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Informamos que esta
edição de O LIBERAL
circula com tiragem reduzida
e distribuição em pontos
localizados. Devido à
pandemia do coronavírus,
nossa equipe está
instruída a não entregar
o jornal em mãos.
Agradecemos a compreensão.

Sexta-feira, 19 de junho/2020

Asfalto já é realidade no bairro
Metalúrgico, em Cachoeira do Campo
Ane Souz

Fórum de Mariana
terá novo local
pág. 7

Os dias têm sido de muito trabalho
nos bairros Metalúrgico e Dionísio, em
Cachoeira do Campo, onde máquinas
lançam o asfalto em diversas ruas,
transformando a realidade da população que esperava há anos por essa benfeitoria. As obras prosseguem até que
toda a pavimentação seja concretizada.
“É um sonho que virou realidade.
É um conjunto de obras que começa
pela rua José Avelino Murta, passa pela
avenida Metalúrgicos e sobe a rua da
Marmelada e a rua Sagrada Família,
contemplando todo o bairro Dionísio.
É uma obra importantíssima para Cachoeira do Campo”, destaca o vice-prefeito, Ailton Miranda, o Tico.
Com os trabalhos acontecendo,
os moradores se dizem aliviados e já
contabilizam os ganhos com os novos
investimentos realizados pela Prefeitura. Segundo eles, a poeira no tempo da
seca, a lama e os alagamentos nos tempos de chuva ficam no passado de agora em diante. É o que diz a professora
Maria Aparecida Gomes, moradora há
50 anos da rua José Avelino Murta, no
bairro Metalúrgico. “Eu tinha vergonha
de receber visitas. Agora estou até reformando minha casa. Melhora a auto-

-estima para convidar os amigos. Acabou a poeira, posso deixar a casa aberta.
Outra realidade. É muito importante isso pra gente. Eu agradeço muito. Quem
cumpre o dever, recebe nota boa. Nota
10 para a prefeitura de Ouro Preto, com
certeza”, finaliza a professora.
Quem também agradeceu a chegada de toda infraestrutura no Metalúrgico foi a moradora Eliane Ferreira. “Vai
ajudar no desenvolvimento imobiliário,
comercial e econômico do bairro. Principalmente porque moramos distante de
supermercados, farmácias e padarias. É
uma área grande que agora tem maior
possibilidade de investimentos. É uma
necessidade dos moradores que ficou no
projeto por muitos anos”, afirma.
“Melhora tudo. Vai valorizar muito. Aqui é acesso às ruas principais de
Cachoeira”, concordou Tânia Borges,
outra moradora do bairro.
As obras das novas pavimentações
são compromissos cumpridos pela
atual gestão com o propósito de mudar
a realidade e proporcionar uma nova
relação dos moradores com o local onde vivem, promovendo, ainda, melhor
qualidade de vida àqueles que há décadas viviam no esquecimento.

Agência da Caixa de Itabirito é
reaberta após passar por desinfecção
A assepsia foi realizada após um funcionário do banco apresentar
suspeitas de contaminação por COVID-19
GLAUCIENE OLIVEIRA

Retomada de obras em
Bento Rodrigues - Mariana
pág. 8

A agência da Caixa de Itabirito
foi reaberta nesta quinta-feira (18)
após ser temporariamente fechada na
quarta-feira (17). De acordo com a
Assessoria de Imprensa do banco, a
suspensão das atividades presenciais
foi ocasionada pelo fato de um funcionário do banco estar com sintomas
gripais e com suspeita de contaminação por COVID-19.
Após o registro do caso suspeito,
a instituição bancária adotou todos os
protocolos preventivos à disseminação e realizou uma limpeza e assepsia
geral na unidade. “O banco ressalta
que os protocolos de higiene diários
foram ampliados e ocorrem de maneira dinâmica e frequente. O fechamento de agências para higienização ocorre sempre que é identificado qualquer nível de risco de contaminação, visando a proteção
dos empregados, clientes e parceiros. Após o processo de higienização, as agências podem ser reabertas”, explicou em nota.

Acadêmicos do São Cristóvão
completam 40 anos
pág. 2
Itabirito e Ouro Preto retornam
à onda verde do Covid -19
pág. 4

Glauciene Oliveira

Avenida José Farid Rahme
é inaugurada nesta sextafeira, dia 26, em Itabirito
pág. 11
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Escola de Samba Acadêmicos de
São Cristóvão completa 40 anos

A ESASC é atual campeã do carnaval de Ouro Preto e uma das
mais antigas e tradicionais escolas de samba da cidade
GLAUCIENE OLIVEIRA

89,3 FM

Ouro Preto

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

A Escola de Samba Acadêmicos de São Cristóvão
(ESASC) completou na última sexta (12) 40 anos de fundação, trabalho social e muito samba no pé. A atual campeã do
carnaval de Ouro Preto é uma das mais antigas e tradicionais
escolas de samba da cidade e uma das mais populares de
Minas Gerais.
História
A história da agremiação começou através de um grupo
de amigos moradores do bairro que pelo do amor ao samba
se juntaram para formar o Bloco “Estrela Dalva”, em homenagem à “Dona Neném Lalau”, uma senhora muito conhecida e querida por todos da comunidade.
O bloco foi crescendo e cada vez a comunidade começa
a fazer parte e contribuir para sua evolução. Então, no 12 de
junho de 1980 a ESASC, foi, oficialmente, fundada. Desde
então, a agremiação, que é representada pelas cores verde e
rosa, vem colecionando títulos e ganhando cada vez mais
espaço e carinho da população. A escola foi campeã no carnaval de 2002, 2003, 2015, 2019 e 2020.
Homenagem
Mesmo com o isolamento social, provocado pela pandemia do COVID-19, os membros e admiradores da ESASC
não deixaram de homenagear a verde e rosa. Uma série de
vídeos e textos comemorativos foram publicados nas redes
sociais. Além disso, na noite do dia 12 de junho os moradores iluminaram e alegram o bairro com luzes, fogos de artifício e uma salva de palmas através das janelas de suas casas.
Em seu vídeo de homenagem, o Presidente, Lúcio da
Silva André (Tiço), relembrou sua história na escola de samba, da qual faz parte desde criança. “Comecei bem novo,
passei por várias áreas e desde o início eu já me empolguei
com escola e em 2015 tive a honra e a responsabilidade de
assumir a presidência. Eu amo muito essa São Cristóvão,
dentro dela fiz muitas amizades. Quero agradecer a todos
que fazem parte da nossa histórica e pedir que as pessoas
venham cada vez mais abraçar a nossa escola”, destacou.
Já a madrinha de bateria, Sidnéa Santos, afirmou seu orgulho em fazer parte da escola. “A história da ESASC se
mistura com a minha história de vida. Aos 4 anos eu vi a

comunidade toda do meu bairro e parte da minha família envolvida na criação dessa escola que tenho orgulho de dizer
que faço parte. Eu quero desejar paz, união e vida longa a
nossa escola. São 40 anos de história, de glória, de carnaval,
de alegria, de choro, de tudo”, ressaltou.
Futuro
O carnavalesco, Antônio Sérgio (Toninho), explica que
assim que um carnaval é finalizado eles já começam a planejar e preparar o do ano seguinte. Ele ressalta que o sucesso
da escola está fundado na união e dedicação de toda comunidade.
Toninho afirma ESASC já está planejando o próximo
carnaval e que as expectativas são as melhores. “Nosso objetivo é fazer outros carnavais ainda maiores do que os que
temos feito. Sabemos das dificuldades, mas isso não impede
de sempre dedicarmos um tempo para escola. Já estamos
com o próximo carnaval em mente, estamos sonhando com
ele faz tempo e acredito que fará história mais uma vez”,
pontuou.

Centro de Atenção Psicossocial da Infância
e Juventude completa 12 anos de atividade
O Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude (CAPSij), que integra a Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS) e promove atendimento de saúde mental infanto juvenil, estreou na cidade de Ouro Preto doze anos atrás, no
dia 12 de junho. O CAPSij faz parte do Sistema Único de
Saúde, o SUS.
A coordenadora Christine Viana participou da elaboração do projeto técnico para o credenciamento do serviço no
Ministério da Saúde, acompanhou toda a trajetória do CAPSij Ouro Preto, e garante que os resultados dos trabalhos, ao
longo do tempo, foram bastante positivos: “Percebe-se na
rotina e nas comemorações a satisfação dos nossos usuários,
das famílias, e também da dos nossos profissionais, todos

