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OURO PRETO - ITABIRITO - MARIANA e distritos

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

Sexta-feira, 31 de julho/2020

Em meio à falta de repasses, Santa Casa
segue com alta ocupação de leitos de UTI
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Depois de ficar totalmente
abandonado pela administração municipal anterior, o
Parque Horto dos Contos,
em OURO PRETO, está
pronto para a
reabertura.
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O Provedor da Santa Casa, Marcelo Oliveira, e o Gerente Assistencial Leandro Moreira durante coletiva de imprensa

Governo do Estado lança novas regras para
o Minas Consciente e Mariana adere ao plano
O novo protocolo passará a valer no dia 6 de agosto

GLAUCIENE OLIVEIRA

pág.

7

Monitoramento do Rio ITABIRITO visa proteção e melhoria da qualidade da água.

Sanderson Pereira
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ITABIRITO é a 10ª cidade
mais bem pontuada no
ranking ICMS Cultural
Administração
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A Prefeitura de Mariana aderiu
ao Plano Minas Consciente, que tem
como objetivo regulamentar a retomada das atividades econômicas em
Minas Gerais, durante a pandemia do
coronavírus. O município anunciou a
adesão através do Decreto Nº 10.153,
publicado na última terça-feira (28).
Além disso, o governador Romeu Zema divulgou, nesta quarta-feira (29) as
novas regras do plano, que passarão a
valer no dia 06 de agosto.
A entrada de Mariana no plano foi
determinada na última segunda-feira
(27) após o prefeito interino, Newton
Godoy e o Secretário de Saúde, Danilo Brito, participarem de uma reunião
com o chefe de gabinete da Secretaria
de Estado de Saúde, João Márcio Silva. Na ocasião, foram apresentados os
dados da cidade, como a taxa de letalidade da doença, a taxa de ocupação
dos leitos e o número de testes já realizados no município.
De acordo com o decreto, a partir de agora o município deve seguir
as diretrizes estaduais do Plano Minas Consciente. Além disso, cabe ao
poder executivo “a fiscalização dos
estabelecimentos no âmbito municipal, para cumprimento dos protocolos
sanitários; a observação e divulgação
de eventuais alterações, atualizações e
suspensões no plano e acompanhar o
cenário epidemiológico e assistencial
da COVID-19 analisados pela Secretaria Municipal de Saúde”.
A partir da adesão, a Secretaria
Municipal de Saúde fica responsável
por “monitorar os indicadores epidemiológicos e a capacidade assistencial
de saúde do município e orientar a
manutenção do processo de retomada
das atividades econômicas, podendo
determinar, quando for o caso, nova
suspensão das respectivas atividades

ou recuo das medidas”.
Já os empresários marianenses
devem estar cientes das condições e
diretrizes do protocolo. Além disso,
o decreto exige que os comerciantes
mantenham todos os procedimentos e
protocolos gerais e específicos aplicáveis ao estabelecimento, garantam as
regras de postura pelos clientes e pelos empregados e fixem na entrada do
estabelecimento a relação de procedimentos previstos no protocolo respectivo ao seu segmento ou atividade.
Reformulação no
Minas Consciente
O governador Romeu Zema divulgou, nesta quarta-feira (29) as novas
regras do Plano Minas Consciente.
De acordo com Zema, o novo plano foi desenvolvido para simplificar
as regras, tornar os critérios mais intuitivos e contemplar as necessidades
específicas dos municípios. “Após
três meses da criação do Minas Consciente, conseguimos saber o que funcionou melhor, o que não funcionou
tão bem e o que precisava de ajustes”,
explicou.
O novo protocolo estabelece uma

mudança nas ondas de reabertura,
passando de quatro para três e recebendo uma inversão na coloração.
Agora, a separação será entre serviços
essenciais (vermelha) serviços não
essenciais (amarela) e serviços não
essenciais com alto risco de contágio
(verde).
Além da mudança na divisão das
ondas, a análise dos dados agora será
feita no âmbito microrregional, que
vai agrupar um número menor de cidades para contemplar características
mais específicas. Semanalmente, serão divulgados os índices da microrregião e da macrorregião, com ondas
recomendadas para cada uma delas,
conforme os indicadores. A tomada de
decisão sobre qual critério seguir, o recomendado para a macro ou a microrregião, ficará a cargo de cada prefeito.
Segundo o Governo do Estado, as
mudanças no Minas Consciente passarão a valer no dia 6 de agosto, quando o Comitê Extraordinário Covid-19
divulgará as ondas a serem seguidas
por cada microrregião, inclusive por
Mariana, Ouro Preto e Itabirito.
Gil Leonardi/Imprensa MG
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Ministério Público se manifesta
sobre o prazo para troca dos
vales-transporte em Ouro Preto

De acordo com o Consórcio Rota Real enquanto as negociações judiciais
acontecem os vales em papel continuarão sendo aceitos nos ônibus
GLAUCIENE OLIVEIRA

