camões, no seu livro Lusíadas: “Assim vamos caminhando por este mar de longo”, e, nós por esta terra de
gente boa e feliz.
Há três personalidades importantes nos Municípios: O prefeito,
o delegado e o juiz, representando e decidindo todas as questões
relativas a seus cargos. Destaco também o presidente da Câmara,
no exercício formal de suas funções.
Nossas atenções estão voltadas unicamente para a Prefeitura
Municipal, na vacância imposta por decisão da Justiça Eleitoral que
cassou mandatos e impôs nova eleição. “É o prefeito o Chefe do
Poder Executivo e da administração municipal. À Lei Orgânica caberá descrever as funções do Prefeito, destacando-se as de governo (indelegáveis) e as administrativas (podendo ocorrer delegação
a secretários). As funções de governo compreendem o exercício
político do mandato, a saber, a representação do Município, a condução dos negócios públicos municipais, com as opções políticas
de sua realização, e insuscetíveis de controle por qualquer poder,
quanto à valoração desse juízo político; as relações com as demais
autoridades, e as funções legislativas, a saber: iniciar projetos de lei,
sancionar, vetar, promulgar lei, e enviar mensagens à Câmara. Participa, pois, o Prefeito do processo legislativo, pela iniciativa, sanção
e veto de lei”.
EM SUMA, sempre entendi que deve haver uma conjugação de
conhecimento e entendimento entre o Executivo e o Legislativo, para que o Município possa e deva prosperar, com grande vantagem
para a indústria e o comércio que são os sustentáculos de uma vida
saudável para todos os cidadãos que precisam de saúde, educação, segurança e emprego.
Que Deus ilumine a todos os eleitores nesta eleição que encerrará o período oficial de quatro anos.
___ É o nosso ponto de vista inicial!
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Radiografia digital: avanço inédito
na história da saúde de Itabirito
Mais qualidade e eficiência nos
protocolos médicos: Itabirito alcançou essa combinação de sucesso
graças à instalação de digitalizadores de raios X. Em funcionamento
desde abril na UPA - Unidade de
Pronto Atendimento e no CEM Centro de Especialidades Médicas,
os equipamentos adquiridos pela
Prefeitura garantiram elogios da
população e da equipe das unidades
de saúde.
"Essa era uma demanda antiga
dos profissionais daqui da UPA. A
radiografia digital tem melhor qualidade na visualização das imagens.
Hoje, o paciente faz a radiografia
e, automaticamente, ela vem para o sistema, por meio do qual eu
consigo ampliá-la, escurecê-la,
clareá-la. Isso é primordial para o
médico analisar o exame, ver fraturas pequenas com zoom", exalta o
médico Wellington Moreira.
Nova realidade que também
beneficiou o trabalho da técnica
em radiologia Fabiana Werneck.
"Facilitou em tudo. Primeiro, o ganho na qualidade da imagem. Você tem mais detalhes, tem recursos
no programa. É muito melhor. É
prazeroso trabalhar quando você vê um trabalho de qualidade",
completou a profissional, que integra a equipe da Unidade de Pronto
Atendimento.
Economia e
maior durabilidade
Além da análise, os diferenciais do novo sistema contemplam
o armazenamento dos resultados.
"Outra vantagem, caso o paciente
precise dessa imagem, é a gravação em CD, ficando mais fácil para

transportar e abrindo em qualquer
computador, com maior durabilidade. Hoje, em Itabirito, temos um
sistema de qualidade de imagem
igual ao da rede privada", destaca o
médico Wellington Moreira.
"Outra grande vantagem foi a
economia que conseguimos fazer,
pois investíamos em torno de R$

250 mil ao ano para aquisição de
filmes e, com a aquisição desses
aparelhos, passaremos a investir
aproximadamente R$ 22 mil com a
compra de CD para a gravação das
imagens, que é a tecnologia utilizada para esses aparelhos", enfatiza
o secretário de Saúde, Wolney de
Oliveira.

