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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.
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Centro Avançado de Enfrentamento ao
Coronavírus é inaugurado em Ouro Preto
O hospital de campanha possui 50 leitos
Ane Souz

Glauciene Oliveira

Uso de máscaras torna-se
obrigatório em Mariana e
Itabirito - pág. 8
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Foi inaugurado nesta segunda-feira (13) o Centro Avançado de Enfrentamento ao Coronavírus de Ouro
Preto. O espaço vai receber possíveis
pacientes que apresentem um quadro
de contaminação e, consequentemente, necessitem ficar isolados.
O hospital de campanha foi montado no prédio da antiga Fábrica de
Tecidos, onde atualmente funciona o
Centro de Eventos e o Parque Tecnológico. De acordo com o prefeito, Júlio Pimenta, o Centro de Eventos foi o
local escolhido pois “é mais afastado
e possui uma infraestrutura que nos
permitirá oferecer um tratamento adequado aos pacientes”, destacou.
O espaço contará com 50 leitos,
quatro são de observação e 46 para
internação, todos eles possuem oxigênio. Além disso, o hospital terá ainda
quatro respiradores, banheiros, sala de
triagem, posto médico, enfermarias,

expurgo, depósito de material de limpeza e um estacionamento amplo.
De acordo com o Coordenador
Técnico do Hospital de Campanha,
Dr. Paulo Brandão, uma equipe com
cerca de 40 profissionais, entre médicos e enfermeiros, será direcionada
para os trabalhos no centro. "É uma
felicidade muito grande saber que
uma cidade como Ouro Preto já está
com suas armas todas preparadas para
enfrentar essa doença. Esperamos poder contribuir com a abordagem dessa
situação inédita que o mundo está vivendo e tornar a história de Ouro Preto
e da região menos sofrida nesta pandemia", disse.
Segundo o prefeito, a projeção
do pico dos casos de coronavírus está prevista para o fim do mês de abril
e início de maio, por isso as obras
de adaptação do hospital de campanha foram feitas de forma ágil. Júlio
afirmou ainda que o investimento na
estrutura foi de aproximadamente R$
1 milhão, com recursos próprios do
município. "Nós estamos nos preparando para o pior, pois sabemos que
a doença pode chegar aqui na cidade,

Ane Souz

por isso neste momento não medimos
esforços para dar essa segurança para
a população. Agora todos os cidadãos
sabem que terão a sua disposição um
tratamento adequado aqui na cidade",
enfatizou.
Além do centro, Ouro Preto também possui outros 35 leitos, montados
no Hospital Santa Casa de Misericórdia, sendo 20 UTI’s e 15 leitos comuns.
Números de casos
Segundo o Secretário de Saúde
Municipal, Paulo Xavier, Ouro Preto
tem até o momento apenas um caso
sob suspeita por COVID-19. 75 das 76
notificações já foram descartadas pela
Fundação Ezequiel Dias (FUNED),
inclusive o óbito de um homem de
61 anos que estava sendo investigado
desde a última quinta-feira (9). "A não
existência de casos em nossa cidade
se deve ao comportamento da nossa
população que desde início seguiu as
orientações da nossa equipe técnica e
seguiram o isolamento social. Sabemos que os números podem ser mais
representativos que estes, mas nos
pautamos nos dados que recebemos
dos órgãos superiores", afirmou.

Entregas das cestas básicas para
alunos que estão matriculados na rede de
Mariana começaram nesta quinta-feira
Barreiras sanitárias
continuam em
pág. 7
Itabirito Viabializada verba de
R$ 3 milhões para
restauro da Igreja de
Glaura, em Ouro
Preto - pág. 4

Nesta quinta-feira (16) começaram as entregas das
cestas básicas aos grupos familiares dos alunos que estão
matriculados na rede municipal de ensino de Mariana. As
cestas serão entregues nas escolas onde as crianças estão
matriculadas, e o responsável da escola ligará e agendará as
entregas. As primeiras escolas a receberem as cestas serão
do Bairro Cabanas. São elas: Escola Municipal Monsenhor
José Cota, Escola Municipal Dom Oscar, Creche Tia Elza
e Creche Santa Rita de Cássia.
Atendendo às medidas da Secretaria de Saúde para evitar a propagação do novo coronavírus, adote o espaçamento de 1,5m de distância nos locais de distribuições, e leve
uma caneta para assinar a lista de entrega da cesta básica.
Serão entregues 6 mil cestas, contendo 21 itens, com
diversos produtos alimentícios e de higiene pessoal. Os
mantimentos serão distribuídos diretamente nas escolas,
em uma ação coordenada entre as Secretarias de Desenvolvimento Social e Educação.

As remessas serão entregues por ordem alfabética, conforme o plano de distribuição afixado no portão de saída da
escola. Para a retirada é necessário comparecer no horário
agendado, portando documento com foto e CPF do responsável pelo estudante, e apresentar a certidão de nascimento
ou carteira de identidade do aluno.
Caso o responsável pelo aluno seja do grupo de risco,
outra pessoa pode fazer a retirada. Será necessário apresentar o documento com foto de quem fará a retirada e levar
também os documentos necessários do estudante e do responsável legal.
Caso a família veja que não há necessidade do recebimento da cesta, procure a direção da Escola onde o
aluno estuda, para fazer uma declaração de próprio punho. Assim, a cesta será repassada para outra família, de
acordo com a necessidade de cada núcleo familiar, uma
vez que há famílias que possuem mais de um aluno na
rede municipal.

Nylton
Gomes
Batista

PONTO DE VISTA
DO BATISTA

O LIBERAL Ed.1384 - Sexta-feira, 17 de abril/2020
www.jornaloliberal.net

nbatista@uai.com.br

CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco VI
Hoje, 10 de abril de 2020, Sexta-feira da Paixão, escrevo
enquanto ouço música fúnebre, único gênero ouvido pelo rádio,
nesse dia, em minha infância e que aprecio sem qualquer morbidez. Lá fora, só o silêncio, não por respeito religioso observado no
passado, porém, por medo e angústia, sentimentos reais trazidos
pela pandemia do COVID-19, surgida do novo coronavírus, na
China, final de 2019. Em meus oitenta anos de vida, nunca imaginei, nem diante de filmes catastróficos hollywoodianos (outra coisa
que aprecio) que viveria dias como estes, sombrios e angustiantes
para muita gente, em todo o mundo. Ainda bem que a experiência
se dá agora, quando nada mais nos assusta. A vida nos ensina.
Felizmente, com os requeridos cuidados, sinto-me bem, sem
qualquer medo que, pode acossar tanta gente exposta ao perigo,
por dever de ofício ou profissão, especialmente os envolvidos na
malha dos serviços de saúde, das funções mais simples aos diretores. Devido à idade alcançada, boa saúde – graças a Deus
– e não mais no exercício de qualquer atividade, que me force à
exposição, estou tranquilo, em condições de observar e registrar
o que penso.
O mundo buliçoso, com pressa nos ganhos, rápido nas idas
e vindas, físicas ou virtuais, imperativo no que quer e no que não
quer, de repente, se vê paralisado, improdutivo, de pés e mãos
atados, sem o quê e como fazer. A hecatombe nuclear, por muito
tempo imaginada e com temor aguardada, não veio, mas, em seu
lugar, aí está um diminuto ser microscópico, que chegou e, sem
aviso prévio, paralisou o mundo, cerceando a humanidade em sua
mobilidade e atividades produtivas. O que ainda se faz no mundo
é, na prática e exclusivamente, combater a pandemia. O que se
exige além disso, em pelo menos cinquenta por cento, é atenção
especial à mesma doença, incluindo-se aí o alimentar-se, responsavelmente, ato considerado entre os principais preventivos, ao
lado da higiene das mãos, proteção ao aparelho respiratório e distanciamento social. Que paradoxo descomunal!
O ser humano, dotado de tantos poderes contra si próprio, capaz de destruir seu próprio habitat em questão de horas, também
capaz de solucionar os problemas mais complexos ou construir as
mais incríveis máquinas, que já ousou deixar suas marcas além
deste planeta e se prepara para visitar outros, quiçá, para algures se transferir, não tem como contra-atacar o diminuto e invisível
que o ameaça. A única defesa conhecida e confiável é o distanciamento entre os indivíduos. Contudo, não é primeira vez que a
espécie humana se vê acuada diante de inimigo tão terrível, capaz
de exterminar milhões de vidas como foi a famosa e triste “gripe
espanhola”, em 1918.
Em minha primeira infância, na troca de informações entre os
meus pais sobre a Segunda Grande Guerra, que se desenrolava
na Europa, muito ouvi também sobre o que fez a gripe espanhola
no Brasil. Em minha família havia muita atenção e preocupação
com as ações bélicas em curso, porque a mamãe tinha um irmão,
em luta, no front da Itália. Se não tinham experiência direta com
a guerra e seus mortos, tinham lembranças dos horrores da “gripe espanhola”. Papai tinha apenas seis anos de idade, quando a
epidemia atacou, mas o ouvido por ele deixaram impressões tão
fortes que ele as guardou para o resto da vida. Segundo o que ele
teria ouvido, nas pequenas cidades, nem tanto, mas nas grandes
cidades, pessoas morriam como moscas; famílias inteiras desapareciam e seus corpos somente eram encontrados depois que
vizinhos abriam as casas silenciosas; o serviço funerário não dava
conta dos sepultamentos e em razão disso, cadáveres era depositados nas calçadas, para posterior remoção; a polícia ordenava
sepultamento de cadáveres a homens, razoavelmente, robustos
encontrados na ruas.
Interessante observar a capacidade brasileira de fazer piada
e zombar da própria desgraça. Naquela época, conhecimento e
uso da eletricidade ainda eram incipientes, fora das cidades mais
desenvolvidas. O povo do interior só sabia dela por ouvir falar, mas
a mamãe tinha na memória gracejos então contados. Um deles
dizia que a tal eletricidade, capaz de dar mobilidade a tudo, seria
usada para animar defuntos, fazendo-os, eles próprios, se dirigir
ao cemitério, uma vez que os coveiros tinham sido levados pela
gripe. Com isso, despois da pandemia, a profissão de coveiro desapareceria. Seria a vingança dos mortos contra os que os enfiaram debaixo da terra.
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É preciso pensar no pós-epidemia
Estima-se que as economias do
setor terciário, ou seja, prestadoras
de serviços, serão as mais atingidas
pela crise que sucederá à epidemia
do Covi-19. Ouro Preto será uma
das mais atingidas pela redução da
oferta dos seus empregos e geração
de salários ou renda, especialmente
dos diversos setores ligados a prestação de serviços concentrados no
setor turístico. Salva-se de um desastre maior devido ao dois outros
grandes empregadores, a UFOP e
seus funcionários e o que trazem
os alunos para sua sustentação, e a
Prefeitura, que hoje tem quase três
funcionários. O setor mineral não
tem maior peso no emprego mas
ajuda com as receitas do Cefem
(royalty) do minério transferidas
à Prefeitura, ampliadas a partir de
2019, quando passaram a ser de
3,5% da receita bruta.
O turismo movimenta uma
imensa cadeia de serviços. A hotelaria, que compreende mais de
60 hotéis e pousadas, o setor de
alimentação, com cerca de 40 restaurantes, as lojas de souvenirs e
outras, os diversos prestadores de
serviços de recepção, orientação
e encaminhamentos de visitantes,
nos atrativos, igrejas, museus, cicerones e recepções, todos estarão
quase imobilizados enquanto durar
o temor da epidemia e, certamente,