89,3 FM

Ouro Preto

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

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por meio
da 1ª e 3ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto, emitiu uma
Recomendação Conjunta ao Consórcio Rota Real solicitando
que a empresa se abstenha de impor um prazo para utilização
e troca de vales-transporte (em papel) pelo menos enquanto
persistir a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da pandemia do
novo coronavírus. O documento foi publicado nesta segunda-feira (27) e o MPMG estabeleceu um prazo de 48 horas para
que a concessionária se pronuncie sobre o assunto.
Entenda o caso
O Consórcio Rota Real havia estabelecido que os vales-transporte (em papel) das linhas circulares de Ouro Preto e
do itinerário Cachoeira do Campo x Ouro Preto seriam aceitos somente até o dia 31 de julho de 2020, devido à transição
para o sistema de bilhetagem eletrônica. Além disso, a concessionária havia informado que a troca dos vales-transporte
por créditos no cartão eletrônico só seria realizada para os que
possuem mais de 30 vales, com a apresentação da respectiva
nota fiscal. Desde o início de tais exigências da empresa, o
assunto vem gerando grande repercussão nas redes sociais e
em reuniões da Câmara de Vereadores de Ouro Preto.
O Procon de Ouro Preto notificou o Consórcio Rota Real,
em relação ao procedimento de troca dos vales-transporte por
cartão eletrônico. E no dia 22 de junho o órgão encaminhou o
caso ao Ministério Público, que determinou a instauração de
um procedimento administrativo.
Em resposta, no dia 24 de julho o consórcio Consórcio
Rota Real alterou o prazo para troca dos vales-transporte para
o dia 31 de setembro, porém o prazo para utilização dos va-

les-transporte permaneceu sendo o mesmo, 31 de julho. “Não
havendo, no entanto, garantias de que a situação da pandemia
será alterada dentro de tal período”, ressaltou o MPMG.
Recomendação e Resposta
Na Recomendação N05/2020, o MPMG recomendou
que a Rota Real abstenha-se de estabelecer prazo para utilização e troca de vales-transporte pelo menos enquanto persistir
a pandemia do novo coronavírus.
Além disso, solicitou que a empresa pare de exigir nota
fiscal do usuário no ato da troca. O órgão orientou ainda que
caso a concessionária realize o rastreamento da origem dos
vales e suspeite de fraude por parte do portador do vale ela
deve documentar o fato e encaminhar à OUROTRAN, órgão
municipal responsável pela gestão do contrato de concessão
do serviço público de transporte, “para a devida apuração, sendo vedado utilizar a suspeita de fraude para impedir a utilização do vale-transporte ou sua troca”.
O MPMG estabeleceu um prazo de 48 horas, em função
da urgência que o caso requer, para que a concessionária se
pronuncie sobre o assunto e encaminhe, via e-mail, as providências adotadas a partir das recomendações ou as razões para
o seu não acatamento.
A equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL entrou
em contato o Gerente de Relações Institucionais do Consórcio
Rota Real, Guilherme Schulz, que informou que enquanto as
negociações judiciais acontecem os vales em papel continuarão sendo aceitos nos ônibus, mesmo após a próxima sexta-feira (31), que seria o prazo final. “Nós recebemos a recomendação, por isso os vales continuam sendo aceitos nos ônibus, normalmente. Enquanto isso a gente continua a tratativa
com o poder público para regulamentar melhor estes prazos e
os outros detalhes”, explicou.

Restauro de casarão histórico
revitaliza conjunto da praça
principal de Cachoeira do Campo
É neste ano de 2020, no
Tricentenário da Sedição de
Vila Rica, do levante histórico
contra as regras impostas pelos colonizadores portugueses
sobre a exploração do ouro,
que Cachoeira do Campo
receberá sua praça principal
revitalizada. Em breve, o
distrito terá de volta e aberto
para visitação um dos seus
mais imponentes sobrados
coloniais: o Solar dos Pedrosa,
localizado ao lado da Matriz
de Nossa Senhora de Nazaré,
na Praça Felipe dos Santos.
Foi ali, diante da igreja, que
o líder do movimento, Filipe
dos Santos, foi preso e levado
para Vila Rica onde foi enforcado e esquartejado.
O casarão está sendo
restaurado com recursos negociados junto ao Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) e contrapartida da Prefeitura. Com a conclusão das obras de restauro
no Casarão Pedrosa, o distrito de Ouro Preto
passará a contar com novo atrativo turístico
para ser visitado, obviamente, após esse período da pandemia. Cachoeira do Campo fica
a 18 quilômetros da sede e 78 quilômetros de
Belo Horizonte.
Iniciadas em 2019, as obras de restauração
integram também a celebração dos 300 anos
de Minas Gerais. Foi em 2 de dezembro de
1720 que a Capitania de São Paulo e Minas do
Ouro foi desmembrada pela Coroa Portuguesa
para tornar-se a Capitania de Minas, que teve
Vila Rica como sua capital.
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CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco XXI

