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Olhar Atento
Polícia Militar espera
volta das câmeras de
segurança em Itabira
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ENSINO SUPERIOR

PARCERIA BLINDA
AMPLIAÇÃO DO
CAMPUS ITABIRA

Projeto do campus de Itabira da Unifei
realizado pelo escritório do arquiteto Gustavo Penna

Em meio à polêmica na área da educação, com corte de verbas para as universidades, a Unifei em
Itabira está confiante na expansão, já que o dinheiro é fruto de parceria com a prefeitura; concomitante à
ampliação do campus, instituição e município planejam dar início à 1ª fase do Parque Científico Tecnológico
03 a 06
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EDITORIAL

Unifei Itabira:
o Campus do Futuro

Parcerias: o caminho para uma Itabira
sem minério e com prosperidade

caminho para um aporte milionário – algo inédito para um município brasileiro. Em breve anunciaremos novidades no assunto.
Com o Campus do Futuro receberemos 10 mil alunos na
conclusão do projeto a longo
prazo. Mas queremos chegar,
nos próximos dois anos, a pelo
menos três mil estudantes.
Executamos uma estratégia política de desenvolvimento. Trabalhamos com responsabilidade
e colocamos Itabira de volta aos
trilhos do progresso com um dos
pilares focados na educação.

“

O campus local da
Unifei é o pontochave na equação
pelo crescimento
e diversificação
econômica de Itabira

“

Itabira se firma como o polo
universitário. No ano passado,
demos um salto importante no
setor com a chegada de grandes redes. O Centro universitário Una, por exemplo, resolve
um imbróglio conhecido como
“elefante branco” no centro
da cidade no qual a prefeitura teve papel fundamental.
Salvo o setor privado, nossos esforços se concentram no
avanço da Universidade Federal
de Itajubá, a Unifei, propulsora do desenvolvimento local.
Ainda no meu plano de governo
em 2016, destaquei a importância de darmos continuidade
ao progresso da universidade.
Não preciso recorrer à minha
formação em Matemática para
ter a certeza que a Unifei é ponto-chave na equação pelo crescimento e diversificação eco-

nômica de Itabira. Isso é fato.
Sob arrocho financeiro, em 2017
começamos a pôr a casa em ordem para reabrir o diálogo sobre
a Unifei. O marco histórico veio
em dezembro passado: lançamos as obras de terraplenagem
para erguer três novos prédios
de aprendizagem do Campus do
Futuro, com projeto do escritório
GPA&A, do Gustavo Penna. O que
se empoeirava em desenho e maquete, começa a se tornar real.
O principal desafio que enfrentamos, porém, é o financeiro.
Mas revisamos o projeto e o
adequamos à atual realidade e a
Unifei continuará sua expansão.
Cabe lembrar que no fim do ano
passado desembarcamos em
solo asiático em uma estratégia
ousada. Fomos às cidades chinesas Pequim e Changsha captar investimentos ao Campus do
Futuro, construção de aeroporto
e do parque científico e tecnológico de Itabira. Desbravamos um

Unifei Itabira:
a PPP de Referência
Dagoberto Alves de Almeida, reitor da Unifei

Atualmente, o campus da Unifei em Itabira conta com nove
cursos de graduação, para os
quais há a entrada de 450 alunos
por ano. No ano de 2019, mais de
30% dos ingressantes são oriundos da cidade de Itabira, número
este que tem crescido ano a ano,
o que, de fato, mostra o impacto
regional da presença de um campus universitário na região. Até
hoje, o campus de Itabira da Unifei
já graduou aproximadamente 900
profissionais.
Nosso campus também tem
evoluído em oportunidades de
pesquisa e desenvolvimento,
bem como em ofertas de vagas
para a pós-graduação, afinal, já
são dois programas ofertados
completamente em Itabira e outros três do campus sede que
disponibilizam vaga em Itabira.

EXPEDIENTE

Na atualidade, a Prefeitura Municipal de Itabira (PMI) tem investido
em obras para ampliação da infraestrutura do campus de Itabira.
Essas obras visam a continuidade
da construção do campus, tal qual
foi projetado, e irão permitir que
haja uma capacidade de expansão
em termos de aumento do número de vagas e criação de cursos novos. Atualmente, a Unifei planeja,
juntamente com a PMI, as melhores estratégias para tal expansão.
Paralelamente, também temos atuado em conjunto com
o município na estruturação do
Parque Científico Tecnológico,
fato que objetiva criar em Itabira
todo um ecossistema de inovação, capaz de contribuir efetivamente para a tão desejada e
necessária diversificação econômica da região mineradora.
Dessa forma, a expansão das atividades da Unifei na cidade de Itabira não é significativa apenas para

Diretor de Jornalismo
João Sampaio
joaosampaio@defatoonline.com.br

a região, pois que é um modelo de
estruturação de universidade a
ser seguido por todo o nosso país,
no qual os interesses dos poderes
públicos federal e municipal e da
iniciativa privada se convergiram
em uma Parceria Público Privada
(PPP) de amplo sucesso.
Itabira tem muitas razões para
se orgulhar de ter hoje uma universidade capaz de alavancar
projetos de tamanha importância para seu desenvolvimento
sustentável, mas também há
que se dizer que o nosso país
tem motivo para se orgulhar de
ter Itabira como um exemplo a
ser copiado para implantação
de um campus universitário.
É por exemplos como esse do
campus de Itabira que podemos
continuar afirmando que a aplicação de recursos na educação
jamais pode ser caracterizada
como um mero gasto, pois, de
fato, é um grande investimento.

Editora Geral
Regiane Marques
regiane@defatoonline.com.br

Redação
Rodrigo Andrade (Editor Adjunto)
Anna Gonçalves

Esta edição do “DeFato
Cidades Mineradoras” escolheu como tema de profundidade um assunto bastante
atual: a força das parcerias
entre o setor público e a
iniciativa privada para alavancar projetos de grande
impacto.
E, dentre estes projetos,
dois em especial mereceram uma abordagem mais
detalhada: a expansão e
consolidação do campus
Itabira da Unifei (Universidade Federal de Itajubá) e
os investimentos que serão
feitos na captação e tratamento das águas do rio
Tanque como forma de assegurar, pelo menos para os
próximos 30 anos, o abastecimento hídrico residencial,
comercial e industrial para
Itabira.
Ambos os projetos, apesar de bastantes distintos
entre si, têm uma confluência que os aproxima: a construção de uma alternativa
econômica capaz de sustentar uma Itabira sem minério.