sofrerão maior tempo, enquanto
não se restabelecer plenamente o
fluxo de visitantes. No momento,
não há previsão de retorno nem em
médio prazo.
Uma espécie de união cívica
já deveria ter sido convocada em
Ouro Preto para tentar elaborar
programas de emergência. Ou, pelo
menos, começar a discutir ações e
planos emergenciais. Será necessário socorrer os mais necessitados,
os mais pobres, que se sustentavam
numa precária prestação de serviços e empregos temporários. E abrir
redes de solidariedade, com apoios
diversos, especialmente na área de
alimentação. É possível armar um
programa de trabalho temporário,
na Prefeitura e outras instituições,
permitindo a sustentação de pessoas em situação de maior exclusão
social. E necessário também ter
ideias para que seja solicitado apoio
especial aos governos do Estado e
federal e a entidades publicas e
privadas com mais recursos. É possível estimular o retorno do fluxo
turístico quando extinta a epidemia,
abreviando a superação da crise
com ofertas especiais e criatividade
na atração de visitantes, com promoções especiais.
Enfim, é preciso desde já pensar o que pode ser feito para enfrentar a crise e reduzir seus efei-

tos negativos. E deve ser tarefa
que envolva todas as instituições
públicas e privadas, bem como a
população, num esforço amplo e
solidário. É hora também de os
candidatos à Prefeitura e à Câmara se voltarem objetivamente para
a recessão econômica e social que
já se anuncia. Que deixem a mera
aspiração de poder para adotarem
um debate voltado para a cidade e
a crise anunciada, como minorar
seus efeitos negativos, bem como
discutirem questões como a inclusão social, a abertura de empregos,
o aproveitamento real das vocações
da cidade, a modernização da Prefeitura. E que pensem e discutam a
imperiosa necessidade de renovação política e de práticas de gestão,
olhando para o futuro e não para o
passado.
E que a dramática situação que
todos estamos vivendo, em todo o
mundo, gere a consciência de que
a solidariedade, a cooperação e a
convivência saudáveis, o dialogo
e a busca de convergência entre
governos, instituições, homens e
mulheres de boa vontade, nos revela a grande lição de que cada vez
mais precisaremos de todos para a
superação de doenças, guerras, pobrezas.
*Jornalista (mwerkema@uol.com.br)

Governo isenta pagamento de contas
de luz para pessoas de baixa renda
A isenção do pagamento, durante três meses, é destinada aos consumidores
inscritos na Tarifa Social, com consumo mensal inferior ou igual a 220 KWh

O Presidente Jair Bolsonaro,
sancionou, na última quarta-feira
(08), a medida provisória n° 950,
que determina que as pessoas de
baixa renda poderão ser isentas de
pagar contas de luz correspondentes ao período de 1° de abril a 30
de junho. O objetivo desta isenção
é diminuir os impactos econômicos

da crise provocada pela pandemia
do novo Coronavírus.
Os descontos são destinados
às pessoas inscritas na Tarifa Social, desde que o consumo mensal
de energia elétrica seja inferior ou
igual a 220 KWh. Em Minas Gerais, cerca de 600 mil consumidores da CEMIG estão cadastrados

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

no benefício e podem receber a
isenção. Na regra vigente, consumos até 30 kWh recebiam uma
redução de 65% de desconto; entre
31 e 100 kWh, o abatimento era
de 40%; já entre 101 e 220 kWh,
o desconto era de 10%. Com essa
nova medida provisória, todas as
faixas de consumo receberão 100%
de desconto durante três meses.O
Tesouro Nacional vai direcionar R$
900 milhões da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para
viabilizar esse subsídio, que será
disponibilizado através da criação
de um crédito extraordinário para
o Ministério de Minas e Energia
(MME).
Tarifa Social
A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é caracterizada por
descontos aplicados sobre as contas
de luz de pessoas de baixa renda.
Para ter direito ao benefício, as famílias devem estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal
(Cadúnico) com renda familiar de
até meio salário mínimo por pessoa
ou com renda mensal de até 3 (três)
salários mínimos, ou que tenha portador de doença ou patologia cujo
tratamento médico requeira o uso
continuado de aparelhos elétricos.
O subsídio pode ser concedido
também para famílias que possuem
algum membro que receba o Benefício de Prestação Continuada
da Assistência Social (BPC). Para
mais informações é só entrar em
contato pelo telefone da CEMIG
116 ou pelo site: www.cemig.com.
br. Os atendimentos presenciais seguem fechados, como medida de
contenção ao Coronavírus.
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 26/03/2020 a 01/04/2020
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº024/2020, Artigo 24,
inciso I, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das obras e
serviços para a execução de rede pluvial e pavimentação poliédrica na Rua
das Palmeiras (Rua da Olaria), no distrito de Amarantina, no valor total de
R$ 32.078,51, tendo como favorecida
a empresa Malzira Augusta da Silva,
CNPJ 33.773.380/0001-56. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº025/2020, Artigo 24,
inciso I, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das obras e
serviços para a execução de calçamento poliédrico na rua João Gonçalves
de Matos e muro de contenção na rua
das Palmeiras - distrito de Amarantina, no valor total de R$ 31.852,51,
tendo como favorecida a empresa
Malzira Augusta da Silva, CNPJ
33.773.380/0001-56. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº026/2020, Artigo 24,
inciso I, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para
a execução, com fornecimento total
de mão de obra, materiais e equipamentos, para a execução de reforma
da Escola Municipal Washington de
Araújo Dias - São Bartolomeu, no valor total de R$ 31.623,71, tendo como
favorecida a empresa Elias e Lomas
Construção, Comércio e Serviços Ltda
ME, CNPJ 10.678.036/0001-82. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o RESULTADO de
habilitação e Proposta de Preços do
Convite nº001/2020 – contratação de
empresa especializada em serviços de
manutenção – serviços de roçado/capina, e limpeza em escolas e creches
do Município de Ouro Preto / MG.
Empresa vencedora RIJ Construções
Eireli - ME – CNPJ: 19.312.302/000123, que ofertou o valor global de R$
154.193,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº028/2020, Artigo 24,
inciso II, que tem por objeto o fornecimento de refeições, almoço e jantar
para atendimento a Polícia Militar,
Polícia Civil e Bombeiros, durante o
Carnaval 2020, tendo como favorecida a empresa: Restaurante & Lanchonete Terra de Minas Ltda ME, CNPJ
07.110.188/0001-70, no valor de R$
17.500,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Processo de Inexigibilidade nº 001/2020, Artigo 25, Inciso
II, da Lei 8.666/93 - contratação de
shows artísticos da Banda Fundo de
Panela, para atender a demanda de
eventos do Município de Ouro Preto,
com o valor global de R$ 7.000,00,
tendo como favorecida a empresa
José dos Reis da Silva Filho – CNPJ:
27.601.678/0001-86. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o Processo de Inexigibilidade nº 035/2020, Artigo 25,
Caput, da Lei 8.666/93 - contratação
de empresa para fornecimento de vale
transportes destinados aos servidores
da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Linhas Antonio Pereira x Mariana;
Itabirito x Ouro Preto; Ouro Preto x
Mariana e Saramenha x Mariana, com
o valor global de R$ 698.445,60, tendo
como favorecida a empresa Transcotta
Agência de Viagens LTDA – CNPJ:
20.827.952/0001-90. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº037/2020, Artigo 25, Inciso
III, da Lei 8.666/93 - contratação de
Gisele Couto e Banda, para atender
a demanda de eventos do Município
de Ouro Preto, com o valor global de
R$ 5.000,00, tendo como favorecida a