sempre de braços abertos para receber os usuários”, diz a
coordenadora.
Assim como os membros da sua equipe, Christine, que
também atua como representante da Secretaria Municipal de
Saúde junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, CMDCA, sabe da importância dos serviços
realizados: “Amo o que faço, e faço com amor e dedicação”.
O CAPSij Ouro Preto está presente também nos distritos, mantém um Centro de Convivência em Cachoeira do
Campo e desenvolve ações em escolas, nas Unidades Básicas de Saúde e também em outras instituições. Possui ainda uma parceria com o Fórum Intersetorial da Criança e do
Adolescente.
Ane Souz
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CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco XV
Chegamos ao meio do ano, ano perdido, se consideradas
tão somente as realizações materiais, mas que pode estar a
render bons frutos nos modos de encarar a vida como um
todo, se bem assimiladas as lições. É por meio do sofrimento
que o Homem aprende, razão pela qual a COVID-19, com
suas consequências mundiais, pode estar a lembrar que o
indivíduo não é tão somente um monte de carne e ossos,
dependente de realizações voltadas ao TER, ou seja, ao acúmulo de coisas. Ele, sim, é interdependente no meio da sua
espécie e deve, com seu semelhante conviver, não o tendo
como meio de alcançar objetivos pessoais, mas parceiro na
vida que é comum a todos da espécie, não importando onde
possa estar e como viva cada indivíduo.
A COVID-19, embora pareça ser, no primeiro momento,
não é a que causa mais mortes. Entretanto, sua capacidade de contaminação tão rápida e a natureza do sofrimento
imposto aos pacientes causam demanda por serviços médicos, de tal forma, que a capacidade instalada se esgota em
curto espaço de tempo. Na verdade, a pandemia causa mais
susto à população pelo número de contaminados, em curta
fração de tempo, requerendo urgência e tratamento dedicado. Como a contaminação se dá mais pelo contato pessoa a
pessoa, não se descartando o contato indireto, feito onde se
pousam mãos contaminadas, recomenda-se o distanciamento entre as pessoas, além de circulação, nas ruas, restrita ao
absolutamente necessário. Para higienização das mãos, depois de contato com superfícies tocadas por outras mãos, recomenda-se ter à mão o álcool em gel ou “alcoogel”, para uso
imediato. Observe-se, entretanto, que o distanciamento entre
pessoas é para todos os lugares e ocasiões, mas circulação
restrita é mais recomendada para cidades populosas, cujas
ruas estão sempre cheias de pessoas em movimento. Em
localidades menores, onde aglomerações espontâneas não
chegam a acontecer, a circulação pode ser mais livre, desde
que se use máscara e se pratique a higienização das mãos.
Entretanto, o que se vê acontecer é o contrário; pessoas trancadas dentro de casa, com medo, enquanto nas grandes cidades, muita gente está nas ruas a correr e oferecer perigo.
Além das perdas de vidas sempre valiosas, muitas vezes
inevitáveis devido à gravidade dos casos, a pandemia desarranjou a economia mundial, causando falência de empresas
e, consequentemente, levando legiões de trabalhadores ao
desemprego, penúria e fome. As favelas, a falta de moradia
e falta de saneamento básico, na base da pirâmide social,
são problemas agudos, que se evidenciam no transcurso da
pandemia. Contribuem para maior disseminação da doença
e, de alguma forma, impedem ações rápidas e eficientes, no
combate à mesma. Se não atacadas essas questões, de
frente, imediatamente após a retração da COVID-19, o que
se considera difícil debaixo deste sistema político-partidário,
corrupto e sem sustentação moral na sociedade, esta própria terá de pôr as mãos na massa. A miséria, na qual se
assenta o crime para justificar sua existência contra o Estado
e serve como meio de reduzir saúde e eliminar vidas, deverá
ser combatida sem trégua e sem demagogia. O ser humano
deve contar com o mínimo, em sua defesa física e na preservação de sua saúde, antes que entre a mão do Estado!
O que se vê, entretanto, é maior quebra desse direito, diretamente ligada a roubos e desvios de recursos e equipamentos
destinados ao combate à epidemia dentro dos hospitais. Não
bastasse isso, o interesse político se sobrepõe à questão da
saúde com o uso da pandemia como instrumento para a conquista de votos em futuras eleições.
Brasil teve mais tempo que outros países, para se preparar e se defender contra o novo coronavírus, Estaria a ter
mais sucesso também, se o campo não estivesse minado
pela corrupção e politicalha.
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Brasil não conseguiria combater a
pandemia sem os servidores públicos
Em tempos da COVID-19,
muitos setores têm sido fundamentais na estratégia que visa combater
a maior epidemia do século. Nesse
sentido, nunca foi tão importante
reconhecer o trabalho feito pelos
servidores públicos, como profissionais da saúde, da educação, da
segurança, entre outros.
Na verdade, a atuação do servidor sempre tem sido exemplar. Diariamente, milhares de profissionais
de várias áreas ajudam a população,
seja nos hospitais, nas escolas, nas
delegacias, policiando ruas, entre
outros lugares. A pandemia evidenciou que seria impossível combater
o coronavírus sem a participação
efetiva dos servidores públicos.
Não dá para imaginar chegar a um

hospital e não encontrar médicos
ou enfermeiros ou assistentes de
saúde para o correto e rápido atendimento.
Os profissionais da saúde, por
exemplo, necessitam de todo o
nosso apoio, já que atuam na linha
de frente da crise sanitária, passando por diversas dificuldades como
jornadas exaustivas de trabalho e,
muitos, em condições extremamente precárias. Aliás, somente na
área da saúde, mais de 30 mil profissionais foram contaminados com
a COVID-19, número que pode
crescer ainda mais de acordo com o
próprio Ministério da Saúde.
Também pedimos mais respeito à atuação dos servidores, que
são alvos de políticas equivocadas

do governo e, consequentemente,
de críticas injustas e até agressões
covardes por parcela da população.
Reconhecer o trabalho dos servidores neste momento é uma forma de
contribuir para minimizar os impactos da pandemia.
A Confederação Nacional dos
Servidores Públicos (CNSP) parabeniza e agradece o empenho de
todos os funcionários públicos que
estão focados na prestação de um
serviço fundamental para salvar
vidas. O Brasil precisou, precisa e
sempre vai precisar dos servidores
públicos. E nós estamos aqui para cumprir o nosso papel agora e
na pós-pandemia. *Presidente da
Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP)

Atribuições das Promotorias da
Comarca de Ouro Preto são redistribuídas
A mudança ocorreu através de uma decisão liminar da Procuradoria-Geral de Justiça
GLAUCIENE OLIVEIRA

Por meio de decisão liminar da
Procuradoria-Geral de Justiça, os
Promotores de Justiça da Comarca
de Ouro Preto firmaram um acordo
para a redistribuição consensual das
atribuições entre as promotorias da
Comarca. O ofício foi assinado no
dia 09 de junho de 2020.
De acordo com a modificação,
a 1ª Promotoria de Justiça Ouro
Preto, conduzida pelo Promotor
de Justiça Edvaldo Costa Pereira
Júnior, passará a ficar responsá-

vel pelas áreas de Defesa do Meio
Ambiente e Patrimônio Histórico e
Cultural, Habitação e Urbanismo,
Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos e Defesa do Consumidor.
A 2ª Promotoria, dirigida pela
Promotora de Justiça Substituta
Aline Silva Barros, atuará perante o
Juízo Criminal, Combate ao Crime
Organizado e ao Tribunal do Júri.
A terceira, de responsabilidade
do Promotor de Justiça Flávio Jordão Hamacher, vai operar sobre o
Juízo Cível (2ª Vara Judicial) Defesa da Saúde, Defesa do Patrimônio

Público e sobre a Tutela das Fundações e Registros Públicos (atuação
extrajudicial e judicial).
Já 4ª Promotoria de Justiça,
após a mudança, ficou responsável
pelas áreas de Defesa das Crianças
e Adolescentes (Cível e Infracional) Defesa dos Direitos Humanos, Apoio Comunitário, Conflitos
Agrários, Fiscalização da Atividade
Policial, Atuação perante o Juizado
Especial, Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
Defesa da Ordem Econômica e Tributária, slém da atuação perante o
Juízo da Execução Penal.

Hospital de Campanha é suporte
importante no enfrentamento à
Covid 19 em Ouro Preto
Ane Souz

Hospital
de Campanha
foi o
segundo
a ser
entregue
em MG

A atuação no combate ao coronavírus no município de Ouro
Preto tem sido muito positiva.
Mesmo com número crescente de
casos confirmados, o trabalho tem
possibilitado que a cidade responda
bem, evitando um colapso no sistema de saúde. Esse trabalho é feito
com planejamento e com base na
ciência.
Nas ações implementadas é
necessário abordar a importância do hospital de campanha nos

resultados alcançados. Entregue
à população no dia 13 de abril, o
segundo em Minas Gerais a entrar
em funcionamento, ele conta com
uma equipe preparada para atender
os pacientes e contabiliza números
importantes:
• 12 internações;
• 17 internações com transferência para a Santa Casa;
• 107 pacientes em observação
(até 24 horas/ realização de exames
e/ou medicação);

• 245 atendimentos ambulatoriais.
Foram totalizados 381 atendimentos até a última quarta-feira,
tendo ainda a realização de 6 testes
rápidos positivos e 3 swabs também
positivos. No hospital de campanha,
que possui 50 leitos, são internados
pacientes de pequena a média gravidade, quando não é aconselhável o
tratamento em domicílio e ao mesmo tempo não há indicação de encaminhamento para a Santa Casa.
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PANORAMA

Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 01/06 a 18/06/2020
Extratos de Licitações

Os companheiros do Coral Cristo Rei de Ouro Preto dão os parabéns pelos 56 anos.
Na oportunidade, congratulam ainda o fundador do coral, Padre Agostinho de Lourdes Coimbra de Oliveira, com 100 anos de vida, e a organista Dayse Coimbra de Oliveira. Lembram também, saudosamente, todos que participaram da família do coral e
desejam sucesso para o novo regente, músico Waldeci Luciano Ferreira.
Hanster Silva

Casaram-se
no último dia
10 de junho,
em Glaura,
nossa colega
de equipe,
Raniele Ferreira Garcia
da Silva, e
Diego José
Calixto, funcionário da
Bemil, natural
de Rodrigo
Silva. Ao
casal, receba
os parabéns
da equipe do
jornal O Liberal e muitas
felicidades!
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N

a última Reunião da
Câmara Municipal de
Ouro Preto, realizada nessa
terça-feira (16), os vereadores debateram diversas
demandas da comunidade.
Entre elas, representação
que será enviada à Cemig questionando o não
atendimento a nenhum
dos 10 documentos de
complementação de redes
nesses quatro anos. Outra
demanda apresentada
durante a Reunião, de
autoria do vereador Wander Albuquerque (PDT),
solicita limpeza ao lado do
ginásio poliesportivo do
distrito de Santa Rita. “Essa
indicação chegou no nosso
gabinete por meio da nossa
assessoria e as pessoas relatam que aparecem alguns
animais, caracterizando
riscos a saúde das pessoas
que utilizam o espaço, inclusive de crianças’, disse
o vereador durante a Reunião. O vereador Mercinho
(MDB) também assinou o
documento, ressaltando a
importância de dar atenção
ao espaço.

