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edição de O LIBERAL
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pandemia do coronavírus,
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o jornal em mãos.
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Casos de coronavírus aumentam em Ouro Preto.
Prefeitura vai instalar barreiras sanitárias
Ane Souz

Após falecimento da
esposa, idoso de 81 anos
encontra forças e se
recupera da COVID-19
O morador de Passagem de Mariana recebeu alta
nesta quinta-feira (28) após 20 dias internado
GLAUCIENE OLIVEIRA

O marianense Vicente André
dos Santos, de 81 anos, morador do distrito de Passagem de
Mariana, se recuperou do novo
coronavírus e recebeu alta do
Hospital Monsenhor Horta nesta
quinta- feira (28) após 20 dias internado. Entretanto, sua esposa
de 75 anos, infelizmente, veio a
falecer, vítima mesma doença, na
última sexta-feira (22). Ela ficou
três dias internada no Hospital
Santa Casa da Misericórdia de
Ouro Preto.
O idoso saiu da unidade de
saúde sob aplausos dos funcionários da instituição, que fizeram uma homenagem
para Vicente. Várias pessoas se reuniram no corredor de saída e apresentam cartazes com os dizeres:
“você é um vencedor” e “parabéns pela sua força”.
O momento emocionante foi registrado através
de um vídeo, que foi divulgado nas redes sociais do
hospital. “A vida pede passagem. Vamos todos juntos vencer o COVID-19. Todo amor por essa vitória”,
destacou a publicação.
De acordo com a direção do hospital, Vicente deu
entrada na instituição no dia 08 de maio com sintomas da doença e o diagnóstico de coronavírus foi
confirmado através de um exame realizado no local.
O médico responsável por acompanhar o quadro
de Vicente, Dr.Thiago Azzi, afirmar que presenciar a
vitória do paciente é uma forma de “renovar as esperanças”. Além de Vicente, outras 35 pessoas também
já se recuperaram da COVID-19 na cidade.
Números atuais
De acordo com o Boletim Epidemiológico emitido pela Prefeitura de Mariana nesta quarta-feira (27)
o município possui 141 casos confirmados de COVID-19, sendo 35 recuperados, 3 internados e 6 óbitos. Outros 10 casos ainda estão sob investigação,
são eles: 9 em isolamento domiciliar e 1 óbito, ambos aguardando liberação de exames pela Fundação
Ezequiel Dias (FUNED). Dos casos positivos, 76 foram
confirmados entre funcionários do setor privado. Outros 87 casos já foram descartados ou excluídos.
Atualmente, 571 pacientes seguem em monitoramento pelo comitê. Esses estão em isolamento e
serão acompanhados durante 14 dias pois não se enquadram nos critérios para coleta de exame. Até agora, 1.172 pessoas receberam alta do monitoramento.
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A Prefeitura de Ouro Preto informou, no boletim epidemiológico desta
quinta-feira (28) que a cidade possui,
atualmente, 18 casos confirmados do
novo coronavírus. Há cerca de uma
semana o município não contava com
nenhum caso positivo. Nas redes sociais os ouropretanos vinham demonstrando preocupação com o número
crescente de infectados. Além disso,
relataram sobre a circulação de turistas na cidade e clamando pela instalação de barreiras sanitárias.
Segundo o Secretário de Saúde,
Paulo Xavier, todos os casos positivos
foram confirmados através de teste
rápido, entre eles um óbito, que foi o
primeiro caso confirmado na cidade,
no dia 16 de maio. Além disso, há 23
casos ainda em investigação, sendo
um óbito, seis internados e o restante
em isolamento domiciliar.
Barreiras Sanitárias
O aumento rápido e exponencial
de infectados pelo COVID-19 gerou
uma grande repercussão nas redes sociais, onde a população vem fazendo
uma série de denúncias sobre a movimentação turística na cidade. “Está
havendo muitos turistas visitando a

cidade, tive informação que alguns estão dizendo que estavam vindo porque
aqui não há muitos casos”, disse um
internauta.
“Ontem (24) mesmo tinha quatro
turistas na Praça Tiradentes tirando
foto e sem máscaras”, afirmou outro
usuário do Facebook.
Além de reportar a presença de turistas em Ouro Preto os cidadãos vêm
solicitando a instalação de barreiras
sanitárias na cidade, que consiste na
tarefa de fiscalizar a entrada e saída
de pessoas no município, usando medidas sanitárias, como medidores de
febre digitais à distância, distribuição
de máscaras, repasse de informações
técnicas e coleta de dados.
O vereador Chiquinho de Assis
(PV) também defendeu a instalação
de barreiras sanitárias na cidade e afirmou que em outros municípios a iniciativa rendeu bons resultados. “Todos
os finais de semana estamos vendo a
cidade sendo frequentada por motociclistas, por visitantes nas cachoeiras,
por turistas, churrascos acontecendo
em locais de hospedagem. Assim vemos uma série de coisas ocorrendo e
nenhuma atitude sendo tomada, por
isso, ressaltamos o pedido de instalação de barreiras sanitárias no nosso
município. Sabemos do direito de ir
e vir de todos, mas os gestores cidade tem a obrigação de fiscalizar, nesse
momento, a entrada de forasteiros na
cidade”, ressaltou.
Outro ponto destacado pelo vereador faz referência ao funcionando
dos hotéis e pousadas da cidade que,
até o momento, não estão inclusos
no decreto de restrição. “Lembrando
que BH é um local com alto índice de
contaminação e essas pessoas podem
nos contaminar, podem contaminar as
pessoas que estão os recebendo nas
pousadas e hotéis, podem contaminar
os guias de turismo que estão na praça desesperados procurando alguém
porque precisam de trabalho e o município não conta com um programa
municipal de reparação de renda neste

sentido”, enfatizou.
Prefeitura de Ouro Preto reage
ao aumento de casos e monta
barreiras sanitárias
A Prefeitura de Ouro Preto tem
intensificado as ações de orientação e
prevenção contra o coronavírus. Uma
delas é a estruturação e implantação
de novas barreiras sanitárias em pontos estratégicos do município: a já instalada no terminal rodoviário de Cachoeira do Campo será reestruturada;
a que funciona na rodoviária de Ouro
Preto será transferida para a Avenida
Farmacêutico Duilio Passos, próximo
ao chafariz do Taquaral. Outras duas
novas barreiras serão criadas: uma no
acesso ao distrito de Lavras Novas e
uma no acesso a Mariana passando
por Saramenha.
A expectativa é que a partir desta
sexta feira, 29, a barreira sanitária no
acesso ao distrito de Lavras Novas já
esteja em funcionamento e as outras
sejam implantadas no decorrer da semana.
“A barreira tem o intuito de fazermos o controle de quem entra no município. Vamos aferir a pressão e identificarmos se a temperatura da pessoa está
elevada. Se sim, orientamos a ida no
Pronto Atendimento municipal. Faremos também uma ação educativa, com
orientações sobre o uso de máscaras, a
importância da lavagem das mãos, e do
isolamento e distanciamento social”,
ressalta a coordenadora de Vigilância
Ambiental, Alessandra Machado.
No total, quatro agentes de saúde
comporão a linha de frente, desde o
período da manhã ao início da noite. O
bloqueio sanitário vai seguir enquanto
durar a pandemia da Covid-19.
“Temos intensificado as ações no
combate ao coronavírus no município.
A barreira sanitária é uma de tantas
outras ações que estão sendo implementadas. Temos que cuidar do bem
mais valioso que temos que é a nossa
vida”, frisou o prefeito Júlio Pimenta.
A ação contará com apoio da
Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Prefeito de Mariana anuncia testagem
para COVID-19 no comércio local
Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (28), o prefeito de
Mariana, Duarte Júnior, anunciou que o município irá testar
para COVID-19 os funcionários das empresas que tiveram
a volta das atividades aprovada pelo Comitê Gestor do COVID-19. Com início já na próxima segunda-feira (1), a testagem é considerada pelo gestor municipal como uma maneira
de mapear os casos de COVID-19 em Mariana e, assim,
isolar os eventuais pacientes contaminados que estejam trabalhando. Em sua fala, Duarte reforçou que, neste delicado
momento, é muito importante o apoio do Poder Público aos
comerciantes. “Entendemos que dessa forma vamos valorizar o comércio local e trazer segurança aos funcionários
dessas empresas”, disse.
O secretário de Saúde, Danilo Brito, destacou o investimento que a Prefeitura faz na área da Saúde. “Essa é uma
excelente iniciativa. A Saúde em Mariana é prioridade, sim.
Investimos quase 35% de nossa arrecadação na Saúde”, afirmou. Durante o vídeo, Danilo afirmou que o Comitê Gestor já
liberou 160 planos de empresas que poderão voltar ao funcionamento. O município começará a testagem para COVID-19
desses empreendimentos já aprovados.

Para o presidente da Associação Comercial Industrial e
Agropecuária de Mariana (ACIAM) e Câmara de Dirigentes
Lojistas de Mariana (CDL), Renato Cunha Silva, com os testes,
os funcionários poderão se dedicar mais e com toda segurança
possível. “Quero agradecer o apoio da Prefeitura. Esses testes
destinados ao comércio local foi um pedido da Aciam e, com
eles, vamos poder trabalhar com mais tranquilidade. Sabemos
de toda importância da saúde, mas precisamos também da retomada do comércio, com tranquilidade e segurança”, disse.
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Jovem ouropretano cria campanha
de arrecadação para consertar
cadeira de rodas
João Carlos tem 23 anos e foi diagnosticado com paralisia cerebral

GLAUCIENE OLIVEIRA

89,3 FM

Ouro Preto

O jovem João Carlos Arruda de Oliveira, de
23 anos, morador na Vila
Aparecida, em Ouro Preto,
vem lutando desde pequeno
contra os entraves da paralisia cerebral. Atualmente, o
ouropretano está batalhando
para consertar sua cadeira
de rodas motorizada.
João é estudante do curso técnico em Administração no IFMG-Ouro Preto e
a cadeira de rodas é seu único meio de transporte, principalmente considerando
a falta de acessibilidade da
cidade histórica. “Necessito
do conforto dessa cadeira,
pois só saio dela para dormir”, destacou.
O jovem mora com
uma tia e uma prima. Ele
relata que sua família não
tem condições de arcar com
as despesas da cadeira, que
está precisando de uma revisão geral. “Ela está com
os pneus carecas e a bateria
não está funcionando direto. Além disso, o apoio dos
braços estão quebrados e
também o apoio dos pés estão estragados”, disse.
Como ajudar: Com a
intenção de arrecadar a verba necessária para o conserto de sua cadeira de rodas,
João criou uma campanha
no site de financiamento
coletivo “Vakinha”. Para
contribuir com a campanha
basta acessar o SITE, realizar o cadastro, escolher a
forma de pagamento e o
quanto você deseja doar para essa causa nobre.
Sobre a paralisia: A
paralisia cerebral é uma lesão permanente e não progressiva do sistema nervoso
que afeta o tônus, os reflexos e a postura, comprometendo o desenvolvimento
motor do indivíduo.