“

“

Como já fartamente
divulgado, a mineradora
Vale confirmou que
as minas itabiranas
chegarão à exaustão
em 2028. Depois disso,
extração não mais
haverá.

“

Ronaldo Lage Magalhães, prefeito de Itabira

É algo urgente até.
Como já fartamente divulgado, a mineradora Vale confirmou que as minas itabiranas chegarão à exaustão em
2028. Depois disso, ainda
que a empresa sinalize que
manterá suas atividades em
Itabira por conta da estrutura de beneficiamento de
minério que poderá atender
outras unidades, extração
não mais haverá.
Isso significa que os empregos hoje mantidos pela
mineradora serão reduzidos. Que a prestação de
Gerente Comercial
Marcelo Eleto
marcelo@defatoonline.com.br

A garantia de
abastecimento de água
e a expansão da Unifei
são projetos bastantes
distintos, mas têm uma
confluência que os
aproxima: a construção
de uma alternativa
econômica capaz de
sustentar uma Itabira
sem minério

serviços sofrerá cortes,
afetando os contratos com
terceirizados.
E o principal: que o repasse de royaltie, hoje traduzido no montante recebido
pelo município na forma de
Cfem (Compensação Financeira pela Exploração Mineral), chegará ao fim.
Na atualidade, a Cfem é
aprincipal receita do município, à frente de ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), de
FPM (Fundo de Participação
dos Municípios) e de todos
os outros tributos e contribuições.
Então, para que Itabira
possa projetar um futuro
de prosperidade no curto
prazo de uma década, com
as minas da Vale já desativadas, os melhores e mais
seguros caminhos que se
desenham passam por estas duas frentes:
- a garantia de abastecimento de água para que
empresas se instalem na
cidade; e
- a implantação dos projetos e alavancagem representados na expansão da
Unifei, na implantação do
polo científico e tecnológico
e na construção do aeroporto industrial.
São soluções que a cidade
já se vê envolvida em viabilizá-las e que, pela relevância
inquestionável, mereceram
deste “DeFato Cidades Mineradoras” este amplo e justificado destaque.
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Com a retomada da expansão, campus de Itabira
da Unifei desengaveta projeto de medicina
Parceria A instituição espera contar nos próximos anos com uma infraestrutura com capacidade para abrigar diversos novos cursos;
está programada inicialmente a construção de três novos prédios, sendo o primeiro com a previsão para entrega no ano que vem
Na contramão do cenário nacional, o campus de Itabira da
Universidade Federal de Itajubá
(Unifei) se mantém firme nos
planos de expansão, graças a
uma peça fundamental em sua
engrenagem: a Parceria Público-Privada (PPP), firmada entre a
prefeitura, o governo federal e a
mineradora Vale.
Como produto final, a instituição espera contar nos próximos
anos com uma infraestrutura com
capacidade para abrigar diversos
novos cursos, inclusive, a tão sonhada formação em medicina.
Está programada inicialmente a
construção de três novos prédios,
sendo o primeiro com previsão
para entrega no ano que vem.
A expectativa da direção do
campus é que o edital de licitação seja publicado nas próximas
semanas. A Prefeitura de Itabira
já solicitou à Câmara Municipal
a autorização para contrair um
empréstimo, sendo que parte do
valor – cerca de R$ 12 milhões
– será destinado para a construção do primeiro edifício, no valor
total estimado de R$ 34 milhões
cada unidade. A maior parte dessa
quantia virá de recursos do próprio município.

O diretor do campus de itabira da Unifei, professor José Eugênio, observa maquete do futuro campus que
foi projetado pelo escritório do arquiteto Gustavo Penna, em 2012, e agora vai começar a sair do papel

Prefeitura já anunciou que fará
empréstimo para iniciar a obra
No último dia 9 de maio, o
prefeito de Itabira, Ronaldo Magalhães (PTB), enviou para a Câmara Municipal um projeto de
lei solicitando autorização para
contratar um empréstimo de R$
45 milhões, junto à Caixa. A autorização do Legislativo foi concedida no dia 21 de maio. Parte
do dinheiro – cerca de R$ 12 milhões - será investido em obras
para construção de um prédio
de aprendizagem, com salas de
aulas e laboratórios, com área
interna de 9.950 metros quadrados no campus de Itabira da Unifei, o que permitirá ampliação de
cursos e alunos na unidade.
Além disso, o recurso será investido na implantação de um heliponto, próximo ao Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD), e

na implantação do Cadastro Territorial Multifinalitário do Município, além de obras para garantir
mobilidade e acessibilidade.
A operação de crédito será
através do Programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura
e ao Saneamento), objetivando
a diversificação econômica e
desenvolvimento social. A contratação se dará no prazo de
120 meses, com carência de 24
meses, taxa de juro de 4,9% ao
anom mais 100% da variação do
Certificado de Depósito Interbancário ao ano e 2% de taxa de contratação da Operação Caixa. Para
garantia do pagamento, o prefeito fica autorizado a ceder ou
vincular em garantia as receitas
e quotas do Fundo de Participações dos Municípios (FPM).

“

OO curso de medicina já
foi apresentado há alguns
anos ao MEC e foi avaliado
com mérito, mas na época
não foi aprovado. Um dos
motivos, provavelmente,
foi a ausência de espaço
adequado para o curso.
Com a construção desses
novos prédios, nós vamos
voltar ao MEC com essa
proposição, fazendo
uma adequação dos
projetos apresentados
de medicina e alguns
cursos correlatos,
buscando novamente esta
aprovação. Logicamente a
palavra final é do MEC.

“
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José Eugênio Lopes
Diretor geral do campus
de Itabira da Unifei

MEDICINA
Neste cenário de expansão, a
direção da Unifei já tirou da gaveta e está reformulando a proposta

para a implantação de medicina
em Itabira. “Quando apresentamos
ao Ministério da Educação, há cerca de quatro anos, a proposta de
implantação desse curso no campus, o cenário era outro. Caberia
ao MEC a maior parte das obrigações. Com as novas construções,
já teremos viabilizado a estrutura”,
informou o diretor geral do campus de Itabira, professor José Eugênio Lopes de Almeida.
OBRAS
O plano é que um dos três prédios com a construção programada abrigue a formação em saúde,
não apenas com a medicina, mas
com vários cursos afins, como
fisioterapia, enfermagem, entre
outros. Essas graduações encontrariam um ambiente perfeito em
Itabira, já que o município é referência em vários serviços de saúde e abriga importantes unidades
hospitalares. Além disso, a região
é carente desse tipo de formação.
Outro prédio vai abrigar novos
cursos, ainda a serem definidos,
mas a tendência é que mantenha
a vocação na área tecnológica. Já
nos planos para a terceira edificação está a reorganização das atividades que já funcionam hoje nos
dois prédios do campus. “Precisamos de mais espaço para iuma
oficina mecânica, execução de
projetos especiais, melhorar os
laboratórios”, declarou o diretor.

