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Prefeitura de Ouro Preto investiga
primeira morte suspeita por Coronavírus
O caso trata-se de um homem de 61 anos

GLAUCIENE OLIVEIRA

O Boletim Epidemiológico emitido pela Prefeitura de Ouro Preto nesta
quarta-feira (08) registrou a investigação do primeiro óbito suspeito por
Coranavírus (COVID-19) na cidade.
De acordo com o Secretário de
Saúde, Paulo Xavier, trata-se de um
homem de 61 anos. O óbito foi confirmado na noite da última terça-feira
(07). O paciente fazia parte dos 13 casos suspeitos pré-existentes.
Ainda segundo Paulo, a Prefeitura
segue aguardando o exame diagnóstico, que está sendo realizado pela
Fundação Ezequiel Dias (FUNED).
Somente após a conclusão do laudo da
fundação será possível confirmar se a
morte foi causada pelo COVID-19.

Íris Zanetti

Até o momento, Ouro Preto emitiu 73 notificações, sendo 60 descartadas ou excluídas e outras 13 seguem
em investigação.
Centro Avançado de
Enfrentamento ao Coronavírus
No mesmo boletim, o Prefeito de
Ouro Preto, Júlio Pimenta, informou
que as obras de adaptação do novo
Centro Avançado de Enfrentamento
ao Coronavírus estão sendo finalizadas. “Em mais dois dias estará tudo
pronto aqui para receber os pacientes”, afirmou.
O centro irá funcionar no prédio da
antiga Fábrica de Tecidos. O hospital
de campanha, que contém 50 leitos,
vai receber pacientes que apresentem
quadro de contaminação e, consequentemente, necessitem ficar isolados.

Mariana segue investigando duas
mortes suspeitas por Coronavírus
A Prefeitura Municipal criou ainda o Disk Aglomeração, canal
de denúncias para controlar aglomeração de pessoas

Glauciene Oliveira
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No último sábado (06) a Prefeitura de Mariana anunciou, durante uma
coletiva de imprensa, a investigação de
mais uma morte suspeita por Coronavírus (COVID-19).
A vítima é um homem de 41 anos,
que morava na Rua Direita, no centro
da cidade. De acordo com informações da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP) o homem era aluno de
pós-doutorado no Instituto de Ciências
Humanas e Sociais (ICHS).
A vítima não possuía família no estado e havia relatado por telefone que
estava se sentindo mal, com febre, falta de ar e dor no peito. Após 24 horas
incomunicável, familiares solicitaram
que fosse feito o arrombamento do
quarto para verificar a situação do rapaz, neste momento os responsáveis o
encontraram caído no chão já sem vida.
O Secretário de Saúde de Mariana,
Danilo Brito, explicou que foram tomados diversos procedimentos no local antes do corpo ser retirado, entre as
ações foi feito um teste rápido que deu
positivo para dengue e negativo para o
COVID-19. “Mas o resultado oficial
é o que mandamos para a FUNED, o
qual nós estamos aguardando o resultado”, informou.
A Dr. Danuta Niquini, responsável
técnica pelo acompanhamento dos casos de COVID-19 em Mariana, salientou que a sensibilidade do teste rápido
pode chegar em apenas 25% em alguns
casos, o que é baixo.
A Ufop divulgou uma nota de pesar pela morte do aluno. "A direção da
Ufop se solidariza com familiares e
colegas, lamenta o ocorrido, e informa
que o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da universidade está acom-

panhando o caso", diz.
Números
Além deste óbito notificado no sábado (06) outra morte, de uma mulher
de 34 anos, vem sendo investigada desde a última quinta-feira (02). Também
foi feito um teste rápido, que deu positivo para dengue e negativo para o COVID-19, porém os resultados oficiais
serão emitidos pela FUNED (Fundação Ezequiel Dias).
Até o fim da tarde deste domingo
(05) Mariana possui 3 casos confirmados, sendo dois curados e um óbito.
Outros 15 casos seguem sob suspeita de COVID-19 e 17 casos já foram
descartados. Além disso, 115 pessoas
estão sendo monitoradas pela equipe
da Secretaria de Saúde, os monitorados
são pacientes que tiveram algum tipo
de contato com pessoas contaminadas.
Disk Aglomeração
Apesar da primeira morte por Co-

ronavírus já ter sido confirmada na
cidade há mais de uma semana ainda
é possível observar uma alta movimentação de pessoas nas áreas centrais de
Mariana.
Neste sentido, a Prefeitura criou o
Disk Aglomeração, um canal de denúncias sobre estabelecimentos que
insistem em permanecer abertos sem
os devidos cuidados ou aglomerações
de pessoas. O número para contato é o
(31) 9 9707-4122.
“Serão denúncias de uma forma
geral, como filas de banco, comércios,
pessoas em praças, bares, festas ou cultos. Ou seja, onde estiver acontecendo
aglomeração a Vigilância Epidemiológica irá até o local, juntamente com
a Guarda Municipal. No momento
aplicaremos orientações para fazer o
decreto acontecer”, reforçou Danilo
Brito, Secretário de Saúde, juntamente
ao prefeito, Duarte Júnior.

Nylton
Gomes
Batista
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Estamos todos no
mesmo barco V