Unidade de Vigilância de Zoonoses
recebe novas benfeitorias

Preocupada com o grande número de cães largados pelas ruas, nos últimos anos a Prefeitura de Ouro Preto realizou
diversas ações voltadas para o controle populacional, cuidados, proteção e combate aos maus tratos e abandono de cães
e gatos. Em 2019, investiu na construção da sede própria da
Unidade de Vigilância de Zoonoses e Bem-Estar Animal, que
foi aparelhada com mesas cirúrgicas, máquinas de tosa, caixas
de transporte e equipamentos para resgate.
Agora, em 2020, a sede da UVZ Ouro Preto recebeu mais
benfeitorias. Sua área externa foi coberta com brita, e novos
comedouros e bebedouros foram confeccionados e instalados. Colchões próprios para acolher os animais no período
pós-operatório foram adquiridos e um novo sistema de identificação de baias e dos animais foi adotado. O setor administrativo também ganhou novos armários e equipamentos de
informática. Tudo isso para garantir tratamento adequado aos
animais acolhidos ou encaminhados para serem cuidados ou
castrados. Apoiar as ações da UVZ Ouro Preto é participar da
luta pelo bem-estar dos nossos bichinhos. Cadastre-se como
voluntário no site uvz.ouropreto.mg.gov.br e seja um colaborador dessa causa.

Ouça a Rádio

Morar em
Cachoeira
do Campo?

Ouça pela Internet

ALUGO CASA de
2 quartos, localizada no
Açude, valor R$ 420,00
e apartamentos de 2 e
3 quartos, localizada no
Centro de Cachoeira
do Campo, valor R$
700,00/900,00. Contato: (31) 99811-8292.

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto
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PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
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www.provinciafm.com.br
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CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco XII
Penso que todos estão conscientes de que o mundo adquirirá nova face, depois desta pandemia; nova cara, novos modos,
novos meios de vida, novos comportamentos entre os seres humanos, tudo com tendência a melhor qualidade de vida e melhor
relacionamento dentro da espécie e desta com as demais. Pouca coisa restará do que é! Se toda a transformação se deverá à
saúde, valentemente defendida na luta contra o novo coronavírus, será também ela, a saúde, a primeira a se considerar nas
mudanças que virão; isso, se o Homem aprender, verdadeiramente, a lição proporcionada por esta pandemia.
Quem acompanha os fatos relacionados à COVID-19, lê e
assiste debates de especialistas sobre o assunto, percebe que
há um fator importantíssimo nos índices de disseminação da
doença, mostrando que nem todas as pessoas a desenvolvem,
embora possam estar contaminadas pelo coronavírus e passíveis de transmiti-lo a outrem. Tal fator é o grau de imunidade,
mostrado pelo sistema imunológico, que livra a pessoa de desenvolver determinadas doenças, ainda que portadora de sua
causa. Em sendo a COVID-19, doença que ataca, principalmente, o aparelho respiratório, o que fazem também, com menor gravidade, as gripes comuns, é fácil traçar um paralelo entre estas
e aquela.
Enquanto, para a COVID-19 ainda não há vacina, para a
gripe comum, que se manifesta diferente a cada ano, não falta
a vacina, que também se diferencia, anualmente, acompanhando a tendência de mutação do vírus causador da gripe. Observando-se as reações das pessoas durante epidemias gripais,
constata-se que elas variam da nulidade à inocuidade diante da
ação da vacina. Isso mesmo. Há pessoas que se vacinam periodicamente e, nem por isso, deixam de se gripar. No extremo
oposto, pessoas há que nunca se vacinam e não se gripam. A
explicação pode estar no grau de imunidade de cada um. Num
indivíduo, a imunidade é tão baixa que nem a vacina resolve o
problema; noutro, ela é tão alta, que a gripe não o atinge. A vacina neste último se torna inócua, se tomada! Entre os dois grupos
ficam outros indivíduos, mais numerosos, nos quais a vacina
equilibra a imunidade contra aquela doença.
Considerando tudo isso, prevê-se possível concentração
das atenções na medicina preventiva, sempre defendida, porém
nunca devidamente aplicada pelos governos. E essa prevenção
poderá começar com educação para a saúde, ressaltando-se
a importância da imunidade inata (natural, com a qual nasce o
indivíduo), sua preservação e melhoria. Hábitos saudáveis, incluindo-se aí a alimentação mais natural, são o forte para que
a pessoa tenha alto grau de imunidade, o que o coloca à margem da contaminação durante eventuais surtos epidêmicos. É
possível que o novo coronavírus circule por mais tempo que se
imagina, não se descartando nem uma segunda e terceira ondas da COVID-19, assim como foi no caso da “gripe espanhola”,
conforme registros históricos.
Por isso, é bom que a população, além dos cuidados inerentes à atual situação (frequente higienização das mãos, uso
de máscaras e distanciamento social), comece a cuidar melhor
da alimentação, do repouso noturno, dos exercícios físicos, enquanto elimina maus hábitos, ressaltando-se no momento o uso
do tabaco, que poderá ser proscrito após a pandemia. Esses cuidados podem e devem ser observados por todos, sem esperar
que o médico de cada um e autoridades venham alertar. É o
bom senso que grita! Entretanto, é bom lembrar que, mesmo
assim, a imunidade pode estar em risco, se não for dada igual
atenção à parte espiritual, ao estado psicológico. Um pessoa
com a mente recheada de pensamentos negativos, destrutivos,
ou em estado de baixa estima, está longe de ter boa imunidade.
Esses cuidados devem ser observados já, agora, enquanto perdura o isolamento ou distanciamento social, prevenindo-se contra o COVID-19, mediante novos hábitos a serem continuados
quando a pandemia se for.
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Mauro Werkema*

Epidemia, conflitos e esperanças
Estados e municípios seguem
orientações própria, na ausência
de normas e protocolos que se
aplicariam a todo o imenso Brasil.
No centro do debate estão o uso da
cloroquina, condenada por uns e
recomendada por outros, embora
sem estudos científicos respeitáveis e de segura comprovação, e a
flexibilização do isolamento social,
também motivos de debates, dividindo opiniões. Neste tempo, as estatísticas mostram diariamente que
o covid-19 está presente em todo o
território brasileiro, tem grande poder de infectar pessoas de diferentes idades, o tratamento é complexo por exigir centros médicos com
capacitação para UTI’s e CTI’s e
atenção médica especializada, no
que o Brasil é carente na maioria
das cidades, sobretudo as mais distantes dos maiores centros.
Com perplexidade os brasileiros assistem as mudanças no Ministério da Saúde. Em plena epidemia dois ministros já passaram pelo
Ministério, o primeiro convidado
a retirar-se pelo presidente da República e o segundo por iniciativa
própria, por evidente discordância
de palavras e gestos do Palácio do
Planalto. A controvérsia, que ganha
os debates que dominam a questão,
certamente faz mal ao Brasil e à população e aumenta o temor de todos
de serem infectados. De resto, falta
no combate ao vírus orientações
mais claras, objetivas, protocolos
claros de conduta médica e hospitalar, ação dos organismos públicos,
garantindo a todos a esperança de
breve superação dos riscos e de retorno à normalidade.
É fácil entender que a flexibilização rigorosamente controlada,
com critérios que possam reduzir
riscos, pode ser perfeitamente adotada. O desemprego, a falência de
empresas, sobretudo do comércio,
é uma penosa realidade que pode
ser minimizada nos seus efeitos
negativos com critérios de abertura, que devem ser rigorosamente
obedecidos. E exige fiscalização,
acompanhamento, avaliação de
impactos na proliferação do vírus,
conduta da população. Evitar aglomerações desnecessárias ainda é
uma providência que deve ser tomada e obedecida. Os estabelecimentos abertos devem obedecer
rigorosamente as normas de prevenção.
É claro ainda que cada município tem suas peculiaridades, com
maior ou menor risco de proliferação da epidemia. A observação
rigorosa destas peculiaridades é
essencial na prevenção e na prática da abertura do comércio ou de
instituições públicas. A questão é
particularmente importante em cidades turísticas, como Ouro Preto,
que recebia visitantes de todo o
mundo. O controle, em varias cidades, inclusive Belo Horizonte, está
sendo feito na entrada, rodovias e
aeroportos. Cidade de economia
terciária, prestadora de serviços,
próprios do turismo, centro universitário, Ouro Preto seguramente
exige medidas de maior rigor, que
devem ser implementadas desde
já, até para garantir que a flexibilização não represente risco maior à
sua população.