Conforme já dito, há males que vêm para o bem. É o caso
desta pandemia que, embora venha a enlutar muitas famílias em
todo o globo e tenha devastado a economia, pode abrir as portas à
humanidade para uma nova visão da vida; vida que, sem descartar
conquistas materiais, avanços tecnológicos e conforto, redescubra
os verdadeiros e mais profundos valores do espírito humano. Sim,
porque o indivíduo e a coletividade podem ter o melhor para si, em
tudo que busquem e para o qual se capacitem, desde que suas
aspirações não suplantem o ser em sua identidade com todas as
qualidades, que lhe são inerentes, mas, infelizmente, abafadas pelo ter material.
Forçadas pelas circunstâncias adversas pessoas, em todo o
mundo, experimentaram ou ainda experimentam o isolamento social, condição que permite recolhimento e reflexões. Isso as tem
levado a rever posições diante da vida como indivíduos e como
personagens participantes do drama humano. Numa girada pelas
redes sociais, sites e blogs, na internet, é possível coletar estudos,
depoimentos, impressões e informações sobre o como e quanto a
pandemia tem contribuído para mudanças de atitude, para melhor,
depois de considerados e analisados vários pontos da situação.
Sabendo-se que a situação de pandemia não atinge a todos de
forma igual, sendo o impacto diferenciado em vários aspectos, pode-se afirmar que os resultados também serão, possivelmente, os
mais variáveis.
Ocorre-me, agora, caso pessoal de cidadão, na Espanha, durante o auge do distanciamento e isolamento social. Ao contrário
do que acontece, no Brasil, na Espanha houve fase em que o cidadão ficou proibido de botar a cara fora de casa, exceção feita
em casos muito especiais. O cidadão, em questão, sentia-se como
trancafiado atrás das grades, desesperado e à espera do alvará
judicial, que o libertaria. Ele era criador de pássaros e, naquela
situação, percebeu o quanto prejudicava as aves, tirando-lhes a
liberdade de voar. Não teve mais dúvidas: abriu todas as gaiolas,
liberando seus ocupantes e. para dificultar a reincidência, quebrou-as também!
Esta é apenas uma lição, a ser assimilada e que, aplicada,
resultará em melhor interação com a natureza, mais respeito à
diversidade biológica. A impossibilidade de trabalhar e assim gerar recursos, para o próprio sustento, levou e leva muita gente à
penúria, o que tem despertado sentimento de solidariedade em
outros menos impactados. As pessoas têm chegado à conclusão
de que o compartilhamento pode ser a garantia de sobrevivência,
estando em grupo, este por sua vez, igualmente, sob os riscos que
representam a pandemia; nem o orgulho e nem a insensibilidade
social merecem ocupar lugar na mente, de quem quer que seja,
nos momentos de sofrimento em comum. Descobre-se que estamos todos em rede, não importa a condição social, uns a depender
dos outros!
De acordo com especialistas, o novo coronavírus/COVID-19
pode ser alerta sobre a possibilidade de outras pandemias, ainda mais devastadoras, o que deveria colocar lideranças mundiais
e governos locais em permanente estado de alerta e, ao mesmo
tempo, fazê-las assumir e desenvolver políticas concernentes à
saúde pública. No campo individual, a imunidade é fator a receber atenção especial, sabendo-se que ela se constitui em estado
preventivo contra infecções, embora a população, nem sempre,
esteja consciente disso. O brasileiro, ao longo do tempo, vem se
descurando de sua imunidade com o desvio de uma alimentação
regular e natural para o consumo de alimentos inadequados à uma
dieta satisfatória, que deveriam ser tomados, eventualmente, para satisfazer o paladar. A exemplo de outros modos, copiados do
estrangeiro, o brasileiro refuga produtos naturais locais, costuma
fazer pouco da culinária nacional, para ingerir alimentos estranhos,
pouco nutritivos, e adotar pratos de outras culturas e natureza climática adersa. Para o bem da saúde, é preciso aprender que alimentar-se não é questão de vaidade, nem somente de satisfazer
ao paladar e de encher o estômago.

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

Fundador: D. J. Rendeiro de Noronha
Diretora-Presidente e Editora Principal:
Paula Karacy Saliba Silva (MTB 14553/MG)
Redator: Paulo Felipe Noronha
Reportagem: Glauciene Oliveira
Contábil: Camêllo Contabilidade Ltda.
Publicitário: Roberto Lourenço
Colaboradores: Nylton Gomes Batista,
Élson Cruz, Priscilla Porto, Valdete Braga,
João de Carvalho, Rodolfo Koeppel,
Mauro Werkema, Adriano Cerqueira e
Josilaine Costa.
Circulação semanal e gratuita:
Ouro Preto, Itabirito, Mariana
e respectivos distritos
Redação e Administração:
R. Tombadouro 502, Cachoeira do Campo
(CEP 35410-000) Ouro Preto/MG
Tele/fax: (31) 3553-1699
e-mail: oliberalinconfidentes@gmail.com
e/ou jornaloliberal@msn.com

98489-7530
Site: www.jornaloliberal.net
Composição e Arte Final:
Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda.
CNPJ: 26.101.279/0001-93
Impressão: Sempre Editora Ltda.,
Av. Babita Camargos, 1645 - Cidade
Industrial, Contagem/MG
Tiragem desta Edição: 2 mil exemplares
Periodicidade: semanal
Registro Sindical: Sindijori nº134
Os pontos de vista em artigos
assinados e/ou publicitários não refletem
necessariamente a opinião deste jornal,
e são de inteira responsabilidade dos
seus signatários. A reprodução total ou
parcial é permitida, desde que citada a
fonte.

3
Mauro Werkema*

As expectativas de um novo mundo
No momento, a epidemia ainda subverte as certezas. Mas também aguça a consciência de que
é possível, desejável e urgente,
pensar que as experiências vividas
podem e devem gerar um novo
mundo pós-pandemia. Com quase
cinco meses de epidemia e suas as
consequências humanas e sociais,
especialmente o confinamento que
impõe novas condutas, amplia-se
a consciência de que são necessárias mudanças em direção a um
realinhamento global que torne o
mundo mais solidário, mais cooperativo, redesenhe o sistema econômico, privilegie as resultantes
sociais, seja mais inclusivo, reduza
as desigualdades e abra-se ao compartilhamento de questões que possam contribuir para uma evolução
civilizatória universal.
Apesar da suspeita de que as
crises podem não ser suficientes
para consertar desvios e erros,
há concordância que o mundo
deveria aprender que nações, e
o mundo, precisam de um sistema econômico mais equilibrado,
mais justo e solidário, sustentável
por maior diálogo e cooperação
internacionais, com maior conectividade produtiva. E que os protecionismos sejam substituídos
pela multilateralidade. E ainda, e
fundamentalmente, fazer com que
a crise epidêmica não aumente a