Novos aparelhos de ultrassom
garantem mais agilidade ao
atendimento médico em Itabirito

O

químico Raphael Silva e o assistente jurídico
Gleisson Cavallieri Reis, servidores do Serviço
de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito, participaram do 49º Congresso da Associação Nacional dos
Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE)
em Cuiabá (MT) considerado o maior evento da
área de saneamento. Raphael Silva apresentou seu
projeto piloto, desenvolvido por ele há mais de um
ano, para transformar o lodo do esgoto em um condicionador para a recuperação do solo degradado
em áreas de Itabirito. O projeto, que busca formas
alternativas para dar destino às 12 toneladas mensais
de lodo proveniente de sua Estação Tratamento de
Esgoto (ETE) e utilizá-lo na recuperação de áreas
degradadas, acabou despertou o interesse de outras
autarquias em conhecer a experiência de Itabirito. O
Congresso ocorreu de 06 a 10 de maio, no Centro de
Eventos do Pantanal, marcando os 35 anos de criação da Assemae.

14

O diretor-presidente do Serviço Autônomo de Saneamento Básico (SAAE) de Itabirito, Wagner Melillo, participou do programa
Show da Manhã da rádio Cidade, na manhã da sexta-feira (17)
para falar sobre o conjunto de obras de coleta de esgoto e
distribuição de água em desenvolvimento nos bairros Vila Gonçalo, Saudade e Praia. No ano passado a região da Vila Gonçalo
recebeu dois reservatórios de água com 100 mil litros cada e a
intenção, segundo Melillo, é criar a rede que vai encher os reservatórios, melhorando e readequando o abastecimento .

A população de Itabirito tem
motivos para comemorar quando o
assunto é saúde. Graças aos novos
aparelhos de ultrassonografia, em
funcionamento desde a segunda
quinzena de abril, a cidade ganhou
agilidade nos procedimentos médicos.
Depois de iniciar o ano com uma
demanda de 1,7 mil pedidos de exames de 2018, Itabirito está perto de
cumprir a meta de atendimento até
40 dias após a solicitação. Os números garantem eficiência superior
à média da rede privada. "Foi muito
importante a aquisição desses novos
aparelhos, pois atualmente a solicitação de exames de ultrassom tornou-se uma rotina na complementação
dos diagnósticos, o que acarreta um número alto de solicitações. Por isso a
importância desses equipamentos para agilizar a execução e consequente
facilidade e assertividade dos diagnósticos", exalta o Secretário de Saúde,
Wolney de Oliveira.
Reorganização da agenda e
ampliação do acesso
Anteriormente, a rede pública contava com apenas uma máquina de ultrassom, instalado no Ceae - Centro Estadual de Atenção Especializada,
no bairro Praia, que realiza o atendimento regionalizado a Itabirito, Ouro
Preto e Mariana, realizando exames específicos. Com os novos aparelhos,
aumentou também a diversidade de exames.
Atualmente, além de um novo aparelho no Ceae, o sistema de saúde
conta com um segundo, instalado no CEM - Centro de Especialidades Médicas, no bairro Boa Viagem, que atende exclusivamente a população de
Itabirito. Com a reorganização da agenda, a expectativa é de que até o fim
de junho toda a demanda de 2018 já tenha sido atendida. Em julho serão
realizados os exames solicitados entre janeiro e junho deste ano. E a partir de
agosto será adotado o protocolo de atendimento até 40 dias após o pedido.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Eleições: A cidade de Aguanil, sul do Estado,
terá novas eleições em julho próximo. É como
se o povo repetisse o ano no ensino fundamental.
Eles votaram em candidato ficha suja e viam o
vice-prefeito que substituía o titular, falecido em 2017, praticar atos
ilícitos na administração pública e ser cassado pela justiça eleitoral.