O Brasil precisa de paz, de diálogo, de entendimento, de integração de esforços e iniciativas. Não é
possível a permanência de conflitos, que são alimentados pelo próprio governo federal, com posições
dúbias, como é exemplo maior o
próprio Ministério da Saúde. Desestruturou-se uma equipe técnica,
segundo depoimentos insuspeitos,
com perda de observância de critérios e conhecimentos científicos, da
Medicina e da Infectologia. Somos
hoje, pela estatística, o segundo país
no mundo no número de infectados

mas a falta de testes e dados confiáveis parece mostrar que a realidade
é bem mais dramática.
E assim vamos retardando o
término das quarentenas, do controle da propagação do vírus e do
retorno á normalidade, o que todos
queremos e necessitamos. E que
comecemos, desde já, a planejar o
futuro, a superação da crise, a retomada da economia e do emprego.
Não será fácil.
*Jornalista e historiador
(mwerkema@uol.com.br)

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 Tênis Clube
R. Washington Dias, s /nº Barra - OURO PRETO - CNPJ:
23.070.816/0001-97 Tel: 3551-3077 - Insc. Estadual: Isento
Site: www.optc.com.br e-mail: contato@optc.com.br

Edital de Convocação da Assembleia Geral
Eletiva dos Associados do Ouro Preto Tênis
Clube – OPTC – Biênio 2020/2022
Retificação – A Comissão Eleitoral do Ouro Preto Tênis Clube, no uso de suas
atribuições estatutárias. Retifica o Edital de Convocação da Assembleia Geral
Eletiva dos Associados do Ouro Preto Tênis Clube – OPTC – Biênio 2020/2022,
originalmente publicado em 06 de março de 2020 para, em razão da pandemia da
Covid-19, reduzir o horário de votação para o período de 08h às 12h, mantidas as
condições, republicando a seguir o Edital retificado na íntegra, com orientações importantes para as eleições:
A Comissão Eleitoral do Ouro Preto Tênis Clube, no uso de suas atribuições
estatutárias. Convoca os associados do Clube para a Assembleia Geral Eletiva da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do Ouro Preto Tênis Clube, para o Biênio de 2020 a 2022, a se realizar no dia 07 de julho de 2020, Domingo,
das 08h às 12h. No Espaço Ouro Preto Tênis Clube, localizado na Rua Washington
Dias, S/N, Barra. Ouro Preto/MG. As Orientações para as eleições são as seguintes:
I – Poderão votar os associados titulares que estejam em dia com suas mensalidades junto ao OPTC, devendo as mensalidades estarem quitadas até o mês de maio
do corrente ano, sendo que somente poderá haver o pagamento das mensalidade até
as 17h da sexta-feira (dia 05/06/2020);
II – A Votação ocorrerá na varanda do Espaço Ouro;
III – Será obrigatório o uso de máscara, sendo vedada a entrada, no recinto de
votação, do associado que não portar a máscara;
IV – O Clube disponibilizará na entrada do recinto, álcool em gel para a higienização dos associados;
V – As janelas do recinto deverão ficar abertas durante todo o tempo de votação e apuração;
VI – Os membros da comissão eleitoral, bem como funcionários, escrutinadores e fiscais da Chapa deverão estar de máscara e luvas;
VII – Havendo fila, o espaço entre os associados votantes deverá ser de 2m
(dois metros);
VIII – O espaço destinado para a votação deverá ser higienizado antes e depois
do escrutínio, com álcool 70%, água e detergente, sendo que os funcionários responsáveis pela limpeza deverão estar de máscara e luvas;
IX – Recomenda-se que o associada votante leve a sua própria caneta.
Ouro Preto, 27 de maio de 2020.
Gisângelo Sebastião Abreu Machado
Presidente da Comissão Eleitoral do Ouro Preto Tênis Clube – Biênio 2020/2022

-feira, 29 de maio/2020
O LIBERAL Ed.1390 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

4

Comunidade do Morro Santana comemora
pavimentação da rua Serra da Brígida
Ane Souz

A Prefeitura de Ouro Preto está realizando obras de grande relevância para os cidadãos, tanto
do centro da cidade, como dos bairros periféricos e distritos. Uma das obras já concluída é a
pavimentação em alvenaria poliédrica da rua Serra da Brígida, no bairro Morro Santana.
A intervenção na via, há muito aguardada pela comunidade, teve também a realização de
drenagem e construção de meio fio. Mais do que um novo visual, as obras trouxeram mais qualidade de vida aos cidadãos, que tiveram suas vidas diretamente afetadas pelas ações da prefeitura,
colocando um fim ao convívio diário com a poeira e a lama na frente de casa.
Este sentimento de alívio de quem, durante anos, sentiu na pele a dificuldade de morar numa
rua de terra é retratado pela declaração de Suely Lacerda: “Ficou muito bom. Era muito barro,
muita terra solta, vermelha. Sujava muito a casa, e agora com o calçamento ficou bem melhor.
As casas ficam mais limpas e não dá mais poeira como antes. Depois do calçamento o trânsito
melhorou, as casas ficaram mais valorizadas. É outra coisa agora”, disse ela.

PANORAMA

P

ela primeira vez desde 1980, Ouro Preto vai ficar sem o tradicional Festival de Inverno. A decisão veio em virtude da
pandemia do novo coronavírus e da consequente paralisação de
atividades presenciais da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), que organiza o evento desde 2005. A reitora Cláudia
Marliére, o pró-reitor de Extensão, Marcos Knupp, e a pró-reitora
adjunta de Extensão, Gabriela de Lima Gomes, participaram de
uma coletiva de imprensa na manhã de sexta (22) para fazer o
anúncio. A preparação para esta edição do Festival começou no
ano passado, em agosto, logo após a finalização da 52ª edição.
Em 2020, com o tema "Paisagens Residuais", o evento comemoraria o tricentenário da sedição de Vila Rica, quando Filipe
dos Santos se revoltou contra a cobrança de impostos pela Coroa
portuguesa e foi condenado à morte. Após a revolta, as casas dos
participantes do movimento foram demolidas e queimadas, dando origem ao Morro da Queimada, hoje um sítio arqueológico,
para o qual o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
(IHGMG) pediu tombamento. Na mesma coletiva foi anunciado outro evento, que vem sendo preparado pela Pró-Reitoria de
Extensão (Proex) e pela Coordenadoria de Comunicação Institucional (CCI): a I Mostra Multi. A reitora Cláudia Marliére destaca
que "a proposta não é substituta ao Festival de Inverno, mas é
uma proposta viável dentro da nossa realidade".

I

Dia 26 a linda Ana Luiza
Caetano, moradora de
Cachoeira do Campo, filha de Neiva e José Luiz,
comemora mais um ano
de vida. Seus pais desejam que todos os seus
dias sejam preenchidos
de muita paz, alegria, sucesso e as bênçãos de
Deus. Feliz Aniversário!

ndicação aprovada em Reunião Ordinária online da Câmara Municipal de Ouro Preto realizada
nessa terça-feira (26) solicita à Prefeitura que providencie o fechamento das áreas públicas em
que possa ocorrer aglomeração de pessoas, conforme o Decreto nº 5665, de 22 de março de 2020.
No documento, de autoria do vereador Alysson Gugu (Cidadania) ele exemplifica que, na última
semana, ocorreram jogos nas quadras da Bauxita. Vale destacar que o distanciamento social é
uma das principais estratégias para evitar a proliferação do novo Coronavírus, como orientam as
autoridades de saúde. Já o vereador Vander Leitoa (PV) protocolou um requerimento solicitando
informações em relação às ações de combate a Covid-19 no distrito de Antônio Pereira. “Infelizmente teve um óbito e dois casos confirmados no distrito. É muito preocupante porque vêm vários
funcionários de fora e eles estão pelas ruas, muitas vezes sem usar máscaras. Os testes rápidos da
Vale não foram direcionados para a nossa região”, destacou o vereador durante a Reunião. Ainda
durante a sessão, foi aprovada a indicação nº 85/2020, de autoria de todos os vereadores, solicitando a possibilidade de realizar uma campanha no município para que os motoboys recebam a
vacina da gripe. Isso porque esses profissionais estão atendendo neste momento de pandemia da
Covid-19. Vale destacar que, de acordo com o Ministério da Saúde, a vacina da gripe não previne contra o novo coronavírus, mas pode funcionar como uma aliada na triagem das doenças.

As intervenções ampliam o número de pessoas beneficiadas, uma vez que elas também
contemplam moradores de bairros circunvizinhos que utilizam essa via em seus trajetos. Janete
Maria da Silva é moradora do Córrego Seco, também no Morro Santana e utiliza a rua Serra
da Brígida diariamente. Ela comemora a pavimentação. “Ficou excelente o trabalho. Fizeram
a captação da água de chuva, melhorou o acesso para entrega de material de construção, de
compras. Beneficia não só os moradores da rua, mas também quem mora no entorno. E valoriza
bastante o imóvel local”, complementou.
Morador da Rua Serra da Brígida, Cristiano Ponciano também elogiou o trabalho da prefeitura. “Estão todos de parabéns. Estávamos esperando por isso há muito tempo. O calçamento
resolveu um grande problema, que era a poeira que entrava dentro das casas”, explicou.
José Costa, também morador do local, traduziu o sentimento da comunidade. “Muita satisfação. Antes era só poeira ou barro. Agora o acesso ficou fácil, tanto para carro como para as
pessoas a pé. Antes havia muito buraco. Ficou excelente”, pontuou ele.
Além dessa obra, várias outras vêm sendo realizadas tanto na sede como nos distritos. São
obras pequenas, porém de grande impacto para a melhoria de vida da população ouro-pretana.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto- 22/05 a 29/05/2020
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público Pregão Presencial
nº018/2020 de objeto contratação de
empresa para a prestação serviços de
fisioterapia domiciliar aos pacientes do
município de Ouro Preto/MG. Início da
sessão às 14:00 horas do dia 04 de junho
de 2020. Edital no site www.ouropreto.
mg.gov.br, link Licitações. Maiores informações: (31) 3559-3301. Fábio Rodrigues Braga – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº062/2020, Artigo 24,
inciso II, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para
realização de serviço de plotagem das
viaturas da Defesa Social, no valor total
de R$ 8.000,00, tendo como favorecida
a empresa Pontual Artes Gráficas LTDA
ME, CNPJ 18.615.187/0001-01. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº063/2020, Artigo 24, Inciso IV, que
tem por objeto Dispensa Emergencial
de Licitação para aquisição de equipamentos hospitalares destinados ao
Centro Avançado de Combate a COVID-19 do Município de Ouro Preto/
MG, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, com o valor total de
R$219.749,95, tendo como favorecida
a empresa SJ Comercio de Utilidades –
EIRELLI-ME, CNPJ 10.614.788/000180. Superintendência de Compras e
Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público edital, nos termos propostos, do Pregão Presencial nº019/2020,
objeto: registro de preços para aquisição/fornecimento de ração canina, para
filhotes e adultos, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Início da sessão às 11h:00min do dia 09
de junho de 2020. Edital no site www.
ouropreto.mg.gov.br, link Licitações.
Maiores informações: (31) 3559-3301.
Luciene F. Souza - Pregoeira/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº066/2020, Artigo 24,
inciso IV, para a aquisição de luvas de
procedimentos destinados aos profissionais de saúde no combate do Covid-19
no município de Ouro Preto/MG, tendo
como favorecida a empresa Luvix Comércio Importação e Exportação Ltda
- CNPJ: 15.383.818/0003-70, com o
valor global de R$ 435.600,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº 052/2020, Artigo 25, Caput, da
Lei 8.666/93, contratação de empresa
especializada que realize transporte coletivo para fornecimento de vales transporte, em atendimento aos programas
sociais pertencentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, com o valor global de
R$ 39.200,00 - 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 Dispensa de
Licitação nº067/2020, Artigo 24, inciso
I, referente à contratação de empresa especializada para a realização de serviços
para revisão dos projetos de restauro da
Igreja Matriz de São Bartolomeu, com
o valor global de R$14.500,00, tendo
como favorecida a empresa Acantos
Arquitetura Arte Restauração Eireli,