pobreza e a desigualdade. E que
a globalização seja incorporadora
de benefícios e conquistas e não
sirva apenas ao capitalismo especulativo financeiro, sustentador
das desigualdades, como nas últimas décadas, que procura sustentar-se num modelo denominado
neoliberalista que privilegia mais
o rentismo e amplia exclusões sociais. A redução de desigualdades,
como ideologia dominante e universal, revela-se a lição ética, de
claro cunho humanista e de solidariedade, que a tragédia epidêmica
indica claramente. E seria o maior
legado desta epidemia.
O vírus tornou interdependentes e agudas várias crises: saúde
pública, economia, política, gestão
pública e pessoal, familiar. As lições do confinamento são muitas
e sinalizam novos costumes que,
bem aceitos, vão permanecer,
como padrões de consumo mais
conscientes, o trabalho digital e o
diálogo eletrônico para o home-office, o sistema híbrido de trabalho,
a relação escolar, o e-commerce e
consultas e negociações, o aprender a poupar, maior austeridade,
atenção aos orçamentos domésticos, mais tolerância convivencial,
valorização das questões de saúde
e da ciência, o meio ambiente, ampliação das relações humanas. E
maior atenção na transitoriedade

e na fragilidade da vida. Já não é
mais possível dissociar afazeres
diários da modernidade dos meios
eletrônicos. Evidencia-se a imperiosa necessidade de governos
mais eficientes, o que valoriza
a importância de escolhas conscientes pelo debate político-ideológico. E que mudanças e transformações que já estão em curso
mas que podem ser aprimoradas,
em benefício de todos, constem de
pautas dos governos em todas suas
instâncias, sob vigilância pública.
Espera-se, afinal, que a epidemia e a crise social, com redução
do emprego e das oportunidades
de trabalho, a falência de serviços
públicos as falhas dos governos,
os déficits públicos, o aumento
das dívidas públicas e privadas, a
recessão econômica paralisante,
não sejam os resultados únicos da
epidemia, aumentando a exclusão
e a pobreza. Torna-se premente e
urgente a adoção de procedimentos que possam reduzir a crise social que viveremos até o controle
pleno da epidemia. E que o aprofundamento das tragédias humanas não seja o único legado. E que
uma agenda de ações incorpore
as lições aprendidas, indique as
ações emergenciais e as mudanças
indispensáveis. O imobilismo é o
pior cenário.*Jornalista (mwerkema@uol.com.br)

Polícia Militar prende autores
de furto ocorrido em obra do
bairro Pilar, em Ouro Preto
Ferramentas e um rádio USB foram recuperados

A Polícia Militar foi acionada
na manhã de hoje,
terça-feira, dia 28
de julho/2020,
pela proprietária
de um imóvel que
está passando por
reformas no bairro
Pilar, em Ouro Preto (MG). Segundo
a vítima, quando
chegou ao local, o
portão da entrada
da obra se encontrava arrombado.
Ela informou que Material recuperado pela Polícia Militar, nesta terça-feira
acompanhada do pedreiro - constafoi constatado que o furto havia
autores. O primeiro, de 36 anos, foi
tou que ferramentas e materiais de
ocorrido no início da madrugada e
encontrado em uma casa abandoconstrução haviam sido furtados.
os autores foram identificados. De
nada no bairro Vila Aparecida. Ele,
Policiais militares compareceram
pronto, os militares deram início a
inclusive, usava no momento da
ao local e assistiram às imagens
diligências e rastreamento, obtendo
prisão as mesmas vestimentas do
filmadas por circuito de segurança
êxito em localizar e prender cinco
momento do furto. No imóvel, foi
de uma residência próxima, onde
encontado 1 (um) martelo e 1 (um)
rádio USB furtados na obra. A
partir dessa prisão, foram efetuadas
outras diligências, sendo presos
mais quatro autores - de 29, 37,
40 e 44 anos. Os policiais também
recuperaram outras ferramentas
furtadas.
Os autores - que são suspeitos
de terem furtado materiais de construção e ferramentas em outra obra
da cidade - foram conduzidos para
a Delegacia de Polícia Civil, onde
foram entregues os materiais recuperados pela Polícia Militar.
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PANORAMA

19 anos de união - É com muita alegria que o Marcos
da Cooperouro, e a Sanley, do hospital São Camilo, comemoram neste dia 28 de julho 19 anos de casamento.
Um parabéns de todos os amigos e familiares pela
data especial.

F

aleceu no último 23
de julho, o aposentado Hercílio José Ramos.
Deixou viúva a senhora
Dagmar Viana Ramos,
3 filhos e 6 netos. A família saudosa envia esta
mensagem:
Você partiu já tem uns dias,
e nós ainda estamos sem chão,
não estamos acreditando muito
na sua partida e esperando um
telefonema seu. Telefonemas que
fazíamos semanalmente com bastante frequência. Saíba que você
foi, é e sempre será o homem mais importante das nossas vidas, o homem
que foi pai, avô, melhor amigo, conselheiro, herói e professor. Você sempre
esteve conosco, nos ajudando sempre que precisavamos , e agora mais
que nunca, sei que você estará do nosso lado em todos os momentos. Você
fará uma falta imensa, mas sabemos que você se tornou o nosso anjo da
guarda mais forte e protetor, e caminharemos sempre juntos, lado a lado.
Desconheço um avô mais amável e carinhoso que você, desconheço
um pai mais companheiro e presente, e um amigo é irmão cheio de luz e
paz. Que Papai do céu cuide de você aí por nós, pois cuidaremos uns dos
outros, como você cuidava. Nos dedicaremos passando de geração em
geração tudo aquilo que você nos ensinou, contaremos para todos os seus
netos, bisnetos e tataranetos o grande homem que sempre foi. Que você
tenha o descanso que você sempre mereceu, cheio de luz , amor e paz.
Estaremos sempre rezando por você e um dia mataremos essa saudade.
Nós te amamos demais!