empresa Gisele Couto Pereira – CNPJ:
24.557.643/0001-07. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Inexigibilidade nº 038/2020, Artigo 25,
Inciso III, da Lei 8.666/93 - contratação da Incrível Banda, para atender
a demanda de eventos do Município
de Ouro Preto, com o valor global de
R$ 4.000,00, tendo como favorecida a
empresa Felipe Borges Papa – CNPJ:
28.507.826/0001-60. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Adesão
nº 005/2020, referente à adesão a ata
de registro de preços do Processo Licitatório nº024/2019 do Pregão Presencial nº018/2019, celebrado pelo
Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba – CODAP
e a empresa Locadora Terramares
Ltda, cujo objeto é a contratação de
empresa para serviços de engenharia
consistentes na prestação de serviços
de demolição, terraplenagem, obras de
arte, drenagem, pavimentação, obras
complementares, recuperação e manutenção de rede viária, visando atender o
município de Ouro Preto, com o valor
global de R$ 23.667.362,09. Superintendência de Compras e Licitações.
Extrato de Contratos
Maria do Carmo Teixeira de Melo.
Dispensa 127/2019. Objeto: 1º aditivo
do valor. Valor: R$ 1.134,00. DO: 02
.01.01.04.122.0007.2009.3390.3900F
R 100FP86.
Flora Mam Produtos e Serviços.
Convite 13/2019. Objeto: Rescisão do
Contrato administrativo a partir do dia
06/03/2020.
Maria do Carmo Teixeira de Melo.
Dispensa 127/2019. Objeto: 1º aditivo do valor. Valor: R$ 1.134,00.
DO:02.01.01.04.122.0007.2009.3390.
3900FR100FP86.
Inovar Construções e Comércio
Ltda. Convite 015/2019. Objeto: 1º
aditivo do prazo. Vigência: 02 meses.
Vencimento: 27/04/2020.
Alvorada Construções Ltda. ME.
Convite 033/2019. Objeto: Contratação de empresa de engenharia
especializada para a execução, com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para a reforma
da quadra do Bairro Santa Cruz, localizada na Rua das Orquídeas – Santa
Cruz. Vigência: 04 meses. Vencimento:
05/07/2020. Valor: R$ 56.571,38. DO:
02.13.01.27.812.0094.1263.4.4.90.51.
00 FR: 100 Ficha: 815.
Malleo Engenharia Ltda. Convite
032/2019. Objeto: Contratação de empresa para reforma de muros, portões e
construção de garagens cobertas para
os veículos da 2ª Cia do 1º Batalhão de
Bombeiros de Ouro Preto. Vigência:
04 meses. Vencimento: 13/07//2020.
Valor: R$ 252.816,55. DO: 02.08.03.
13.391.0044.2238.44905100. FR100.
FICHA 451.02.08.03.13.391.0044.223
8.44905100. FR124. FICHA 451.
Inovar Construções e Comércio Ltda. – ME. Concorrência Pública
02/2018. Objeto: 3º aditivo do valor.
Valor: R$ 646.385,26.
Acauã Luthor de Souza Rocha. Inexigibilidade 012/2020. Objeto: a contratação de shows artísticos da Banda
Ases do Samba para atender a demanda
de eventos do Município. Vigência: 03
meses. Vencimento: 14/05/2020. Valor:
R$ 8.600,00. DO: 02.009.001.23.695.
0059.2270.3390.3900FR100 FP0470.
Alex Saraiva Ambrosio. Inexigibilidade 004/2020. Objeto: contratação
de shows artísticos da Banda Kazahara para atender a demanda de eventos
do Município. Vigência: 03 meses.
Vencimento: 07/05/2020. Valor: R$
10.000,00. DO: 02.009.001.23.695.0
059.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Luiz Cláudio Alves Viana. Inexigibilidade 026/2020. Objeto: contratação
shows artísticos da Banda Rosa Norte
para atender a demanda de eventos
do Município. Vigência: 03 meses.
Vencimento: 17/05/2020. Valor: R$
4.000,00. DO: 02.009.001.23.695.005
9.2270.3390.3900 FR100 FP0470.

Pedro Henrique Aquino dos Santos.
Inexigibilidade 019/2020. Objeto:
contratação shows artísticos do Grupo
Supremacia para atender a demanda
de eventos do Município. Vigência: 04
meses. Vencimento: 13/06/2020. Valor:
R$ 3.500,00. DO: 02.009.001.23.695.0
059.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Kelly Cristina Pereira Costa. Inexigibilidade 016/2020. Objeto: contratação de shows artísticos da banda
Tindolelê para atender a demanda de
eventos do Município. Vigência: 03
meses. Vencimento: 13/05/2020. Valor:
R$ 3.500,00. DO: 02.009.001.23.695.0
059.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Bauxita Auto Peças & Pneus Ltda –
EPP. Objeto: 3º aditivo do prazo e do
valor.Vigência: 12 meses. Vencimento:
04/02/2021. Valor: R$ 166.301,35.
DO: 02.06.01.04.122.0021.2030.3390
.3000FR 100FP 192; 02.06.01.04.122
.0021.2030.3390.3000FR 100FP 193;
02.15.01.10.122.0063.2104.3390.3000
FR 102FP 888; 02.15.01.10.122.0063.
2104.3390.3000FR 102FP 893.
Cooperativa De Serviços e Transporte do Brasil CSTB. Adesão 03/2020.
Objeto: Contratação de empresa de
locação de veículos, incluindo manutenção, combustível, seguro total e rastreador veicular com gerenciamento 24
horas. Vigência: 08 meses. Vencimento: 02/09/2020. Valor: R$ 560.985,60.
DO: 02.14.01.26.782.0073.2136.3.3.9
0.39.00 FR100 Ficha 875; 02.15.01.1
0.122.0063.2104.3.3.90.39.00 FR102
Ficha 893
Karina Cristine de Sousa Inexigibilidade 014/2020. Objeto: contratação de
shows artísticos da banda Mikareteiros
para atender a demanda de eventos
do Município. Vigência: 04 meses.
Vencimento: 13/06/2020. Valor: R$
8.000,00. DO: 02.009.001.23.695.005
9.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Taynan Ezequiel da Silva Barbosa.
Inexigibilidade 013/2020. Objeto:
contratação shows artísticos de Toninho Barbosa e Banda para atender a
demanda de eventos do Município.
Vigência: 04 meses. Vencimento:
27/05/2020. Valor: R$ 15.000,00. DO:
02.009.001.23.695.0059.2270.3390.39
00 FR100 FP0470.