CNPJ: 11.258.116/0001-41. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público a Ata de Registro de
Preços referente ao Pregão Eletrônico
nº044/2019, objeto: – Registro de Preços
para aquisição de equipamentos médicos
hospitalares para a Nova UPA. – Com
vigência pelo período de 15/05/2020 a
15/05/2021. Fornecedor: André Antônio
Sabino ME, CNPJ nº. 27.743.380/000140. - Valor registrado: Item 51: R$ 15,31;
Item 54: R$ 40,20; Item 55: R$ 44,98;
Item 56: R$ 47,98; Item 95: R$ 54,98;
Item 96: R$ 15,31; Item 99: R$ 40,20;
Item 100: R$ 44,98; Item 101: R$ 47,98.
Fornecedor: Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli, CNPJ nº.
34.680.592/0001-40. – Valor registrado:
Item 30: R$ 49,80; Item 31: R$ 42,00;
Item 32: R$ 41,00; Item 80: R$ 49,80;
Item 81: R$ 42,00; Item 82: R$ 41,00.
Fornecedor: Cirúrgica Parma Ltda,
CNPJ nº. 10.368.534/0001-29. – Valor
registrado: Item 01: R$ 359,00; Item 08:
R$ 689,00; Item 12: R$ 1.689,00; Item
68: R$ 1.689,00; Item 87: R$ 1.590,00.
Fornecedor: J.M.F. Comercial Eireli,
CNPJ nº. 27.951.336/0001-96. – Valor
registrado: Item 05: R$ 900,00; Item 15:
R$ 73,00; Item 21: R$ 1.370,00; Item
22: R$ 490,00; Item 28: R$ 62,00; Item
34: R$ 295,00; Item 37: R$ 420,00; Item
38: R$ 1.200,00; Item 41: R$ 690,00;
Item 42: R$ 840,00; Item 46: R$ 96,00;
Item 59: R$ 1.200,00; Item 64: R$
368,00; Item 65: R$ 900,00; Item 67: R$
1.100,00; Item 70: R$ 1.700,00; Item 71:
R$ 73,00; Item 73: R$ 4.900,00; Item 78:
R$ 62,00; Item 84: R$ 420,00; Item 85:
R$ 1.200,00; Item 88: R$ 690,00; Item
89: R$ 840,00; Item 103: R$ 300,00; Item
104: R$ 1.200,00. Fornecedor: K.C.R.
Indústria e Comércio de Equipamentos
Eireli, CNPJ nº. 09.251.627/0001-90. –
Valor registrado: Item 09: R$ 1.149,00.
Fornecedor: PHB Júnior Refrigeração
Eireli, CNPJ nº. 23.936.600/0002-42. –
Valor registrado: Item 02: R$ 2.446,00.
Fornecedor: R.C. Móveis Ltda, CNPJ
nº. 02.377.937/0001-06. – Valor registrado: Item 17: R$ 10.900,00; Item 18:
R$ 4.690,00. Fornecedor: Salvi e Lopes
e Cia Ltda, CNPJ nº. 82.478.140/000134. – Valor registrado: Item 76: R$
264,99; Item 77: R$ 139,99; Item 92:
R$ R$ 187,99. Fornecedor: VITTAFLEX – Indústria e Comércio de Móveis e Colchões Ltda EPP, CNPJ nº.
09.174.668/0001-20. – Valor registrado:
Item 25: R$ 85,00; Item 26: R$ 65,00.
– Superintendência de Compras e Licitações.
Extrato de Contratos - Departamento
de Atos e Contratos – DACAD
Karley Rondinelli da Silva. Inexigibilidade 039/2020. Objeto: a contratação
de 03 (três) shows artísticos de Thiago
Martins e Banda para atender a demanda
de eventos do Município. Vigência: 03
meses. Vencimento: 14/05/2020. Valor:
R$ 10.500,00. DO: 02 009 001 23 695
0059 2270 3390 3900 FR 100 FP 0470.
Aretha Mariane Bittencourt Galego. Inexigibilidade. 029/2020. Objeto:
contratação de shows artísticos de Silvia
Gomes para atender a demanda de eventos do Município. Vigência: 03 meses.
Vencimento: 21/05/2020. Valor: R$
12.000,00. DO: 02 009 001 23 695 0059
2270 3390 3900 FR 100 FP 0470.
Ferreira e Proteção de Animais de Pequeno e Grande Porte Ltda. ME. PP
9/2019. Objeto: 2º Aditivo do valor e do
prazo. Vigência: 06 meses. Vencimento:
24/10/2020. Valor: R$ 76.999,98. DO:

02 10 01 20 609 0050 2079 3390 39000
FR 100FP 550.
Construtora Freire e Freire. Convite
19/2019. Objeto: 2º aditivo do valor. Valor:
R$ 10.379,43.
Construtora e Madeireira Três Irmãos
Ltda. Convite 034/2019. Objeto: 1º aditivo do valor. Valor: R$ 7.676,96. DO: 02
07 001 12 361 0030 1047 44 90 5100 FR
101 FP 283.
Construtora AGD Ltda. Convite
010/2019. Objeto: 1º aditivo do prazo. Vigência: 02 meses. Vencimento:
08/08/2020.
Construtora AGD Ltda. – EPP. Tomada
de Preços 003/2019. Objeto: 1º aditivo do
prazo. Vigência: 06 meses. Vencimento:
30/10/2020.
Multirede Distribuidora Ltda. Dispensa
35/2020. Objeto: 1º aditivo do prazo. Vigência: 30 dias. Vencimento: 03/06/2020.
Lanchonete Valadares & Barbosa – LTDA. ME. Pregão Presencial 24/2016.
Objeto: 4º aditivo- No período de 01 de
abril de 2020 a 30 de julho de 2020 o valor
do aluguel passa a vigorar em R$753,84.
Lanchonete Valadares & Barbosa – Ltda. ME. Pregão Presencial 31/2017. Objeto: 4º aditivo- No período de 01 de abril
de 2020 a 30 de julho de 2020 o valor do
aluguel passa a vigorar em R$ 327,40.
Lanchonete Valadares & Barbosa – Ltda. ME. Pregão Presencial 45/2019. Objeto: 1º aditivo- No período de 01 de abril
de 2020 a 30 de julho de 2020 o valor do
aluguel passa a vigorar em R$1.500,00.
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP.
Dispensa 049/2020. Objeto: Gestão temporária, durante o Carnaval 2020, dos
serviços de urgência e emergência, consistente na administração e fornecimento de
serviços médicos da Unidade de Pronto
Atendimento de Ouro Preto. Vigência:
07 dias. Vencimento: 26/02/2020. Valor:
R$132.108,57. DO: 02 015 01 10 302
0065 2120 3393 3900 FR 102 FP 983.
Janet Helena de Lima. Inexigibilidade
55/2020. Objeto: Contratação de 02 (dois)
shows artísticos da Banda Uai Sô e 03
(três) shows artísticos da Banda Trio Regali para atender a demanda de eventos do
Município. Vigência: 04 meses. Vencimento: 04/07/2020. Valor: R$16.000,00. DO:
02 009 001 23 695 0059 2270 3390 3900
FR 100 FP 0470.
Companhia Alma Dell’art. Inexigibilidade 009/2020. Objeto: Contratação
shows artísticos da Banda Abahdá para
atender a demanda de eventos do Município. Vigência: 02 meses. Vencimento:
17/05/2020. Valor: R$18.000,00. DO: 02
009 001 23 695 0059 2270 3390 3900 FR
100 FP 0470.
Rômulo de Paula Leite da Silva. Inexigibilidade 049/2020. Objeto: Contratação
de shows artísticos da Banda Trio Celulose
para atender a demanda de eventos do Município. Vigência: 03 meses. Vencimento:
21/04/2020. Valor: R$5.500,00. DO: 02
009 001 23 695 0059 2270 3390 3900 FR
100 FP 0470.
Construtora Freire e Freire. Convite 19/2019. Objeto: 1º aditivo do prazo. Vigência: 02 meses. Vencimento:
09/06/2020.
Inovar Construções e Comércio Ltda. –
ME. Convite 20/2019. Objeto: 2º aditivo
do prazo. Vigência: 1 mês. Vencimento:
24/05/2020.
Pontual Artes Gráficas Ltda. Dispensa
062/2020. Objeto: contratação de empresa
para a realização de plotagem das viaturas
da Defesa Civil de Ouro Preto. Vigência:
60 dias. Vencimento: 06/06/2020. Valor:
R$ 8.000,00. DO: 02 16 04 06 182 0110
2231 3390 3900 FR 100 FP 1080.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