O primeiro trimestre de 2020 foi ultrapassado e o coronavirus,
anunciado no último dia do ano anterior, avança sem trégua no
meio da humanidade, tendo atingido mais de cento e oitenta países. Embora não seja a primeira grande pandemia, contra a qual
luta a espécie humana, esta pode causar mais efeitos negativos,
mesmo que o número de mortes possa ser menor que o provocado por outras. A última das maiores, a gripe espanhola, horrorizou
o mundo em 1918 com cerca de cinquenta milhões de mortes. Entretanto, com pouco mais de um milhão de contaminados até o fim
da semana passada, esta já causa mais danos que afetarão toda
a humanidade, mesmo depois de encerrado o surto. É o impacto
direto na economia, bem como na mentalidade da espécie.
Nos casos anteriores, havia pouca mobilidade humana. A
grande maioria circulava até poucos quilômetros distante de seu
domicílio, muitos viviam até idade avançada sem nunca sair de
sua terra natal; a economia ainda era localizada com pouca interação entre os países. A própria comunicação, então, era restrita ao boca-a-boca e imprensa escrita. Em razão de tudo isso, as
necessidades humanas ainda eram, praticamente às, hoje, consideradas básicas ou primárias. A propaganda massiva, estendida
posteriormente ao rádio, à televisão e, hoje, à internet, ainda não
havia criado as inúmeras necessidades secundárias que condicionam a vida humana, por mais simples e pobre que seja. Há cem
anos, nem se imaginava a existência de produtos, que hoje são
presenças obrigatórias na vida de qualquer pessoa. Ao contrário
daquela época, o que acontece num ponto do globo repercute,
instantaneamente, no ponto diretamente oposto; o que se consome aqui pode vir de qualquer parte do mundo, assim como o aqui
vendido pode ser adquirido, onde quer que esteja o consumidor.
Graças às novas tecnologias, aos avanços científicos e à medicina
moderna, é possível que o número de mortos fique bem abaixo do
produzido pela gripe espanhola, não se podendo esperar o mesmo para a economia que, desde os primeiros dias já sofreu impacto nunca visto fora do tempo de guerra. Possivelmente, o golpe
na economia deverá provocar alterações nos hábitos e costumes,
nas relações sociais e nas questões de trabalho.
Quanto ao aspecto puramente humano, a pandemia está
a levar as pessoas a uma introversão, a uma reflexão sobre os
verdadeiros valores a nortear a dignidade humana, devendo isso,
decididamente, mudar do TER para o SER o estado mental da
humanidade. A solidariedade continuada passa, aos poucos, a ser
inerente à condição humana e não mais eventual, de acordo com
as circunstâncias. Só não vê quem não quer ver que a vida de
toda a espécie, de toda a humanidade, depende da solidariedade,
cobrando de cada indivíduo sua quota de sacrifício, para que sobreviva e faça sobreviver seu semelhante.
Destoa, nestes momentos de angústia coletiva, a discussão
entre dois grupos, em torno da forma a se manter a população no
que toca ao controle da pandemia. É consenso ou posição aceita pela maioria, que opiniões extremadas sobre qualquer assunto
não são o melhor caminho para tomadas de decisão. Portanto,
não é por meio do isolamento absoluto e paralisia total das atividades, como também não é por meio da liberação geral, que se chegará a um bom termo. Grupos de risco merecem o maior cuidado,
para que não se contaminem e não propaguem o vírus, mas que
não se descure da segurança daqueles aos quais cabe a responsabilidade pela manutenção das atividades essenciais. As atividades no campo, por exemplo, devem ser mantidas completamente
a salvo da contaminação, pois desse setor depende a alimentação
de todos, assim como todos dependem dos hospitais, serviços e
profissionais da saúde, para que se ponham a salvo da pandemia.
A virtude está no meio e não nos extremos! Há que adotar o
equilíbrio nas tomadas de decisão, para que maior não seja o perigo a ameaçar a população. Quem não é dos meios, diretamente
envolvidos, no controle da doença e da segurança da população,
que se abstenha de se imiscuir, explorar e distorcer fatos, palavras,
com propósitos alheios ao problema maior. Questões político-partidárias são tudo o que a sociedade brasileira não quer discutir e,
portanto, dispensa nestes momentos. Quem é de governar, que
governe; quem é de trabalhar, que trabalhe, quem recebeu instrução para que se isole, que fique isolado, quem é de ficar calado,
que assim se mantenha; quem é de comunicar, que comunique,
porém o estritamente necessário. Que Deus nos guarde a todos!
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Prefeitura de Ouro Preto e Polícia Militar
realizam fiscalização de comércios
em Cachoeira do Campo
O Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de
Ouro Preto, juntamente com a Polícia Militar, realizou fiscalização
e fechamento de diversas lojas em
Cachoeira do Campo na manhã de
hoje, 6 de abril.
A Prefeitura de Ouro Preto
orienta que a população acione
os telefones 190 (Polícia Militar)
ou 153 (Guarda Municipal) caso
tome conhecimento de locais com
aglomeração de pessoas durante
este período de combate à disseminação de Covid-19, doença
provocada pelo novo coronavírus.
Para estabelecimentos abertos, a
denúncia pode ser realizada no
Departamento de Fiscalização de
Posturas no número 3559-3244
(Fiscalização de Posturas).
O governador Romeu Zema
(Novo) determinou no dia 20 de
março o estado de calamidade pública em Minas Gerais. Assim, por
conta da pandemia do coronavírus,
o executivo Estadual passa a ter
mais poderes sobre as prefeituras.
Zema determinou, ainda, o fechamento de todos os comércios, exceto os de funcionamento essencial,
como farmácias e supermercados.
Estão suspensos, também, eventos
onde haja potencial de aglomeração e as aulas nas escolas estaduais,

municipais e particulares.
Podem funcionar:
• farmácias e drogarias;
• hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias,
hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos;
• lojas de conveniência;
• lojas de venda de alimentação
para animais;
• lojas de venda de água mineral;
• distribuidoras de gás;
• padarias;
• distribuição e comercialização
de combustíveis e derivados;
• oficinas mecânicas;
• agências bancárias, lotéricas e
similares;

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Informamos que a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto
não entra em contato através do telefone para solicitar doações, seja
de insumos, verbas ou equipamentos.
Todas as nossas campanhas e formas de doações são divulgadas
somente em nossas mídias sociais, site ou mídias locais parceiras.
Além disso, recebemos doações presenciais, prestamos esclarecimentos e contas mensalmente através dos nossos meios de comunicação e através do e-mail ou telefone, quando solicitado.
Prezamos pela transparência e esclarecemos para a população
que nos ajuda, sob o nosso objetivo de cuidar das pessoas!

• correios e transportadoras;
• empresas de Tecnologia da
Informação, telecomunicações e
internet;
• assistência à saúde, incluídos
os serviços médicos e hospitalares;
• assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
• atividades de segurança pública e privada;
• captação, tratamento e distribuição de água;
• captação e tratamento de esgoto e lixo;
• manutenção do sistema de iluminação pública;
• serviços funerários.

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

-feira, 9 de abril/2020
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Santa Casa de Ouro Preto recebe 12 respiradores
automáticos do governo de Minas

A Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, hospital de
referência na microrregião (Mariana, Ouro Preto e Itabirito)
para trauma e neurologia clínica de sobreaviso, recebeu ontem, (31/03/2020), 12 (doze) respiradores automáticos.
O recebimento dos respiradores foi possível através de
um convênio assinado com o Governo do Estado de Minas
Gerais em 2007.
Desde 2007 o hospital vem conversando com representantes do Estado para dar seqüência no processo. “Somente
depois do anúncio da pandemia, e a pressão que os hospitais
estão vivendo é que finalmente foi possível receber os equipamentos.” Relata Marcelo Oliveira, Provedor do Hospital.
O setor de Manutenção do Hospital já entrou em contato com o Fabricante dos respiradores para que os mesmos
possam ser instalados, testados e os profissionais de UTI e
Pronto Atendimento devidamente treinados para realizar
os atendimentos a pacientes com insuficiência respiratória
grave. Marcelo ressalta que os aparelhos serão usados não
apenas durante a pandemia do coronavírus, mas também no
futuro. “Todo tipo de ajuda nesse momento é importante. Estamos enfrentando algo delicado, e quando unimos forças,
todos são beneficiados”, afirma o Provedor.