HISTÓRICO
• A Universidade Federal de Itajubá (Unifei) foi fundada em
1913 com o nome de Instituto Eletrotécnico e Mecânico.
• A concretização do projeto de transformação em
Universidade deu-se em 24 de abril de 2002.
• As atividades do campus da Unifei em Itabira, em um área de
600 mil metros quadrados, tiveram início em 2008, graças ao
convênio de Cooperação Técnica e Financeira, firmado entre a
Unifei, a mineradora Vale e a Prefeitura de Itabira, que garantiu a
construção do campus atual e a montagem dos laboratórios.
• Em 2011, foi encomendado o projeto de construção do campus
de Itabira ao escritório do arquiteto Gustavo Penna. O projeto
foi concluído em 2012, prevendo uma área construída de 95 mil
metros quadrados para abrigar espaços de convivência, áreas
esportivas, teatro, 130 laboratórios, entre outros.
• Em dezembro de 2018, é anunciada
a construção da primeira parte das
obras de implantação de três prédios do
complexo. Atualmente, está sendo feita
a terraplanagem para a construção do
primeiro prédio. A expectativa é que fique
pronto no ano que vem.
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Expectativa é de que o primeiro prédio do
projeto de expansão fique pronto no ano vem
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37% dos calouros deste ano são de Itabira

Parceria Com a ampliação do campus, vão aumentar tanto o número de cursos oferecidos quanto a quantidade de alunos na instituição

Parceria Terraplanagem está em fase final para dar início à primeira construção que faz parte de um bloco integrado com seis edificações
A terraplanagem na área que
vai abrigar os novos prédios do
campus de Itabira da Unifei já
está em fase adiantada. O projeto prevê seis edificações integradas, mas esta etapa prevê a
construção de três edificações. A
expectativa da direção da instituição é que o primeiro prédio fique
pronto no ano que vem. O edital
para a realização das obras está
previsto para ser publicado nas
próximas semanas. Uma estimativa inicial da direção do campus é
que cada edifício custe em torno

de R$ 35 milhões.
Os recursos serão oriundos
da Prefeitura de Itabira, conforme acordo firmado ainda na época da implantação do campus no
município, há mais de dez anos.
No mesmo acordo, a mineradora
Vale foi incumbida de custear os
equipamentos. O objetivo é que
esta parceria se mantenha com
a expansão. Já o governo federal,
por meio do Ministério da Educação, é responsável pelo custeio
do campus e pelos recursos humanos.
Área onde está sendo feita a terraplanagem para a construção de novos prédios do campus de Itabira

Cortes afetam custeio, mas não atingem ampliação

Protestos em Itabira contra os cortes de verba das universidades

A Universidade Federal de
Itajubá (Unifei) sofreu um bloqueio de R$ 10.849.888,00, que
correspondem a 30% do seu orçamento. O valor consta de nota
divulgada pela instituição, assinada pelo reitor Dagoberto Alves
de Almeida. “Consideramos essa
medida absurda e injusta não
apenas para a Unifei, mas para
todas as instituições federais de
ensino superior, que são respon-

sáveis por 95% de toda a ciência produzida no país. Em nosso
caso, temos executado uma
gestão absolutamente profissional, extremamente rigorosa
na boa gestão da coisa pública,
e, mesmo assim, sofremos esse
bloqueio”, diz trecho da nota. Devido aos cortes, foi realizado um
protesto em Itabira, no dia 15 de
maio, e há a promessa de greve a
partir de 14 de junho.

CAMPUS DE ITABIRA
Os cortes da Unifei também
incluem o campus de Itabira.
“Afeta a Unifei Itabira, mas os
eventos principais, as despesas
operacionais serão mantidas”,
declarou o diretor do campus
de Itabira, José Eugênio Lopes.
Ele ressaltou também que os
cortes não afetam o projeto de
expansão da instituição, pois ele
é fruto da parceria da Prefeitura.
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Estado de origem dos alunos do
Campus de Itabira da Unifei em 2019

Alunos oriundos de Itabira e região
no Campus de Itabira da Unifei em 2019

Minas Gerais

348

São Paulo 		

62

João Monlevade

13

Espírito Santo

10

Ipatinga		

9

Rio de Janeiro

8

Santa Maria de Itabira

7

Bahia 		

2

Timóteo 		

7

Outros*

6

Coronel Fabriciano

6

Contagem 		

5

Belo Horizonte

6

Betim 		

3

Barão de Cocais

4

Dores de Guanhães

2

Nova Era 		

2

Passabém 		

2

São G. do Rio Abaixo

2

• Ambiental

Santa Bárbara

2

• da Mobilidade

Caeté 		

1

Carmésia 		

1

Ferros 		

1

Rio Piracicaba

1

Sabará 		

1

TOTAL

436

*GO, PA, MT, RR, RS, PE
(um de cada Estado)

O campus de Itabira da Unifei
oferece 9 cursos presenciais de
graduação na área de engenharia

• de Computação
• de Controle e Automação
• de Materiais
• de Produção
• de Saúde e Segurança
• Elétrica
• Mecânica

Itabira

TOTAL

161

236

2083
é o número de alunos
estudando no campus
de Itabira da Unifei
neste ano de 2019

54%

dos 436 alunos que
ingressaram no campus
de Itabira da Unifei em
2019 são de Itabira e
região contra 46%
no ano passado

37%

ou 236 dos 436 alunos
que ingressaram no
campus de Itabira da
Unifei em 2019 são
oriundos de Itabira

Dos 436 alunos que ingressaram no campus de Itabira da
Unifei neste ano, 37%, ou 161, são
naturais de Itabira. Considerando
a região, com distância de 150 km
do município, este índice aumenta
para 54%, totalizando 236 alunos. No ano passado, este índice
foi de 46%, o que mostra um considerável aumento. “A tendência
é que Unifei cresça e o município
cresça junto e todos sejam beneficiados”, declarou o diretor do
campus Itabira, professor José
Eugênio Lopes. Ao todo, o campus
de Itabira em hoje 2.083 estudantes e oferece nove cursos presenciais na área de engenharia.
RESTAURANTE E PISTA OLÍMPICA
O diretor do campus informou
que, com recursos federais, está
sendo construindo o novo restaurante no campus. Já a Prefeitura
de Itabira está investindo na construção de novos prédios e também
vai construir uma pista olímpica de
atletismo orçada em R$ 5 milhões.
“A Unifei, junto com a Prefeitura
de Itabira, tem trabalhando muito,
buscando a ampliação e melhorias
das condições”, declarou o reitor.