Itabirito e Ouro Preto retornam à
onda verde do Minas Consciente
GLAUCIENE OLIVEIRA

A macrorregião de Saúde Centro, onde ficam localizadas as cidades de Ouro Preto e Itabirito, retornarão à onda verde do programa Minas Consciente, criado pelo Governo do estado
para promover a reabertura dos comércios e a retomada econômica gradual nas cidades mineiras durante a pandemia do coronavírus. A decisão foi anunciada pelo Comitê Extraordinário COVID-19, nesta quarta-feira (17). Todas as mudanças definidas pelo órgão entrarão em
vigor a partir do próximo sábado (20).
Além das duas cidades da Região dos Inconfidentes, o retrocesso à onda mais rígida que
consta no programa atinge todas as 101 cidades da macrorregião de Saúde Centro que aderiram ao plano. Após terem migrado para a Onda Branca no dia 11 de junho, agora esses
municípios estão orientados a manter abertos somente os serviços considerados essenciais,
como farmácias, supermercados, padarias e bancos.
A decisão foi tomada em função do aumento do número de casos na região, colocando em
risco a capacidade da rede hospitalar. O governador do estado, Romeu Zema, fez um alerta
sobre o avanço da doença em Minas e pediu que a população mantenha o máximo possível
de isolamento. “Pedimos para que o mineiro, que se comportou tão bem até agora, não relaxe
com relação às medidas preventivas. Minas Gerais já rompeu a barreira dos 500 óbitos, uma
marca triste, e sabemos que esse número, independentemente das nossas ações, continuará
subindo até o momento de pico que, conforme a previsão dos especialistas, deve ser no mês
de julho. Por isso, peço que todos redobrem os cuidados nas próximas 4 ou 5 semanas, porque
elas serão decisivas. Se passarmos bem por esse período, com certeza teremos um horizonte
mais seguro a partir daí”, afirmou.
O mapa das cidades que fazem parte do Minas Consciente e a lista de atividades autorizadas em cada onda está disponível no site:
mg.gov.br/minasconsciente

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado da Chamada Pública nº002/2020, objeto: aquisição de produtos alimentícios perecíveis visando atender a demanda do
Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAEF, PNAEP, PNAEC
e PNAEJA) do Município de Ouro
Preto, durante doze meses. Licitante
vencedor: Cooperativa dos Agricultores Familiares de Ouro Preto e Região
- COOPAFOR com o valor global
total de R$ 250.280,84. O Município
de Ouro Preto adjudica e homologa
o presente objeto. Marineth Márcia
Monteiro – Presidente da CPL/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública a licitação do Pregão
Eletrônico nº014/2020 de objeto
aquisição de equipamento médico
hospitalar e mobiliário para atendimento dos usuários da Policlínica
Municipal. Recebimento das propostas por meio eletrônico no site www.
bllcompras.org.br: de 16/06/2020 às
14:00 horas até 26/06/2020 às 11:00
horas. Início da Sessão de disputa prevista para o dia 26/06/2020 às 13:00
horas. Edital no site www.ouropreto.
mg.gov.br, link Licitações e no site
www.bllcompras.org.br:
Informações: (31) 3559-3301. Fábio Rodrigues Braga – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o Resultado de
habilitação e proposta de preços do
Pregão Eletrônico SRP nº015/2020
– aquisição de papel A4 branco e reciclado. Empresa vencedora Space
Informática e Móveis para Escritório
Eireli - CNPJ: 14.190.355/0001-03,
que ofertou o valor unitário para o
item 01: R$ 13,10, perfazendo o valor
de R$ 297.461,70; item 02: R$ 23,00,
perfazendo o valor de R$ 51.957,00;
item 03: R$ 13,10, perfazendo o valor
de R$ 99.153,90; item 04: R$ 23,00,
perfazendo o valor de R$ 17.319,00;
Marineth Monteiro – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o resultado parcial de
habilitação e proposta de preços do
Pregão Presencial SRP nº02/2020 –
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para as unidades
escolares atendendo à solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;
Julgamento: menor preço unitário
por item. Após análise, o pregoeiro
julga habilitadas e vencedoras do
procedimento licitatório as empresas:
M.O.T.A. Comercial Ltda. – EPP
com o valor unitário de: R$ 9,20 para o Item 02 (Ampla Concorrência)
e Item 43 (Cota Reservada ME/EPP)
– Açúcar cristal, R$ 1,06 para o Item
10 (Ampla Concorrência) e Item 51
(Cota Reservada ME/EPP) – Canjiquinha Amarela, R$ 5,07 para o Item
13 (Ampla Concorrência) e Item 54
(Cota Reservada ME/EPP) – Extrato
de tomate simples, R$ 3,00 para o
Item 17 (Ampla Concorrência) e Item
58 (Cota Reservada ME/EPP) – Macarrão alfabeto, R$ 3,64 para o Item
20 (Ampla Concorrência) e Item 61
(Cota Reservada ME/EPP) – Macarrão parafuso colorido; Amazônia Indústria e Comércio Ltda. com o valor
unitário de: R$ 14,70 para o Item 04
– Arroz Agulhinha – Cota Principal e
R$ 1,15 para o Item 25 – Sal refinado
iodado – Cota Principal; CNA Multiformato e Logística Ltda. – ME com o
valor unitário de: R$ 18,30 para o Item
07 (Ampla Concorrência) e 48 (Cota
Reservada ME/EPP) – Biscoito Rosquinha de Coco, R$ 3,60 para o Item
14 (Ampla Concorrência) e Item 55
(Cota Reservada ME/EPP) – Farinha
de mandioca torrada, R$ 25,70 para o
Item 34 (Ampla Concorrência) e Item
75 (Cota Reservada ME/EPP) – Fórmula infantil 6 meses a 1 ano, R$ 2,37
para o Item 38 (Ampla Concorrência)
e Item 79 (Cota Reservada ME/EPP)
– Farinha de trigo especial; Potencial Distribuidora Eireli com o valor
unitário de: R$ 5,39 para o Item 15
(Ampla Concorrência) e Item 56 (Cota Reservada ME/EPP) – Feijão maquinado; Nutri Comércio Eireli com o
valor unitário de: R$ 2,99 para o Item
08 (Ampla Concorrência) e Item 49
(Cota Reservada ME/EPP) – Biscoito Cream Cracker Integral, R$ 3,44
para o Item 11 (Ampla Concorrência)
e Item 52 (Cota Reservada ME/EPP)
– Coco ralado, R$ 1,75 para o Item
16 (Ampla Concorrência) e Item 57
(Cota Reservada ME/EPP) – Fubá mimoso, R$ 2,84 para o Item 18 (Ampla
Concorrência) e Item 59 (Cota Reservada ME/EPP) – Macarrão espaguete,
R$ 4,18 para o Item 30 (Ampla Con-

corrência) e Item 71 (Cota Reservada
ME/EPP) – Tempero alho e sal, R$
3,06 para o Item 37 (Ampla Concorrência) e Item 78 (Cota Reservada
ME/EPP) – Biscoito polvilho; Versatil
Comércio Eireli com o valor unitário
de: R$ 8,50 para o Item 01 (Ampla
Concorrência) e Item 42 (Cota Reservada ME/EPP) – Achocolatado em
pó, R$ 21,29 para o Item 06 (Ampla
Concorrência) e Item 47 (Cota Reservada ME/EPP) – Biscoito maisena,
R$ 2,83 para o Item 21 (Ampla Concorrência) e Item 62 (Cota Reservada
ME/EPP) – Mistura para bolo sabor
banana, R$ 2,78 para o Item 22 (Ampla Concorrência) e Item 63 (Cota Reservada ME/EPP) - Mistura para bolo
sabor baunilha, R$ 3,32 para o Item 23
(Ampla Concorrência) e Item 64 (Cota Reservada ME/EPP) - Mistura para
bolo sabor chocolate, R$ 2,87 para o
Item 24 (Ampla Concorrência) e Item
65 (Cota Reservada ME/EPP) - Mistura para bolo sabor laranja, R$ 7,05
para o Item 26 (Ampla Concorrência)
e Item 67 (Cota Reservada ME/EPP)
– Suco integral de Caju, R$ 7,77 para o Item 27 (Ampla Concorrência)
e Item 68 (Cota Reservada ME/EPP)
– Suco integral de Goiaba, R$ 12,62
para o Item 28 (Ampla Concorrência)
e Item 69 (Cota Reservada ME/EPP)
– Suco integral de Maracujá, R$ 7,42
para o Item 29 (Ampla Concorrência)
e Item 70 (Cota Reservada ME/EPP)
– Suco integral de Uva, R$ 3,90 para o
Item 32 (Ampla Concorrência) e Item
73 (Cota Reservada ME/EPP) – Canela em pó, R$ 14,73 para o Item 45
– Arroz Agulhinha – Cota reservada
para ME/EPP; GP Distribuidora de
Alimentos Ltda. – ME com o valor
unitário de: R$ 5,97 para o Item 03
(Ampla Concorrência) e Item 44 (Cota Reservada ME/EPP) – Amendoim
Torrado, R$ 2,10 para o Item 09 (Ampla Concorrência) e Item 50 (Cota Reservada ME/EPP) – Canjica branca de
milho, R$ 3,00 para o Item 12 (Ampla
Concorrência) e Item 53 (Cota Reservada ME/EPP) – Colorífico em pó
fino, R$ 2,90 para o Item 19 (Ampla
Concorrência) e Item 60 (Cota Reservada ME/EPP) – Macarrão Parafuso,
R$ 4,13 para o Item 31 (Ampla Concorrência) e Item 72 (Cota Reservada
ME/EPP) – Óleo de soja; Distribuidora Faria De Souza Ltda. – EPP com o
valor unitário de: R$ 4,14 para o Item
05 (Ampla Concorrência) e Item 46
(Cota Reservada ME/EPP) – Aveia
em flocos finos, R$ 34,15 para o Item
33 (Ampla Concorrência) e Item 74
(Cota Reservada ME/EPP) – Fórmula
infantil de 0 a 6 meses, R$ 5,70 para
o Item 39 (Ampla Concorrência) e
Item 80 (Cota Reservada ME/EPP) –
Fermento químico em pó. Prefeitura
Municipal de Ouro Preto adjudica e
homologa o presente objeto. Hállan
Vinícius – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público, retificação na publicação da Ata de Registro de Preços do
dia 10/06/2020, referente ao processo
de Pregão Eletrônico nº044/2019,
objeto: – Registro de Preços para aquisição de equipamentos médicos hospitalares para a Nova UPA. Onde se lê:
“Fornecedor: H.A. Erbe e Cia Ltda,
CNPJ nº. 18.105.252/0001-40”, leia-se: “Fornecedor: H.A. Erbe e Cia Ltda, CNPJ nº. 76.518.323/0001-33”. E
ainda, Onde se lê: “Com vigência pelo
período de 15/05/2020 a 15/05/2021.
Fornecedor: Comércio de Materiais
Médicos Hospitalares Macrosul Ltda, CNPJ nº. 95.433.397/0001-11”,
leia-se: “Com vigência pelo período
de 28/05/2020 a 28/05/2021. Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda, CNPJ nº.
95.433.397/0001-11”. – Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº075/2020, Artigo 24,
inciso II, referente à contratação de
empresa especializada para prestação
de serviços de plotagem com adesivos
em vinil (confecção e aplicação de
recorte eletrônico em vinil de acordo
com o manual de identidade visual
da contratante), atendendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, Habitação e Cidadania, com
o valor global de R$ 375,00, tendo
como favorecida a empresa Fernanda Perdigão Cotta Fuentes, CNPJ:
06.237.012/0001-10. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº069/2020, Artigo 24, Inciso IV, que
tem por objeto Dispensa emergencial
de licitação para aquisição de equipo