A vantagem de quem
disputa a reeleição
Desde 04 de junho de 1997, com a promulgação da Emenda
Constitucional Nº 16, foi permitido que o detentor de um cargo público (também conhecido como incumbente) no poder executivo
(Presidente da República, Governador de Estado ou Prefeito Municipal) possa concorrer a um novo mandato subsequente ao que
ele estiver exercendo. Essa emenda ficou conhecida pelo nome de
“emenda da reeleição”. Com sua aprovação, as eleições de 1998
(Presidência da República e Governos de Estados) foram feitas
com muitos governantes disputando sua reeleição. E foi em 2000
que a novidade se aplicou para as eleições municipais.
Nos EUA, o instituto da reeleição existe desde sua independência, com George Washington se elegendo nos dois primeiros
mandatos presidenciais (1789 e 1792). Dessa época em diante
ocorreram 27 tentativas de reeleição, com 18 vitórias e 9 derrotas
- a última foi em 1992, quando George Bush (pai), do partido Republicano, não conseguiu se reeleger, tendo sido derrotado por Bill
Clinton, do partido Democrata. Pelo histórico norte-americano, 67%
dos presidentes norte americanos que tentaram se reeleger tiveram
sucesso. A literatura política norte-americana alcunhou esse fenômeno de “vantagem do incumbente”.
No Brasil, desde a retomada das eleições presidenciais, em
1989, ocorreram três eleições (1998, 2006 e 2010) em que os presidentes em exercício tentaram se reeleger. O índice de sucesso foi
de 100% (FHC ganhou em 1998, Lula em 2006 e Dilma em 2014).
Em 2022, poderá ocorrer novamente essa situação, pois o presidente Bolsonaro poderá se recandidatar.
Quanto aos candidatos a governo estaduais, o número de casos é bem maior, pois são 27 unidades da federação (26 estados
e o Distrito Federal) que têm eleições para governo. Como no caso das eleições presidenciais, foi a partir de 1998 que foi aberta a
possiblidade para os governadores tentarem a reeleição. O gráfico
abaixo revela o índice de sucesso, por eleição:
Média de reeleitos no período: 62%
É interessante observar que o percentual de sucesso na reeleição para os governadores de estado (62%) se aproximou do percentual para os presidentes norte-americanos que buscaram se reeleger
(67%), apesar de serem países bem diferentes e dos contextos político-eleitorais bem distintos em termos comparativos. Um das explicações da aproximação dos índices é que um candidato que está no
exercício do cargo ao qual pretende se reeleger tem os recursos administrativos e financeiros do cargo que lhe dão vantagem em relação
aos demais candidatos (“vantagem do incumbente”).
Já no caso das eleições municipais, desde o ano 2000 foram
realizados pleitos para a prefeitura municipal com a possibilidade de
reeleição. O gráfico abaixo revela a taxa de sucesso:
Média de reeleitos no período: 57%
A situação dos prefeitos que tentaram com sucesso a reeleição (57%) é menos favorável na comparação com os presidentes
(100%) e governadores (62%), de acordo com o histórico brasileiro. O número de casos é significativamente maior, pois são 5.570
municípios que passaram por cinco processos eleitorais. Quais as
possíveis razões para que a taxa de sucesso seja menor?
Uma das razões é a maior proximidade do eleitor com o candidato, o que permite que novos nomes surjam sem maiores dificuldades
para se viabilizarem eleitoralmente. O mesmo esforço é muito maior
para quem procura disputar uma eleição estadual ou nacional.
Outra razão é a eleição municipal acontecer em ano distinto das
eleições para governadores e presidente, o que favorece uma maior
interferência do presidente em exercício de mandato, bem como dos
governadores, de senadores, de deputados federais e de deputados
estaduais no pleito municipal. Isso gera um fator externo com força
para influencia o processo eleitoral que, muitas vezes, escapa do
controle do prefeito que está disputando a reeleição. Mesmo assim,
o histórico registra uma leve vantagem para a reeleição dos prefeitos.
*Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP
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O que podemos esperar para a economia
do Turismo após a pandemia de Covid-19?
O turismo está sofrendo um
grande impacto, deixando hotéis
vazios, cidades desertas e atrativos
fechados. A pandemia do novo coronavírus, Covid-19, fez mudar a
rotina das pessoas, os compromissos
foram adiados: reservas de viagens e
hospedagens, mudanças de planos,
desemprego nos setores econômicos
e principalmente os empregos diretos
e indiretos no setor do turismo. Sem
contar o grande número de empresas
que foram fechadas devido à instabilidade econômica e a necessidade
de seguir orientações de saúde, de
manter os indivíduos em isolamento
social. Há uma insegurança muito
grande em relação ao futuro da economia, pois precisará ser recomposta.
Muitos serviços estão com funcionamento de vendas online, fazendo das
ferramentas digitais um dos principais meios de interação das empresas
com o consumidor, além dos serviços
de entrega e delivery, para que as pessoas possam resolver suas tarefas,
atividades e necessidades ficando em
casa.
Comércio local
A cidade histórica, Patrimônio
Mundial, Ouro Preto, está se adaptando à ausência da circulação de
pessoas no centro histórico, com a
reinvenção das atividades, buscando
soluções criativas para atender os
consumidores. Empresários e profissionais do turismo, estão se preparando para atender as demandas futuras
do setor.
O representante da ABIH - Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis de Minas Gerais - Ouro Preto e também empresário e hoteleiro,
Raimundo Saraiva, conta que poucos
estabelecimentos estão recebendo
hóspedes, devido à demanda que é
praticamente nula. “Todos nós estamos muito preocupados e cautelosos
com a disseminação da COVID-19.
Por esta razão, os meios de hospedagem que estão funcionando, estão
adotando as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, por
exemplo, exigindo o uso de máscaras
pelos hóspedes e colaboradores, servindo café da manhã nos apartamentos, disponibilizando álcool gel nos
quartos e nas áreas em comum, exigindo o distanciamento de 2 metros
entre funcionários e hóspedes etc.”,
ressalta Saraiva.
O comércio da cidade também
está se adaptando. A Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto

Ane Souz

Turistas em Ouro Preto antes da pandemia

- ACEOP vem atuando por meio de
campanhas juntamente com a Prefeitura de Ouro Preto, disponibilizando
materiais de divulgação, cursos com
certificação, além de materiais educativos para auxiliar os empresários
e funcionários do comércio. O presidente da ACEOP, Paulo Raimundo,
explica como essas ações irão fundamentar o futuro do comércio na cidade. “O Turismo, por ser responsável
por mais de 32% da movimentação
comercial da cidade, é um dos setores mais afetados durante a pandemia. Entendo que a capacidade de
recuperação de Ouro Preto é grande,
e acredito que os eventos e a própria
particularidade da cidade como um
dos principais pontos de turismo
do país será retomado no momento
certo. Estamos apoiando ações juntamente à Prefeitura municipal que
reforçam a importância de “comprar”
em Ouro Preto, pois são as pequenas
empresas, que movimentam 82% de
nossa economia e empregam nossa gente. Além disso, mantemos as
orientações gerais da OMS de não
reabertura neste momento, deixando
para ser feita quando a área de saúde
considerar possível”, declara Paulo.
William Adeodato, diretor do
Convention & Visitors Bureau, enfatiza a importância da comissão de
planejamento de abertura de comércio em Ouro Preto. “Acredito que esse trabalho em conjunto permite que
sejam consideradas todas as variáveis
importantes para um planejamento
adequado de retorno das atividades
do comércio e do turismo e é fundamental para o destino. Entretanto, toda decisão construída nessa instância
de governança deve ser submetida
aos parâmetros dos especialistas em

saúde, principalmente, epidemiologistas. Tenho observado que outros
locais que tiveram um contato com a
doença antes de nós têm adotado procedimento de fiscalizar o retorno das
atividades”, afirma, William.
Campanhas
A cidade continua no planejamento de receber os visitantes futuramente e toda a mobilização para
as atividades posteriores tanto do
comércio e das instâncias de governança são imprescindíveis para o destino Ouro Preto. A Prefeitura de Ouro
Preto também vem desenvolvendo
ações de marketing para informar a
comunidade e aos turistas que Ouro
Preto espera bem recebê-los, quando
tudo isso passar, como esclarece a
diretora de Turismo, Lavínia Viana,
“Apesar das pessoas não poderem
nos visitar fisicamente, temos criado e divulgado formas das pessoas
visitarem Ouro Preto de casa, como
através do site Era Virtual que possui
apresentação dos atrativos em 3D e
disponibilizado em vários idiomas. É
importante nesse momento de pandemia manter Ouro Preto no imaginário das pessoas, pra que quando tudo
passar elas possam ter como escolha
de próximo destino a nossa cidade”,
explica.
Já foram criadas as campanhas
"Visite Depois", "Não Visitem Nossos Distritos Nesse Momento", "Não
Cancele, Remarque" e "Ouro Preto
Te Espera Quando Tudo Isso Passar"
que será veiculada em breve. Além
disso, para ajudar o comércio local,
a Secretaria de Turismo tem buscado
parcerias com agências de viagens
on-line para divulgar pacotes de Ouro Preto reunindo hotelaria, gastronomia e atrativos.

Rotativo digital começa a funcionar em Ouro Preto na próxima semana
Modernização do sistema visa melhorar o trânsito, principalmente aos finais de semana

A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, começa a funcionar em Ouro Preto o novo rotativo de
trânsito, agora com um sistema totalmente digital. A modernização do sistema foi pensada para resolver uma
questão histórica na cidade: o trânsito
caótico que se forma aos finais de semana e feriados prolongados nas ruas
comerciais.
Inicialmente o sistema será implantado no Centro Histórico, podendo ser estendido para os demais bairros. A compra de créditos será feita
pelo aplicativo Rotativo Digital Ouro
Preto, (rotativodigital.com.br/app/).
O motorista deve baixar o aplicativo, inserir a placa do carro e colocar
a quantidade de créditos necessária
para o tempo de estacionamento que
desejar: R$2,00 para 1 hora; R$3,50
para 2 horas; R$5,00 para 3 horas
(tempo máximo). O pagamento é fei-

to pelo cartão.
Para aqueles que não quiserem
comprar pelo aplicativo, os créditos
também poderão ser adquiridos no
comércio local, com pagamento em
dinheiro. A empresa responsável pelo
sistema irá fornecer gratuitamente as
máquinas aos comerciantes que desejarem se credenciar, os quais também
ganharão uma porcentagem em cada
rotativo vendido. Devido ao isolamento social causado pela pandemia
da COVID-19, estará disponível uma
central de atendimento, situada na
rua São José, 121, sala 102, Centro,
que receberá os condutores para sanar suas necessidades respeitando as
regras implantadas pelo município.
Fiscalização
A fiscalização será feita pela placa do carro. Neste primeiro momento, esse serviço estará a cargo da Ourotran e Guarda Municipal. Depois,

Mais vagas, menos bagunça
Esse novo sistema promete organizar o trânsito, visando principalmente os carros que estacionam de forma
irregular e acabam atrapalhando o tráfego local. Novas vagas também serão
liberadas para estacionamento, como
a parte de trás da estátua de Tiradentes
no canteiro central da Praça.

está previsto um carro de fiscalização
que ficará rodando pelas ruas analisando automaticamente as placas dos
carros estacionados.