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Acompanhe o Jornal da
Real, de segunda a sexta
na 90,1. Música, notícia
e promoção na sua
melhor programação!

Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
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www.provinciafm.com.br
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Guarda Municipal de Ouro Preto
recebe infraestrutura de tecnologia
para apoio em suas atividades

Utilizando-se de recursos tecnológicos, a Prefeitura de Ouro Preto tem desenvolvido ações que contribuem para desburocratização e melhoria na qualidade dos
serviços prestados à população. Cumprindo o projeto de modernização de fluxos e
processos em todas as Pastas do Executivo, a equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Prefeitura
está informatizando a Guarda Municipal
de Ouro Preto através de um sistema de
gestão de Boletim de Ocorrência (BO).
Isso significa que todo o trabalho que
antes era feito manualmente com o uso de
bloquinhos de papel agora passará a ser
realizado com o auxílio de um tablet em
cada viatura e de um aplicativo com o qual o agente da Guarda conseguirá fazer o registro de qualquer ocorrência no local em que ele estiver. “Essa ocorrência já chega diretamente
ao banco de dados do sistema, onde ficará armazenada, sendo possível acessá-la a qualquer momento posteriormente
pelas autoridades de segurança. Além disso, por meio dessa
informatização, é possível saber em tempo real a localização
de qualquer viatura ou agente que esteja a serviço da população, por exemplo”, explicou o gerente de TI da Prefeitura,
Rafael Gomes.
Outra novidade proporcionada por essa informatização é
a mudança do modelo do boletim de ocorrência, que agora
seguirá uma padronização semelhante ao REDS - um documento destinado ao lançamento de ocorrências via web e já
utilizado pelas demais instituições de segurança pública do
Estado de Minas Gerais. Isso facilitará a inserção de uma
ocorrência, que tenha sido registrada pela Guarda Municipal, pelos demais órgão estaduais de segurança em seu sis-
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tema, por exemplo.
Para o Comandante da Guarda de Ouro Preto, Jonathan
Marotta, após a implementação do sistema informatizado
haverá “uma integração de um modelo único de confecção
dos Boletins de Ocorrência de todas os setores da Secretaria
de Defesa Social. Isso trará mais eficiência e lisura ao nosso
trabalho, além de permitir que as pessoas consultem suas demandas por meio do número do Boletim”, afirmou.
Ainda de acordo com o Comandante, seguindo o que determina o decreto Nº 5.718 publicado no mês passado, além
do projeto de videomonitoramento das ruas e praças da cidade, estão sendo instaladas também câmeras de segurança em
alguns prédios públicos da Prefeitura, como na antiga Fábrica de Tecidos (atual Hospital de Campanha) e na Upa Dom
Orione. Isso facilitará o trabalho da Guarda na proteção do
patrimônio público do município. Todas essas câmeras de
vigilância serão monitoradas 24h pela Guarda no intuito de
trazer mais segurança aos munícipes.

Atrativos Iluminados: Prefeitura faz troca de
lâmpadas na Igreja São Francisco de Paula
A Prefeitura de Ouro Preto atuou no mês de julho em um trabalho na reforma nas caixas
e nas lâmpadas que iluminam os atrativos da cidade. No adro da Igreja de São Francisco de
Paula, onde muitos moradores e visitantes gostam de passear e apreciar a vista, foi feita uma
limpeza e substituição de lâmpadas. Jonathan Maximiano, eletricista, funcionário da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, relata que melhoraram a iluminação para utilização
dos fiéis e membros da igreja. “Foi feito o serviço com material próprio para atendermos a
solicitação para iluminar a igreja, mas a prefeitura está com um projeto para trocar as lâmpadas de toda a cidade, principalmente na iluminação dos atrativos”, declara o servidor. Ouro
Preto aderiu ao projeto de Cidade Inteligente, por meio de uma Parceria Público-Privada
(PPP), que prevê a modernização de todo o sistema de iluminação da cidade, com a troca de
lâmpadas para LED, ocasionando redução no custo da iluminação pública com lâmpadas
mais econômicas e de maior tempo iluminação. Este tipo de tecnologia permitirá que os
principais monumentos recebam uma projeção de iluminação especial, além de preservação
ao patrimônio. Também está prevista também a expansão da rede para locais onde a iluminação pública é precária, tanto na sede quantos nos distritos.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 23/07 a 29/07/2020
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público a Ata de Registro
de Preços referente ao Pregão Presencial nº20/2020, objeto: aquisição
de gás liquefeito de petróleo (GLP),
de 13 kg e 45 kg pelo Sistema de
Registro de Preços, tipo menor preço
por item, para abastecimento das Secretarias da Prefeitura Municipal de
Ouro Preto e CRAS Municipais. Com
vigência pelo período de 13/07/2020
a 13/07/2021. Fornecedor: VRG Gás
Ltda EPP, CNPJ nº. 05.923.193/000176. Valor registrado: Item 01: R$
86,00; Item 02: R$ 380,00; Item 03:
R$ 86,00; Item 04: R$ 380,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o resultado do
Chamamento Público nº003/2020,
objeto: seleção pública de empresa
para cessão de uso de espaço físico
de 190 m² (cento e noventa metros
quadrados) no terreno de propriedade
do município, local conhecido como
Praça de Esportes Igor Mendes (7 de
Setembro), localizada na Rua Santa
Cruz, s/nº, bairro Morro Santana, para
abrigo de equipamentos de transmissão de dados, bem como a permissão
de instalação de equipamentos de telecomunicação com torre de 30 (trinta)