macrogotas para utilização no Centro
Avançado de Combate ao COVID
-19 no Município de Ouro Preto/MG,
visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, com o valor total de
R$21.400,00 tendo como favorecida
a empresa Farma Med Eireli, CNPJ
10.614.788/0001-80. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Adesão
nº. 007/2020, referente à adesão a Ata
de Registro de Preços nº264/2019,
PRC nº138/2019 do Pregão Presencial nº 078/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ouro
Branco e a empresa Dental BH Brasil
Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Eireli, cujo objeto é a
aquisição de material odontológico,
visando atender a Secretaria de Saúde
do município de Ouro Preto, com o
valor global de R$ 15.802,78. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº072/2020, Artigo 24,
inciso IV, para a contratação de serviços de refeições (do tipo prato feito ou
marmitex) e acolhimento temporário
para imigrantes em situações de abandono, risco ou vulnerabilidade social
para atender a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Habitação e
Cidadania, tendo como favorecida a
empresa BVH Albergue & Cia Ltda
- CNPJ: 18.318.559/0001-20, com o
valor global de R$ 17.450,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público, quanto ao Pregão
Presencial nº019/2020, cujo objeto é
o Registro de Preços para aquisição/
fornecimento de ração canina, para
filhotes e adultos, a Desclassificação
da empresa Real Agroveterinária Eireli para o item 02, por não atender
no que se refere aos níveis de garantia
em relação e ácido linoleico que encontram-se abaixo da porcentagem
descrita nas especificações do edital.
Fica convocada a empresa Imporluc
Comércio, Importação e Exportação
Eireli EPP, 2ª colocada para o item 02,
para abertura do envelope de habilitação às 09h:00min do dia 23/06/2020.
Informações: (31) 3559-3301. Luciene F. de Souza – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público a Ata de Registro de
Preços referente ao Pregão Eletrônico nº044/2019, objeto: – Registro de
Preços para aquisição de equipamentos médicos hospitalares para a Nova
UPA. – Com vigência pelo período
de 15/05/2020 a 15/05/2021. Fornecedor: José Maria Alves de Aguiar,
CNPJ nº. 25.591.744/0001-59 – Valor
registrado: Item 10: R$ 564,00; Item
24: R$ 54,99; Item 35: R$ 1.580,00;
Item 47: R$ 1.550,00; Item 48: R$
4.200,00; Item 62: R$ 2.440,00; Item
93: R$ 1.550,00. – Superintendência
de Compras e Licitações
Extrato de Contratos - Departamento de Atos e Contratos – DACAD
Arlindo Pires Soluções em Engenharia Mecânica Ltda. Pregão Presencial 16/2019. Objeto: 1º aditivo do
valor e do prazo. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 24/06/2021. Valor: R$
23.400,00. DO: 02 02 001 04 122
0009 2 012 3390 3900 FR 100 FP 112.
Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda. Pregão Presencial 002/2017. Objeto: 3º aditivo do
valor e do prazo referente ao item
02. Vigência: 12 meses. Vencimento:
17/05/2021. Valor: R$ 31.431,00. DO:
02 006 01 04 126 0025 1044 3390
4000 FR 100 FP 236.
Construtora Freire & Freire Ltda.
Convite 005/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para
execução da limpeza geral (supressão
de vegetação e remoção de resíduos,
tais como: pedras, entulhos de construção de civil, entulhos gerais e lixo
doméstico) dos córregos e rios que se
encontrarem assoreados e necessitando
de capina e retirada de material descrito
acima no distrito sede do Município.
Vigência: 12 meses. Vencimento:
05/06/2021. Valor: R$ 320.069,92.
DO: 02 11 01 18 544 0106 2227
33903900 FR 100 FICHA 601.
Lanchonete Valadares e Barbosa
Ltda. Dispensa 068/2020. Objeto:
Aquisição de lanches destinados aos
servidores municipais e pacientes do
centro Avançado de Combate a COVID-19 no Município. Vigência: 03
meses. Vencimento: 17/07/2020. Valor:
R$ 123.900,00. DO: 02 15 01 10 302
0065 2120 3390 3900. FR154 FP 979.

Facebook: @coletivooutropreto
Instagram: @outro_preto
E-mail:contato.outropreto@gmail.com

Todos contra
o racismo

Nos últimos anos, pautas de defesa de direitos de indivíduos
e grupos que durante séculos foram marginalizados institucionalmente, têm ganhado força e uma maior adesão. Embora estejamos muito longe do ideal, seria hipocrisia não reconhecer que a
questão dos direitos das mulheres e da livre orientação sexual, por
exemplo, tem avançado, ainda que muito lentamente. E agora,
com as manifestações em todo o mundo acontecidas após o assassinato do estadunidense George Floyd, a luta contra o racismo
tem ganhado visibilidade.
No Brasil as manifestações contra o racismo tem acontecido já
há três semanas, em várias capitais e com a união das mais diversas etnias. Essa importante pauta social começa, então, a ganhar
as ruas como uma bandeira de todos, não apenas de quem sofre
os efeitos do racismo.
E Ouro Preto, uma cidade que foi construída pelo trabalho escravizado dos negros e que é a segunda cidade do Brasil com
maior população proporcional de pretos e pardos - 70% dos moradores - não pode ficar de fora desta luta. Por isso, seguindo o que
já tem acontecido em grande parte do território nacional, o Coletivo
Ouro Preto convida toda a população da sede e dos distritos para
um grande ato contra o racismo.
Nesse momento em que o coronavírus têm se espalhado por
Ouro Preto com um número crescente de novos casos de contaminação, nosso coletivo defende veementemente o afastamento
social. Desta forma, nossa manifestação será virtual.
Nossa intenção é realizar projeções em monumentos da cidade de rostos de pessoas que se posicionem a favor de nossa
luta. Sendo assim, se você é uma dessas pessoas, envie sua foto
através de nossa página facebook.com/coletivooutropreto.
Todos contra o racismo! Uma luta mundial, do Brasil, e também de Ouro Preto.

-feira, 19 de junho/2020
O LIBERAL Ed.1393 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net
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Prefeitura conclui reforma de
mais uma Unidade Básica de
Saúde em Ouro Preto
Preocupada em manter um
atendimento adequado e de qualidade a toda população ouro-pretana, a administração segue
promovendo ações que visam
fortalecer a Atenção Primária à
Saúde no Município e distritos.
Prova disso é conclusão e entrega para a comunidade de mais
uma Unidade Básica de Saúde
(UBS) totalmente reformada.
Dessa vez foi a UBS do Padre Faria que passou por uma
importante reforma. Após a ampliação e execução de diversos
reparos na parte estrutural do
prédio, o espaço está pronto para garantir um atendimento com
mais qualidade e conforto à população que utiliza a Unidade e
aos funcionários que atuam no
local.
As intervenções incluíram,
Ane Souz

Ane Souz

além da construção de laje, pintura, troca de piso e telhado a instalação de rampas de acesso. O
presidente da Associação de Moradores do bairro, Efigênio Souza, conhecido como Fijas, acredita que “esta obra é de grande
relevância para o bairro, uma vez
que a Unidade atende um número significativo de pessoas que
necessitam do serviço. A prefeitura tem demonstrado o quanto
está empenhada em melhorar a
saúde da nossa comunidade, por
isso, está de parabéns”, concluiu.
Para a diretora da Atenção
Primária do município, Karine
Bussular, “a reestruturação da
Unidade Básica de Saúde do Padre Faria irá refletir diretamente
na qualidade do cuidado com
o usuário dessa UBS e com o
servidor. Ambos têm agora um
local com condições dignas e
adequadas para um atendimento
em saúde integral, equânime e

humanizado”, afirmou.
Vale destacar ainda que nesta
administração, outros postos de
saúde já foram reformados, como: UBS Lavras Novas, UBS
Antônio Dias, UBS Saramenha, UBS Morro Santana, UBS
Morro São Sebastião, UBS São
Bartolomeu, UBS Rodrigo Silva
e UBS Salto. Atualmente, duas
Unidades passam por mudanças:
a UBS de Amarantina, que está
sendo reformada, e a do bairro
Nossa Senhora do Carmo, que
foi transferida para um novo prédio mais amplo e com uma estrutura melhor.
A UBS do Padre Faria, responsável por atender também os
moradores dos bairros Caminho
da Fábrica e Taquaral, está funcionando na Rua Oito de Setembro, 37. O horário de funcionamento é de 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Informações:
3559-3220.

da Secretaria de Agropecuária em
conjunto com a equipe da EMATER, pois além de nos disponibilizar as mudas, vêm nos fornecendo
todo o auxílio técnico necessário

para o manejo correto de nossa
horta comunitária, além de nos ensinar como realizar compostagem.
Queremos envolver as pessoas do
bairro nesse projeto”, destacou.