Licitação da empresa
A licitação para contratação do
novo rotativo aconteceu em forma de
pregão presencial, tendo por ganhadora a empresa Ti.Mob. A Prefeitura
irá pagar mensalmente a locação do
software do rotativo, e toda a arrecadação com vendas e multas será destinada à receita Municipal.
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Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da proposta e habilitação do Processo Licitatório
nº035/2020, na modalidade Pregão Presencial nº019/2020 objeto Aquisição de
asfalto frio, para ser utilizado em pequenos
reparos proveniente de manutenções do
Sistema de Abastecimento de Água e do
Sistema de Esgotamento Sanitário da sede
do SAAE no Município de Itabirito - MG,
Empresa vencedora e habilitada, Elfare
Soluções Técnicas Ltda., perfazendo este
processo um valor total de R$17.150,00
(Dezessete mil cento e cinquenta reais),
Itabirito/MG, 25/05/2020 – Rogério
Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente
do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento
de Asfalto Frio. Referência: Pregão Presencial nº 019/2020, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Elfare Soluções Técnicas
Ltda. Objeto: Aquisição de asfalto frio,
para ser utilizado em pequenos reparos
proveniente de manutenções do Sistema de
Abastecimento de Água e do Sistema de
Esgotamento Sanitário da sede do SAAE
no Município de Itabirito - MG, conforme
especificações do anexo I do edital. Perfazendo um Valor Total: R$17.150,00 (Dezessete mil cento e cinquenta reais). Forma
de pagamento: 10 (dez) dias corridos após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica vigente ate 31/12/2020
Dotação Orçamentária Operações e Manutenções em Abast. de Água nas Sedes
Urbanas 17 512 1701 4.001 33.90.30
Operações e Manutenções do Sistema de
Esgoto nas Sedes Urbanas 17 512 1702
4002 33 90 30 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
25/05/2020. 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
nº051/2020, na modalidade Pregão Presencial nº032/2020 objeto Contratação de
empresa prestadora de serviços, suporte e
manutenção especializada em informática,
com a finalidade de averiguar e analisar
os sistemas disponíveis e executáveis no
SAAE de Itabirito-MG, inclusive sob o aspecto de segurança e confiabilidade dos dados processados, incluindo o acompanhamento mensal por um período de 06 (seis)
meses, visando consolidar os conceitos e a
funcionalidade dos sistemas implantados
e/ou readaptados, conforme especificações
do anexo I do edital, Empresa vencedora
e habilitada, Digital - Informática e Tecnologia Eireli, perfazendo este processo um
valor total de R$37.480,00 (Trinta e sete
mil Quatrocentos e oitenta reais), Itabirito
/ MG, 27/05/2020 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Pessoa Jurídica Especializada em Serviços de Sistemas Informatizados do SAAE. Referência: Pregão Presencial nº032/2020, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Digital - Informática e
Tecnologia Eireli. Objeto: Contratação de
empresa prestadora de serviços, suporte e
manutenção especializada em informática,
com a finalidade de averiguar e analisar
os sistemas disponíveis e executáveis no
SAAE de Itabirito-MG, inclusive sob o
aspecto de segurança e confiabilidade dos
dados processados, incluindo o acompanhamento mensal por um período de 06
(seis) meses, visando consolidar os conceitos e a funcionalidade dos sistemas implantados e/ou readaptados, conforme especificações do anexo I do edital, Perfazendo
um Valor Total: R$37.480,00 (Trinta e sete
mil Quatrocentos e oitenta reais). Forma
de pagamento: 10 (dez) dias corridos após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica vigente ate 30/11/2020 Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações de

Gestão Adm. Geral SAAE. 17 512 1711
4.030 33.90.40.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
contrato original. Data da assinatura do
contrato: 27/05/2020. 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
nº052/2020, na modalidade Pregão Presencial nº033/2020 objeto Aquisição de
impressoras portáteis para impressão de
contas de água, incluídos todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, Empresa vencedora e habilitada, TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, perfazendo este processo um valor total de R$19.760,00 (Dezenove mil setecentos e sessenta reais), Itabirito/MG, 28/05/2020 – Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Empresa para
Fornecimento de Produtos Químicos.
Referência: PREGÃO PRESENCIAL
Nº001/2020, S.R.P. nº001/2020 nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratadas: GR
Indústria Comércio e Transporte de Produtos Químicos Ltda e Miika Nacional Ltda.
Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos
químicos a serem empregados no processo
de tratamento da água (ETA Sede, ETA
Distritos, ETA Vila Bella) fornecida pelo
SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito-MG.
De acordo com a Portaria Consolidação
do Ministério da Saude nº 05/2017 anexo
XX e conforme especificações do anexo
I, do Edital – Valor total: R$21.300,00
(vinte e um mil e trezentos reais) Vigência:
Fica contratada até 31/12/2020 Dotação
Orçamentária: Operação e Manutenção
Sistema Estação de Tratamento de Água
– ETA 17 . 512. 1701. 4001. 339030. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura: 25/05/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 037/2020 - 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° 057/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº037/2020,
Objeto: Contratação de pessoa física ou
jurídica para prestação de serviços psicológicos especializados para os servidores do
SAAE de Itabirito - MG. Conforme especificações do anexo I deste edital. No dia
10/06/2020 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 – 038/2020 - 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°058/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº038/2020, Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de uniformes masculinos que serão utilizados pelos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I deste edital. No dia
15/06/2020 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 – 039/2020 - 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° 059/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº039/2020, Objeto: contratação de empresa especializada
no fornecimento de materiais de escritório
a serem utilizados na administração do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I do Edital, no dia
16/06/2020 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.
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Itabirito continua o combate à dengue
Mutirões estão sendo realizados semanalmente em diversas regiões

As atenções estão todas voltadas para o combate à Covid-19.
Mas, existe outro inimigo, tão silencioso quanto, que também deve
ser motivo de atenção: o mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.Itabirito registrou, no início de 2020, apenas
um caso confirmado de dengue e uma suspeita. Porém, a atenção
deve continuar. As denúncias de possíveis criadouros do mosquito
recebidas pela Secretaria de Saúde são averiguadas pelos supervisores da área. Regiões com maior incidência de criadouros estão
sempre em monitoramento.
De acordo com a diretora de vigilância em saúde, Kátia Pacheco,
“a população deve colaborar para que a situação continue controlada, evitando acúmulo de entulhos ou materiais que possam gerar
concentração de água parada. Além destes cuidados, é importante
denunciar locais com propensão a foco do mosquito”.
A Prefeitura pede a colaboração da população para que a situação
continue favorável em nossa cidade. Cada cidadão pode fazer a sua
parte, não acumulando objetos, resíduos ou qualquer tipo de material que possa acumular água e possibilitar o nascimento dos mosquitos. Outra forma de participação é aproveitar os mutirões de limpeza e, ao ver algum local em
condições que ofereça risco de se tornar um criadouro do aedes aegypti, denuncie no telefone nº 3561-4033.

Na Câmara, secretário de Meio Ambiente de Itabirito
fala sobre acusações de superfaturamento