Estamos construindo um futuro
melhor para nossa cooperativa.
E você faz parte dele.
E M B R E V E , U M E S PA Ç O
DEDICADO AOS CLIENTES UNIMED,
N A AV E N I D A L I G U E R R A ,
BAIRRO PRAIA.

31 3839-7700
unimeditabira.coop.br

06

maio 2019

www.defatoonline.com.br

Itabira prepara a implantação da 1ª Fase de
Parque Científico Tecnológico para este ano

Parceria Concomitante ao projeto de expansão do campus de Itabira, a Unifei e a Prefeitura Municipal articulam o início da implantação do
empreendimento que busca o desenvolvimento empresarial de base tecnológica, aproveitando o know-how da universidade em Itajubá
A implantação do Parque Científico Tecnológico em Itabira há
muito tempo vem sendo vislumbrada como uma alternativa para
o desenvolvimento do município,
principalmente com a data já marcada para o fim da exploração de
minério: 2028. O projeto sempre
esteve atrelado ao campus de Itabira da Unifei (Universidade Federal de Itajubá), celeiro de conhecimento e mão de obra qualificada.
O custo orçado para a implantação do Parque Científico é de R$
80 milhões e, conseguir o recurso, sempre foi o principal desafio.
Agora, no entanto, 11 anos após a
inauguração do campus em Itabira, a Prefeitura do município e

a Unifei planejam dar vida a mais
este filho, mesmo que embrionário. Com o investimento de cerca
R$ 1 milhão, o projeto é implantar
neste ano a 1ª Fase do Parque Científico Tecnológico de Itabira.Como
o contrato ainda não foi oficializado, a Prefeitura de Itabira preferiu
não se manifestar.
A decisão foi tomada após várias conversas e a certeza de que
é mais fácil conseguir investidores para um plano em execução
do que para um projeto no papel.
Além disso, há o entendimento de
que já existe um modelo em funcionamento em Itajubá para ser
seguido, em vez de iniciar um projeto do zero em Itabira.

Prefeitura busca investidores na China
A Prefeitura de Itabira é quem
está à frente de busca de recursos para a implantação do Parque
Científico Tecnológico. Uma das
possibilidades é a parceria com
junto a investidores chineses. No
final do ano passado, o prefeito e
uma comitiva estiveram em solo
asiático para conhecer possíveis

parceiros. As negociações estão
em andamento e a expectativa é
que investidores chineses venham
a Itabira em breve. Caso essa parceria dê certo, a intenção é que
haja recurso não apenas para implantar o Parque por completo,
mas também um aeroporto industrial e a conclusão do campus.
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PPP da Água promete solucionar o problema no
abastecimento em Itabira nos próximos 30 anos

Parceria Expectativa é que, em 90 dias, já ocorra o processo entre a publicação do edital de licitação e a assinatura do contrato com a
empresa vencedora que vai construir a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio do Tanque; obra está estimada em R$ 55 mlhões

Agência Minas Arquivo

O prefeito de Itabira, Ronaldo
Lage Magalhães (PTB), sancionou
neste mês de maio a lei nº 5.123,
que autoriza o município a firmar
parcerias público-privadas (PPP)
para os empreendimentos relacionados ao abastecimento de
água. O projeto é apontado como
solução para o problema da falta
de água em Itabira pelo menos
pelos próximos 30 anos.
A PPP da Água foi aprovada
pela Câmara Municipal no dia 30
de abril, por 13 votos favoráveis
e três contras. As obras estão
estimadas em torno de R$ 55
milhões. A partir da sanção da
lei, o processo de licitação para a
construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio Tanque pode ser retomado.
Caso tudo ocorra como o planejado, a projeção é que até o fim
de 2020 o novo sistema esteja
concluído. O município alega não
ter verba para tocar o projeto por
conta própria e viu na parceria
com o setor privado a saída para
obter o novo sistema de captação.

Um dos prédios onde funciona o Parque Tecnológico em Itajubá, que passa por processo de expansão

Objetivo é replicar modelo de gestão de Itajubá em Itabira
Há dois anos, o Parque Científico Tecnológico de Itajubá é gerido pela INOVAi. Trata-se de uma
associação criada em 2017, por
um consenso entre entidades
do governo federal, estadual e
municipal, bem como entidades
de classe dos setores da indústria, do comércio e instituições
de ensino. A proposta é que esse
modelo seja adotado em Itabira.

O Parque Científico Tecnológico itabirano está previsto para
funcionar, inicialmente, em uma
área do campus para facilitar a
proximidade com a mão de obra
e a utilização dos laboratórios,
que possuem equipamentos de
ponta, com R$ 40 milhões investidos. Esse dinheiro foi uma
contrapartida da Vale, na época
da criação do campus de Itabira.
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Agora, para esta nova fase
de expansão e também para a
implantação do Parque Científico Tecnológico, o objetivo é buscar novamente a participação
da mineradora. As conversas
já ocorreram, mas foram interrompidas pelo rompimento
da barragem em Brumadinho,
em janeiro, mas a empresa será
procurada novamente.
Futura Estação de Tratamento de Água (ETA), em Itabira, vai fazer a captação do rio Tanque

Déficit no abastecimento é de 100 l/s
Os sistemas de captação de
água existentes em Itabira não
conseguem atender de forma plena a sua população atual, estimada em cerca de 120 mil habitantes. O município capta atualmente
cerca de 440 litros por segundo
(l/s), mas ainda assim tem um déficit, hoje, de pelo menos 100 l/s.
Segundo presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(Saae), Leonardo Ferreira Lopes,
28 empresas demonstraram interesse em formalizar a Parceria

Público-Privada (PPP) da Água.
O real impacto da concessão do
serviço de abastecimento só será
descoberto após realizada a licitação. Porém, Leonardo Lopes
acredita que o impacto seja entre
15% e 20%. A população de baixa renda não será afetada e vai
continuar com o programa de tarifa social. “A gente convive com a
falta de água há 30 anos. A gente
precisa espantar esse fantasma.
Deixar essa história para trás e viver novos tempos”, declarou.

goto (Saae) de Itabira, Leonardo
Ferreira Lopes, informou que
o próximo passo para a PPP da
Água é a publicação do edital
para o processo de licitação
que escolherá a empresa que
celebrará a parceria com o município. O planejamento, segundo
cálculos do presidente do Saae,
é que todo esse procedimento,
entre a autorização do prefeito
e a assinatura do contrato, dure,
pelo menos, 90 dias.
Nesta licitação, a Prefeitura
de Itabira irá contratar a PPP na
modalidade concessão administrativa para a construção, manutenção e operação da ETA Rio
Tanque. Celebrada a parceria,
inicia-se a parte da obra. Toda a
construção do sistema de captação será feita pela empresa
vencedora da licitação, que só
passará a ter retorno financeiro
depois que tudo estiver pronto e
aprovado pelo Poder Público.