Cidade ordeira, acolhedora e onde todos se conhecem é imperdoável
o fato de seguir falsas promessas e eleger oportunistas que seguem a
lei de Gerson em levar vantagem em tudo. A cidade, como todas as
outras, merece gestor público confiável e digno do voto. Que a lição
sirva de exemplo.
Enquanto isso: Por aqui as agremiações partidárias lançam em breve
os candidatos a prefeito e vice. O prazo para registro termina dia 06
próximo. Dia 07 a campanha movimenta os quatro cantos da cidade.
Eduardo costa: A melhor música sertaneja acontece dia 13 de setembro
no espaço da AMISEG com o show de Eduardo Costa promovido pela
VIP-BH e Lisa eventos com parceria da Estrada Real FM 10.3 marque
na sua agenda.
Sucesso: No último domingo a Banda Nova comemorou seu 89ª aniversário em alto estilo, desfilando pelo centro com os valorosos integrantes do agrupamento do Corpo de Bombeiros que completa 20
anos da sua implantação, e a excelente Banda Santíssima Trinidade
de Ponte Nova. O público aplaudiu os arranjos musicais apresentados
na Praça da Estação. Trabalhou como relações públicas o causídico
João Batista dos Reis Gonçalves, além de autoridades e integrantes da
nossa sociedade, marcou presença também o prefeito Arnaldo Pereira
dos Santos.
Você tem saudade? Das peças teatrais que eram exibidas no Salão Paroquial da Boa Viagem e no ISAP com produção e atores itabiritenses.
Teatro era sinônimo de casa cheia e Itabirito revelava grandes artistas.
No campo da comédia a Cia Somosdafarra de Odely, Anésio, Rafael
Ribeiro e Tonho do Zé Ferreira exibia com talento e criatividade entretenimento de humor refinado e elogiado pela crítica. Bons tempos!
Por onde anda? Hamilton Medeiros, grande empreendedor do Bairro
Praia. Seu estabelecimento é ponto de encontro de amigos, onde se
mostra sempre receptivo e cordial. Medeiros, como é mais conhecido,
é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Sem espaço: Devido à reforma da previdência, decreto de liberação
das armas, aquecimento global e o novo show de Sandy e Júnior, aliado aos problemas do Estado de Minas Gerais, não comentaremos até
segunda ordem, assuntos relacionados ao esporte, e fim de papo.
Para Refletir: Quando você deixa de sonhar você deixa de viver.
(Malcolm Forbes)
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Bombeiro Municipal de Itabirito
comemora 20 anos em grande estilo
A temporada de 2019 do programa Domingo é Dia de Banda foi
aberta em grande estilo no último
domingo, dia 19 de maio. Diante de
grande público, a edição comemorativa festejou os 89 anos da Corporação Musical União Itabiritense e
os 20 anos do Bombeiro Municipal.
A banda convidada foi a Corporação Musical Santíssima Trindade,
da cidade de Ponte Nova.
O evento teve início em frente à Prefeitura, com desfile festivo
das bandas de música, pelotão e
viaturas do Bombeiro Municipal,
e foi encerrado no Complexo Turístico da Estação. No local, diante
de grande público, a banda local
também apresentou à comunidade
seus novos integrantes.
"A União Itabiritense construiu
uma trajetória cultural das mais
importantes em Itabirito. O programa Domingo é Dia de Banda
existe exatamente para preservar
essa tradição. E o melhor de tudo é
iniciarmos um programa como esse conhecendo novos componentes. É assim, com a participação do
público, que a tradição sobrevive",
destacou o secretário de Patrimônio Cultural e Turismo, Ubiraney
Figueiredo, reforçando que as
bandas de música de Itabirito são
registradas como bem imaterial do
município.
Abertura de exposição
do Bombeiro Municipal
O domingo também marcou a
abertura da exposição Bombeiro
Municipal 20 anos. Até sexta-feira,
dia 24 de maio, a população terá a