Associação do São Sebastião adota área verde para
horta comunitária com apoio da Prefeitura e EMATER
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 ACOMOSS - Associação
Comunitária dos Moradores do
Bairro São Sebastião - firmou parcerias com a Prefeitura de Ouro
Preto e com a EMATER e adotou
uma área com cerca de mil e duzentos metros quadrados, no terreno da Escola Municipal São Sebastião, onde foi criada uma horta
comunitária escolar.
A Secretaria Municipal de
Agropecuária é responsável pelo
fornecimento de mudas de hortaliças e orientações técnicas para
o plantio e manutenção da horta,
juntamente com a EMATER. Em
contrapartida, a associação é responsável pelo cultivo das hortaliças. A produção da horta terá dois
destinos: vai para consumo dos
alunos da escola, como reforço à
alimentação diária recebida, e o
excedente será doado às instituições assistenciais da cidade.
De acordo com o presidente
da ACOMOSS, Fernando Magalhães, a ideia é produzir alimentos saudáveis sem nenhum tipo
de agrotóxico, além de realizar o
trabalho de compostagem. “Importante iniciativa promovida pela
Prefeitura. Destacamos o apoio
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Novo Fórum Municipal começa
a ser construído em Mariana

O prazo para a conclusão da obra, orçada em R$8 milhões, foi estabelecido para julho de 2021

GLAUCIENE OLIVEIRA

Através de recursos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) a cidade de Mariana receberá um novo Fórum Municipal,
que já começou a ser construído
no bairro São Cristóvão. O prazo
para a conclusão da obra foi estabelecido para julho de 2021.
Os projetos arquitetônico, de
incêndio, elétrico e de saneamento
foram finalizados em dezembro
de 2019 e obras já foram iniciadas.
O desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG)
Caetano Levi, foi o responsável
por intermediar a construção do
novo espaço, e afirma que a obra é
um sonho antigo. “O Fórum atual
já está com sua capacidade esgotada e qualquer crescimento que
se faça não é mesma coisa do que
construir um Fórum novo, já bem
equipamento e preparado para
maior conforto dos juízes, advogados e do próprio povo que procura o serviço judiciário. Para nós é
uma alegria muito grande verificar
que agora realmente a obra já começou”, ressaltou.
O novo Fórum contará com
dois pavimentos e abrangerá uma
área de 2.150 m², podendo acomo-

dar, integralmente, os profissionais do sistema judicial de Mariana. As obras estão estipuladas em
R$8 milhões.
De acordo com o Prefeito de
Mariana, Duarte Júnior, o empreendimento representa uma
grande conquista para a cidade.
“Mariana finalmente terá uma nova sede para o Fórum, respeitando a acessibilidade e em um local
adequado. Estou muito feliz, as
obras estão caminhando bem e a

empresa que assumiu aqui é bem
conceituada”, afirmou.
Duarte acrescentou que ainda
há outras discussões para aproveitamento do terreno. “Aqui o
espaço é bem amplo, estamos discutindo com nossa equipe a possibilidade de construirmos ao fundo
uma área de convivência para a
população, com uma quadra para
que eles também tenham direito
de aproveitar o espaço e fazer sua
atividade física”, salientou.

Câmara de Vereadores
Durante a visita ao canteiro
de obras, Duarte Júnior, Caetano
Levi e o presidente da Câmara
de Vereadores, Edson Carneiro “Leitão” (PPS) discutiram sobre a
restauração da Câmara, ainda sem
data para conclusão.
Os três levantaram a possibilidade da construção de uma nova
sede no terreno ao lado do novo
Fórum. A área pertence ao poder
executivo, e em gestões passadas

seria destinada à construção de um
novo prédio da prefeitura.
Leitão avaliou positivamente a possibilidade e afirmou que
vai repassar o assunto aos demais
vereadores. “Na minha opinião, a
atual Câmara faz parte do conjunto
arquitetônico e histórico da nossa
cidade, então ela deveria ser restaurada e quem sabe aberta à visitação. E aí teríamos uma Câmara
mais moderna, com mais conforto
e com os gabinetes anexos a própria Câmara, pois hoje se gasta
muito com aluguel de gabinete de
vereador. Vamos levantar esse assunto e se for o caso faremos um
ofício ao executivo solicitando a
transferência deste terreno para a
Câmara”, pontuou.
Duarte afirmou que caso o pedido de concessão do terreno seja
efetuado ele irá aprová-lo. “A Câmara, independente de colorações
partidárias, é um poder extremamente importante, então eu me
sentiria honrado em participar de
alguma forma, do início de uma
nova sede. Então, se por acaso o
local for adequado e atender às
necessidades nós iremos autorizar
o repasse deste terreno ao poder
legislativo”, disse.
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1° Desafio de
Obras em Mariana são retomadas
Embaixadinha após testagem dos colaboradores
Atividades nos reassentamentos, além do Aterro Sanitário, praça Gomes
Primaz de Minas Freire
e recuperação da Cachoeira de Camargos, voltam de forma gradual
A Secretaria de Esporte, em parceria com o Conselho
Municipal de Esporte e Conselho Municipal dos Direitos da
criança e do adolescente, torna público o regulamento com
as diretrizes para a participação no 1° Desafio de Embaixadinha Primaz de Minas.
O documento traz detalhes sobre como vai funcionar
o desafio e do passo a passo que os participantes precisam
seguir para se inscrever. Vale lembrar que é imprescindível
seguir todas as normas do regulamento, caso contrário, a inscrição e participação poderão ser canceladas.
O regulamento completo está disponível no site da Prefeitura (http://www.mariana.mg.gov.br)

A Fundação Renova retomou de forma gradual obras civis no município nesta segunda-feira (15) após autorização
da Prefeitura de Mariana. As atividades nos reassentamentos
de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e na modalidade do
reassentamento familiar, além do Aterro Sanitário, da praça
Gomes Freire e Cachoeira de Camargos, começam imediatamente com um número reduzido de trabalhadores.
Além disso, a Fundação Renova também recomeça a
construção de estruturas simples e complexas em propriedades rurais que participam do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (Pasea) e dá início à obra de manutenção do trecho de acesso ao reassentamento de Paracatu
de Baixo.
A Fundação Renova vem realizando, desde 23 de maio,
conforme alinhamento com a Secretaria Municipal de Saúde
de Mariana, a testagem de Covid-19 em 100% dos colaboradores que trabalham nas obras no município. A testagem dos
empregados ajuda o município a mapear os casos suspeitos
na região, possibilitando tomar ações preventivas, e a reduzir
a subnotificação. Os trabalhadores que testaram positivo e
estão assintomáticos são isolados e acompanhados durante a
quarentena para verificação da evolução dos sintomas e assistência. Os sintomáticos são enviados ao sistema de saúde
para tratamento, isolamento e acompanhamento.
Além disso, a Fundação realizará testagem de 15% do
efetivo a cada 20 dias e criará um canal permanente de informações entre Fundação Renova e a Comissão Municipal
para Assuntos ligados à Renova (Comar) para comunicar
casos de suspeita ou confirmação de Covid-19. Essas iniciativas estão alinhadas com as demais ações adotadas desde
março pela Fundação Renova, que segue as recomendações
da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde.

Presídio de Mariana aplica testes para detecção do
COVID-19 em todos os servidores e custodiados
Após a testagem não foi constatado nenhum caso positivo da doença no local

Na última semana o Presídio de Mariana realizou a aplicação de teste rápido para a detecção do coronavírus em todos os
servidores e custodiados da unidade prisional. A ação foi realizada em conjunto com a Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde. A parceria com o executivo para ações
preventivas contra a disseminação da doença no ambiente prisional já acontece desde o início da pandemia, quando outras
ações foram realizadas no presídio, como a doação de máscaras reutilizáveis para todos os servidores e internos. Foram
disponibilizados para a unidade prisional 202 kits de teste rápido. A aplicação foi realizada pela equipe de enfermagem do
presídio, com orientação do comitê gestor da Prefeitura. Após
a testagem não foi constatado nenhum caso positivo da doença entre servidores e internos.
Para o diretor-geral do Presídio de Mariana, Ronilson
Guimarães Dantas Falcão, as parcerias com o poder executivo
são essenciais para que ações como esta aconteçam. "A nossa parceria é de longa data. Outras ações já foram realizadas,
como a prestação de serviço por presos do regime semiaberto
que, com autorização judicial, trabalham em diversas obras e
serviços na cidade para a manutenção dos espaços públicos”,
destacou. O policial penal Alessandro Muniz ressalta a importância destes testes rápidos no sistema prisional. “É muito satisfatório termos a oportunidade de realizar o teste rápido, pois
podemos ficar um pouco mais tranquilos neste período. Como
transitamos diariamente, é possível sermos transmissores potenciais do coronavírus. Porém, mesmo fazendo o teste, continuaremos com toda a nossa rotina de cuidados”, ressaltou.
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública,
por meio do Departamento Penitenciário, tem um plano de
ação traçado em casos de testes positivos. A unidade já estava
preparada para atender as diretrizes estabelecidas pelo comitê
de gestão e, também, pelos órgãos de saúde, caso houvesse

testagem positiva para a doença. O coordenador Wellington
Júnior foi um dos responsáveis pela organização de protocolos
de segurança da unidade nos dias da testagem. “Realizamos
uma análise em conjunto com todos os setores do presídio,
em especial com o setor de inteligência, que auxiliou na classificação dos custodiados para a realização da ação com toda
segurança necessária”, afirmou. Umas das responsáveis pela
ação e intermediação com a Prefeitura é a técnica de enfermagem Melina Pacheco, que atua na unidade prisional em
parceria com o executivo municipal. Para ela, a ação foi um
sucesso já que todos os testes foram realizados de forma segura e, felizmente, sem resultados positivos. “Parcerias como
esta devem ser desenvolvidas em todas em áreas, não somente
na de saúde, pois com o apoio de todos os setores públicos
retornaremos o mais breve à nossa rotina normal”, disse.