55

R$
milhões é o valor estimado
EDITAL
O diretor-presidente do Ser- para a construção da ETA
viço Autônomo de Água e Es- do Rio Tanque

VOLUME
De acordo com estudos
técnicos já realizados, a
nova Estação de Tratamento de Água é a única
solução a longo prazo
para o abastecimento
municipal, já que serão
acrescentados 200 litros
por segundo (l/s) ao volume existente hoje, de
440l/s. Este aumento garantirá a estabilidade de
água, para toda a cidade,
pelos próximos 30 anos.

Leonardo Lopes, da Saae, apresentou o projeto de PPP na Câmara
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PM quer câmeras de segurança de volta em Itabira

Quais as ocorrências que mais
demandam a atuação da Polícia
Militar em Itabira e região?
A Polícia Militar já tem uma padronização de monitorar crimes
violentos. Aqueles que geram
comoção, intranquilidade à população, como homicídio, roubo,
sequestros, extorsões, estupro.
A PM faz frente a uma ação preventiva, mas, caso o crime ocorra, a polícia busca uma resposta
imediata, tanto na identificação e
especialmente com a prisão de
criminosos. A gente observa a
tendência de queda. No ano passado, tivemos a redução de 36%
dos crimes violentos em Itabira e
toda a região. E este ano a redução vem se mantendo em 20%.

O comandante do 26º Batalhão,
tenente-coronel Hudson Ferraz
Como a PM está envolvida no
processo de segurança da população em relação ao risco de rompimento de barragens?
A defesa civil é uma preocupação da PM. No tocante à barragem de Gongo Soco, em Barão de
Cocais, desde o dia 8 de fevereiro,
quando foi elevado o nível de alerta, a PM desenvolveu protocolos
de segurança, especialmente de
evacuação daquela área. Agora
estamos fazendo o monitoramento dos pontos de bloqueio
para que as pessoas evitem se
lançar em área de risco. A gente
conta muito com a compreensão
das comunidades de Barão de Cocais, com impacto em Santa Bárbara e São Gonçalo de Rio Abaixo.

E nas barragens de Itabira?
Em Itabira, estamos em contato próximo com as Defesas Civis
Estadual e Municipal. Existem técnicos da Defesa Civil Estadual que
estão instruindo a organização
para um planejamento específico
de prevenção a essas eventualidades de barragem. Então, a PM
já lançou todos os seus recursos
à disposição, não somente para o
planejamento, mas, em caso de
acionamento, nós estamos em
condições de atuar para restabelecer a sensação de tranquilidade
às comunidades.
Como é a PM atua para combater as drogas na região?
O Brasil não é conhecido como
país produtor de substância entorpecente, mas de trânsito de
droga. As drogas passam por
nossas frações do 26º Batalhão.
Temos ações bem pontuais para
tentar quebrar este ciclo de tráfico de droga no nosso território,
pois temos algumas rodovias federais e estaduais de importância,
onde fazemos operações conjuntas com as Polícias Rodoviárias
Federal e Estadual.
Qual a situação em Itabira?
No tocante a Itabira, a nossa
ação é muito forte nesse sentido.

Agimos diretamente nos pontos
já mapeados de tráfico de droga e
vem surtindo efeito com prisões e
apreensões diárias. A gente tenta,
de alguma forma, ao direcionar
ações contra o tráfico de droga
local, impactar consequentemente na redução de crimes conexos
como é o caso de roubo e furto, e
isso vem se refletindo nos dados
estatísticos. Temos ainda a ação
dos cães farejadores da Roca que
vêm obtendo bastante êxito.
As câmeras de segurança estão sem funcionar em Itabira há
cerca de dois anos. Qual a expectativa da PM para que esses equipamentos voltem a operar?
O convênio de monitoramento
por câmeras se chamava Olhar
Atento e tinha duração de dez
anos. Ele se defasou ao longo do
tempo e acabou. Visando incrementar esse tipo de atividade, o
município vem desenvolvendo
tratativas com a PM para que cheguemos a uma nova proposta, um
novo convênio, de forma que ele
possa absorver não somente as
câmeras que ainda estão disponíveis no território, mas novas tecnologias, como é o caso de detectores de placas (de veículos). São
equipamentos que vão contribuir
para a segurança. O município já

vem finalizando este produto conosco e acreditamos que ainda
neste exercício possamos contar
com esse recurso. Tudo que venha
para contribuir com a melhoria
dos indicadores criminais, tenho
certeza que será muito bem quisto
por toda nossa comunidade.
Qual a participação da PM nas
questões de trânsito em Itabira?
O trânsito em Itabira é municipalizado. Existe um órgão central,
que chama Transita, e é com ele
que estabelecemos as tratativas.
A PM atua de forma secundária
à esta questão de trânsito. Mas
a gente vem destinando esforços
para promover, de alguma forma,
a prevenção e a orientação dos
cidadãos, como está acontecendo agora com as ações do Maio
Amarelo. Um trânsito bem organizado se traduz em cidadania,
gentileza, respeito.

“

As câmeras são
equipamentos que irão
contribuir para a segurança.
Tudo que venha para
contribuir com a melhoria
desses indicadores criminais,
tenho certeza que será muito
bem quisto por toda nossa
comunidade.