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

Se você quer
receber o jornal O
LIBERAL pelo

André Gomes (Comprador) e Gabriel Lacerda (Coordenador do Setor
de Manutenção) no ato de entrega dos respiradores

Orquestra Ouro Preto se reinventa na quarentena
com ampliação das ações online

Contate o
98489-7530
e receba todas
as suas notícias
online
diariamente

Alunos da Academia mantém atividades online e novos concertos
são lançados no YouTube e plataformas de streaming

O mundo foi pego de surpresa com as consequências do
espalhamento acelerado do Coronavírus, que resultou em uma
quarentena generalizada. Os músicos, o maestro e demais funcionários da Orquestra Ouro Preto se uniram a esse esforço coletivo
e têm trabalhado de casa. Os concertos que aconteceriam nos meses de março e abril no Sesc Palladium, em Belo Horizonte-MG,
foram adiados e os ingressos já adquiridos valerão para as novas
datas. Nesse novo contexto, a Orquestra tem se reinventado para
manter as atividades dos jovens músicos da Academia e o público
tem recebido, virtualmente, novidades nas redes sociais e aplicativos de streaming. “Desenvolvemos um sistema próprio de ensino
a distância para os alunos da Academia continuarem seus estudos. Eles gravam o material, mandam para os instrutores e esses
retornam com as avaliações. As bolsas continuam sendo pagas e
esse contato tão rico entre alunos e instrutores tem permanecido”,
destaca o Maestro Rodrigo Toffolo.
A Academia Orquestra Ouro Preto foi criada em 2019 e é
formada por 28 instrumentistas com idade entre 18 e 28 anos,
de diferentes regiões do Estado. Patrocinados pela SulAmérica,
os músicos recebem bolsa e material didático, num formato inédito no que tange o incentivo para estudo e prática da música no
país. Ao longo do ano, as atividades são presenciais e ministradas
por músicos e professores da Orquestra. O concerto de estreia da
Temporada 2020 que seria na Semana Santa em Ouro Preto foi
adiado e em breve será divulgada nova data.
Lançamentos online
Nesse período de quarentena, a internet tem sido também
uma importante aliada para aproximar a Orquestra de seu público. No Instagram, o maestro tem feito lives semanais mostrando
os bastidores, os destaques da Temporada 2020 e um bate-papo
também sobre os principais trabalhos já gravados pelo grupo.
Concertos inéditos estão sendo resgatados e inseridos nas principais mídias digitais como YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e Deezer.
A proposta do Maestro Rodrigo Toffolo é buscar na história
dos 20 anos da Orquestra, concertos inéditos e participações especiais para entreter o público em casa. “Temos revirado nossas
memórias para apresentar um pouco da nossa história e dos músicos que têm tocado conosco. Também estamos adiantando alguns
lançamentos que seriam feitos do decorrer do ano para levar um
pouco de conforto a todos, nesse período tão difícil”.
No último dia 31 de março, “Latinidade”, o primeiro disco gravado pela Orquestra Ouro Preto, em 2007, foi lançado nas
principais plataformas de streaming. Na época, ainda chamada de
Orquestra Experimental UFOP Ouro Preto, o grupo era regido pelo
talentoso maestro Sílvio Viegas. O disco abre com duas faixas que
remontam a história do tango com arranjos do bandoneonista argentino Rufo Herrera, um dos idealizadores da Orquestra. Rodrigo
Toffolo assina a direção artística do disco e ressalta a qualidade musical desse primeiro trabalho gravado. “Esse disco é de uma qualidade ímpar e tem músicas imperdíveis, como a primeira e única
gravação do Concertino para Violino de Guerra Peixe, com o violinista Ricardo Amado e a participação do violoncelista Hugo Pilger
em Graciela Y Buenos Aires, de José Bragato. Os dois músicos são
amigos que tocam conosco há muitos anos e têm uma importância
enorme na história da Orquestra”, disse.
Além disso, um grande sucesso dos Beatles, que fora vetado
do CD gravado pela Orquestra em 2015, a música “Imagine”, finalmente teve seus direitos autorais liberados e será lançado nas
mídias digitais, no próximo dia 10 de abril. Na data, o maestro fará
uma live sobre a história da música, considerada desde o seu lan-

Naty Torres

çamento em 1971, um grande hino de esperança para o mundo.
Outro lançamento de destaque será no dia 17 de abril. Na
data, o segundo disco gravado em Araxá-MG, em 2013, pela Orquestra Ouro Preto estará disponível para o público. “Oito Estações” é um trabalho que une as quatro estações de Antonio Vivaldi (1678-1741) e as quatro estações portenhas de Astor Piazzolla
(1921-1992) em um diálogo que une dois dos mais importantes
compositores da história da música. O trabalho tem concepção
e direção musical do Maestro Rodrigo Toffolo e conta também
com a participação dos músicos Ricardo Amado e Hugo Pilger.
Estarão disponíveis também, nas redes sociais da Orquestra,
retrospectivas e ações feitas “Muito Além da Música”, como o
Núcleo de Apoio a Bandas, o Prêmio Orquestra Ouro Preto, o
livro Amiga Música, intercâmbios e parcerias.
Acompanhe as redes sociais e confira a programação:
- Dia 5 de abril, domingo, às 11h; Live no instagram sobre
o disco “Música para Cinema”. - Dia 10 de abril, sexta-feira, às
16h; Live e lançamento da música “Imagine” (Beatles) nas plataformas digitais da Orquestra. - Dia 17 de abril, sexta-feira, às
16h; Live e lançamento do disco “Oito Estações” nas plataformas
digitais. - Dia 24 de abril, sexta-feira, às 16h; Live sobre o livro
Amiga Música escrito pelo Maestro Rodrigo Toffolo com ilustração do Ziraldo. - Dia 1º de maio, sexta-feira, às 16h; Live sobre o
disco Quem Perguntou Por Mim
Um pouco sobre a história da orquestra
Uma das mais prestigiadas formações orquestrais do país, a
Orquestra Ouro Preto completa 20 anos de atividades ininterruptas em 2020 e se reafirma como uma orquestra de vanguarda. Sob
a regência e direção artística do Maestro Rodrigo Toffolo, o grupo
se dedica à formação de diferentes públicos, com uma extensa
programação nas principais salas de concerto e espaços diversos
no Brasil e no mundo.
Sob os signos da excelência e versatilidade atua também em
projetos sociais e educacionais que vão muito além da música,
como o Núcleo de Apoio a Bandas e a Academia Orquestra Ouro Preto. Premiado nacionalmente, o grupo comemora 20 anos
de uma trajetória com onze trabalhos registrados em CD, sete
DVDs. Foi vencedora do Prêmio da Música Brasileira em 2015,
na categoria “Melhor Álbum de MPB”, e indicada ao Grammy
Latino 2007, como “Melhor Disco Instrumental”, por Latinidade. Os discos “Latinidade - Música para as Américas”, “Antônio
Vivaldi – Concerto para Cordas” e “The Little Prince”, versão
em inglês do tributo prestado pela Orquestra à literatura de Saint-Exuperry, tem distribuição mundial pela gravadora Naxos, a
mais importante do mundo dedicada à música de concerto.
Mais informações: www.orquestraouropreto.com.br

89,3 FM

Ouro Preto

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

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

Ouro Preto distribui mais
de 600 cestas básicas
para famílias de alunos
da rede municipal
Wellington Silva