centímetros de diâmetro e 15 (quinze)
metros de altura. Licitante vencedor:
QMC Telecom do Brasil Cessão de
Infraestrutura S.A, com o valor global de R$ 612.382,03 e valor mensal
aproximadamente de R$ 5.103,18.
O Município de Ouro Preto adjudica
e homologa o presente objeto. Júlio
Ernesto de Grammont M. de Araújo
– Prefeitura Municipal de Ouro Preto.
Extrato de Contratos
Departamento de Atos e Contratos
DACAD
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. Inexigibilidade 63/2018.
Objeto: 3º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 05 meses. Vencimento:
04/012/2020. Valor: R$ 240.065,40 .
Polsec AITecnologia da Informação
Ltda. Dispensa 64/2020. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de dispositivos e sensores para monitoramento georrefenciados com visualização panorâmica em vias públicas,
através de sistema nativo de inteligência artificial por rede neural, incluindo
detecção, classificação e tomada de
decisão com integração à rede de iluminação pública. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 12/05/2021. Valor: R$
14.400,00. DO: 02 006 01 04 126 0025
1044 4490 5200 FR 100 FP 238.

Fundação Chistiano Ottoni – FCO.
Dispensa 60-2019. Objeto: 1º aditivo
do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento: 01/07/2021.
Etros Engenharia Ltda. Tomada de
Preços 013/2017. Objeto: 9º aditivo
para adequação da planilha de serviços com acréscimos e decréscimos de
alguns itens.
Lanchonete Valadares e Barbosa
Ltda. Dispensa 068/2020. Objeto: 1º
aditivo do prazo. Vigência: 03 meses.
Vencimento: 17/10/2020.
Lanchonete Valadares e Barbosa
Ltda. Pregão Presencial 69/2016.
Objeto: Fica retificada a cláusula
primeira do nono termo aditivo.
Onde se lê “Fica o valor do presente
contrato renovado em R$ 45.457,25
(quarenta e cinco mil quatrocentos e
cinquenta e sete reais e vinte e cinco
centavos)”, leia-se “Fica o valor do
presente contrato renovado em R$
45.725,25 (quarenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e
cinco centavos)”.
Dental BH Brasil Comércio de
Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Eireli. Adesão 07/2020. Objeto:
Aquisição de material odontológico. Vigência: 06 meses. Vencimento:22/12/2020. Valor: R$ 15.802,78.
DO: 02 015 001 10 301 0064 2 110
3390 3000 FR 159 F 943.