oportunidade de conhecer parte da
história da corporação, no Salão
dos Ferroviários.
Depois de acompanhar todo
o trajeto do desfile e a apresentação das bandas, o prefeito Arnaldo
Pereira dos Santos fez a entrega de
certificado de menção honrosa ao
Bombeiro, por meio da comandante Leidiana de Fátima.

"Nossa cidade é a única no
estado de Minas Gerais que tem
um Bombeiro Municipal custeado
pela Prefeitura. Mais do que isso:
o Bombeiro tem um investimento
especial. Itabirito se sente honrada e muito bem representada pelo
Bombeiro. Que tenhamos outros
tantos 20 anos a serem comemorados", exaltou Arnaldo.

Placas de nomenclatura de ruas
são instaladas em bairros de Itabirito
Victor Medeiros Ferreira Bastos, por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria
do Ambiente – CODEMA, torna público que solicitou, através do Processo nº 2982/2019 Licença Ambiental Simplificada para a atividade sob o código B-01-04-1 Fabricação de
material cerâmico, na Rua Estrada dos Coqueiros, nº 156,
Bairro Meu Sítio – Itabirito/MG.

Matrículas
Abertas

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

A Prefeitura de Itabirito começou, na
última semana, a instalação de placas de
nomenclatura de ruas em 10 loteamentos
de Itabirito que ainda não possuíam identificação. Os loteamentos ficam localizados
nos bairros São José, Portões, Gutierrez e
Novo Itabirito.
As placas
Promoção:
que
estão senTinta Glasurit
do
instaladas
com preços
visam dar mais
especiais
conforto e segurança para
moradores e
visitantes para
a localização
das ruas. Em
breve, novos
Colocando cor em
loteamentos da
SUA VIDA
cidade também
vão receber as
R. Dr. Eurico Rodrigues,106
novas placas.

3561-2182
ITABIRITO

O BERRO DO
BODE ZÉ

Incômodo para condutores,
mas auxilio para pedestres
Entre tupiniquins há quem pense que quebra-molas é sinal de
progresso, devido ao volume de trânsito no local, assim como há
até os que o consideram símbolo de status. Chegam ao ponto de
reivindicar um junto às suas residências. O progresso até pode estar simbolizado na quantidade de veículos em circulação, mas nas
cabeças das pessoas há ignorância porque, se o povo fosse mais
educado não haveria necessidade do quebra-molas, um mal necessário justamente porque o trânsito de veículo é selvagem, inconsequente e na contramão do dito progresso material. Contudo, se é
mal necessário, uma vez que uma minoria de condutores não está
preparada para circular em vias livres de quebra-molas, que o pedestre se sirva bem dele para sua segurança, compensando assim,
o desconforto proporcionado aos bons condutores. Mas aí, vem novamente a questão da educação a impedir que aquela anomalia
seja bem aproveitada, pois o pedestre não o usa como deveria e
há quem diga que é politicamente incorreto o uso do quebra-molas
pelo pedestre, pois para este deveria haver a faixa de pedestres.
Deveria, mas não há, ó caras-pálidas! Se não há faixa, que o que
o quebra-molas sirva como tal! O que não pode e é politicamente incorreto é a travessia da rodovia, a quatro ou cinco metros de
quebra-molas, obrigando motoristas a parar em ponto inadequado.
Clama-se por segurança para o pedestre, mas este é o primeiro a
se comportar de forma contrária às normas de segurança. Quem
quiser comprovar, veja como menos de dez por cento acessa a
estação rodoviária local, de forma segura, usando a faixa de segurança. A grande maioria atravessa na frente de ônibus, obrigando o
condutor a parar em local indevido. Um pouco mais adiante, junto à
ponte do Vai-e-Vem, passageiros que descem naquela parada de
ônibus, chegando de Ouro Preto, desembarcam e atravessam em
direção ao supermercado, alguns quase sem observar o tráfego.
Por sorte, ainda não aconteceu, ali, um atropelamento! Entretanto,
basta ao usuário voltar poucos metros e usar o quebra-molas, pra
fazer uma travessia segura, tranquila, sem perturbar os motoristas,
porque ali eles têm mesmo que fazer uma paradinha, se não quiser
quebrar o veículo. Será que é difícil aprender isso, gente?
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Mais segurança e proteção: Parque
Ecológico ganha novas cercas
O Parque Ecológico de Itabirito
agora está mais seguro. A Prefeitura de Itabirito, por meio de parceria entre as Secretarias de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e de Obras, realizou a
instalação de cercas de ferro ao longo da pista de caminhada. As obras
incluíram a revitalização do trecho
de cerca que demarca a divisão física entre o Parque e o Rio Itabirito.
O principal objetivo das intervenções é evitar a entrada de capivaras e, consequentemente, os riscos trazidos pela circulação do mamífero para os frequentadores do
local. As capivaras são as principais
hospedeiras do carrapato-estrela,
transmissor da febre maculosa.
"Tínhamos o problema da ocorrência de carrapatos, principalmente na área do gramado. Tentamos
combater de outras formas, mas
não tivemos sucesso. O primeiro
passo, agora, foi a retirada das capivaras por meio do cercamento.
A nova estrutura também significa
mais segurança para a população
que utiliza a pista de caminhada",
destaca Milton Ribeiro, biólogo do
Parque Ecológico.

Iniciadas as obras do viradouro de ônibus na UPA de Itabirito

A Prefeitura de Itabirito por meio da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços deu início no último dia 14 de maio a abertura
da estrada que vai servir de viradouro para os ônibus coletivos que
atendem aos usuários da UPA Celso Matos Silva.
A iniciativa visa trazer mais comodidade aos pacientes, acompanhantes e funcionários que utilizam do serviço. A previsão é que
a obra seja concluída no inicio do mês de junho.