A Prefeitura de Ouro Preto iniciou a distribuição de cestas básicas para famílias ouro-pretanas. A ação já promoveu a entrega de cerca de 600
cestas e está priorizando, em uma primeira etapa, as famílias cadastradas
no Programa Bolsa Família ou no Cadastro Único e que têm crianças matriculadas em escolas da rede municipal de ensino. Em uma segunda fase,
o benefício será estendido a um total de 3.508 famílias cadastradas, da
sede e distritos.
As cestas, em sua grande maioria, foram adquiridas pelo município;
outras estão sendo montadas por meio de doações de empresários e da
comunidade ouro-pretana e com os alimentos que seriam destinados para
a merenda escolar da rede municipal de ensino, que está com as aulas
suspensas neste período.
As montagens e entregas das cestas estão sendo feitas em regime de
mutirão, por servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, com apoio das outras secretarias do município.
Muitas famílias tiveram sua rotina alterada em função da pandemia de
coronavírus e as doações vão contribuir para que as pessoas permaneçam
em casa com mais tranqüilidade.
Em parceria com a Secretaria de Defesa Social, é realizada também
uma campanha para recebimento de doações de alimentos, produtos de
higiene e limpeza para ampliar o atendimento em Ouro Preto.
As doações são direcionadas para a Rua Conselheiro Santana, número
14, no Pilar, antigo prédio do Corpo de Bombeiros, hoje prédio da Família
Acolhedora, de segunda a sexta, de 10h às 16h.
Os interessados em colaborar podem entrar em contato pelos telefones
3551-2969 ou 98428-8084 que as doações serão buscadas.
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Profissionais de saúde recebem
treinamento para atuarem no Centro
Avançado de Enfrentamento ao Covid-19
Profissionais de saúde que
irão prestar assistência aos casos
suspeitos de Coronavírus no Município passaram por treinamento
nas últimas quinta e sexta-feira, 2
e 3 de abril. Cerca de 32 profissionais de saúde, entre médicos de
atenção primária à saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
fisioterapeutas e profissionais da
odontologia participaram da capacitação e irão atuar no Centro
Avançado de Enfrentamento ao
Covid-19 que está sendo criado no
Centro de Eventos (antiga Fábrica
de tecidos).
Em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto
(Ufop), a iniciativa reforça a importância de seguir os protocolos
e orientações sobre manejo clínico
de casos suspeitos, a fim de oportunizar a assistência adequada ao
paciente.
Dividido em dois dias, o treinamento abordou, dentre outros
assuntos, o uso e descarte corretos
de EPI’s, as formas corretas de
paramentação para os diversos tipos de atendimento e contato com
pacientes, procedimento de intubação no Covid-19, protocolo de
coletas de exames e manobras de

Capacitação aos profissionais de saúde

ressuscitação e suporte avançado
de vida.
“Foi bastante produtivo. Um
dia de muita troca, muito aprendizado, de afinação, já pensando na
estratégia para o funcionamento
do Centro Avançado”, definiu Taciana de Oliveira, da coordenação
de atenção secundária. “Estamos
construindo protocolos e fluxos
que serão seguidos por todos os
profissionais envolvidos na linha
de frente”, concluiu.
O prefeito Júlio Pimenta, que

acompanha diariamente a adequação das instalações do Centro
Avançado, destacou a necessidade
de adotar todas as medidas preventivas e de contenção possíveis
neste momento. “Existe a perspectiva de um aumento considerável
no número de casos nas próximas
semanas, por isso temos que estar
preparados para este momento”,
declarou.
O centro avançado terá 50 leitos que atenderão pacientes com
quadros de moderado a grave.

Caixa inicia pagamento do FGTS para
vítimas das chuvas em Ouro Preto

Trabalhadores que tiveram as casas atingidas pelas enchentes
têm direito ao saque do FGTS

A CAIXA iniciou nesta segunda-feira (06) pelo APP FGTS,
o atendimento para liberação dos
recursos aos trabalhadores residentes nas áreas atingidas pelas chuvas
ocorridas em janeiro deste ano em
Ouro Preto. A solicitação do saque
pode ser realizada na opção “Meus
Saques”, “Outras situações de saque”, motivo “Calamidade Pública”, no aplicativo FGTS, com toda
comodidade e sem a necessidade
de comparecer a uma agência.
O trabalhador deverá possuir
saldo em conta de FGTS e não ter
realizado saque pelo mesmo motivo (calamidade pública) em período inferior a 12 meses. O valor máximo para saque por conta vinculada é de R$ 6.220,00. Os trabalha-

dores devem morar em residências
efetivamente afetadas, com endereço contemplado na relação de áreas
atingidas reconhecidas pela Defesa
Civil Municipal, conforme declaração entregue pelas prefeituras.
Saque Digital:
O Saque Digital (disponível
para os celulares IOS e Android),
via APP FGTS, traz benefícios ao
trabalhador pela comodidade, segurança e agilidade. O trabalhador
poderá indicar conta de qualquer
instituição financeira para receber
os valores, sem nenhum custo.
No aplicativo APP FGTS, o trabalhador faz upload dos seguintes
documentos:
Documento de identificação
pessoal e Comprovante de residên-

cia em nome do trabalhador, emitido nos meses de outubro, novembro ou dezembro/2019.
São aceitos os seguintes tipos
de comprovantes:
• Conta de luz, água, telefone,
gás, extratos bancários e carnês de
pagamentos, emitido nos últimos
120 dias anteriores à decretação da
emergência ou calamidade em decorrência do desastre natural;
• A prova de residência do trabalhador, cujo comprovante de endereço esteja no nome do cônjuge,
ocorre pela apresentação da Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável;
• O comprovante refere-se à
residência habitual e fixa do titular,
isto é, local do seu domicílio.

Vazamento de esgoto afeta moradores do
Bairro Pastinho, em Cachoeira do Campo
Os moradores da Rua João
Bastos Filho, localizada no bairro Pastinho, distrito Cachoeira do
Campo, em Ouro Preto, estão convivendo com um recorrente vazamento de esgoto.
Segundo um dos moradores,
que preferiu não se identificar, o
problema persiste há mais de um
mês. Durante este tempo várias
pessoas que residem na rua fizeram diversas reclamações à Saneouro, empresa responsável pelo
saneamento e abastecimento de
água em Ouro Preto. A empresa
fez algumas ações paliativas, porém de curta duração. “Esse esgoto a céu aberto está afetando todo
mundo que mora na rua ou aqui

perto. Em frente ao ponto mais crítico mora um bebê recém-nascido,
isso é muito ruim. Da primeira vez
eles vieram limpar, com dois dias
o vazamento voltou a aparecer”,
ressaltou indignado.
A Equipe de reportagem do
Jornal O LIBERAL entrou em
contato com a SANEOURO e a
mesma informou que o caminhão
limpa fossa foi até o local na manhã
da última terça-feira (7) e realizou
mais uma vez a limpeza do local.
“Está é uma ação paliativa e como
medida definitiva a Saneouro terá
que remanejar uma parte da rede de
esgoto com material de tubulação
de PVC, substituindo assim a rede
antiga. A nossa equipe técnica está