PROCLAMAS
DE CASAMENTO
2º Subdistrito de Registro Civil de
Ouro Preto. Oficial: INTERINA Roberta Corrêa Vaz de Mello. Rua Barão
de Camargos 260, sala 09, Centro, Ouro
Preto-MG. Telefone: (31) 92002-3859.
e-mail:registrocivil2op@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se: (se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Ouro Preto, 07 de Março de 2020.
EDITAL 08 - WALTENIR FERREIRA DOS SANTOS , solteiro, 33 anos,
nacionalidade brasileira, profissão motorista, nascido em 27/05/1987, natural
de Itabirito, filho de Desiderio Ferreira
dos Santos e Cecilia Aparecida dos
Santos, e DÉBORA DA CONCEIÇÃO DINIZ, divorciada, 32 anos, nacionalidade brasileira, profissão autônoma, nascida em 10/09/1987, natural
de Mariana - MG/MG, filha de Marcos
César Diniz e Neuza dos Santos Marcolino Ramos.
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Versão online da 10ª edição do
Festival Cultural de Miguel Burnier
terá início na próxima semana
O Festival acontece de 30 de julho a 2 de agosto,
com apresentações transmitidas ao vivo da
Estação Ferroviária do distrito pelo YouTube
Em razão das dificuldades impostas pela quarentena, os organizadores da décima edição do Festival Cultural de Miguel Burnier decidiram realizar uma versão online do evento, com transmissões ao
vivo no YouTube das apresentações culturais, contação de histórias, filmes e outras atividades voltadas para a valorização do patrimônio histórico e artístico, a partir do dia 30 de julho até 2 de agosto.
Os interessados em participar do 10º Festival Cultural de Miguel
Burnier puderam fazer sua inscrição, durante o mês de junho, através do e-mail do Projeto Estação Cultura. Assim, apresentações
que foram escolhidas serão gravadas e transmitidas ao vivo da
Estação Ferroviária de Miguel Burnier. A programação está bem
variada, contando com exibição de documentário, contação de histórias, lives com receitas típicas da gastronomia local, apresentações teatrais e musicais para todos os gostos. Vale destacar que
a produção se comprometeu com a permanência dos artistas no
distrito levando em conta todos os cuidados, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. O acesso ao evento pode
ser feito acessando o canal do Projeto Estação Cultura no Youtube.
O evento, que tem apoio da Prefeitura de Ouro Preto, é realizado pelo Projeto Estação Cultura desde 2009, sempre buscando
suporte para manter a tradição do festival, que visa valorizar o patrimônio histórico e cultural, além de resgatar a história do distrito de
Miguel Burnier, localizado a 40 km da sede de Ouro Preto. Os idealizadores do projeto também acreditam na construção da cidadania
por meio da educação e da cultura.
Marco Antônio Costa, idealizador do projeto e produtor do festival, destaca que ele e seus parceiros resolveram realizar o festival, mesmo durante a pandemia, aproveitando essa nova forma
de divulgação das lives, que estão sendo transmitidas e assistidas
no mundo inteiro. “Decidimos realizar o décimo festival de Miguel
Burnier mesmo neste tempo de pandemia para poder aproveitar esse movimento que está no mundo inteiro de transmissões de lives,
assim, a gente procurou se enquadrar nessa nova forma de promover a cultura e a cidadania, com o objetivo de manter a valorização
e ressaltar a importância do distrito de Miguel Burnier. Mostrar que
o distrito está ativo e vivo culturalmente”, disse.
Ele afirma ainda que o Projeto Estação Cultura representa a valorização e a resistência do distrito. “A gente precisa fazer com que
Miguel Burnier seja elevado cada vez mais. E o festival se torna,
a cada edição, uma válvula propulsora do Projeto Estação Cultura
para que a gente possa manter essa valorização e essa resistência
que o projeto leva para o distrito e também para todas as redes.
Percebemos que o Festival online, transmitido ao vivo e divulgado
nas redes sociais, poderá ter um alcance bem amplo, por pessoas
que, em outro momento, presencialmente, talvez não pudessem
participar, mas pela live elas estarão participando. A gente acredita
que vai conseguir alcançar um número bacana de pessoas que irão
curtir o festival, fazendo com que elas possam ter uma perspectiva
de uma vida melhor, de cidadania, de educação e cultura”, concluiu
o produtor.
Veja a programação completa do festival!
Programação 10° Festival Cultural de Miguel Burnier
* 30/07, quinta, 20h00 - Ao vivo, abertura do Festival e Ana
Paula Paixão apresenta o documentário "Patrimônio, Paisagem e
Licenciamento Ambiental em Miguel Burnier, Ouro Preto/MG: desafios e premissas para o exercício da cidadania."
* 31/07, sexta, 20h00 - Cristina Froes contando histórias de Miguel Burnier, ao vivo. * 01/08, sábado, 14h00 - Palhaço Arco Íris!
com a live "Um Sonho Online". * 01/08, sábado, 15h30 - Alexandre
Toledo e Lalzquierda Cia Teatral com a live "Diógenes".* 01/08, sábado, 17h30 - DJ AfroBool com a live "Brasilidade". * 01/08, sábado, 19h00 - Ció Balbino com a live Show Acústico Pop Rock.
02/08, domingo, 11h30 - Rogério Rodrigues de Castro com a live
*"Cantador desse Chão". * 02/08, domingo, 12h00 - Maria Madalena dos Anjos com a live "Bom Papo e Receita da Culinária Mineira
Burnierense. * 02/08, domingo, 13h00 - Adrianna com a live "Antes
de Abrir os Olhos". * 02/08, domingo, 14h00 - Letícia Garcia com a
live "Raiz".* 02/08, domingo, 15h00 - Grupo Deitando o Cabelo com
a live "Contos e Choros". * 02/08, domingo, 16h00 - Silvia Gomes
com a live "Bênção em Vida, Show de Samba”.

-feira, 31 de julho/2020
O LIBERAL Ed.1399 - Sexta
OURO PRETO
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Santa Casa de Ouro Preto enfrenta falta
de repasses de verbas e alta taxa de
ocupação dos leitos para COVID-19
GLAUCIENE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira (28), o
Hospital Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre
a taxa de ocupação dos leitos para
tratamento exclusivo aos pacientes suspeitos ou confirmados de
COVID-19. O hospital é responsável por atender toda a Região
dos Inconfidentes, que abrange os
municípios de Ouro Preto, Mariana
e Itabirito, e nos últimos dias atingiu 100% de ocupação dos leitos
de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e cerca de 80% dos leitos
de isolamento. Mesmo sendo referência, a entidade está lidando com
inúmeros problemas financeiros,
devido a falta de repasses de verbas
municipal, estadual e federal, desde
o início da pandemia.
De acordo com o Provedor da
Santa Casa, Marcelo Oliveira, o
hospital possui um total 23 leitos
de UTI, sendo 13 destinados aos
pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19, desses, dez são
credenciados pelo SUS e os outros
três foram implantados a cerca de
15 dias, através de um empréstimo
de equipamentos pertencentes ao
município de Mariana. “Cada um
dos três municípios ficou responsável por um leito não credenciado.
Então, quem tem gerência e financiamento sobre esses leitos é o Secretário de Saúde de cada cidade”,
explicou.
Segundo a Nota Técnica Nº
136 emitida pela Prefeitura de Mariana, nesta quarta-feira (29) a taxa
de ocupação dos Leitos de UTI
para COVID-19 atingiu 90% e dos
leitos de isolamento 50%.
O Gerente Assistencial, Leandro Moreira, afirmou que atualmente a direção do hospital não prevê a
ampliação do número de leitos de
COVID-19. “A grande dificuldade
que nós temos hoje é que está acontecendo um aumento na necessida-