ção de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das e obras e
serviços para a execução de calçamento poliédrico na Rua João Gonçalves
de Matos e muro de contenção na Rua
das Palmeiras, no Distrito de Amarantina. Vigência: 04 meses. Vencimento:
27/07/2020. Valor: R$ 31.852,51. DO:
02.014.001.15.452.0140.1265.4490.51
00. FR100 FP864.
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Malzira Augusta da Silva Pereira.
Dispensa 024/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das e obras
e serviços para a execução de rede
pluvial e pavimentação poliédrica na
Rua das Palmeiras (Rua da Olaria) no
Distrito de Amarantina. Vigência: 04
meses. Vencimento: 24/07/2020. Valor:
R$ 32.078,51. DO: 02.014.001.15.452
.0140.1265.4490.5100. FR100 FP864.
Elias e Lomas Construção, Comércio e Serviços Ltda-ME. Dispensa
026/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada na
execução, com fornecimento total de
mão de obra, materiais e equipamentos,
para a execução de reforma da Escola
Municipal Whashington de Araújo
Dias. Vigência: 04 meses. Vencimento:
21/06/2020. Valor: R$ 31.623,71. DO:
02.07.001.12.365.0035.1049
3390
3900 FR101 FP 299.
Universidade Federal de Ouro Preto. Dispensa 027/2019. Objeto: 1º aditivo do valore e do prazo. Vigência: 12
meses. Vencimento: 01/03/2021. Valor:
R$752.640,00. DO: 02.15.01.10.302.0
065.2.120.3390.3900FR102 FP979.
Universidade Federal De Ouro Preto. Dispensa 028/2019. Objeto: 1º aditivo do valore e do prazo. Vigência: 12
meses. Vencimento: 01/03/2021. Valor:
R$360.000,00. DO: 02.15.01.10.302.0
065.2.120.3390.3900FR102 FP979.
Universidade Federal de Ouro Preto. Dispensa 029/2019. Objeto: 1º aditivo do valore e do prazo. Vigência: 12
meses. Vencimento: 01/03/2021. Valor:
R$87.600,00. DO: 02.15.01.10.302.00
65.2.120.3390.3900FR102 FP979.

Taynan Ezequiel da Silva Barbosa.
Inexigibilidade 027/2020. Objeto:
contratação shows artísticos da Banda
Anjo para atender a demanda de eventos do Município. Vigência: 03 meses.
Vencimento: 27/05/2020. Valor: R$
5.000,00. DO: 02.009.001.23.695.005
9.2270.3390.3900 FR100 FP0470.

89,3 FM

Ouro Preto

Taynan Ezequiel da Silva Barbosa. Inexigibilidade 053/2019. Objeto:
Rescisão Contratual a partir do dia
20/12/2019.
Rádio Acaiaca Ltda. EPP. Credenciamento 006/2014. Objeto: 8º aditivo
do valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento: 02/01/2021. Valor:
R$ 225.000,00. DO: 02.01.01.04.131
.0008.2008.3390.3900 FR100 FP93.
Laboratório Vanderley Machado.
Pregão Presencial 28/2018. Objeto:
Rescisão Contratual a partir do dia
29/01/2020.
FHM Comércio Eireli – ME. Dispensa 019/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das obras e
serviços para a complementação e adequação da rede de drenagem pluvial
na Rua Carlos Tomás, bairro Antônio
Dias. Vigência: 06 meses. Vencimento:
31/07/2020. Valor: R$ 19.799,14. DO:
02.014.001.15.451.0070.10794490
5100 FR100 FP 852.
Construtora Santos e Martins Ltda.
Dispensa 022/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada na execução, com fornecimento de
mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e demais elementos necessários à boa execução, dos serviços emergenciais de demolição e reconstituição
de muro de contenção na Rua Padre
Antônio Gabriel de Carvalho, Antônio
Dias. Vigência: 06 meses. Vencimento:
17/08/2020. Valor: R$ 24.682,62. DO:
02.14.01.15.451.0070.1079 4490 5100
FR100 FP 852.
Malzira Augusta da Silva Pereira.
Dispensa 025/2020. Objeto: contrata-
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O Ubiratano Goliveira
completa neste dia 19
vinte e quatro anos de
idade. Morador da Rua
Tomé de Vasconcelos,
na Água Limpa, ele recebe felicitações de amigos e vizinhos da região.
Parabéns!

Comunicado
A Prefeitura de Ouro
Preto lembra a população
que, em função da pandemia do COVID-19, as rotas
de coleta seletiva estão temporariamente suspensas.

-feira, 17 de abril/2020
O LIBERAL Ed.1384 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

4

Secretaria de Defesa Social de
Ouro Preto recebe novos
equipamentos de informática

Financiamento Coletivo para
ajudar Artesãs de Ouro Preto
Quando o Ministério da Saúde liberou o uso de máscaras de
tecido para a população em geral
como uma medida preventiva
contra a COVID-19, muitas pessoas viram na confecção desse
equipamento de proteção uma forma de obter renda extra em meio
à crise provocada pela pandemia.
A necessidade de alguns trabalhadores da cidade de Ouro Preto em
relação a esta renda extra é ainda
maior, pois muitos trabalhavam
exclusivamente com o turismo,
setor que precisou cessar suas atividades por hora. Dessa forma, o
departamento de Promoção Cultural e Patrimônio Imaterial da
Secretaria de Cultura e Patrimônio
junto às Bordadeiras e Rendeiras de Ouro Preto elaboraram o projeto “Tecendo o Bem”, a partir do qual as artesãs do município irão confeccionar
máscaras reutilizável de tecido para o combate ao coronavírus, que por
sua vez serão doadas em pontos estratégicos da cidade, como pontos de
ônibus, aos cidadãos mais necessitados neste momento. O projeto tem por
finalidade contribuir com a luta contra o COVID-19 na região, além de
valorizar o trabalho e colaborar com a renda das artesãs locais nesse período de isolamento social. Contribua: http://vaka.me/996909

A Secretaria de Defesa Social
de Ouro Preto recebeu no início
deste mês de abril 06 modernos e
completos computadores e 02 HDs
externos doados pela empresa Gerdau por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Ouro
Preto (Adop).
Os equipamentos irão auxiliar
a equipe da Defesa Civil nos trabalhos de prevenção contra deslizamentos e mapeamento das áreas de
risco existentes no município.
Para o secretário de Defesa
Social, Antônio Ramos, o acesso
à tecnologia e a equipamentos de
ponta contribui na qualidade e eficiência no arquivamento de dados e
de respostas das ações de segurança
das barragens e proteção do patrimônio público contra incêndios.
“Além da informatização, a

Secretaria vem buscando parcerias
para a capacitação de seus agentes e
para um trabalho de sensibilização
da população em programas educa-

Ane Souz

cionais de defesa social”, complementa o secretário, que recebeu os
equipamentos juntamente com sua
equipe.

Parceria entre Secretaria de Cultura e
Patrimônio e Ministério Público para
reforma do Corpo de Bombeiros
Investimentos na ordem de 300 mil reais

Viabilizado o Restauro
completo da Igreja de Glaura

Investimento na ordem de 3 milhões de reais
O Secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, anunciou que recebeu ligação do Presidente interino do IPHAN, Dr Robson Almeida, informando que o
recurso para o restauro integral da
Igreja de Glaura foi garantido. Na
oportunidade, o Secretário reiterou
o agradecimento ao Presidente do
IPHAN e ao André Macieira pelo
empenho na iniciativa e o pedido
da cidade para o restauro da Igreja de Bom Jesus de Matosinhos e

São Bartolomeu. Todos os projetos
para o restauro da Igreja de Glaura
foram viabilizados pela Secretaria
de Cultura e Patrimônio. Na ocasião, o Secretário Zaqueu informou que os projetos da Igreja de
Bom Jesus estão em análise final
junto ao IPHAN/Brasília e que a
Secretaria de Cultura e Patrimônio
contratou a revisão dos projetos da
Igreja de São Bartolomeu como
forma de viabilizar a aprovação do
restauro.
Ane Souz

O Secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, anunciou que foi estabelecida parceria
entre a pasta e Ministério Público
para adequação das instalações do
Corpo de Bombeiro de Ouro Preto, com investimento na ordem de
quase 300 mil reais oriundos de
uma multa Judicial. O Secretário
Zaqueu ressaltou que todos os pro-

jetos foram elaborados pela Secretária de Cultura e Patrimônio, que
também irá acompanhar a obra.
Na oportunidade, o Secretário
agradeceu a ajuda do Promotor Dr.
Domingos Ventura na viabilização
do recurso desta iniciativa, que
visa proteger a vida humana e o
patrimônio cultural de Ouro Preto.
Segundo o Capitão Márcio Tole-

do, Comandante da Companhia, a
obra vai ser de grande importância
para o Corpo de Bombeiros, resultando num melhor atendimento a
toda população de Ouro Preto.
Anúncios

0
91-189
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Idoso que morreu em Ouro Preto
testa negativo para Coronavírus

O secretário de Saúde de Ouro Preto, Paulo Xavier, anunciou, nesta segunda-feira (13), que o óbito na cidade
que estava em investigação com
suspeita de COVID-19 testou negativo para a doença e foi descartado pela Fundação Ezequiel Dias
(FUNED). O caso trata-se de um
idoso de 61 anos que morreu na
última quarta-feira (08). O homem,
morador do distrito de Engenheiro
Corrêa, era diabético e chegou à
Santa Casa de Ouro Preto com falta
de ar. Ouro Preto tem até o momento apenas um caso sob suspeita por
COVID-19. 75 das 76 notificações
já foram descartadas pela Fundação
Ezequiel Dias (FUNED).