montando um cronograma para verificar a melhor data para início dos
trabalhos, visto que ainda estamos
em época de chuvas e por se tratar
de uma obra de maior porte. Neste
momento de COVID-19, nossas
equipes estão priorizando as demandas de abastecimento de água”,
explicou em nota.
Sobre a demora no retorno às
solicitações dos moradores, a Saneouro destacou em nota: “reforçamos que é imprescindível que
a pessoa entre em contato pelos
canais de comunicação e relate o
problema e endereço completo.
Em nosso registro, não havia nenhuma ocorrência com mais de
um mês”.
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Nova iniciativa permite que marianenses comprem
produtos da Feira Livre Municipal sem sair de casa
O novo coronavírus está ocasionando diversas mudanças no cotidiano dos marianenses. Uma delas foi
a suspensão da tradicional Feira Livre Municipal que acontecia todos os sábados no Centro de Convenções.
Entretanto, a Prefeitura vem buscando diversas alternativas para amenizar esses efeitos, e uma delas, é que
agora o consumidor poderá receber os mesmos produtos da feira no conforto de sua casa.
A iniciativa partiu das empresas “I Love Pixel” e “Casa Livre”, integrantes do Valin, e vai contar com
o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SEBRAE e do Circula Agricultura. A ideia é conectar os
produtores familiares do município com os consumidores interessados em comprar hortifruti.
Para solicitar a compra e entrega dos alimentos, o diretor criativo da I Love Pixel e cofundador do Valin,
Kelson Douglas, explica que o consumidor deverá acessar o site PedeFeira. Nele, uma lista de produtos
previamente cadastrados estará disponível para compra. O pagamento será realizado por transferência
diretamente para a conta da Associação dos Produtores, e em seguida, a I Love Pixel fica responsável por
repassar para os agricultores os pedidos e o planejamento de logística.
Segundo Kelson, a iniciativa tem o desejo de impulsionar as vendas de agricultura familiar e de aumentar a presença da mesma no PIB da região. “A ideia é que, com os produtores podendo fazer sua entrega
direto para o consumidor, sem atravessadores, o preço de hortifruti na cidade diminua. O que manterá o
nosso estoque, a nossa soberania alimentar e aumentará a participação da agricultura e de setores de tecnologia no PIB local, o que ajuda na diversificação da economia”, concluiu Kelson. Ele ainda afirmou que
esse novo modelo de feira online pode ajudar a cidade a ter um menor impacto econômico neste período do
COVID-19.
Em Mariana, a Secretaria de desenvolvimento Rural está apoiando a iniciativa fornecendo o transporte
da produção da fazenda até a cidade, o que facilita a entrega no município e ajuda a reduzir o frete dentro
da cidade. Por enquanto, o serviço está disponível somente na cidade, mas a pretensão é que seja ampliado
para Ouro Preto e regiões vizinhas.
Faça sua compra agora: https://pedefeira.com.br/

Corpo de um
homem é
encontrado
boiando no rio
em Mariana

O homem tinha 59 anos e era morador
do bairro Prainha
GLAUCIENE OLIVEIRA

O corpo de um homem foi encontrado boiando no rio
Ribeirão do Carmo, em Mariana, nesta segunda-feira (06). A
Polícia Militar resgatou o corpo na altura do bairro Dandara,
onde compareceu também o Corpo de Bombeiros.
Segundo informações do 52° Batalhão da Polícia Militar, a vítima tinha 59 anos e era morador do bairro Santo
Antônio, conhecido como "Prainha". Os Filhos do homem
fizeram o reconhecimento do corpo no IML, após assistirem
um vídeo que circulou em rede social.
De acordo com a polícia, o homem estava desaparecido
desde a última sexta-feira (03). Os policiais informaram que
o corpo, aparentemente, não tinha sinais de violência e que
ainda estão investigando a causa da morte.

Novo coronavírus não afeta o
serviço de silagem oferecido pela
Secretaria de Desenvolvimento Rural

A pandemia do novo coronavírus afetou a vida e as atividades cotidianas dos marianenses. Eventos e alguns tipos
de serviço foram suspensos seguindo as recomendações do
Ministério da Saúde para a prevenção de contaminação do
COVID-19. Entretanto, a Secretária de Desenvolvimento
Rural continua oferecendo o serviço de silagem para os produtores da região.
Esse processo é de grande relevância para a produtividade nas fazendas. Isso acontece porque a silagem é um dos
componentes mais importantes na alimentação de bovinos
para a produção de leite e carne. Segundo o secretário de
Desenvolvimento Rural, Wander Moreira Alves, o resultado
é positivo, pois as plantas fornecem alimentos palatáveis e
de alta digestibilidade.
Além disso, a silagem tem como vantagem o fato de poder substituir o pasto na época da seca. Ela também é usada
juntamente com os grãos e farelos na hora da alimentação.
O secretário explicou outros benefícios do processo. “Ela
permite a manutenção de um número maior de animais por
unidade de área, auxilia na manutenção da produção na seca
e proporciona uma armazenagem de grande volume de alimento em espaço pequeno. Além de tudo isso, quando bem
feita, a silagem pode conservar-se por até um ano”, afirmou.
Para fornecer um serviço de grande qualidade, a Secre-

taria conta com o engenheiro agrônomo Ronaldo Venga Filho, por meio de uma parceria com a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG).
Para solicitar a silagem, basta que o produtor procure a
Secretaria de Desenvolvimento Rural, que está localizada
no Centro de Convenções - Praça JK, sem nº, portando os
seguintes documentos: CAR (Cadastro Ambiental Rural),
CPF, Identidade e documento da terra. A silagem também
pode ser solicitada pelo telefone (31) 3558-4173.

Livreto contando histórias sobre
as celebrações da Semana Santa

Devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
pela primeira vez na história, as celebrações da Semana Santa 2020 em Mariana, que começariam na próxima semana,
acontecerão sem a participação do povo.
Diante disto, a Prefeitura de Mariana, juntamente com a
Arquidiocese, e as paróquias da sede, distribuirão aos marianenses um livreto contando um pouco sobre as celebrações
religiosas na primeira Diocese de Minas, durante a Semana
da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.
Além disso, as celebrações da Semana Santa serão transmitidas ao vivo todos os dias pela página do Facebook: Celebrações de Mariana.
Confira abaixo a programação das transmissões e, em
casa, junto com a família, relembre cada passagem da Semana Santa seguindo o livreto.
06 de abril - Segunda-feira:
Missas: 18h30 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus;
19h30 – Reflexão do Pretório.
07 de abril – Terça-feira
Missas: 07h – Paróquia Nossa Senhora da Assunção;
15h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida; 18h30 – Paróquia
Sagrado Coração de Jesus; 19h30 – Reflexão do Encontro.

08 de abril – Quarta-feira
Missas: 07h – Paróquia Nossa Senhora da Assunção; 15h
– Paróquia Nossa Senhora Aparecida; 18:30h – Paróquia Sagrado Coração de Jesus; 19:30h – Reflexão da Soledade.
09 de abril – Quinta-feira Santa
08h – Oração da manhã; 19h – Missa presidida pelo Sr.
Arcebispo e concelebrada pelos padres que estiverem em
Mariana em seguida hora santa pelas Famílias
10 de abril – Sexta-feira Santa
07h – Oração da Manhã; 09h – Via Sacra; 15h – Ação
Litúrgica presidida Pelo Sr. Arcebispo e concelebrada pelos
padres que estiverem em Mariana; 18h – Reflexão do descendimento.
11 de abril – Sábado Santo
08h – Oração da manhã; 19h – Vigília pascal presidida
pelo Sr. Arcebispo e concelebrada pelos padres que estiverem em Mariana.
12 de abril – Domingo da Ressurreição
Missas: 07h – Paróquia Nossa Senhora da Assunção;
10h – Paróquia Sagrado Coração de Jesus; 15h – Paróquia
Nossa Senhora Aparecida; 18h – Missa presidida pelo Sr.
Arcebispo.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Coronavírus,
a peste perigosa