A retomada das obras acontece em etapas, com efetivo
reduzido a fim de evitar aglomerações. No reassentamento
de Bento Rodrigues, foram mobilizados 501 colaboradores
para atividades de infraestrutura, contenção de lotes e edificações. Em Paracatu de Baixo, são 280 trabalhadores voltados para contenção em terra armada, terraplenagem das
vias de acesso e das áreas dos lotes, além de fundações. Na
modalidade do reassentamento familiar, são 65 empregados
trabalhando na aquisição de imóveis, reforma e construção
de casas.
Nas obras do Aterro Sanitário, 61 empregados trabalham
em serviços essenciais, como o recebimento e recobrimento
do lixo. Já na praça Gomes Freire, localizada no centro do
munícipio, além dos 25 colaboradores já acionados, mais 20
trabalhadores estão em processo de mobilização para as etapas da infraestrutura, rede de drenagem e esgoto, tubulação
de elétrica para a retirada do piso do local. E na recuperação
da Cachoeira de Camargos, 6 trabalhadores realizam a conclusão da remoção do solo mole e transporte de material.
O efetivo mobilizado, em sua maioria, é de profissionais
locais. Aqueles que são provenientes de outras regiões passaram por quarentena como medida de precaução. Não serão
escalados os colaboradores pertencentes aos grupos de risco.
Entre as medidas de controle e segurança adotadas também estão: aferição diária de temperatura dos colaboradores;
alternância de horário nas refeições servidas em marmitex e
distanciamento social nas filas, mesas e cadeiras; fácil acesso a álcool gel e a pontos de higienização com sabão; uso
obrigatório de máscaras e distância mínima de 1,5 metro entre os trabalhadores; ocupação reduzida nos transportes dos
trabalhadores, garantindo mais espaço entre os passageiros.
Histórico
A Fundação Renova tomou medidas de prevenção desde
o início da pandemia. Em 23 de março, a Fundação Renova
paralisou voluntariamente as obras nos reassentamentos. As
demais áreas administrativas permanecem em regime de home office desde 16 de março, data em que foram suspensos
os atendimentos nos escritórios.
Em 5 de maio, obedecendo o Decreto Municipal
10.071/20, que instituiu o Plano Estratégico de Retomada
para atividades no município de Mariana, a Fundação apresentou e obteve aprovação do seu Plano de Ação de Retomada, pela COMAR. As obras foram retomadas parcialmente,
com um número reduzido de trabalhadores para evitar aglomerações, excluindo aqueles considerados dos grupos de
risco, com a adoção da quarentena preventiva e a testagem
daqueles trabalhadores que precisaram ser deslocados de outras localidades, indo além do que estabelece a legislação.
Essa medida permitiu a identificação de casos positivos antes mesmo do acesso dos trabalhadores ao canteiro.
Mesmo com todos os cuidados, as obras retomadas dia
5 de maio foram novamente paralisadas desde 21 de maio
por determinação cautelar do Comitê Gestor do Plano de
Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covid-19 da
Prefeitura de Mariana, que solicitou a testagem dos funcionários. Os resultados dos testes foram informados às autoridades de saúde do município.
Sobre a Fundação Renova
A Fundação Renova é uma entidade de direito privado,
sem fins lucrativos, constituída com o exclusivo propósito
de gerir e executar os programas e ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem
de Fundão.
A Fundação foi estabelecida por meio de um Termo de
Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado entre Samarco, suas acionistas Vale e BHP, os governos
federal e dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo,
além de uma série de autarquias, fundações e institutos (como Ibama, Instituto Chico Mendes, Agência Nacional de
Águas, Instituto Estadual de Florestas, Funai, Secretarias de
Meio Ambiente, dentre outros), em março de 2016.
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Itabirito e Santo
Antônio de Pádua
DIA 13 DE JUNHO é dedicado a Santo Antônio, confessor
e doutor da Igreja, falecido em Pádua, Itália, em 1231. Quase
oito séculos separam sua morte do momento em que vivemos,
ou mais precisamente 789 anos. Ficou também conhecido como
Santo Antônio de Pádua, por ter vivido nesta cidade Italiana. É um
dos Santos mais conhecidos e populares do mundo. Talvez, tanto quanto São Francisco. Nasceu em Lisboa, português da gema,
mas, depois de ser algum tempo Agostiniano, ingressou na Ordem
Franciscana da qual foi um dos maiores expoentes.
Pregou na Itália e na França, conseguindo milhares de conversões. Combateu arduamente a heresia dos cátaros e patavinos
dominantes no seu tempo, pelo que o chamavam de “incansável
martelo dos hereges”. Não apenas os combatia do púlpito pela pregação, mas também por meio de milagres espantosos.
SABIA de cor quase todos os Escritos Sagrados (A Bíblia) e
tinha um dom especial para explicar e aplicar as mais difíceis passagens. O mais admirável é o fato de que viveu apenas 36 anos de
idade. Dizem que sua língua, que tanto pregara a palavra de Deus,
foi preservada da corrupção e até hoje é venerada num relicário,
em Pádua.
Santo Antônio, escreveram seus biógrafos, foi também cognominado de “O doutor evangélico”. Isto, como refleti no início, devido
ao seu altíssimo conhecimento das Escrituras Sagradas, que na
verdade retratam todos os tipos de conhecimento humano, dentro
de uma perspectiva divina.
Nossa cidade, Itabirito, sedia a Escola denominada Instituto
Santo Antônio de Paula, vulgo ISAP, que é uma “entidade educacional que oferece o Ensino Regular, com modernas concepções de educação, envolvendo professores, ministrando ensino
fundamental, médio, infantil”. À noite funciona como universidade
à distância em convênio com a UNOPAR (Universidade Norte do
Paraná). Oferece ainda, como opção extracurricular, aulas de ballet, escolinha desportiva e projetos sociais de ajuda Comunitária.
É dirigido pelas Irmãs Alcantarinas, que chegaram ao Brasil em
1932, e visavam educação integral, pautada nos princípios cristãos
e fundamentada na espiritualidade franciscana.
Parece-me que o ISAP foi fundado em 1932, sempre orientado
para a educação integral, por isso já atingiu com bela comemoração seus 70 anos, inclusive com “A Cápsula do Tempo”, criação do
meu amigo diretor Renilson!
Santo Antônio é um santo universal. Gozava do fenômeno “bilocação” (estar em dois lugares simultaneamente, para inocentar
o próprio pai, injustamente acusado de assassinato. Grande pregador da Idade Média. Canonizado pelo Papa Gregório IX, aos
30.05.1232, apenas 2 anos após sua morte.
ITABIRITO se vangloria de desfrutar da presença educacional
das Irmãs Alcantarinas, cujo modelo-mor é Santo Antônio, titular
da Escola, hoje, no centro da cidade que se constitui como um dos
educandários mais expressivos, importantes e procurados pelos
jovens de nossa comunidade.
Nela há ensino competente, atualizado, acessível, bem administrado, formando jovens para competirem com segurança nos
vestibulares das principais carreiras que buscam enfrentar. Tenho
exemplos vivos e triunfantes disso, em minha própria família, como
testemunho ocular da história deste exemplar centro de educação
e formação cultural, ético e moral. Esta Escola é um passo seguro
para a Universidade! Desta para a vida profissional. E, desta para
o mundo contemporâneo, que exige conhecimento amplo e consistente com base sólida e atualizada.
Tudo isso com as bênçãos de Santo Antônio!

Atendendo por agendamento e entregas
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Servidores do Parque Ecológico
de Itabirito aprendem a fazer tinta
a partir de pigmentos naturais
Oficina foi uma releitura baseada nos ensinamentos do artista plástico
Frans Krajcberg que viveu na região de Itabirito na década de 1960

Educadores do Parque foi o público alvo da oficina

Os Educadores Ambientais do
Parque Ecológico de Itabirito receberam por meio do historiador da
Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, professor Carlos Carmo,
a oficina que ensina a fazer tinta a partir de pigmentos naturais.
“Achamos uma ótima oportunidade levar a oficina ao Parque e
fazer uma releitura baseada nos
ensinamentos do artista plástico
polonês Frans Krajcberg que fazia
tintas para suas obras de arte com
pigmentos naturais da região”, explica o professor Carlos.
Os educadores aproveitaram
as tintas para embelezar bancos,
vasos, colunas e paredes das dependências do Parque. “Nessa
oficina, tivemos a oportunidade de
aprender novas maneiras de usar
recursos naturais e, com o resultado, colorimos o Parque, transformando-o em um lugar ainda mais
alegre e acolhedor”, destaca Bruna
Assis, educadora ambiental que
trabalha no Centro de Educação
Ambiental, localizado no Parque
Ecológico.
“Essa oficina tem viés ambiental importante. Você usa fragmentos do solo da região para a
fabricação das tintas com diversas
cores a depender do tipo daquela
rocha e solo, conseguindo cores
diferenciadas”, enfatiza Frederico
Leite, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
A partir desta oficina, a ideia é
levar esse conhecimento para outros públicos, como os alunos das
escolas municipais e instituições
públicas. “Já estamos programando produzir mais tintas com esses
pigmentos naturais para pintar a
fachada do parque e portaria principal, dar manutenção nos brinquedos e no meio fio da pista de
caminhada. É uma atitude ecologicamente correta. Estamos valorizando as características geológicas
e pedológicas da região e reaproveitando os materiais. Fico feliz
com a atuação dos educadores
do parque e, quando for possível,

mais pessoas poderão ser capacitadas”, destaca Frederico.
Aprenda a fazer a tinta
Materiais - picareta, peneira,
liquidificador, bacia, sacolas, potes, pinceis, água e cola branca.
Modo de fazer - Identificar
um local de fácil acesso que não
tenha cobertura vegetal. Visualizar
a coloração desejada. Após escolha do local, retire a terra com a
picareta e coloque em uma bacia.
Penere a terra, retirando as pedras
e raízes, espalhe e deixe secar sobre um plástico. Feito isso, triture a
terra seca no liquidificador, até que
fique o mais fina possível. Em um
pote, coloque uma xícara de chá de
terra, uma xícara de chá de água e

uma xícara de chá de cola. Misture
tudo até ficar homogêneo. A tinta
está pronta! Pode ser usada para
artesanatos em geral, como pintar
vasos, decorar quadros e paredes.
Quem foi Frans Krajcberg
Frans Krajcberg foi um escultor, pintor, gravador e fotógrafo polonês, que nasceu em 1921
e foi naturalizado brasileiro em
1957. Autor de obras que têm como característica a exploração de
elementos da natureza, destaca-se
pelo ativismo ecológico, que associa arte e defesa do meio ambiente. Em 1964, instala um ateliê em
Itabirito (Cata Branca). Morreu
em 2017, no Rio de janeiro, aos
96 anos.