, 17 de abril/2020
O LIBERAL Ed.1384 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net
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Prefeitura produzirá 20 mil máscaras para
prevenção e combate ao novo coronavírus
Óbito em Mariana aponta
positivo em teste rápido
para COVID-19

GLAUCIENE OLIVEIRA

Segundo o Boletim Epidemiológico emitido pela Prefeitura de Mariana nesta segunda-feira (13) um novo óbito e
um novo caso suspeito tiveram resultados positivos de teste
rápido para COVID-19, mas continuam em investigação até
que a Fundação Ezequiel Dias (FUNED) confirme os diagnósticos, após a análise das amostras.
De acordo com o Secretário de Saúde, Danilo Brito, o
óbito trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 51 anos,
que estava passando por tratamento oncológico. A mulher
estava internada no Hospital Monsenhor Horta.
Até o momento, o município de Mariana possui 3 casos
confirmados, sendo dois curados e um óbito. Além disso, há
33 casos descartados e estão sob investigação oito casos e
um óbito. Quatro pacientes suspeitos encontram-se internados e os demais estão em isolamento domiciliar, bem como
seus familiares. Atualmente, existem 171 pacientes em monitoramento pelo comitê. Esses estão em isolamento e serão
acompanhados durante 14 dias, pois não se enquadram nos
critérios para coleta de exame.

Secretário de Planejamento
de Mariana tem resultado
positivo em teste rápido
para o Coronavírus
O caso do secretário, Marlon Figueiredo,
continua sob investigação
enquanto aguarda os exames da FUNED
GLAUCIENE OLIVEIRA

O Prefeito de Mariana, Duarte Júnior, anunciou, durante um vídeo divulgado em sua rede social nesta terça-feira
(14) que o Secretário Municipal de Planejamento, Marlon
Figueiredo, teve resultado positivo no teste rápido para COVID-19. O caso de Marlon continua em investigação até que
a Fundação Ezequiel Dias (FUNED) confirme o diagnóstico, após análise das amostras.
De acordo com o prefeito, os familiares de Marlon também foram submetidos ao teste rápido e obtiveram resultados negativos para o coronavírus. Duarte informou ainda,
que o secretário segue em isolamento domiciliar e que seu
quadro de saúde está estável. “Ele foi contaminado trabalhando, pois a Secretaria de Planejamento é muito importante, sem ela os processos não andam. Reforço que todos
os cuidados já estão sendo tomados. Ele está bem e continua
trabalhando de casa, estamos em oração para que ele possa
se recuperar rápido”, destacou.

Pagamento após rompimento
da barragem será finalizado
com atendimento remoto
As pessoas que tiveram impacto comprovado em
suas atividades econômicas em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG),
recebem no início deste ano o valor referente ao lucro
cessante de 2019. Até o fim de março, foram pagos R$
100,6 milhões a 4.691 pessoas de Minas Gerais e do
Espírito Santo, o que corresponde a 94,8% do total previsto para 2020. O número de atingidos que têm direito
a receber o pagamento chegou a 4.948 pessoas. Os
pagamentos realizados após 31 de março de 2020 serão acrescidos da correção monetária do período. A fim
de assegurar o atendimento e evitar prejuízos aos atingidos, a Fundação Renova construiu uma proposta alternativa para o período de isolamento social. Trata-se
de um fluxo de atendimento remoto para possibilitar,
neste primeiro momento, a conclusão dos pagamentos do lucro cessante de 2019. O fluxo de atendimento
remoto contou com a participação e importantes contribuições da Defensoria Pública do Espírito Santo, que,
assim como a Fundação Renova, desde o início da
pandemia se mostrou preocupada com a situação dos
atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.

O acessório indicado como barreira física de prevenção
à transmissão do novo coronavírus será distribuído aos servidores do município a partir da próxima segunda-feira (20).
A produção, que é administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, contará com 19 beneficiárias
da equipe de Corte e Custura, do programa de Inclusão Produtiva da Mulher - Renda Mínima. No total, serão investidos
R$ 30 mil dos cofres públicos de Mariana na confecção das
máscaras.
O secretário da pasta de Desenvolvimento Social e Cidadania, Erivelton Vasconcelos, comenta que a produção é
uma ação de prevenção à transmissão do coronavírus, mas
também de preocupação e cuidado com os servidores municipais. “Essa é uma ação que o município pensou para proporcionar mais segurança aos nossos servidores. Além de

ofertar a máscara, garantimos também renda às profissionais
que estão trabalhando na produção dos acessórios”, destaca
o secretário.
Erivelton também ressalta os cuidados com os profissionais que estão trabalhando na produção das máscaras: “As
19 profissionais são levadas e buscadas de suas casas à sede, usam máscara e álcool em gel para desinfetar as mãos.
Estamos tomando todos os cuidados possíveis para garantir
a saúde do maior número de pessoas”, explica o secretário.
Outros cuidados – Para além das máscaras, a Secretaria
de Saúde do município aconselha também que as mãos sejam lavadas com água e sabão ou desinfetadas com álcool
em gel; cubra boca e nariz ao espirrar ou tossir com o antebraço e evite aglomerações e compartilhamento de objetos
pessoais.

Polícia Civil não encontra negligências
em morte por Coronavírus em Mariana

Delegado responsável concluiu o inquérito e o encaminhou para à justiça pedindo o arquivamento
GLAUCIENE OLIVEIRA

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu, nesta quinta-feira (16), o inquérito que
investigava possíveis negligências por parte da Prefeitura de Mariana no atendimento
ao homem de 44 anos que morreu por COVID-19 na cidade, no dia 30 de março. O
inquérito foi aberto através de uma requisição realizada pelo Promotor de Justiça de
Mariana, Guilherme Sá Meneghin, no dia 3 de abril, após receber denúncias de familiares do paciente, que relataram desleixo dos serviços públicos do município, pois a
vítima teria comparecido inúmeras e seguidas vezes na UPA de Mariana.
Em entrevista à Rádio Itatiaia, o delegado responsável pela investigação, Cristiano Arantes, relatou que mais de oito pessoas relacionadas ao caso foram ouvidas, entre elas, os médicos responsáveis pelo atendimento à vítima e o secretário de saúde de
Mariana, Danilo Brito. Porém, não foi encontrada nenhuma negligência no caso, por
isso ele concluiu o inquérito e o encaminhou para a justiça pedindo o arquivamento.
“Agora precisamos aguardar a manifestação da justiça”, acrescentou.
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, encarou o fato como uma notícia positiva
e relevante. “Foi uma boa notícia, pois só comprova, mais uma vez, o bom trabalho
que está sendo realizado pela equipe da saúde do município. Eu só peço a todos que
tomem sempre muito cuidado e não façam julgamentos precipitados como esse. Eu
tinha certeza que a equipe estava agindo corretamente, pois ela está desde o início
dentro dos parâmetros do Ministério da Saúde”, destacou.
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Mariana recebe recursos para combate ao Covid-19
Com o objetivo de fortalecer medidas de prevenção
ao novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Estado
de Saúde (SES-MG) e o Ministério da Saúde aprovaram a
distribuição de recursos para o enfrentamento da pandemia
de coronavírus. Mariana já foi contemplado com o valor de
R$173.786,56 disponibilizado pelo Governo Federal e enviado através da SES-MG. Já a quantia enviada diretamente
pelo Ministério da Saúde, no valor de R$420.007,67, tem
previsão para repasse ao Fundo Municipal de Saúde até o
dia fim do mês de abril.
O secretário de Saúde de Mariana, Danilo Brito, destaca
a importância do envio dos recursos para adotar medidas que
possam minimizar os impactos à saúde pública. “Com esses
valores esperamos fortalecer os setores ligados diretamente
ao combate ao coronavírus, como a atenção primária, urgência e emergência e o laboratório municipal, além de ajudar a

manter o hospital campanha que está e fase final de adaptação”, afirma Danilo.
Os valores destinados aos municípios e estados brasileiros foram definidos por meio da Deliberação CIB-SUS/MG
nº 3.138, de 26 de março de 2020 e da Portaria nº 774, de 9
de abril de 2020, divulgada no Diário Oficial da União.
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, acredita que a busca
por soluções e recursos possam ajudar no combate ao coronavírus. “Uma medida muito importante para assegurar a saúde
dos nossos marianenses foi o repasse de recursos para a nossa
microrregião pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho. O valor de R$2.274,275,00 é destinado a criação de mais 25 leitos para tratamento específico de infecções
causadas por coronavírus. Sendo 10 leitos de UTI e 15 leitos
clínicos, todos destinados aos municípios de Mariana, Ouro
Preto e Itabirito”, reafirma o chefe do Poder Executivo.