ABRO a Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, encontro situações
as mais diversas e inversas, nas quais Javé manifesta sua poderosa atuação para preservar o que Ele considerava e tratava
como “O meu povo” que devia partir do Egito para “LHE prestar
culto”. Forçado por mão poderosa, o Faraó Ramsés II (1200-1224
a.C.) deixou o povo partir, expulsando-o! Mas, ante à prepotência
e impiedade do monarca, foram aplicadas as dez pragas. A última
e pior foi a morte de todo primogênito.
Deus, quando quer corrigir o mundo, usa dos meios que LHE
aprouver, com força e sabedoria. Assim também, eu me lembro do
dilúvio, de Sodoma e Gomorra e outras catástrofes.
Sempre me preocupei com a Escatologia, como Tratado sobre
as últimas coisas que acontecerão no “Dia de Javé” o Senhor da
história, poderoso e justo.
RECONFORTA-ME uma grande esperança, quando assisti
cenas como aquela da Virgem Maria, Nossa Senhora da Boa Viagem – nossa grande esperança espiritual – percorrer de helicóptero toda a dimensão física de nosso Município, estendendo sua
proteção sobre toda sua extensão (Símbolo do Estado, do País,
do Mundo), numa hora tão castigada pelo letal Covid-19, mal permitido, mas não mandado por Deus que é bom e justo! Foi bonito
ver, no dia três de maio, tremular nas janelas e nas mãos dos
itabiritenses, convictos de sua fé, um pano BRANCO, pedindo, implorando a proteção da Mãe de Deus, Maria!
Alegrou-me, sobretudo pelo Ostensório, com a “Hóstia Consagrada”, ser erguido por braços sacerdotais, no alto da torre da Igreja de São Sebastião, abençoando a todos, com fé e amor. Jamais
se viu tanta gente isolada, no mundo, usando máscaras ou morrendo na expectativa de uma vacina que não pode tardar. Peste,
define-se como: “Qualquer mal epidêmico ou epizoótico que causa grande quantidade de mortes” (Sacooni, minidicionário).
Na verdade é uma grave doença contagiosa, pandêmica. O
mundo está preocupado, pessoas prevenindo-se com máscaras.
Vacina específica ainda não existe. O mal se alastra de forma assustadora. Acúmulo de pessoas tem de ser evitado. No passado só há similar com a Peste Negra, a Gripe Espanhola, a Febre
Amarela e outras doenças que ceifaram milhares de vidas, numa
verdadeira história de horror para os seres humanos. Hoje, importada da China superpovoada, superpotência cuja exportação contagiosa do vírus coloca em risco grande parte dos seres humanos,
pela contaminação do Coronavírus.
O principal refúgio é dentro de casa, na confiança do álcool gel e das máscaras, além de lavar as mãos com água e sabão,
constantemente. Que Deus proteja os humanos, principais seres
de SUA criação, aos quais ama incondicionalmente, mas que permite “testes” de fidelidade durante a vida, entre os quais considero,
seja este “vírus” um deles. Que seja tudo para a manifestação do
poder divino.
ENFIM, há dias li o famoso livro escrito por Albert Camus, Século XIX, intitulado “A Peste”, cujo conteúdo é assim: “Um dia, a cidade de ORAN amanheceu com alguns roedores, quase despercebidos. Logo a endemia se alastra. A ocupação parecia interminável e desesperadora. Morrem pessoas em todas as esquinas.
Os corpos foram incinerados. A cidade foi posta de quarentena.
Ninguém pôde sair”.
Vírus não são seres vivos e só se reproduzem em hospedeiros, por exemplo: o corpo humano! Eles não se reproduzem sozinhos porque dependem de células vivas de animais. E, nós somos seres animais, racionais! Somos vítimas frágeis da ganância
poderosa deste superminúsculo vírus. Resta-nos combatê-lo de
todas as formas possíveis, sob à proteção divina, constantemente.
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Itabirito x coronavírus: Câmara, Prefeitura
e empresas buscam soluções para salvar
empregos sem descuido da saúde
Mantendo distância de cerca de
2 metros entre os participantes, por
causa da pandemia de coronavírus,
nesta segunda-feira (6) no Plenário
da Câmara, foi feita a primeira reunião do recém-formado “Centro de
Apoio aos Autônomos e Empresários de Itabirito”.
Segundo os participantes, a intenção não é abrir, de imediato, o comércio em Itabirito sem aval do Ministério da Saúde, mas sim buscar
soluções para que, principalmente,
os empregos sejam mantidos.
Uma das ações discutidas foi
a alteração na lei do Fundo de Desenvolvimento de Itabirito (Fundi),
que precisará passar pela Câmara.
Pela proposta apresentada, o
Fundi (no momento) deixaria de ser
um recurso de fomento para empresas, e se tornaria um fundo de capital
de giro, ou seja, com a mudança, a
intenção do Fundi será salvar médias, pequenas e microempresas
neste momento de crise extrema, e
não mais colaborar com elas em algum tipo de incremento.
Contudo, “estamos hoje buscando recursos para o Fundi no

mercado”, disse o diretor do Departamento de Indústria, Comércio
e Serviço da Prefeitura de Itabirito,
Reinaldo Francisco Araújo de Souza, que participou do encontro.
O diretor ainda salientou que
“é preciso somar forças para que a
economia e saúde sejam aliadas”.
O gerente executivo da Adesita (Agência de Desenvolvimento
Econômico e Social de Itabirito)
Denis José Donato, que esteve no
encontro, afirmou que “a grande
preocupação é a manutenção dos
empregos, e é de consenso a preservação da vida (seguindo as orientações do Ministério da Saúde)”.
Para Denis, a participação da
Câmara é importante para aprovar
projetos com a rapidez que o momento exige. “Um projeto normalmente, segundo o presidente Renê
Américo da Silva, leva de 35 a 40
dias para ser votado. Contudo, de
acordo com o próprio presidente,
está havendo esforços dos vereadores para que sejam aprovados em
três dias”, disse o representante da
Adesita.
Outra participante da reunião,

a gerente da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Itabirito (CDL) de Itabirito, Edna Rocha, afirmou que o
empresário precisa de informação.
“São vários projetos dos governos
federal, estadual e municipal, e o
novo Centro de Apoio será importante para que as dúvidas sejam
sanadas. Com informações, temos
mais condições de garantir os empregos”, disse a gerente da CDL.
Para o presidente da Associação Comercial de Itabirito e representante da Sincovita (Sindicato
do Comércio de Itabirito), Douglas
Cardoso, que também marcou presença, a iniciativa é excelente. “A
sugestão para que fosse criado o
Centro de Apoio foi do prefeito de
Itabirito, e a Câmara está colaborando na busca de soluções. Neste
momento de crise, o pequeno e
microempresários são que os mais
sofrem”, opinou Douglas.
Além dos citados, participaram
da reunião, o presidente Renê, o
vereador Maximiliano Silva Baeta
Fortes, além de representante da
Secretaria de Planejamento da Prefeitura.