Tinta com pigmentos naturais feitas na oficina foram
aplicadas no Parque
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Câmara de Itabirito aprova
reativação da Lei Municipal
de Incentivo à Cultura
Outros seis projetos de lei foram
aprovados na reunião da Câmara
realizada nesta segunda-feira (16)

Aviso de Julgamento da Proposta
e Habilitação – O SAAE de Itabirito
torna público que realizou abertura da
Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº059/2020, na modalidade de
Pregão Presencial nº039/2020, Objeto:
contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de escritório
a serem utilizados nos serviços administrativos do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital.
Empresas Vencedora e Habilitada Maria
Silva Barcante – ME, Juliana Cláudia Ribeiro de Lacerda MEI e Rogério Ribeiro
Vidigal Comércio – EPP, perfazendo este
pregão um valor total R$30.397,62 (trinta mil trezentos e noventa e sete reais e
sessenta e dois centavos), Itabirito / MG,
16/06/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento
de Papel A3 e A4. Referência: Processo
Licitatório nº059/2020, na modalidade
Pregão Presencial nº039/2020, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio
– EPP Objeto: Contratação de empresa
especializada no fornecimento de materiais de escritório a serem utilizados nos
serviços administrativos do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito
– MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Valor total deste contrato:
R$18.127,50 (Dezoito mil cento e vinte e
sete reais e cinquenta centavos). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até
31/12/2020. Data da assinatura do contrato: 16/06/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Fornecimento
de Combustível. Referência: Processo
Licitatório nº154/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº094/2019, S.R.P.
025/2019 Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada: V&G Comercio
de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de combustíveis para o
abastecimento de toda frota de veículos, e
outros equipamentos especiais que servem
ao SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, Conforme edital,
Valor Total Deste Contrato: R$213.080,00
(Duzentos e Treze mil e oitenta reais), Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Até 31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17 512 1711 4030 3390 30 01 –
ADMINISTRAÇÃO, 17 512 1701 4001
3390 30 01 – Sist. de Água , 17 512 1701
4001 3390 30 01 – DI BR 040- UTA, 17
512 1702 4002 3390 30 01 – Sistema
de Esgoto, 17 511 1712 4031 3390 30
01 – Distrito , 17 512 1704 4004 3390
30 01 – Drenagem, 17 512 1701 4001
3390 30 03 – Equipamento Sede, 17 511
1712 4031 3390 30 03 – Equipamento
Distrito, 17 512 1701 4001 3390 30 03 –
Equipamento UTA e 17 512 1701 4001
3309 30 02. Data da assinatura do contrato:
16/06/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para fornecimento
de Material Elétrico. Referência: Pregão Presencial nº036/2020, S.R.P. nº
012/2020 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: César Geraldo Bueno – Eirelli
e Elétrica Vila Rica Ltda. Objeto: Registro
de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, a serem
utilizados na execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva dos equipamentos e instalações elétricas e demais
locais pertencentes ao SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do
anexo I, do edital, Valor total destes contratos: R$15.101,55 (quinze mil cento e um
reais e cinquenta e cinco centavos). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Fica contratada até 31/12/2020 Dotação
Orçamentária: Op. e Manut. Ações de
Gestão Adm. Geral SAAE Permanecem
inalterada as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura:
10/06/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.

GLAUCIENE OLIVEIRA

Na última reunião ordinária da Câmara Municipal de
Vereadores de Itabirito, realizada nesta segunda-feira (15) os
parlamentares aprovaram o Projeto de Lei 61/2020, oriundo
do Poder Executivo, que tem como objetivo a reativação da
Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei nº2428 de 23 de
agosto de 2005. A matéria foi aprovada em primeira discussão por 12 votos a favor e nenhum contra.
Durante a reunião, o vereador Maximiliano Silva Baêta Fortes (DEM) votou pela aprovação do projeto e durante
sua fala destacou a importância da reativação do incentivo
financeiro. “Muita gente acha que cultura é um setor supérfluo, mas não é. A cultura contribui com o município na área
do desenvolvimento local, na arte, na geração de emprego e
renda e na geração de uma economia criativa. A minha expectativa é que após aprovada ela possa chegar aos artistas
de uma forma rápida e desburocratizada. Para enfrentar o
momento de pandemia ela será um dos grandes diferenciais
para o setor cultura”, ressaltou.
No ofício encaminhado à Câmara a Secretária Municipal
de Patrimônio, Cultura e Turismo, Júnia Guimarães, explicou que, atualmente, os investimentos em cultura estavam
congelados pelo executivo, seguindo orientação da junta
orçamentária e financeira do município, devido ao estado
de calamidade pública, provocado pela pandemia do COVID-19. “A reativação da lei não resolverá os problemas da
classe, mas será um forte instrumento de apoio diante as limitações no atual isolamento social”, ressaltou.
Segundo Júnia, agora com o projeto aprovado pela Câmara a equipe da Secretaria de Cultura vai se reunir com o
setor jurídico da Prefeitura para analisar a reativação da lei
e avaliar quais são os mecanismos necessários para que os
artistas itabiritenses possam recorrer ao benefício.
Outros projetos
Outros seis projetos de lei foram aprovados pelo plenário. Entre eles, o Projeto de Lei nº 65/2020, que altera a Lei
Municipal nº 1816, de 17 de dezembro de 1993, referente ao
Código Tributário Municipal.
De acordo com o vereador Edson Gonçalves Junior (Republicano) esse projeto tem como objetivo a exclusão definitiva das taxas institucionais presentes nas guias de IPTU
de Itabirito.
“Fizemos uma denúncia ao Ministério Público cobrando
que município fizesse a exclusão das taxas ilegais e inconstitucionais que estavam sendo cobradas no IPTU. A partir daí
o município manifestou para fazer a retirada dessas taxas, e
conforme anunciado já está disponível as novas guias de IPTU com exclusão dessas taxas que estavam sendo cobradas
de maneira abusiva.”, pontuou.
Foi aprovado também o Projeto de Lei nº74/2020 de
autoria da mesa diretora, que fixa o valor do subsídio dos
vereadores para vigorar na legislatura de 2021 a 2024.

QUER ANUNCIAR?
Contato:
Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
Quer receber o
jornal online

-1890
1
9
4
8
9
(31)
9

169
3
5
5
3
(31)
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COMUNICADO:
“9 verdades do Compliance
da Prefeitura de Itabirito que
o cidadão precisa saber”
O Projeto de Lei (PL) 54, que prevê a criação do sistema de compliance na Prefeitura de Itabirito, também conhecido como sistema anticorrupção, foi aprovado em
1ª votação na Câmara Municipal nesta segunda-feira (15).
Foram aprovadas também todas as emendas propostas pelos vereadores ao projeto.
Desinformação
Com base em desinformação, alguns cidadãos foram às redes sociais e divulgaram erroneamente que a Câmara de Itabirito teria a intenção de usurpar competências
da Prefeitura por meio do compliance.
Outro equívoco divulgado é que os vereadores, por meio do compliance, estariam
tentando diminuir a transparência dos atos da própria Câmara.
A respeito dessas falácias, a câmara esclarece:
1- A criação do sistema de compliance na Prefeitura de Itabirito é sugestão do
Ministério Público (MP). A ideia inicial não partiu dos vereadores e tem como base a
experiência bem-sucedida da cidade de Uberlândia (em MG).
2- Não está em discussão, por enquanto, a criação do sistema de compliance para
a Câmara de Itabirito. Ou seja, o compliance em questão tratará somente de assuntos
relacionadas à Prefeitura.
3- Todas as emendas propostas pela Câmara ao compliance foram discutidas e
acordadas em quatro reuniões com o MP.
4- A mudança mais importante tem a ver com a escolha do controlador geral do
município (principal responsável pelo compliance). Pelo projeto original, o controlador seria escolhido por um Comitê de Elegibilidade formado da seguinte forma: dois
vereadores (um escolhido pelo prefeito e outro escolhido pelo presidente da Câmara), um representante indicado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), um representante indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e um nome
indicado pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura. Com a emenda feita pela Câmara,
o controlador continuará sendo escolhido pelo Comitê de Elegibilidade. Contudo, a
diferença é que os dois vereadores indicados terão de ser eleitos pelos outros colegas
vereadores. O representante da OAB terá de ser eleito pelos associados da entidade. O mesmo acontecerá com o representante do sindicato, que terá de ser eleito. A
intenção dessa mudança é dar caráter mais democrático à escolha não somente dos
representantes do Comitê, mas do próprio controlador geral.
5- No caso, a única escolha para o Comitê que ficará exclusivamente a cargo do
prefeito será do representante da Procuradoria Jurídica do Município.
6- Pelo projeto original, a Controladoria Geral do Município (equipe responsável pelo compliance) seria subordinada somente ao prefeito. Com as emendas, essa
controladoria terá de prestar esclarecimentos não somente ao prefeito, mas também à
Câmara, ao MP e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
7- De acordo com o projeto original, a Controladoria Geral seria formada por
um controlador geral, um fiscal, um advogado, um contador e um técnico administrativo. A Câmara determinou, por meio de emenda, que fossem incluídos mais um
advogado e mais um auxiliar administrativo (indicados pelos vereadores). Esses dois
funcionários a mais virão dos quadros da Câmara, recebendo seus vencimentos pela
Câmara. Ou seja, não haverá despesa extra. Mesmo porque não se trata se “função
gratificada”. Isso quer dizer que esses dois servidores não receberão a mais pelo trabalho. O que se pretende, com esses servidores a mais, é que as informações do
compliance não fiquem restritas às “burocracias de prefeituras”.
8- Ainda pelo projeto original, o controlador geral deve ser brasileiro, com reputação ilibada, e ter uma das seguintes formações: direito, administração, gestão
pública, economia ou ciências contábeis. Por meio de emenda, a Câmara incluiu a
possibilidade do controlador também ter formação em controladoria financeira com,
no mínimo, três anos de experiência.
9- Que fique claro: a equipe da futura Controladoria Geral do Município terá a
intenção de evitar a corrupção na Prefeitura, bem como dar mais transparência ao
Poder Executivo Municipal de Itabirito.
Câmara Municipal de Itabirito