Arlindo Luís anuncia sua
pré-candidatura a vereador em Mariana
O prazo de filiação partidária para
se candidatar nas eleições municipais
de 2020 e o registro de estatuto de novas legendas encerraram-se no sábado
(04). Com isso, novos nomes começam
a surgir no cenário político da Região
dos Inconfidentes. Um deles é o do jornalista, publicitário, locutor, animador de
eventos e produtor, Arlindo Luís. Arlindo
é pré-candidato a vereador na cidade de
Mariana pelo partido PDT, o qual ele se
filiou no sábado (04). Casado e pai de três
filhas, ele mora no distrito de Passagem
de Mariana. Segundo ele, a intenção é
fazer parte do poder legislativo para trabalhar para o povo. “Nosso patrão é o
povo. Tenho a obrigação de ouvir e dar
o melhor de mim para todos de Mariana,
pois eu sei da angústia, do sentimento e
das decepções da nossa gente”, destacou.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

O “político cientista” em ação
Atualmente, a ciência possui uma legitimidade ancorada na
crença que seu conhecimento é o mais correto para a descrição
da realidade, que ele possui um caráter preditivo (antecipa acontecimentos) e possui ainda uma qualidade terapêutica (indica o que
deve ser feito para enfrentar, com eficácia e eficiência, uma situação
crítica). Com efeito, as modernas sociedades tendem a reverenciar
o conhecimento científico como aquele que libertará a humanidade
das crenças irracionais, com suas soluções tradicionais sendo acusadas de serem ineficientes e obscuras.
Mas, apesar da existência dessa crença na infalibilidade do conhecimento científico, o século XX abrigou importantes reflexões
de filósofos, como Karl Popper (1902-1994), que colocaram em
questão exatamente essa infalibilidade. Para ele, o que caracteriza
o conhecimento científico é exatamente seu caráter falseável, isto
é, de ser um conhecimento que se coloca sempre à prova do teste
empírico e quanto mais falível for a teoria cientificamente elaborada,
mais ela contribuirá para o desenvolvimento do conhecimento, que
sempre estará em busca da verdade. A conclusão do autor é que
uma verdade científica estabelecida sempre poderá ser derrubada,
a qualquer momento, por alguma geração, em razão de uma nova
premissa ter sido estabelecida, ou porque surgiu um novo conjunto
de observações que não se ajustou aos moldes da teoria dominante, que será, assim, superada por uma mais próxima da verdade.
A ética do cientista, portanto, deve ser baseada na busca incessante da verdade, o que o leva a assumir uma postura questionadora do conhecimento científico estabelecido, e que o estimula a
assumir, também, uma postura de humildade perante a verdade.
Um “verdadeiro” cientista é um humilde ser cheio de dúvidas sobre
o conhecimento produzido pela ciência.
Entretanto, nesta era de extensa crença no conhecimento científico, quem não é cientista - que é a grande maioria da população
(o que inclui a grande maioria dos políticos) - tende justamente a
querer acreditar como verdade absoluta o que os porta vozes da
ciência estão afirmando. Há uma esperança de que a ciência irá
promover a “cura” dos problemas contemporâneos, sejam eles
da economia, da saúde, da educação etc. E quando essa crença
popular na ciência, por algum motivo qualquer, ganha uma excepcional dimensão, logo ela se tornará atraente para os políticos, eternos carentes da atenção popular. Por exemplo, nestes tempos de
pandemia, quantas vezes nós não escutamos algum político falar
que está agindo “em nome da ciência”? Até parece que nossos políticos viraram cientistas que querem, ativamente, salvar a passiva
e sofrida sociedade de algum mal terrível. Estamos testemunhando
o surgimento da estranha figura do “político prof. Pardal”, ou do “político cientista”.
Alguns problemas surgem quando essa postura se torna frequente nos governantes.
O primeiro é a tentação autoritária: o governante, “em nome
da ciência”, passa a prescrever os “remédios” que irão “proteger”
a desamparada população: estabelecimentos comerciais serão fechados, praças públicas serão cercadas, cidadãos terão que ficar
confinados nas suas casas, e só poderão sair com máscaras, entre
outras medidas impostas e que contém o selo “é para o seu próprio
bem, ignorante”.
O segundo é a crença que as medidas tomadas serão certeiras,
darão o resultado previsto, porque são “científicas”. Porém, como
vimos, o conhecimento científico é duvidoso e falível e, assim, as
medidas “científicas” implementadas pelo governante poderão não
gerar os resultados esperados.
O terceiro é a reversão de expectativas na população. Ela, no
momento que é atingida por um evento terrível, como a pandemia,
fica tão assustada que se entrega de corpo e alma para as soluções do “político cientista”. Mas os fatos têm uma dinâmica própria
que muitas vezes escapa à teoria científica dominante e assim sua
capacidade preditiva falha e o efeito anunciado não acontece na
data prevista. Isso gera de imediato um sentimento de frustração na
população. Pode acontecer, também, que os efeitos gerados pelas
medidas terapêuticas adotadas pelo “político cientista“ não apenas
não gerem o efeito esperado como até piorem as condições de vida da população, que se sentirá, justamente, ludibriada. Afinal, ela
aceitou uma série de sacrifícios esperando os efeitos benéficos das
medidas implementadas pelo “político cientista” e quando ela perceber que os sacrifícios assumidos foram em vão, ela não apenas se
frustrará, como poderá até se revoltar. Esse fenômeno é identificado nas ciências sociais como “reversão de expectativas”.
Um governante, antes de querer virar uma falsa imagem de cientista, tem que assumir as melhores qualidades que um político pode
ter: visão aberta para observar todo o cenário à sua volta, ouvidos
para escutar as diferentes soluções propostas por conselheiros e assessores, tato para acolher os diferentes sentimentos expressos pela
população e, acima de tudo, prudência, para não dar um passo além
de suas possibilidades. A ciência não é cativa de nenhum ser humano, e jamais será do prepotente “político cientista”.
Os tempos atuais estão pedindo humildade para o cientista e
prudência para o político.
*Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP

“Gerdau Açominas S/A, por determinação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do
Ambiente torna público que solicitou através do Processo
3757/2020, Licença ambiental Simplificada, para atividade E-01-03-1 Pavimentação e/ou melhoramentos de rodovias, localizado na Estrada Municipal Ita 320, próximo ao
empreendimento Várzea Leste Norte (considerando aproximadamente 5m de cada lado da pista em um trecho de
cerca de 400m), no município de Itabirito, MG.”
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Prefeitura de Itabirito irá socorrer
comerciantes diante da crise do coronavírus
Município destinará recursos próprios para auxiliar empresários
e dar consultoria em busca de ajuda do Governo Federal

Com o fechamento de boa parte do comércio de Itabirito, por conta do enfrentamento ao coronavírus, a Prefeitura de Itabirito irá destinar recursos próprios, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
para que as empresas com dificuldades financeiras possam utilizar como capital de giro em seus negócios.
O projeto de lei, do novo Fundo de Desenvolvimento de Itabirito (Fundi) foi encaminhado à Câmara Municipal, no último dia 13 de abril, e aguarda aprovação do Legislativo. “Sabemos que é muito penoso o comércio estar

Aviso de Julgamento da Proposta
e Habilitação – O SAAE de Itabirito
torna público que realizou abertura da
Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº037/2020, na modalidade de
Pregão Presencial nº021/2020, S.R.P. nº
009/2020 Objeto: para Registro de Preços
para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de
materiais de cantina e produtos de limpeza
a serem utilizados rotineiramente nas unidades e dependências do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo
I do edital, Empresas Vencedora e Habilitada Eco Plast Comercio e Indústria Ltda
e Tripui Serviços e Comércio EIRELI,
perfazendo este pregão um valor total de
R$59.492,50 (cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta
centavos), Itabirito / MG, 13/04/2020 –
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº038/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº022/2020, Objeto: para
contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de caldeiraria
e serralheria (por kg), para fabricação e
montagem de peças, componentes e estruturas em perfis e chapas metálicas nas
áreas de atuação do SAAE, pertencente
ao Sistema de Água, Esgoto, ETE, ETA
e DI-BR040 de Itabirito - MG, com fornecimento de insumos, material e mão-de-obra, Empresas Vencedora e Habilitada Eletromecânica Mani LTDA EPP,
perfazendo este pregão um valor total
de R$104.144,00 (cento quatro mil cento quarenta quatro reais), Itabirito / MG,
16/04/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 025/2020 – S.R.P. nº
010/2020 - Encontra-se aberto na sede do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em
Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°
041/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº 025/2020, S.R.P. 010/2020. Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
no fornecimento de materiais de cantina
e produtos de limpeza a serem utilizados
rotineiramente nas unidades e dependências do SAAE de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I, do edital. No dia
05/05/2020 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 026/2020 - Encontra-