A tecnologia como aliada: Coral
Canarinhos de Itabirito mantém suas atividades pela internet
Professores da instituição investem em novos formatos para não perder a rotina com os alunos durante o período da quarentena

O Coronavírus chegou ao
Brasil e uma das primeiras determinações para se proteger e
evitar a proliferação foi o isolamento social. Fechar as escolas,
igrejas, lojas e outros locais foi
a primeira medida para evitar a
aglomeração de pessoas e com
os Corais, Orquestras e Escolas
de Música não foi diferente. Na
segunda quinzena de março, a
Associação Cultural Canarinhos
de Itabirito, suspendeu então, por
tempo indeterminado, as suas
atividades presenciais.
A primeira pergunta que
vem a mente é: como um coral
ou uma orquestra, atividades essencialmente sociais e coletivas,
podem funcionar num momento
em que pessoas estão sendo solicitadas a se isolar fisicamente?
Para quem já teve a oportunidade
de assistir concertos e apresentações pela internet com pessoas de
várias partes do mundo fazendo

música a partir de dispositivos
digitais, mal imagina quantos
horas de edição são necessárias
para alcançar um resultado de
qualidade.
É fato! A atual necessidade
de distanciamento social tem
feito com que escolas, orquestras
e corais do mundo inteiro procurem por novas formas de seguir
em frente com suas atividades
incorporando em suas rotinas de
trabalho o uso de plataformas de
ensino à distância, metodologias
e recursos digitais. Com o Coral
Canarinhos não foi diferente,
professores e maestros vem se
reinventando e dando segmento
às atividades mesmo a distância.
Quatro coros, três grupos
instrumentais e uma rotina semanal de ensaios, aulas de técnica
vocal, flauta doce, violão e violino para 250 alunos - crianças,
adolescentes e jovens com idades
entre 6 a 28 anos. Resumida-

mente essa é a descrição das
atividades da instituição que com
o novo cenário, tiveram que ser
adaptadas para continuarem em
pleno funcionamento. Para os
pais e alunos, uma posição firme
nos comunicados: "Não estamos
de férias, manteremos as nossas
atividades de forma virtual"!
Bastou alguns dias para todos se
organizarem e na semana seguinte, os conteúdos já estavam sendo
compartilhados entre professores
e alunos.
Cada regente e professor tem
elaborado as suas estratégias de
acordo com a faixa etária de seus
alunos. Tem sido um período
de experimentação, adaptação
e desafios. "Desenvolver atividades e conteúdos online é uma
experiencia, com certeza diferente, nova e inquietante. Enxergo
nesse período complicado que
estamos vivendo uma possibilidade de buscar novas práticas e

incentivar os alunos e alunas a
desenvolverem uma autonomia
no seu próprio processo musicalizador. As novas ferramentas que
vem surgindo auxiliam bastante
e dessa forma todos aprendemos
ao mesmo tempo, buscando
sempre aprimorar". Pontua Paulo
Silveira, professor de flauta doce
e musicalização.
As reuniões pedagógicas
mensais passaram a ser semanais e o processo de criação e
documentação das atividades é
feito em tempo real e com livre
acesso a todos do corpo docente.
"Sabemos que algumas escolas
regulares adotaram a educação
domiciliar e a nossa preocupação
principal é a de que as nossas
atividades sigam auxiliando
no desenvolvimento artístico e
humano dos coralistas e famílias
sem sobrecarregá-los" ressalta
Éric Lana, coordenador pedagógico e maestro.

Além do compartilhamento
de vídeos e materiais pelo whatsapp, uma outra estratégia tem
sido as aulas em tempo real por
aplicativos de videoconferência e
plataformas de ensino a distância.
Para os alunos, a sensação é de
descobertas e satisfação. “A experiência da aula online é muito
inovadora já que nunca tinha tido
contato com esse tipo de aula,
nem imaginava que dava para
fazer um ensaio de coral ou uma
aula de violino online, mas mesmo com todos os desafios nesse
tipo de prática, é bem gratificante
saber que conseguimos manter o
ensino do coral e sua continuidade. Aprender e continuar fazendo
o que nós gostamos mesmo
tendo todas as dificuldades da
situação atual é algo que anima e
também nos mantém preparado
para quando tudo voltar ao normal” afirma Yasmin Santos, 16,
aluna da instituição.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Nossa História: Nestes tempos de isolamento
social, faz bem para a alma e nosso senso de
humor, deliciar com as fotos antigas de pessoas
e histórias do nosso município, muito bem descrito na obra de Ivacy Simões Eternamente Itabirito. Adquira seu
exemplar e junto aos seus familiares faça uma viagem no tempo.
Emocionante: O roteiro da padroeira N. S. da Boa Viagem percorrendo toda a cidade e com seu manto sagrado abençoando nossa Itabirito. O helicóptero levando a imagem despertou o sentimento de
fé inabalável e esperança de pessoas de todas as religiões, fazendo
acreditar que em breve superaremos estes momentos de angústia.
Parabéns pela iniciativa.
Devendo: Apesar do decreto do prefeito Orlando Caldeira, apelos
dos nossos padres, trabalho dos profissionais da saúde liderados pelo
secretário de saúde Dr. Marco Antônio Félix, Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Bombeiros e todos os envolvidos neste
sistema de extremos cuidados, ainda temos pequenas aglomerações.
Basta observar, na parte da manhã, próximo à praça primeiro de
maio, o funcionamento da casa lotérica, Itaú e Caixa Federal permite
que as recomendação primordiais no combate ao novo COVID-19
sejam desrespeitadas, principalmente quando nestes agrupamentos
estão pessoas do grupo de risco. É preciso repensar.
Semana Santa: O padre Miguel Ângelo Fiorillo e lideranças da
Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem elaborou um programa
constando as datas e horários das celebrações on-line. Momentos de
reunir as famílias cada qual em sua residência, para vivenciar estes
momentos de fé e reflexão. Participe.
Por onde anda? Junaily Reis, editor do site guia Itabirito, que revolucionou os meios de comunicação e criou importante ferramenta a
serviço da classe comercial jovem. Idealista e determinado, Junaily é
gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Você tem saudade? Do programa de calouros promovido pela Rádio Cultura de Itabirito onde revelavam-se talentos sem deixar de
trazer grandes cantores de renome nacional? E do festival da canção,
criação do Padre Francisco Xavier?
Para Refletir: Que a paixão de Cristo esteja sempre na tua mente
e no teu coração.
Aniversários: Dia 02,
quem comemorou mais
um aniversário foi o eficiente superintendente
administrativo municipal
Ricardo Francisco de
Paula Alves Cruz. Ele,
em suas atividades profissionais, é sinônimo
de visão, conciliação e
liderança positiva. Dia 5
foi a vez do pai do João
Pedro, Elson Júnior, funcionário da PRODEMGE
e campeão de Xadrez.
Dia 7, os irmãos Denis e
Ivan, filhos do saudoso
empreendedor Jorge
Morgan da Costa. Todos
comemoraram com seus
familiares respeitando as
normas e procedimentos
nestes tempos de pandemia
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Encerrada fila de espera dos aprovados
em concurso da Câmara de Itabirito
Foram empossados todos os aprovados no concurso,
edital 01/2015, da Câmara Municipal de Itabirito

Nesta terça-feira (7), a jornalista Aline Dias de Mattos foi a 15ª
servidora a tomar posse na Câmara
de Itabirito, encerrando a fila de espera do concurso 01/2015.
A posse foi dada pelo presidente vereador Renê Américo da Silva
em rápida solenidade no Gabinete
da Presidência.
“Minha expectativa é de fazer
um bom trabalho, de contribuir para a transparência e publicidade dos
atos públicos, informando à população sobre as ações da Câmara”,
disse Aline.
A nova jornalista da Casa Legislativa de Itabirito trabalhou por
sete anos no Tribunal Regional do
Trabalho, por seis anos na Rede
Minas, e recentemente estava na
TV Top Cultura de Ouro Preto (afiliada da TV Cultura de São Paulo).