“

Entrevista. O comandante
do 26º Batalhão, tenentecoronel Hudson Ferraz, em
entrevista à DeFato, fala do
fim do programa Olhar Atento
e das negociações com o
município para a retomada do
monitoramento por câmeras
em Itabira, além de outros
assuntos de segurança. O
oficial comanda o Batalhão
desde fevereiro de 2017. A
unidade abrange 11 municípios
que somam 220 mil pessoas.
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BOMBOU NA WEB

@defatoonlineDivulgação

Aposentada busca um novo amor em post no Facebook
Itabira Por meio do Facebook, o
produtor de modelos itabirano
Webster Aldrin Gonçalves se
propôs a ajudar a tia a encontrar um novo companheiro. Em
seu post, no dia 4 de maio, Webster coloca alguns pré-requisitos, mas o principal deles é que
o interessado seja residente em
Itabira. “Minha tia também é ita-

birana, mas mora em Belo Horizonte. No entanto, ela sempre
vem aqui e gostamos muito da
sua presença em nossa casa,
por isso eu pedi para que sejam
senhores que residem em Itabira”, contou.
PERFIL
Os interessados devem ser

senhores solteiros de 60 a 75
anos que residem em Itabira
e estejam interessados em
conhecer uma senhora de 62
anos. “Linda, culta, carinhosa e muito elegante”, frisa o
sobrinho dedicado. Webster
contou que a tia é professora
aposentada, e morava com a
filha, mas a jovem se casou, o
Divulgação

Polícia Militar descobre garimpo clandestino
com 40 crateras abertas na zona rural
Barão de Cocais A Polícia Militar descobriu, no dia 13 de
maio, uma área de garimpo
ilegal em Barão de Cocais. No
local, havia cerca de 40 buracos, com cerca de 50 metros
de profundidade, o que corresponde à altura de um prédio
de 16 andares. Três pessoas
foram presas de posse de

ferramentas utilizadas para a
extração mineral. Com eles,
também foram apreendidos
R$ 12.793,34.
“Eles apuravam o mineral
bruto e levavam para Belo Horizonte. Lá o material era processado e, assim, retirado o
ouro”, informou o tenente Lino,
responsável pelas prisões.

50

metros de profundidade
tinham as crateras
abertas pelo garimpo
clandestino em
Barão de Cocais

que aumentou a solidão da viúva. Homens que se encaixem
no perfil devem enviar fotos e
contato, por mensagem privada, para o Facebook de Webster Aldrin Gonçalves.
Mas o sobrinho ressalta que
o convite é “apenas para senhores sérios e que desejam
compromisso”.

Três mortes por dengue são
confirmadas apenas neste ano
João Monlevade A Prefeitura
de João Monlevade confirmou,
no dia 8 de maio, dois óbitos
que estavam sob suspeita de
dengue no município: o aposentado Fábio de Oliveira Pinto e o
professor Juscelino Tadeu Gonçalves. Também morreu por
dengue, em 30 de março, uma
idosa que sofria de Lúpus. Com
as duas confirmações, são três
as mortes pela doença desde o
início do ano. Outras 59 pessoas foram diagnosticadas com
dengue no município. O número
de casos em João Monlevade
este ano já é quase dez vezes
o registrada no ano passado:
seis ocorrências. Cerca de 30
agentes de endemia trabalham
no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti.

HOSPITAL MARGARIDA
Em meio à situação de dengue no municípo, uma crise
financeira ameaça o funcionamento do Hospital Margarida.
Não é a primeira na história
que a instituição passa por dificuldades, mas esta pode ser
considerada a mais grave, uma
vez que o endividamento e o
atraso nos salários ameaçam
levar o centro de saúde a parar
o atendimento.
A dívida do Hospital Margarida está hoje na casa dos R$
16,5 milhões. “Porém, se a gente receber tudo que tem direito,
algo em torno de R$ 7 milhões,
deixaríamos a dívida do mesmo
tamanho de que quando assumimos”, explica o provedor
José Roberto Fernandes.
Divulgação

Árvores amanhecem danificadas em Itabira e vídeo enviado por internauta mostra ação de vândalo

Presídio de Barão de Cocais teve as visitas suspensas

Ação de vândalo destrói árvores em vias públicas

Visitas são suspensas após três
casos de tuberculose em presídio

Itabira A rua Juca Machado
em Itabira amanheceu coberta por galhos e folhas
de árvores. A vegetação foi
depredada durante a noite
de 19 de maio e, de acordo com a Polícia Militar do
Meio Ambiente, ocorrências
como esta não são comuns
no município.

O ato de vandalismo, segundo o órgão, requer medidas
cabíveis em lei como o envio
de uma viatura até o local e
a efetivação do boletim de
ocorrência.
FLAGRANTE
Depois do caso ser divulgado pela DeFato Onlline,

uma internauta enviou à redação um vídeo de um vândalo destruindo árvores.
No vídeo, um homem sem
camisa aparece pendurado
em uma árvore no canteiro
central da avenida Mauro
Ribeiro, próximo à Estação
Ferroviária, quebrando os
galhos e os jogando no chão.

Barão de Cocais Uma determinação da Justiça suspendeu
no dia 11 de maio, a visitação
de familiares no presídio de
Barão de Cocais. A medida foi
expedida após três internos
terem sido diagnosticados com
tuberculose. Familiares foram
pegos de surpresa pela manhã

com a suspensão das visitas.
Foi necessária a presença do
Comando de Operações Especiais (Cope) para reforçar a
segurança. A Seap informou
que está encaminhando todos
os presos da unidade para realização de exames e os laudos
serão encaminhados à Justiça.
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São Gonçalo terá complexo de segurança Prefeito de Santa Bárbara
integrando Bombeiro, PM e Defesa Civil descumpre a lei e não paga piso
Investimento Prédios serão construídos na avenida Contorno Oeste, ao lado do
futuro Centro Administrativo; Quartel da PM será o primeiro a ser executado

Informe Publicitário

A construção de um complexo integrado de segurança pública para reunir Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros e
Defesa Civil Municipal está em
fase de projetos em São Gonçalo do Rio Abaixo. Os prédios
serão construídos na avenida
Contorno Oeste, que interliga
a cidade à BR-381, bem próximo de onde será erguida a
nova sede da prefeitura.
Os projetos são distintos,
andam em velocidades diferentes, mas se complementam. De acordo com a equipe
da Secretaria Municipal de
Obras, a primeira construção
a ficar pronta será o quartel
da Polícia Militar. O projeto
executivo da obra está aprovado, pronto para ser licitado
e a expectativa do prefeito
Antônio Carlos Noronha Bicalho é de entregar o imóvel à
PM ainda este ano ou no início
de 2020.
O quartel terá 180 metros
quadrados e custará cerca de
R$ 1 milhão aos cofres municipais. Atualmente a, Polícia Mili-

tar se acomoda de maneira improvisada em uma casa alugada
pela prefeitura, aquém das necessidades da corporação.
CORPO DE BOMBEIROS
A construção da unidade
do Corpo de Bombeiros é mais
embrionária, mas está em discussão há cerca de dois anos.
Neste mês, o projeto registrou
avanço importante: o prefeito
Antônio Carlos formalizou
Protocolo de Intenções com
o comandante do 11º Batalhão
do Corpo de Bombeiros Militar,
tenente-coronel Alexsandro
Carlos de Oliveira Nunes.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de São Gonçalo do Rio Abaixo, Sebastião
Romualdo Pereira, que participa do desenrolar do projeto
desde o início, há um interesse
mútuo pela instalação do Corpo
de Bombeiros no município. Os
primeiros esboços do projeto
contemplam uma sede robusta,
com espaço para viaturas, ala
de atendimento, torres de treinamentos e até piscina.