-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°042/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº026/2020.
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tornearia
para atender o Sistema de Abastecimento
de Água e Esgoto do Município de Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I, do edital no dia 06/05/2020 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000
– Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail:
compras@saaeita.mg.gov.br
Edital de Tomada de Preços nº002/2020
– Processo Licitatório nº043/2020 - O
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG; torna público para
conhecimento das empresas que regularmente se cadastrarem para este Processo
Licitatório nº043/2020, na modalidade de
Tomada de Preços nº002/2020; que fará
realizar, em sua sede à Rua Rio Branco,
nº99 – Bairro Centro – Itabirito – MG,
CEP 35.450-000, Telefax: (31) 3562-4102;
na sala de Compras e Licitações onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de obras
de drenagem urbana para o serviço autônomo de saneamento básico de Itabirito-MG,
conforme especificações do Anexo I do
Edital. Tipo: Menor Preço. Setor Responsável: Setor Técnico, juntamente com sistema de Drenagem - Recursos Orçamentários e Financeiros: Proj. Const. Ampl.
Obr. Infraest. Manejo Águas Pluviais Sede Urbana: 17.512.1704.3004.44.90.51.00
- Legislação Aplicável: Lei nº. 8.666/93
com suas posteriores alterações. Prazo
e horário para efetuar o cadastramento e
habilitação nos moldes do Artigo 22 §2º,
apresentando os documentos de cadastramento e habilitação: até o dia 08/05/2020,
isto é, até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, podendo ser efetuado
das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às
16:30 horas. Prazo e horário para recebimento dos envelopes de proposta comercial e o certificado de cadastramento: até
dia 13/05/2020 até às 08:30 horas. Data e
horário de início da sessão: dia 13/05/2020
às 09:00 horas. O Edital na íntegra e as informações complementares encontram-se
à disposição dos interessados para consulta
e conhecimento no Setor de Compras e Licitações e permanecerá afixado no quadro
de aviso localizado no hall de entrada do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, Sede Administrativa, cuja
cópia poderá ser obtida através de requerimento dirigido à Comissão Permanente
de Licitação, no horário de 08:00 horas às
16:30 horas através do E-mail do SAAE de
Itabirito-MG : compras@saaeita.mg.gov.
br - Comissão Permanente de Licitação
– Rogério Eduardo de Oliveira - Diretor
Presidente do SAAE.

fechado, mas essa medida é importante para
evitar a contaminação pela Covid-19 e estamos trabalhando muito para auxiliar no que
for preciso os empresários de Itabirito” destaca Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito.
Outra ação da Prefeitura, desta vez em
parceria com a Adesita, é a disponibilização
de um espaço na própria Agência de Desenvolvimento, na Rua Dr. Guilherme 44, Centro, para funcionamento de um Centro de
Apoio aos Autônomos e Empresários. No
local, uma equipe de profissionais prestará
informações sobre como obter linhas de crédito dos governos federal e estadual, além
de recursos do Fundi, para auxílio financeiro empresarial para pagamento de aluguéis
e salários, entre outros compromissos. “Vamos auxiliar os empresários nas suas dificuldades e suas despesas e quais apoios são
possíveis tanto na esfera municipal, estadual
e federal. O foco é vencer esse período de
crise buscando financiamentos para reduzir
os impactos”, explica Denis Donato, diretor
da Adesita.
Além dessas ações, a Prefeitura criou
um comitê para discutir mecanismos que
estimulem a economia local, com a participação da classe empresarial, incluindo a
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Sindicato do Comércio de Itabirito (Sincovita) e Associação Comercial e Empresarial
(ACE).
“Entre as medidas para ajudar os empresários a enfrentarem a crise, conseguimos a
prorrogação, por três meses, do pagamento
das parcelas do Fundi para os empresários
que já estão com contrato com a Prefeitura
e o adiamento para mais 100 dias do pagamento do ISSQN e alvará de funcionamento
e localização, além da contratação de uma
empresa para produzir um shopping virtual
para auxiliar a venda de produtos com entregas delivery”, destaca Mário Marques, Secretário de Desenvolvimento Econômico.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Auxilio emergencial: A Caixa Econômica Federal divulgou o cronograma de saque do auxílio de R$600,00 para trabalhadores informais.
Os cadastrados podem procurar a agência a partir do dia 27, de acordo com a data de nascimento. O escalonamento
obedece a uma ordem cronológica e vai até 05 de maio, evitando
assim grandes aglomerações nas agências.
Em destaque: Geraldo Oliveira, que completou 71 anos no último
dia 16. Comemora ao lado dos familiares e recebe as mensagens de
amigos por ocasião desta data especial. Geraldo Oliveira, caminhoneiro de grande conceito na cidade e homem de muitos amigos é
exemplo de cidadania em nossa sociedade.
Por onde anda? Armando Morandini? Sempre atuante na defesa do
meio ambiente, pertence a tradicional família itabiritense. Foi candidato a vereador e tem uma folha de importantes serviços prestados à
nossa sociedade.
Comenta-se: Que após a pandemia terá início o Campeonato Brasileiro série A e B, com a possibilidade de um regulamento no sistema
mata-mata. Preocupante para os adversários porque o cruzeiro hexa
é imbatível quando a decisão é definida na cobrança de pênaltis. O
futuro aguarda fortes emoções.
História: Em 10 de abril de 1921, itabiritenses ilustres fundaram o
União Sport Club. Hoje, nas redes sociais, o desembargador José
Antônio Braga exibiu um filme recordando grandes momentos vividos pela família unionista acompanhado pelo hino do clube na voz
romântica do nosso artista Serginho Barbosa.
Por falar em saudade: Você tem recordações da orquestra do Dunga, Bailes de Glamour Girl, debutantes, Festival de São Pedro e Revellion, Desfile de Garota Verão, Carnaval e suas alegorias, O bom
time do União que era referência no interior de Minas e além de tudo
a rivalidade entre periquitos, traíras e Borrachudos?
Para refletir: Política é como nuvem. Você olha e ela está de um
jeito. Olha de novo e ela já mudou. (Magalhães Pinto)

Banda: Em 1977 o professor Ivacy Simões iniciava na Rádio
Cultura de Itabirito o programa Domingo é dia de Banda
sempre as 10 horas. Em pouco tempo liderava a audiência
em toda região. O segredo é sempre a valorização das corporações e a interação do apresentador com os ouvintes
apaixonados pelas Bandas de música. O programa cresceu,
venceu obstáculos, passou pela Rádio Mundo, Rádio do
Silvano e atualmente é atração da Rádio Cidade e on-line,
projetando nossa cidade em Portugal, Espanha e Continente
Africano. No gênero o programa é o mais antigo da rádio
brasileira. O seu apresentador e criador, o professor Ivacy
Simões, é destaque como um dos maiores incentivadores de
bandas de músicas. Itabirito agradece e se orgulha do seu
filho ilustre que brindou a todos nós recentemente com o
lançamento do livro ETERNAMENTE ITABIRITO.

feira, 17 de abril/2020
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Barreiras Sanitárias de Itabirito seguem
funcionando 24 horas/dia
As barreiras estão localizadas no Acesso 1 e 3 da cidade e
o Acesso 2 segue fechado por tempo indeterminado

Glauciene Oliveira

GLAUCIENE OLIVEIRA

As barreiras sanitárias de Itabirito seguem funcionando durante 24 horas. A medida preventiva
contra o coronavírus foi instituída
no dia 21 de março, através do
Decreto Municipal Nº 13.101. Há
barreiras no acesso 1 (para quem
segue no sentido BH-Itabirito) e 3
(rodoviária nova). Já o acesso 2, localizado mais à frente na rodovia e
que passa no meio da cidade segue
fechado por tempo indeterminado.
Ao chegar à cidade, o cidadão
recebe orientações sobre prevenção
à doença e é examinado por profissionais de saúde do município.
A ação visa averiguar se há risco
de contágio iminente e se as pessoas apresentam algum sintoma da
doença.
Segundo um dos agentes da
barreira do Acesso 1, Victor Augusto, o procedimento comum à todas
as pessoas que passam no local é
a aferição da temperatura corporal. “Caso os indivíduos estejam
com a temperatura elevada (igual
ou acima de 38º) faremos também
algumas perguntas para averiguar
se existe algum outro possível
sintoma da COVID-19, se eles
apresentarem mais de um sintoma
iremos encaminhá-los para a UPA.
Se a pessoa estiver apenas com a
temperatura elevada anotaremos
os dados dela e a orientaremos a se
isolar em casa e observar seu quadro de saúde durante alguns dias.
É mais uma triagem, que seria feita
na UPA, mas nós estamos evitando
aglomerações no hall de entrada da
hospital” explicou.
Ainda de acordo com o agente, os ônibus circulares também
são solicitados a pararem no acostamento para que os responsáveis
façam a aferição da temperatura
corporal dos passageiros e motoristas. “Já a maioria das empresas
privadas aqui da cidade e região já
estão fazendo a triagem de saúde de
seus funcionários, constantemente,
e enviando relatórios para a Secretária de Saúde, por isso os veículos
dessas empresas passam direto
pelas barreiras. Caso alguma não
esteja realizando este procedimento
ainda aí nós iremos fazê-lo aqui”,
acrescentou.