A convocação se dá de várias
maneiras: telefonema (quando o
aprovado coloca o número em sua
ficha) envio de carta registrada,

e-mail, afixação do documento no
mural da Câmara, publicação no
Diário Oficial e no site da Casa Legislativa de Itabirito.

Itabirito celebra 311 anos de surgimento
com atividades festivas
Festa contou com sobrevoo da imagem da padroeira pela
cidade e Missa festiva na Matriz da Boa Viagem

Itabirito celebrou no último dia
3 de abril, 311 anos de surgimento pelas mãos dos desbravadores
Francisco Homem Del Rey e Luiz
de Figueiredo Monterroyo, que vieram para a região em busca de ouro
no início do século XVIII. Entre as
atividades aconteceu um sobrevoo
com a réplica da Padroeira de Itabirito, Nossa Senhora da Boa Viagem
pela cidade, repique dos sinos das
Igrejas e uma Missa festiva na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa
Viagem que em 2020 comemora
300 anos de edificação e 275 anos
de ereção canónica como Paróquia.
Durante o sobrevoo a população
colocou em suas casas panos brancos simbolizando a paz e do helicóptero eram brindados com pétalas
de flores. “Um momento de muitas
bênçãos para toda Itabirito e poder
fazer parte desse momento que vai
entrar para a história de Itabirito é
muito gratificante. Que Deus seja
louvado”, disse o Diácono Sebastião Góis que conduziu a imagem na
aeronave durante o sobrevoo.
Na celebração presidida pelo
Pároco Padre Miguel Ângelo Fiorillo, a história da cidade foi relembrada. “São 311 anos da presença da
Igreja em Itabirito e tudo começou
aqui com a chegada do retábulo
desse sugestivo titulo de Nossa Senhora da Boa Viagem nome esse
que continha no primeiro nome de
nossa cidade como Itaubyra de Nossa Senhora da Boa Viagem do Rio
de Janeiro, hoje Itabirito,” destacou
o Pároco durante a celebração.
A Missa contou com a presença
do Pároco da Paróquia de São Sebastião, Padre Rodrigo Arthur e do
colaborador a Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, Padre Marcelo Pereira, além do Diácono Sebastião Góis . Em tempos de isolamento
social pelo coronavírus e atendendo
as recomendações da Arquidiocese
de Mariana, a celebração não contou
com a presença dos fieis, que puderam acompanhar esse momento festivo por meio das redes sociais.

Paulo Souza

Paulo Souza

Paulo Souza

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

98489-7530

O BERRO DO
BODE ZÉ

Os bichos no
lugar do povo

Em tempo de pandemia com o coronavirus a ameaçar a espécie humana, em todo o mundo, a mesma espécie está proibida
de sair às ruas, em alguns lugares, sob ameaça de prisão. No município de Ouro Preto, a proibição também vigora, embora não se
empregue a coerção policial, mas outras espécies ameaçam tomar
o lugar do povo nas ruas. Há algum tempo a prefeitura de Ouro
Preto anunciou o recolhimento de animais das ruas, tendo para
isso contratado serviço de captura de quadrúpedes de grande porte. Como sói acontecer, no cumprimento de regras, regulamentos
e leis, neste país – vide de passagem a Resolução 624/2016 do
CONTRAN, ainda não cumprida no município de Ouro Preto – o
anúncio ficou só papel, porque animais continuam a pastar nas
ruas. Em alguns pontos, pessoas que saem de madrugada para o
trabalho, são surpreendidas, no escuro, pela presença de equinos
e muares no seu caminho. É que, se não bastasse a presença
insólita desses animais, há pontos com luminárias inativas, ou seja,
apagadas, o que dificulta a visão de animais de cor escura. Alô, alô
caras-pálidas da prefeitura: ponham o “cow boy” em ação! E deem
a luz onde há escuridão! Os contribuintes saíram das ruas, para fugir do coronavirus; não foi para que sejam ocupadas por quaisquer
burricos e pangarés, sem eira e nem beira!

Quer ler o jornal pela internet?
Envie um pedido pelo

(31)

98489-7530
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Comércio de Itabirito segue
fechado por mais 15 dias

Na tentativa de minimizar os impactos da crise do COVID-19 foi criado
o Centro de Apoio aos Empresários e Autônomos de Itabirito
Mova-se Inconfidentes

GLAUCIENE OLIVEIRA

O Prefeito de Itabirito, Orlando
Caldeira, anunciou, durante coletiva
de imprensa realizada na última sexta (03) que o comércio da cidade segue fechado por mais 15 dias, como
medida preventiva e de contenção
do Coronavírus (COVID-19).
Segundo Orlando, a parte essencial que já estava funcionando
irá permanecer. Ele destacou ainda
que a cidade não tem nenhum caso
confirmado da doença e o maior
desafio agora é manter este cenário.
“Nós não temos intenção, neste momento, que é uma parte crítica desse
vírus, de fazer a reabertura do nosso
comércio. A parte do comércio que
já estava aberta continua, para que
assim possamos ter condições de
adquirir o nosso alimento e produtos essenciais. Eu peço a todos que
fiquem em casa para que possamos
nos resguardar e superar isso rápido”, ressaltou.
Os representantes das instituições comerciais também compareceram à reunião. Na ocasião, foi discutida a criação do Centro de Apoio
aos Empresários e Autônomos de
Itabirito, que terá como objetivo assessorar o empresário e prestar atendimentos necessários em relação às
legislações trabalhistas e benefícios
oferecidos pelos governos federal,

estadual e municipal. Foram discutidas também outras ações para garantir a manutenção dos empregos.
De acordo com a Gerente Executiva da Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL) de Itabirito, Edna
Rocha, os comerciantes estão unidos
com os órgãos públicos na busca de
ações que minimizem os impactos
da crise provocada pela pandemia
do COVID-19. “Nesse momento
de pandemia mundial que estamos
vivendo, precisamos nos preocupar primeiro pela preservação das
vidas e manutenção dos empregos.
Para que aconteça a reabertura do
comércio é preciso seguir todas as
recomendações da OMS e as regras

de saúde e sanitárias já definidas nas
normas municipais, estaduais e federais”, ressaltou.
Segundo Edna, no âmbito municipal já está em vigor a prorrogação
das cobranças de IPTU, ISS e Alvarás para os próximos 100 dias, além
disso os pagamentos das prestações
do FUNDI para contratos vigentes
também foram adiados.
Ainda de acordo com a gerente
da CDL, foi enviado para a Câmara Municipal um projeto de lei, que
tem como objetivo disponibilizar a
linha de crédito do FUNDI como
capital de giro para os empresários e
subsídio de parte do valor do aluguel
dos pontos comerciais.