Sérgio Santiago

Sebastião Pereira na área do
futuro complexo de segurança

OBRAS
Conforme o chefe da Defesa Civil de São Gonçalo do Rio
Abaixo, Sebastião Romualdo
Pereira, alguns fatores contribuíram para a escolha de São
Gonçalo como sede de uma
unidade regional dos Bombeiros. O principal deles, o custo
da obra, que será bancado pela
Prefeitura, a proximidade com
a BR-381, as barragens da mineração e as áreas densas de
florestas frequentemente vítimas de queimadas.

salarial a agentes de saúde

A lei federal 13.708/18, que
estabelece piso salarial para
todos os agentes comunitários
de saúde (ACS) do Brasil, não
está sendo cumprida em Santa
Bárbara. A denúncia foi formulada pelo Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos
do Executivo e Legislativo de
Catas Altas, Barão de Cocais
e Santa Bárbara (Sindcabasa).
A entidade prepara o ingresso
de uma ação na Justiça para
forçar o prefeito Leris Braga
(PHS) a cumprir a lei federal. “Há mais de quatro anos
estamos na luta para que os
agentes recebam o que é de
direito”, afirma Rita de Cás-

sia, presidente do Sindicabasa.
Atualmente o piso dos agentes está em R$ 1.250, com
aumento progressivo para R$
1.400 em 2020 e R$ 1.550 em
2021. Em Santa Bárbara, os
agentes ganham R$ 1.103,09.
A sindicalista se queixa da falta
de diálogo com o atual prefeito
santa-barbarense, Leris Braga, que não recebe o sindicato
para negociar. A sindicalista diz
que até as pautas de reinvindicações em épocas de acordo
coletivo são enviadas ao prefeito através de carta registrada
pelo Correio. Procurado pela
reportagem, o prefeito não se
manifestou.

Sérgio Santiago

A presidente do Sindicabasa, Rita de Cássi ia Ribeiro Ferreira

Mart Minas é mais um grande projeto da MMGB que chega a Itabira
Fundada no ano de 2010, a
partir de uma sociedade entre
as arquitetas Mary Jeanne Cabral e Cláudia Dutra com o engenheiro civil Bernardo Cabral
Pires, a MMGB atua no ramo
da engenharia e da arquitetura com destaque em projetos
de grande porte. De acordo
com Mary Jeanne, fundadora
da empresa, a MMGB surgiu a
partir da necessidade de se ter
uma empresa voltada para a
criação de projetos de ampla
dimensão. “Trabalhava em um
escritório individual quando de-

cidi me dedicar a esse tipo de
projeto”, conta.
Com 30 anos de experiência, Mary Jeanne decidiu ingressar no ramo da arquitetura
comercial, pelo contato com a
engenharia civil, em grandes
empreendimentos como centrais de distribuição de congelados e secos, shopping center,
atacarejos e supermercados.
“Trabalho desde criações residenciais a edifícios comerciais.
Acabei me interessando pelo
setor pelo contato próximo
com a engenharia. Esse tipo de

projeto veio com o conceito de
engenharia e arquitetura trabalharem juntos”, disse.
MART MINAS
A MMGB atualmente está
responsável pela obra do Mart
Minas em Itabira, conduzindo
in loco o desenvolvimento. “O
acompanhamento do projeto
do atacado e varejo é muito
satisfatório, por ser feito na cidade onde eu nasci. Sou de Itabira e é uma obra que vai trazer
benefícios muito grandes para
a cidade”, finaliza Mary.

Projeto do Mart Minas em Itabira, desenvolvido pela MMGB

Realizando sonhos

Proposta deve ser personalizada
A arquiteta Mary Jeanne
chama a atenção para a importância de uma proposta
personalizada para a identidade da empresa ou residência, além de propor a resolução de problemas.
Trabalhamos para realizar sonhos, sejam eles
empresariais ou individuais. A arquitetura também

tem como função resolver
problemas relacionados ao
bem-estar, à funcionalidade,
à logística, à estética e à sustentabilidade, dentre outros.
“É muito gratificante quando
você vê um projeto sendo
feito na íntegra porque você
percebe o resultado disso no
uso pelas pessoas e do espaço criado”, disse.

MMGB Engenharia e Arquitetura | Av. Celso Porfírio Machado, 408,
Belvedere, BH/MG | (31) 3284 0773 | E-mail: central@mmgb.arq.br

Arquiteta Mary Jeanne, uma das sócias do escritório MMGB

A missão de colocar sonhos
no papel para que se tornem realidade é uma tarefa de imensa
responsabilidade para a MMGB.
“Dentre os projetos mais marcantes da minha carreira está a reforma da casa onde funciona o nosso
escritório. Projetar para nós mesmos é um grande desafio e sinto
que conseguimos passar o que
queríamos. A arquitetura ficou
esteticamente bonita, o espaço é
propício ao trabalho de maneira
descontraída e com conforto”, diz
a arquiteta Mary Jeanne.
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NOTÍCIAS DA MINERAÇÃO
Na Justiça, de novo
A Prefeitura de São Gonçalo
do Rio Abaixo tentará na Justiça
a liberação para que a mina de
Brucutu, da Vale, volte a operar em sua capacidade plena.
A planta de produção voltou a
ter seu funcionamento limitado
após nova decisão judicial que interrompeu as atividades da barragem de Laranjeiras, localizada
em Barão de Cocais.
O município diz entender que
“não há fato novo que justifique
nova suspensão das atividades
da barragem de Laranjeiras,
uma vez que a empresa apresentou laudos recentes às au-

toridades que atestam a estabilidade da estrutura”. E que, “por
essa razão foi solicitada à Procuradoria Jurídica interposição do
recurso cabível para a retomada
das atividades de Brucutu”.
Não será a primeira vez que
a Prefeitura de São Gonçalo do
Rio Abaixo entrará em uma disputa judicial da Vale. Em meados de abril, o município obteve
êxito ao impetrar um recurso
especial contra uma liminar
que suspendeu as atividades da
outra estrutura de rejeitos de
Brucutu, a barragem Sul, localizada na própria cidade.