Nesta segunda-feira (25 de maio), o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Itabirito, Frederico
Arthur Souza Leite, conhecido como Fred Leite, respondeu aos questionamentos dos vereadores a respeito de acusações de superfaturamento
no serviço de coleta de lixo. Serviço esse feito por empresa recentemente contratada pela Prefeitura de Itabirito.
A acusação, que já está no Ministério Público e no Tribunal de Contas, aponta que o serviço passou de R$ 1.043.410,20 (um milhão,
quarenta e três mil, quatrocentos e dez reais e vinte
centavos) para R$ 3.120.278,04 (três milhões, cento
João João
de
de
e vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e quatro
Carvalho
Carvalho
centavos).
Trocando em miúdos, antes, a cada mês, a Predrjoaodecarvalho@yahoo.com.br
drjoaodecarvalho@yahoo.com.br
feitura pagava R$ 347.000,83 (trezentos e quarenta e
sete mil reais e oitenta e três centavos). Atualmente,
paga R$ 520.046,34 (quinhentos e vinte mil, quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) mensalmente, ou seja, um aumento de 49% (por mês).
Segundo o secretário, os preços estavam defaFOI NO TEATRO que as máscaras exerceram um papel muito
sados. De acordo com ele, o contrato anterior era de
importante na caracterização dos personagens. A própria palavra
três meses e foi encerrado. Um novo contrato, de seis
“pessoa” teria nascido, entrado no vocabulário da nossa língua, primeses, foi feito. Um dos motivos do aumento do vamitivamente, como designativo de máscara.
lor mensal, segundo o secretário, foi o aumento da
Sua grande utilidade, até bem pouco tempo, era esconder a
quantidade de resíduos com a inclusão na coleta da
identificação de pessoas voltadas para o crime. Esconder-se para
localidade de Água Limpa. A princípio, por meio de
dificultar o reconhecimento, a descoberta dos verdadeiros criminoum vídeo gravado pelo secretário, Fred Leite disse
sos. Segundo os melhores comentaristas define-se, teoricamenque a população da Água Limpa são 10 mil pessoas.
te, como “Um disfarce ou caracterização para o rosto, a cabeça e
Na reunião, contudo, ele garantiu que não afirmou, e
mais raramente para o corpo, sempre utilizada para finalidades as
sim que fez uma estimativa.
mais diversas”.
A presidência da Câmara contestou a estimativa
Servem como proteção, especialmente, quando o fim exige
com base em matéria do jornal O Tempo em que a
seu
uso imediato. Nos grandes acidentes, quando se desfiguram
reportagem relatava um trabalho da Cruz Vermelha
faces, elas vêm para proteger. Nas ações criminosas, elas encona localidade. Pelo texto, Água Limpa teria 6 mil habrem as feições dos bandidos para dificultar seu reconhecimento.
bitantes, a maioria de Nova Lima.
NAS APRESENTAÇÕES carnavalescas elas criam os mais
A presidência também mostrou um estudo da
variados
aspectos, denotativos de caracterizações de personaempresa Renascer, contratada pela Secretaria de
gens que atraem a atenção constante dos expectadores. Existem
Urbanismo da Prefeitura de Itabirito, que diz que a
máscaras de manifestações de seres sobrenaturais, como ponto
população itabiritense na localidade de Água Limpa
de contato entre o mundo visível e invisível. Há entidades que
são 2 mil habitantes. O secretário admitiu que “são
adotam máscaras características de suas finalidades, como a Klux
várias fontes e todas elas sem um nível de certeza.
Klux Klan. Os egípcios utilizavam de máscaras mortuárias para
Nunca foi feito um censo demográfico no balneáocultar feições, em seus funerais, especialmente das mais ilustres
rio de Água Limpa, uma região que está buscando
autoridades da época, como reis e rainhas.
regularização. O estudo citado pelo senhor (presiMascarado, na linguagem popular, é aquele sujeito, aquela
dente da Câmara), da empresa Renascer, está sendo
pessoa que se acha especial, seja no seu aspecto físico ou intea base para o Reurb (instrumento que visa tirar da
lectual. Até pouco tempo, andar mascarado, cobrir-se nos lugares
informalidade determinados núcleos urbanos e seus
públicos, despertavam, especialmente nos policiais, suspeita de
ocupantes)”.
gente perigosa, fora da lei.
Fred Leite garantiu que apresentará posteriorTudo neste mundo é muito relativo, depende do por quê?
mente o “quantitativo de coleta da região”. Segundo
Quando? Onde? Como? Se no passado, bem próximo, a máscaele, toda quinta-feira, em Água Limpa e Ribeirão do
ra despertava desconfiança, medo, perigo e preocupação, bastou
Eixo, são recolhidas 24 toneladas de lixo.
um imperceptível vírus para alterar o conceito da palavra máscara.
Documento
Hoje, é sinônimo de vida, saúde, defesa, obrigação! Com ela, tudo
Outro dado que chamou a atenção foi alegação,
feita pelos vereadores, de que havia “documento falbem! Sem ela, é crime passível de prisão, multa, até cadeia.
so” no projeto básico da licitação do lixo. Projeto esse
Revendo a literatura contemporânea, deparei-me, entre outros
que inclui a manutenção do aterro sanitário. No caso,
autores, com a notável figura de Paulo Menotti Del Picchia, escritor
tal documento é uma Anotação de Responsabilidade
nacionalista, ex-deputado, banqueiro, industrial, editor, escritor do
Técnica (ART) que estava inelegível e rasurada. O
romance intitulado “Canaã”, participante da Semana de Arte Mosecretário admitiu que o documento foi anexado por
derna, na década de vinte, que escreveu um livro de notável aceiengano e que o erro foi sanado.
tação popular chamado “Máscaras”, no qual caracterizava o uso e
Fred Leite ainda contestou o fato de que a emo valor destas peças no mundo literário.
presa vencedora da licitação não teria atestado de
Hoje, o famigerado vírus, que são os menores agentes infeccapacidade técnica para gerir o aterro sanitário, uma
tantes que se conhecem, alarma o mundo, quebra países, mata
vez que não tem experiência na manutenção desse
gente, enriquece nações, empobrece outros, encarcera famílias,
tipo específico de empreendimento. “O que é exiafasta parentes e detém a quase totalidade dos seres humanos
gido no certame é que ela (a empresa vencedora)
em suas residências. É o grande, forte, invisível carrasco do ser
apresente capacidade de que já exerceu o trabalho de
humano. É um agente do medo, da aflição, da dor e da morte.
gestão de resíduos. Isso ela fez. Agora, se a gestão é
ENFIM, o vírus da tuberculose, conhecido como “A Peste
correta ou não, se os municípios (em que ela atuou)
Branca”, levou a óbito homens como: “Cícero, Paganini, René
têm aterro licenciado ou não é outra história”, disse o
Chateaubriand, Antônio Nobre, Padre Manoel da Nóbrega, José
secretário em entrevista à Comunicação da Câmara.
Anchieta, Ezequiel Dias, Noel Rosa, Achilles Vivacqua, Eduardo
Outros assuntos tratados na reunião foram a amBorges da Costa, Etto Gazinelli, médico aos 49 anos”. (Revista da
pliação da coleta seletiva e a reclamação da popuAML, volume LX, 2012, págs.115/119).
lação a respeito do excesso de lixo em contêineres
O Brasil precisa investir constantemente em pesquisas cientípela cidade. O secretário disse que tal problema será
ficas. Importante: lave as mãos, use Álcool Gel 70% e Máscara!
resolvido.
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Bandeiras agitadas: O glorioso Itabiritense
Esporte Club se prepara para as eleições de candidatos à presidência administrativa no biênio
2020/2022. A chapa denominada “Alma e Coração” tem como presidente Welby Rodrigues Gurgel e como vice
Eugênio do Carmo Marques. Nomes que engrandecem o tricolor,
que mantem suas tradições e expressivo número de associados.
Eleições: Acontece no próximo dia 04 de junho às 19 horas assembleia geral extraordinária para eleição e posse da diretoria do Bloco
Cultural de Ritmos Afro Axé – Igbá. Os associados estão sendo convidados a comparecerem à Rua Eurico Rodrigues, 233, Praia, para
exercer seu direito de voto, respeitando as regras de distanciamento
impostas durante a pandemia.
Santo Antônio: De 31 de maio ao dia 13 de julho os devotos de Santo Antônio poderão acompanhar a trezena inédita transmitida as 19
horas, quando acontece a celebração eucarística solene, dia 13/06, na
capela do Instituto Santo Antônio de Pádua pelo Pe. Miguel Ângelo
Fiorillo.
Nossos poetas: José Pires Autor de inúmeras poemas, editou 3 livros
de poesia. Emoções em 1977, Nuances em 2000, e Reencontros em
2005. Organizou também duas coletâneas: Riscos e versos em 2006
e Três de Nós em 2007. No teatro escreveu a peça Esther, Fé e Luz da
semente aos frutos. E depois Radiofonia, baseado na Rádio Cultura
de Itabirito. Participou do curso de Narradores de Histórias realizado
pela Biblioteca Pública em 20005. Sempre escrevendo contos e causos ele é um expoente da nossa literatura.
Manuela: O casal Poliany Estefany e Keferson Tallison foram agraciados com o nascimento de uma charmosa garota que na pia batismal recebe o nome de Manuela. Ela chegou dia 07 de abril. Avós
Marilene e Luís do Bairro de Lourdes. Parabéns!
Para refletir: Quando os ventos de mudanças sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento (Érico
Veríssimo).
Aniversário: Quem
completou mais uma
primavera no último
dia 24 foi Edriene Brito,
filha de Milena e do
saudoso vereador Edilson Alves de Brito. Ela
recebeu mensagens,
flores e abraços virtuais
de amigos e admiradores. Edriene é liderança
de destaque na cidade
e participa ativamente
dos projetos em prol da
sociedade.

Heitor: Mistura de
arte, inocência, bagunça e alegria, foi
assim que o inteligente Heitor festejou
seus 4 anos dia
28/05. Heitor é filho
de Ester Delabrida
e Tales. Mesmo em
tempos da pandemia
não faltou regozijo e
o delicioso bolo ao
som de parabéns pra
você.
Prana: A
escritora
itabiritense é
destaque
literário
de Minas
Gerais
com a
obra “Prana” que
mostra a
imersão
de uma
mulher
adulta
que
mistura
realidade e ficção em uma viagem pelo pais
asiático. Jacqueline Farid, ao lado da irmã
Leila, é gente querida e admirada em nossa
sociedade.

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

98489-7530
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Fiscalização da Prefeitura de
Itabirito atua para adequação
ao Plano Minas Consciente
Equipes de fiscalização estão nas ruas, todos os dias, atendendo
às denúncias e vistoriando as atividades comerciais de Itabirito

Desde o dia 15 de maio, Itabirito segue o Plano Minas Consciente,
para a reabertura responsável das
atividades econômicas na cidade.
Para esse trabalho, a Prefeitura
criou o Programa Municipal de Fiscalização do Comércio e Enfrentamento à Covid-19, que organiza a
fiscalização por todo o município.
“Além do Gabinete de Crise, que
trabalha em questões extraordinárias desde a enchente em outubro
de 2019 e agora está voltado para
o combate ao coronavírus, também
temos o Programa de Fiscalização,
que atua diretamente com os fiscais
de vários setores da Prefeitura”, explica Orlando Caldeira, prefeito de
Itabirito. “É uma força tarefa, competente e engajada, que trabalha todos os dias para que Itabirito vença
essa doença”, completa.
A partir do trabalho coordenado de fiscalização, até a última
segunda-feira, dia 25, as equipes
notificaram 81 estabelecimentos
comerciais que estavam com alguma irregularidade em relação às determinações do Plano Minas Consciente. Entre os casos mais graves
ou reincidentes, foram aplicadas
cinco multas, desde o início da vigência do novo Plano, há 10 dias.
“Reunimos uma equipe diversa e
muito empenhada em combater o
coronavírus. Os fiscais e os agentes
da Guarda Municipal estão percorrendo toda a cidade, fiscalizando os
comerciantes sobre a reabertura do
comércio, conforme os protocolos
do Governo de Minas”, detalha
Frederico Leite, secretário de Meio
Ambiente e um dos gestores do
Programa de Fiscalização.
Seguindo as determinações divulgadas pelo Governo do Estado,
os fiscais apontam quais empreendimentos podem ficar abertos e como devem agir os comércios que,
no momento, devem permanecer
de portas fechadas. Prestadores de
serviço, indústrias e ambulantes
também são fiscalizados, seguindo
as determinações do Plano Minas

Consciente. “Acredito que o trabalho de fiscalização é fundamental
em uma premissa principal, que é a
garantia da saúde pública. A equipe
de fiscalização cumpre uma ordem
judicial, porém, visamos garantir
a saúde do município, então todos
estão colocando seus esforços para
isso”, analisa Raphael Rondow, secretário de Esportes e Lazer e um
dos gestores do Programa de Fiscalização.
Fiscalização: Em um trabalho
organizado e estratégico, os fiscais
estão percorrendo toda a cidade, fazendo uma busca ativa de possíveis
focos de contágio da doença e atendendo às denúncias recebidas na
Ouvidoria da Prefeitura de Itabirito
(31 3561 2412). No primeiro momento, os comerciantes são notificados, caso alguma irregularidade
seja encontrada no local. Em casos
graves de desrespeito às medidas
de combate à Covid-19, o empresário recebe uma multa, com um valor inicial de cerca de R$1.000,00.
Em casos em que a fiscalização
precise retornar a um local já notificado, seja motivado por denúncia
ou por flagrante de ato irresponsável, o estabelecimento pode receber
uma multa e até a cassação do Alvará. “Estamos fiscalizando todos
os empreendimentos de Itabirito,
no centro, bairros e distritos. É um
trabalho exaustivo, mas, no geral, a

população tem nos recebido bem,
pois entendem que estamos atuando pela saúde de todos”, destaca
Raquel Araújo, fiscal de Posturas
da Prefeitura de Itabirito.
Plano Minas Consciente
A partir do Decreto n° 13.184,
sancionado no dia 15 de maio, Itabirito aderiu ao Plano Minas Consciente. A medida busca conduzir a
atuação dos municípios de forma
coordenada, controlada e efetiva
para o enfrentamento da Covid-19.
O plano aponta como deve ser feita
a reabertura do comércio, buscando
a normalização das atividades econômicas, com um mínimo impacto
negativo à situação da pandemia no
estado.
O Plano Minas Consciente
classifica os setores econômicos
em quatro “ondas”: Onda Verde
são listados os serviços essenciais,
na Onda Branca estão os comércios considerados de baixo risco, a
Onda Amarela prevê a abertura dos
trabalho de médio risco, e a Onda
Vermelha aponta tudo o que é avaliado como alto risco. As ondas são
liberadas ou proibidas de acordo
com o cenário de contágio do coronavírus em cada região de Minas.
Ainda estão previstas a Onda Roxa,
com atividades que serão liberadas
após a pandemia; e a Onda Especial
(Cinza), que são as atividades licenciadas pelo Estado.