Nova frota: Prefeitura recebe
mais cinco veículos novos
Dando continuidade à renovação da frota municipal, a Prefeitura de Itabirito recebeu, este mês,
cinco automóveis Golque já estão
à serviço da cidade. Assim como
as cinco caminhonetes vindas no
início de março, os veículos são
alugados, o que traz mais economia aos cofres do município.
Ainda estão para chegar outros
cinco carros Gol, cinco pick-ups,
duas ambulâncias, dois furgões,
dois caminhões de pequeno porte
e três caminhonetes 4X4, num total de 29 unidades.
Segundo o secretário de Administração, José Bernardo de
Paula, a Prefeitura estudou qual
seria a melhor alternativa para
renovar a frota de veículos e de-

cidiu por fazer uma licitação por
pregão eletrônico para obter um
contrato de locação. “Alugar é
mais econômico e prático do que
a compra, pois não perdemos com
depreciação, economizamos com
manutenção em geral e o seguro
pago pela empresa de locação nos
fornece socorro e carro reserva no
caso de defeito ou acidente, entre
outras vantagens”, justifica José
Bernardo.
O secretário acrescenta ainda
que, caso tivesse optado pela compra, a Prefeitura teria, daqui uns
anos, veículos velhos, ultrapassados, com manutenção cara, sem
atender à população de forma satisfatória, como é o caso de grande
parte da frota atual.

Saae Itabirito constrói nova adutora e dobra o
fornecimento de água na região da BR-040
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito realiza uma obra de construção
de uma adutora responsável por

distribuir água potável para o Distrito Industrial da BR 040 e região.
Isso vai significar uma melhoria
considerável no abastecimento,

com a finalização das obras em
abril, que irá dobrar a capacidade
de distribuição de água na região.
A adutora em construção terá
4.230m de extensão com tubulação de 150mm e capacidade suficiente para atender à população do
Residencial Villa Bella e de futuros empreendimentos que vierem
a se instalar na região.
A implantação da obra está
à cargo de servidores do próprio
SAAE, que desta forma reduziu
significativamente os custos. Teve
também o apoio da Mineradora
Gerdau que cedeu um trator de
esteiras para auxiliar em trechos
críticos da obra.
Atualmente a Unidade de Tratamento de Água implantada pelo

Saae para atender às demandas de
água potável do Distrito Industrial
da BR 040 e da crescente expansão residencial da região possui
capacidade para tratar 320 mil litros de água por hora. Com a finalização da obra a expectativa é que
a capacidade dobre.
O chefe de Setor da UTA, Aldair Silva, explica que os moradores do Villa Bella e da região vão
receber uma água de excelente
qualidade em um volume suficiente para suprir as necessidades
e com tranquilidade com relação a
seu fornecimento.
Ele prevê também uma redução nos problemas de furtos de
equipamentos e nos custos de captação da água para o Saae com a

modernização da adutora.
“O custo de captação e tratamento da água utilizada no Villa
Bella é alto, devido ao elevado
consumo de óleo diesel pelo gerador de energia elétrica e também
pelos frequentes furtos de combustíveis e componentes mecânicos”, explicou.
O diretor-presidente do Saae,
Rogério Eduardo, ressalta que a
obra na região é parte dos compromissos da autarquia em levar água
de qualidade e esgoto tratado para
toda a população de Itabirito.“Essa
obra é muito importante, pois vai
significar uma melhoria substancial
na qualidade e distribuição de água
para empresas e moradores da região da BR040”, finalizou.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Que cada um se cuide,
sem relaxar e sem exagerar
O tal coranavirus, novo e travestido de COVID-19, está à solta
por aí e faz das suas junto à população, parte da qual nem sente
sua presença, mas, por causa disso mesmo, constitui perigo para outra parte bastante suscetível de receber o bicho e contrair a
doença. Para evitar esse contágio traiçoeiro, que pode demorar até
quatorze dias para se manifestar, obriga-se a população a manter o
distanciamento entre as pessoas. Como cautela e canja de galinha
não fazem mal a ninguém, acrescentando-se que ninguém sabe em
quem o bicho está presente, o melhor é manter distância, como diz a
tabuleta nas traseiras dos caminhões. É isso mesmo! Se uma “gata”
estranha der sinais para aproximação, caia fora pois não se sabe
onde está o perigo, valendo o conselho para o outro lado também.
Namoro novo, agora, só à moda antiga: olho no olho!... e de longe!
Felizmente, o comportamento não é generalizado, mas boa parcela
não tem observado o distanciamento em público. Aglomerações em
supermercados, nas praças ou quaisquer lugares podem ser focos
de contágio. Tem-se observado que, nas filas de bancos, há marcações na calçada, para se manter a distância requerida, mas, nem
sempre, as pessoas lhes dão atenção. Contudo, se há relaxamento
por parte de alguns, outros exageram no sentido contrário. Há gente
que se trancou, quando decretada a quarentena, e não atende à
porta, nem para receber dinheiro. Longe de ser clausura, esta quarentena se cumpre não saindo à rua desnecessariamente; saídas
necessárias são as com destino ao supermercado, à farmácia e ao
banco, quando o requerido não dá para se fazer online. Há que tomar sol e fazer exercícios. Caminhadas podem ser feitas, isoladamente, em hora e local com pouco ou nenhum movimento. Há que
ter muito cuidado, cumprindo as regras determinadas. Mas, o medo
deve ser banido, totalmente.
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Decretos Municipais tornam obrigatório
o uso de máscaras em Itabirito e Mariana
As determinações se estendem à todas pessoas que circularem pelas
ruas e estabelecimentos públicos das duas cidades
GLAUCIENE OLIVEIRA

Os prefeitos de Itabirito e Mariana, Orlando Caldeira e Duarte
Júnior, decretaram o uso obrigatório de máscaras, de preferência
caseiras, para todas as pessoas que
circularem pelas ruas e ambientes
públicos das duas cidades. As medidas foram adotadas pelos chefes
do executivo na tentativa de evitar
ou diminuir a transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19)
nos municípios.
Em Itabirito, a medida entrou
em vigor na última terça-feira (14)
através do Decreto Nº13.136. Já
em Mariana, a determinação foi divulgada nesta quinta-feira (16) por
meio do Decreto Nº 10.063, que
estabelece o prazo de adequação
de 48h para instituições bancárias e
casas lotéricas e 72h para a população em geral.
Os decretos abrangem todos
os cidadãos que saírem de casa,
circularem em áreas públicas ou
frequentarem estabelecimentos
comerciais. As orientações se estendem ainda, aos funcionários dos
comércios, servidores públicos e
aos usuários e condutores de transportes coletivos, individuais, táxis,
aplicativos e entre outros.
As pessoas que estiverem
sem a máscara serão proibidas de

entrarem nos estabelecimentos e
orientadas a retornarem às suas
residências, imediatamente. Em
caso de resistência, será emitido
um boletim de ocorrência e o indivíduo deverá arcar judicialmente
com seu ato.
Em relação aos comércios e
bancos das duas cidades, é prevista
uma notificação de regularização
de 24 horas. Após esse período,
caso seja constatado que nada foi
feito, o local estará sujeito à cassação do alvará de funcionamento.
De acordo com o Secretário
de Saúde de Itabirito, Dr. Marco
Antônio, o uso da máscara deve
ser combinado com as demais
medidas de prevenção, como a
higienização das mãos e o distanciamento social. “Excesso de zelo,
essa é a nossa responsabilidade.
É uma preocupação crescente e
necessária, pois o nosso cuidado é
na prevenção e é necessário que as
pessoas percebam isso e cuidem de
si e do próximo”, destacou.
Segundo o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, a medida leva
em conta todo o contexto nacional
e estadual. “Essa doença é muito
perigosa e nós temos que arrumar
jeitos de frear a contaminação. As
máscaras são uma segurança a
mais para todos nós”, afirmou.
A equipe de reportagem do

Jornal O LIBERAL entrou
em contato com a Prefeitura de
Ouro Preto e a mesma informou
que, por enquanto, não seguirão a
mesma medida do uso obrigatório
de máscaras, mas há ações em
curso para incentivar o uso, como
o projeto “Tecendo o Bem”, em
que bordadeiras da cidade confeccionam máscaras que serão doadas
aos usuário dos transporte público
coletivo, por exemplo.
Máscaras Caseiras
Ambos decretos ressaltam a
preferência pelo uso de máscaras
caseiras, desde que os produtos
sigam as recomendações do Ministério da Saúde. As máscaras
devem ter pelo menos duas camadas de pano, feitas de tecidos
que assegurem a boa efetividade,
como algodão, tricoline e TNT e
em medidas que possibilitem a
cobertura total da boca e do nariz.
“Se não temos máscaras suficientes no mercado para distribuir
para a população como um todo,
pois a doença é um problema
mundial, os cidadãos têm o dever
cívico de fazer a sua em casa.
Hoje temos uma grande ajuda dos
meios de comunicação e a própria
prefeitura divulgou uma maneira
de fazer uma máscara caseira e de
baixo custo”, salientou, Dr. Marco
Antônio.