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Conquista: Através do secretário desenvolvimento econômico Mário Marques, a administração Orlando Caldeira viabilizou a utilização
do galpão da DELPHI para uma empresa que
começa a operar em janeiro, propiciando mais de 100 empregos
diretos. A notícia caiu bem aos olhos de nossa classe empresarial e
comercial, haja vista que desde 2014 amargamos alto índice de desemprego com o fechamento da DELPHI.
Aniversário: Quem completou 2 anos no último dia 17 foi o inteligente garoto Pedro, filho de Aline e Renan Modesto Melo. Pedro,
esbanjando alegria, soprou as velinhas ao som de parabéns pra você.
Em pauta: Bela iniciativa da secretaria municipal de saúde em lançar o primeiro número do informativo Itabirito Em Pauta, realçando
os valores e conquistas da área de saúde na esfera municipal. Destaque para os profissionais de saúde, modernização do centro de especialidades médicas, orientações sobre como prevenir o Covid 19,
barreiras sanitárias, cloro desinfetando ruas e orientações ainda sobre
a abertura das atividades econômicas de forma consciente. Papel da
imprensa é sempre informar e orientar buscando salvar vidas. Parabéns!
João Pedro: O neto deste colunista, o inteligente João Pedro, comemorou seu aniversário de 6 anos sob os aplausos do pais Silvia e
Elson Júnior, tios e avós. A festa, respeitando as orientações sanitárias, foi realizada em sua residência no Bairro União em BH, onde o
anfitrião era sinônimo de alegria. À ele votos de felicidades sempre!
Por onde anda? Carina Toledo, jornalista formada pela PUC Minas que desenvolve trabalhos edificante em prol da comunicação em
nosso município. Sempre atuante e com grande sensibilidade, ela vai
fazendo acontecer no jogo de palavras e na arte de comunicar. Carina
Toledo é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Perda: A cidade perdeu um dos seus mais renomados professores.
Nicodemos Igreja. Várias gerações passaram pelos ensinamentos
deste mestre. Sempre querido e admirado era citado como exemplo
de educador. Partiu para outra dimensão e nos deixou mergulhados
nas lembranças de um tempos em que o ensino era respeitado, valorizado e tinha como objetivo formar homens de bem. À família nossas
condolências, ao professor Nicodemos nossa eterna gratidão.
Para refletir: Aprenda com o ontem, viva por hoje e tenha a esperança no amanhã. (Ashley Tisdale)
Luto: Foi cremado na última
terça-feira o corpo de José
Antônio Aboim, 70 anos.
Ele, ao lado de Lauro
Bastos Bittencourt, implantou a TV Itabirito e a Rádio
103,3 FM. Sempre inovando
em tecnologia e meio-ambiente, exerceu o cargo de
secretário na administração
Manoel da Mota, foi presidente do PMDB e homem
de grande capacidade de
reconciliação. Um líder que
deixa saudades pelo companheirismo e liderança
positiva. À esposa Marcela,
aos filhos e familiares nossas sentidas condolências.

feira, 19 de junho/2020
O LIBERAL Ed.1393 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

11

Avenida José Farid Rahme
será inaugurada no dia 26

Obra melhora acesso a bairros da região que tiveram fluxo
de trânsito aumentado devido ao crescimento populacional

A Prefeitura de Itabirito inaugura, na sexta-feira, dia 26, o trecho da
avenida José Farid Rahme que vai
da esquina da Rua João Pinheiro,
no Centro, até a ponte que liga o
bairro São Geraldo ao bairro Padre
Eustáquio. A cerimônia será restrita
por conta das medidas de segurança
sanitária e terá transmissão ao vivo,
às 16h, pela página da Prefeitura no
Facebook.
A avenida corta o bairro São

Geraldo, por uma extensão de 1,42
Km, e inclui asfaltamento, drenagem, muro de contenção, iluminação de LED, arborização com ipês,
entre outros benefícios. A obra está
em fase de acabamento, com pintura da sinalização e outros detalhes.
“Grande parte da avenida já está
liberada e, com a inauguração, entregamos trechos mais complexos,
como o da ponte sobre o ribeirão
que atravessa a avenida”, detalha o

prefeito Orlando Caldeira.
A avenida beneficia os moradores de uma área de grande expansão
urbana em Itabirito, que contempla
os bairros Meu Sítio, Padre Adelmo,
Cardoso e São Geraldo. “Essa obra
é esperada pela nossa comunidade
há muitos anos e ajudou a desafogar
o crescente fluxo de veículos, além
de valorizar a região”, diz Thiago
Emmanuel Soares de Oliveira, morador há 34 anos do bairro São Geraldo.

Os vereadores de Itabirito
aprovaram, nesta segunda-feira
(15), o Projeto de Lei 65 que altera o Código Tributário Municipal. Com isso, as taxas de limpeza
pública e de conservação de ruas

foram excluídas no município itabiritense. Na prática, isso significará no mínimo R$ 76,09 (setenta
e seis reais e nove centavos) a menos para o contribuinte. O motivo
da exclusão é que constitucionalmente essas taxas não poderiam
ser cobradas no mesmo carnê juntamente com o IPTU como vinha
acontecendo. Com base nisso, o
Poder Executivo, autor do projeto,
decidiu pela exclusão das taxas.

Reembolso

Menos R$ 76: Câmara de Itabirito
aprova exclusão de 2 taxas
cobradas no carnê de IPTU

Como o Poder Executivo Municipal já distribuiu o carnê do IPTU com as taxas citadas incluídas,
o cidadão poderá pegar segunda
via (com os valores corretos) no
site da Prefeitura. E mais: deve solicitar o reembolso quem já pagou
o carnê com as taxas. Para receber
o reembolso, o contribuinte deve
procurar diretamente a Prefeitura.

Presidente e secretário da Câmara de Itabirito

Quer ler o jornal pela internet?
Envie um pedido pelo
(31)

98489-7530

O BERRO DO
BODE ZÉ

Sejamos
mais solidários
Chegou o período da estiagem com menor volume ou nenhuma chuva e, atrás desse problema, o outro, que são as queimadas. Nos dois casos, chama atenção a irresponsabilidade,
com a qual algumas pessoas tratam essas questões, deixando
de cumprir algumas regras, para evitar mal maior à coletividade.
A solidariedade, por exemplo, tão elogiada nas ocorrências trágicas, deixa de existir nos momentos de falta d’água. Solidariedade não é tão somente doar roupas e alimentos a necessitados,
especialmente por ocasião de alagamentos provocados por chuvas intensas; é também o consumo responsável de água, por
ocasião de sua escassez, evitando vazamentos e não gastá-la
na limpeza de áreas extensas, como estações rodoviárias, por
exemplo. Para a limpeza de grandes áreas, pisos de cimento, há
um meio de executá-la com o mínimo de água e menor esforço
humano. Entretanto, o que se vê é o contrário: grande volume
de água e muito esforço da parte de quem executa o serviço.
Quanto ao fogo, nem é preciso de sua ocorrência no campo e
nas matas, pois focos de fumaça denunciam a queima de lixo, de
entulho e produtos da capina em quintais domésticos; péssimo
costume que pode redundar em incêndio, sem falar no incômodo
e perigo de problemas respiratórios espalhados na vizinhança.
Por enquanto, não há substituto para a água necessária à vida e,
nem tampouco, inventado um meio de conter a fumaça em seu
próprio quintal, ou em sua casa, se quiser!
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Guardas Municipais de Minas Gerais
realizam operação de fiscalização
e prevenção contra o COVID-19
A ação sincronizada aconteceu em mais de 30 municípios mineiros

Glauciene Oliveira

GLAUCIENE OLIVEIRA

As Guardas Municipais de Minas Gerais realizaram, nesta quinta-feira (18) uma operação sincronizada de atividades de fiscalização e
prevenção ao Coronavírus.
Segundo o Conselho de Comando, constituído por comandantes das Guardas do estado, a operação foi realizada em mais de 30
municípios mineiros. “É a primeira
vez na história das instituições que
fazemos uma operação sincroni-

zada, levando em consideração a
particularidade de cada município
e o atual período de enfrentamento
a uma pandemia. É uma fase que
deixa claro o desenvolvimento institucional das Guardas do estado e
do país”.
Em Mariana, a ação aconteceu
na Praça Tancredo Neves durante o
período da manhã. De acordo com
o Comandante Ornelas, cerca de 17
guardas trabalharam na ação, que
teve como objetivo a distribuição
de cerca de 300 kits preventivos,

contendo máscaras e álcool em gel.
Além disso, os agentes fiscalizaram
os comércios que receberam a autorização de funcionamento do Comitê Municipal de Enfrentamento
ao COVID-19.
“Essa ação é muito importante,
pois sabemos que os casos estão
aumentando. Então, a nossa ideia
é orientar e informar a população
sobre a importância de usar máscaras, porque a maior arma que temos
no momento contra essa doença é a
prevenção”, destacou.