Atendendo por agendamento e entregas
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O BERRO DO
BODE ZÉ

A guerra é de todos!
Muito mais que nas manifestações ruidosas e, às vezes, violentas, discursos inflamados com destaque na mídia contra tudo
de errado, que se constata na condução do país, a consciência
cidadã deve vir à frente, quando se trata de proteger, defender,
preservar a coletividade de dum inimigo comum. Está o Brasil,
assim como todo o mundo, em verdadeira guerra contra o novo
coronavirus, causador da COVID-19, que se espalhou de forma
pandêmica. Assim como em qualquer guerra, cabe à população
civil cumprir série de normas, regras e determinações em prol da
segurança individual e da coletividade, enquanto soldados enfrentam o inimigo cara-a-cara, também nos casos de pandemia, cada
cidadão deve cumprir o determinado pelas autoridades, médicas
e do governo, como medidas protetivas e de segurança para si
e para a coletividade. Não seguir as regras, recomendadas ou
decretadas, é estar contra o bem comum, é agir com egoísmo e
desprezar o semelhante. As medidas de higiene, destacando-se
o cuidado com as mãos, o maior ponto de contato com o mundo
exterior, previnem cada um contra o contágio. Quanto à máscara
e o distanciamento social (nada de contato físico e manutenção de
relativa distância de outra pessoa) evitam que o novo coronavirus
passe de uma para outra pessoa. É importante saber que uma
pessoa pode estar contaminada pelo novo coronavírus, não saber
disso e não desenvolver a doença COVID-19, mas pode repassar
para outra, podendo esta adoecer e até morrer; daí a necessidade
obrigatória de seguir as regras determinadas. Lamentavelmente,
não a maioria, mas boa parte parece não ter percebido o perigo
ou não se importa com a própria saúde e a dos demais. Pessoas
circulam, livremente, sem máscaras, tentam entrar ou entram em
supermercado sem elas; confraternizam-se com beijos e abraços
em público, possibilitando a disseminação da doença e dando mau
exemplo, o que menos se precisa, no momento. Gente! Não há
como escapar do compromisso, que inclui pequenos sacrifícios. A
guerra é de todos!

O LIBERAL Ed.1390 - Sexta-feira, 29 de maio/2020
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Moradores de distritos de
Mariana estão a cerca de
2 meses sem transporte coletivo
Assunto foi pauta na reunião da Câmara de Vereadores, realizada nesta segunda-feira (25)
GLAUCIENE OLIVEIRA

Os moradores de diversos distritos e subdistritos de Mariana
estão a cerca de dois meses sem
transporte coletivo. As linhas de
ônibus, que são de responsabilidade da empresa Transcotta, foram
suspensas devido à pandemia do
novo coronavírus. O assunto foi
pauta na última reunião da Câmara
de Vereadores de Mariana, realizada nesta segunda-feira (25).
Atualmente, estão desativadas
as linhas: Mariana x Machadinho,
Mariana x Piranga, Mariana x Santa Rita Durão e Mariana x Águas
Claras. Estes distritos e outras localidades adjacentes, por exemplo,
Mainart e Cristais, são, unicamente,
atendidos por estes ônibus. Outras
linhas distritais e intermunicipais
sofreram apenas alteração e redução nos horários.

Vereadores de situação assinam
carta de apoio à pré-candidatura
de Newton Godoy

Os vereadores que compõem
a bancada situacionista da Câmara
Municipal de Mariana assinaram, de
forma unânime, uma carta de apoio
à pré-candidatura do atual vice-prefeito, Newton Godoy, ao cargo de
prefeito nas eleições municipais de
2020. O documento foi encaminhado ao prefeito Duarte Júnior.
Nove dos quinze parlamentares
da casa fizeram parte da iniciativa:
Admar José Cota (Cidadania) Cristiano Silva Vilas Boas (PT) Edson
Agostinho de Castro Carneiro
(Cidadania) Fernando Sampaio
de Castro (PSB) Geraldo Sales de
Souza (PDT) Gerson Teixeira da
Cunha (PSD) João Bosco Cerceau
Ibrahim (PDT) Juliano Vasconcelos Gonçalves (Cidadania) e Ronaldo Alves Bento (PSB).
A carta foi redigida pelo vereador Geraldo Sales, que afirmou à
equipe de reportagem do Jornal O
LIBERAL que o conteúdo do
documento foi amplamente discutido em duas reuniões.
No texto, os vereadores destacam a importância de dar prosseguimento ao trabalho da atual gestão, liderada pelo prefeito Duarte

Júnior, a quem a carta foi direcionada. “Visando a continuidade dessa
proposta governamental vitoriosa
é que apresentamos o nosso apoio
incondicional e irrestrito à indicação do atual vice-prefeito Newton
Godoy para concorrer como o candidato a prefeito do nosso grupo
político”.
No documento, os autores esclarecem que outros nomes foram
colocados em discussão pelo grupo. Entretanto, Newton foi considerado o mais apto e com “maiores
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possibilidades de vitória eleitoral”.
Segundo os parlamentares, a
longa trajetória política do atual
vice-prefeito foi o principal motivo da decisão. “É fato notório que
sua vida na administração pública
é intensa e recheada de realizações.
Não são poucos os empreendimentos públicos de nossa cidade que,
desde a década de 70, possuem a
sua assinatura”.
Além da experiência profissional, a bancada também pontuou
outras qualidades de Newton, entre
elas a lealdade e articulação social.
“A boa política é aquela capaz de
promover os consensos possíveis no
âmbito social. Newton, por diversas
vezes, já demonstrou essa capacidade. A ponderação, a compreensão,
a experiência, aliadas ao raciocínio
rápido e resolutivo, tornam Newton
um líder político nato”.
Geraldo Sales destaca que o
apoio em massa a um candidato é
um fato histórico na cidade. “Esse
nome foi muito bem pensando por
mim e todos os outros nove vereadores da bancada, foi uma decisão
unânime e isso é muito importante”, disse.

De acordo a autora do requerimento, vereadora Daniely Alves
(PR) com a suspensão das linhas
os moradores estão tendo que recorrer à transportes particulares e
desembolsar um alto valor para se
deslocarem até a sede da cidade. “A
gente tem que devolver dignidade
para as pessoas que moram na zona rural. Lá tem pessoas idosas que
dependem dos benefícios sociais e
precisam vir a nossa cidade receber,
mensalmente, e fazer suas compras. Muitas vezes vem uma mãe
ou pai de família vem receber um
bolsa família e tem que ficar pedindo carona ou se submeter a pagar
de R$80 a R$100 em um carro particular”, ressaltou.
O vereador Juliano Duarte (Cidadania) destacou que as comunidades desassistidas pelo transporte
público não possuem serviços básicos como agências bancárias, farmácias e grandes supermercados,
por isso é indispensável o trajeto até
o centro de Mariana. “É preocupante essa medida que a Transcotta toma de forma unilateral. Nós entendemos que pela pandemia o transporte pode sofrer alterações, mas
pelo menos no início do mês, que é
quando essas pessoas recebem seu
salário, deveria ser disponibilizado
o transporte.”, disse.
Já o vereador Marcelo Macedo
(PSDB) ressaltou a importância
da participação do poder público na fiscalização e coordenação
do transporte coletivo, de acordo
com o que é estabelecido no Artigo nº159 da Lei Orgânica Municipal. Marcelo sugeriu ainda, que as
vans escolares que estão paradas,

por conta dos efeitos da pandemia,
possam assumir os trajetos distritais
suspensos. “Mas clandestino não
pode, né!? Então quem vai assumir
essa responsabilidade e resolver o
problema dessas comunidades?”,
indagou.
Respostas
Segundo o Gerente de Relações Institucionais da Transcotta,
Guilherme Schulz, as linhas mencionada foram paralisadas devido
à baixa demanda existente, o que
não permite a manutenção de atendimentos, mas que será feita uma
nova avaliação da situação. “A decisão de paralisação das mesmas
foi tomada com base nos números
apresentados, após avaliação e
aprovação do Demutran e Prefeitura de Mariana. Será realizada uma
nova avaliação conjunta do cenário
nos próximos dias, para retomada
gradual dos atendimentos”, explicou.
De acordo com o coordenador
do Demutran, Eliabe de Freitas,
na próxima quinta-feira (28) será
realizada uma reunião para avaliar
uma possível retorno das linhas
paralisadas. “Estamos trabalhando
com avaliações quinzenais com
base em relatórios diários. Algumas linhas apresentaram um decréscimo de mais 80% no número
de passageiros, mas estamos em
constantes reuniões para tomarmos as decisões necessárias. Com
a possível retomada gradativa do
comércio teremos que aumentar a
oferta do transporte, de acordo com
o aumento da demanda, isso não só
na sede, mas também nos distritos”,
salientou.

Vereador Deyvson Ribeiro é

filmado com arma de fogo durante

reunião virtual da Câmara

O Vereador Deyvson Ribeiro (DEM) foi filmado com uma arma
de fogo durante a 16ª Reunião Ordinária da Câmara de Mariana,
realizada de forma remota, na última segunda-feira (25).
Enquanto um dos vereadores se posicionava sobre um dos requerimentos da pauta do dia, Deyvison sacou a arma de dentro
da mochila, retirou a capa de proteção, tirou de frente da câmera e
minutos depois a guardou novamente na mochila.
O trecho do vídeo que mostra a ação do vereador repercutiu
nas redes sociais, onde parte da população marianense se mostrou
indignada com o ocorrido.
Na terça-feira (27) Deyvison postou um vídeo em suas redes
sociais se explicando e pedindo desculpas à população. “Eu estava
pegando para limpar e infelizmente aconteceu esse fato aí e apareceu na câmara”, disse.
No vídeo ele estava acompanhado da Polícia Militar, que segundo o vereador, estava fazendo a verificação da documentação
da arma. “A PM conferiu, minha arma é toda regularizada”, explicou.