Vale garante empregos por um ano
Com a produção fortemente
atingida em Minas Gerais após
o desastre de Brumadinho, a
Vale é questionada por sindicalistas e prefeitos a respeito
da manutenção dos empregos.
Em reunião com representantes da associação dos municípios mineradores (Amig), na
primeira semana de maio, diretores da companhia se comprometeram a não promover
demissões pelos próximos 12

meses em função da crise.
A garantia foi dada pelos
diretores da Vale das áreas de
Sustentabilidade e Relações
Institucionais, Luiz Eduardo
Osório; de Relações Institucionais Sudeste, Sérgio Leite;
e da Cadeia de Ferrosos, Vagner Loyola. Durante a reunião,
o diretor Luiz Eduardo Osório
afirmou que a mineração em
todo o país está sendo colocada em xeque.

Itabira “salva” produção da Vale

230

R$
mil por dia é o que
a Prefeitura de São
Gonçalo deixa de
arrecadar com a Cfem
enquanto Brucutu
estiver com sua
capacidade reduzida

“

Nenhuma empresa no
Brasil jamais enfrentou
uma situação parecida,
especialmente em
questões como a
tributária.

“
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Luiz Eduardo Osório, diretor
de Sustentabilidade e Relações
Institucionais da Vale

Itabira foi a única cidade com
operações da Vale em Minas
Gerais que registrou números
positivos para a empresa no
primeiro trimestre de 2019.
Na comparação com o mesmo
período do ano passado, a extração de minério de ferro nas
jazidas itabiranas subiu 2,8%,
alcançando 9,3 milhões de toneladas.
A Vale teve um primeiro
trimestre de baixas após a tragédia de Brumadinho. Com produções paralisadas e medidas
judiciais que se avolumam, a

produção da empresa em todo
país recuou 11% na comparação
com os três primeiros meses
de 2018. Quando observados os
números do último trimestre do
ano passado, o recuo produtivo
é ainda maior em 2019: 28%.
Em Minas Gerias, com exceção de Itabira, a Vale registrou
índices negativos em todas as
unidades, tanto na comparação com o primeiro trimestre
de 2018 quanto na comparação
com os três meses imediatamente anteriores (outubro, novembro e dezembro).

Divulgação

Vale em Itabira, única cidade de MG com números positivos em 2018

Barragens x processamento a seco
A Vale anunciou em 13 de
maio que investirá R$ 11 bilhões nos próximos cinco anos
para instalar e ampliar o uso
do processamento a seco nas
operações de extração de minério de ferro no Brasil. A medida, no entanto, não deve ser
aplicada inicialmente em Itabira e outras cidades de Minas
Gerais. Isso porque, segundo
a empresa, o teor do produto
extraído nesses locais exige
o uso de água no processo e,
consequentemente, o depósito
de rejeitos em barragens.
De acordo com a Vale, o processamento a seco está vinculado à qualidade do minério de
ferro extraído na frente de la-

vra. Em Carajás, por exemplo,
o teor de ferro chega a 64%
de ferro. Já em Minas Gerais, o
teor médio é de 40% de ferro.
Em Itabira, é de 45,6%.
A Vale afirma que investiu
quase R$ 66 bilhões para ampliar o processamento a seco no
Brasil nos últimos 10 anos. Em
Minas, esse tipo de processamento está presente em diversas unidades, como Alegria, Fábrica Nova, Fazendão, Abóboras,
Mutuca, Pico e Fábrica. Na mina
de Brucutu, em São Gonçalo do
Rio Abaixo, uma parte da produção é feita a seco. Na fase de expansão da mina, já licenciada, o
tratamento será completamente sem uso de água.

Produção em alta em Conceição
A produção da Anglo American com o complexo Minas-Rio, que inclui a extração de
minério de ferro em Conceição
do Mato Dentro, cresceu 61%
no primeiro trimestre de 2019,
na comparação com o mesmo
período no ano anterior. A extração chegou a 4,9 milhões de
toneladas nos primeiros três
meses do ano. Em 2018, neste
mesmo período, o resultado foi
de 3 milhões de toneladas.
Segundo a Anglo American,
“o aumento reflete as otimizações da operação realizadas durante a paralisação de

2018”. Entre março e dezembro, as atividades da mineradora ficaram desativadas por
causa de dois rompimentos
no mineroduto que liga a mina
em Conceição do Mato Dentro
ao porto de São João da Barra,
no Rio de Janeiro. A previsão da
Anglo American é de que a produção total do ano fique entre
18 e 20 milhões de toneladas
de minério de ferro. A empresa segue em processo de expansão na Etapa 3. A meta é
chegar à capacidade produtiva
plena de 26,5 milhões de toneladas em 2020.
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2º Tabuleiro Jazz Festival: combinação de
música de qualidade e paisagem parasidíaca

Conceição do Mato Dentro Durante três dias - de 17 a 19 de maio - o distrito de Tabuleiro, onde está localizada a maior cachoeira de
Minas Gerais, foi palco do evento promovido pela prefeitura com todas as atrações, muitas delas internacionais, gratuitas para o público
Fotos Antônio Sadi

“

Durante três dias, o distrito de Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, foi palco de apresentações de Jazz, incluindo atrações internacionais

O Festival de Jazz do
Tabuleiro já está sendo
considerado pela crítica no
Brasil um dos melhores
festivais do país. O mais
interessante é a interação
com a comunidade do
Tabuleiro, é uma interação
completa do Jazz com a
comunidade e também
com a natureza

“

Importantes nomes do Jazz
estiveram reunidos de 17 a 19 de
maio no distrito de Tabuleiro, em
Conceição do Mato Dentro, para a
segunda edição do Tabuleiro Jazz
Festival. Com entrada franca, o
evento reuniu grandes atrações
internacionais e regionais numa
programação diversificada.
Segundo o curador do Tabuleiro Jazz Festival, o violonista
Aliéksey Vianna, a proposta do
evento foi promover uma grande diversidade de manifestações
culturais, por meio do diálogo
entre artistas com distintas referências e linguagens. “Este ano,
conseguimos abrir mais o leque,
com uma variedade ainda maior
de ingredientes nesse caldeirão
musical, mas mantendo o mesmo nível de qualidade”, disse.
Este ano, o evento prestou
uma homenagem ao músico
mineiro Toninho Horta pelo seu
aniversário de 70 anos. Toninho,
que é um dos músicos brasileiros
de maior prestígio no mundo do
jazz, foi uma das estrelas da primeira edição do festival.

José Fernando Aparecido
de Oliveira, prefeito de
Conceição do Mato Dentro

Toninho Horta foi homenageado durante o festival A assessora de comunicação, Amanda Lages Guerra