de de UTI para COVID-19, mas as
demais condições continuam precisando. Então, os outros dez leitos já
são reservados, por exemplo, para
infarto, AVC e acidentes. Se a gente
condiciona todos os leitos à ala de
COVID, automaticamente, estaremos fechando as portas da Unidade
de Terapia Intensiva para as demais
condições, que permanecem com
demanda como antes do coronavírus”, salientou.
Leandro também esclareceu
que para ocupar uma vaga nos leitos de UTI para COVID-19 é necessário um cadastro no SUS Fácil,
órgão regulador do estado, que é
responsável por gerenciar as vagas
disponíveis em Minas Gerais. “A
instituição de origem do paciente
faz o cadastro, esse cadastro é regulado por Belo Horizonte e cai na
nossa tela, se nós não tivermos a
vaga o estado deixa de procurar na
microrregião e começa a procurar
em outros hospitais que têm potencial de vaga”, pontuou.
O gerente explicou também
que o critério para ocupação dos
leitos de UTI para COVID-19 é
feito a partir do tempo de cadastro do paciente. “Verificamos qual
paciente está guardando há mais

tempo e em seguida o médico entra
em contato e discute sobre o caso.
Atualmente, não existe limitação
de idade”, esclareceu.
Dificuldades financeiras
Marcelo e Leandro relataram
que a Santa Casa está passando por
um período crítico, devido à falta
de repasse de verbas do governo
estadual e federal desde o início
da pandemia. Além disso, segundo
eles, uma das três prefeituras também não realizou os pagamentos,
mas eles preferiram não revelar o
nome da cidade que está em débito
com o hospital. “A Santa Casa vive
em um momento muito preocupante, pois assumimos 80 funcionários
só para os leitos de UTI exclusivos
de COVID-19 e no final do mês
precisamos pagá-los e não temos
o dinheiro. O governo federal prometeu pagar semana que vem e o
estadual nem promessas tem”, salientou o provedor.
Segundos os profissionais, a
diária de manutenção de cada leito
de UTI custa R$2.050, totalizando
então R$20.500 por dia. Se calculado os quatros meses de atraso nos
repasses de verba a dívida total gira
em torno de R$ 2 milhões.

Quadra de esportes de
Saramenha será reformada
A reforma da quadra de esportes do bairro Saramenha sempre
esteve entre as reivindicações do
vereador Geraldo Mendes (PT) e
da diretoria da Associação de Moradores do bairro.
No início de março de 2020,
a pedido do vereador, o Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT)
destinou emenda parlamentar para
custear a reforma.
No dia 28/04, houve uma reunião na quadra de esportes “Adelaide Ansaloni”, com representantes
da Associação de Moradores, representantes das secretarias Municipais de obra e de esportes e o
vereador Geraldo Mendes. Nessa
reunião ficou definido que a reforma seria com grama sintética.
Depois de todas as formalidades
administrativas, o contrato com a
empresa que fará a reforma da quadra de esportes foi assinado nessa
quinta-feira (30/07), e os serviços
terão início nos próximos dias.

Segundo o vereador Geraldo
Mendes “a reforma dessa quadra,
que foi conquistada quando fui presidente da Associação de Moradores, será importantíssima para a comunidade dos bairros: Saramenha
de Cima, Tavares, Vila Santa Isabel
e Maria Soares. E com a tão sonhada grama sintética ficará ainda

melhor, pois a manutenção é mais
fácil, e não impede de ter outras
atividades e festas no local. Parabenizo o empenho da atual diretoria
da Associação de Moradores, em
especial ao presidente Evaristo e ao
Vigilato Nunes. Agora é fiscalizar
a reforma da quadra, para que tudo
saia como programado”.

-feira, 31 de julho/2020
O LIBERAL Ed.1399 - SextaOURO
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Upa Dom Orione de Ouro Preto
conta com moderna infraestrutura
de tecnologia da informação

Ane Souz

Visando facilitar o trabalho e
melhorar a comunicação entre os
profissionais que atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Dom Orione, a equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da Prefeitura de Ouro
Preto implantou uma moderna infraestrutura de tecnologia da informação na Unidade, que contará
agora com assinatura digital dos
médicos. Com isso, o prontuário
médico do paciente será preenchido eletronicamente, o que proporcionará mais segurança e agilidade
no atendimento.
Por meio do sistema informatizado, os médicos e enfermeiros

podem acompanhar o paciente
com informações precisas sobre
consultas, diagnósticos e exames
anteriores. Dessa forma, além do
atendimento ser realizado com
maior praticidade, a utilização de
papel também diminui, gerando
uma economia de gastos e de espaço, uma vez que não há mais a necessidade de uma sala onde exista
arquivos e prontuários.
Gestão de informações online
O gerente de TI da Prefeitura,
Rafael Gomes, explica que a infraestrutura da Upa Dom Orione
conta com o que há de melhor em
relação à tecnologia, o que inclui
Ane Souz

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

um Data Center exclusivo para fazer a gestão de informações, que é
interligado a toda a rede de saúde
do município. Isso significa que
“se um paciente for atendido na
nova UPA e depois passar por uma
consulta em um posto de saúde, por
exemplo, as informações referentes
ao seu atendimento já estarão disponíveis no sistema sendo possível
ser acessado pelo médico que prestar o atendimento ao paciente em
qualquer posto de saúde do município”, afirmou.
Chamada eletrônica
dos pacientes
Outro grande benefício proporcionado pelo sistema informatizado
é o fato de ele contribuir para melhorar a logística de distribuição
dos pacientes atendidos entre médicos. Com a chamada eletrônica,
aboliu-se o controle de ordem de
atendimento por fichas de papel,
assim, ficou mais fácil estabelecer a
sequência de atendimento de acordo com a ordem de chegada, respeitando as prioridades e quadros dos
pacientes. Isso resulta em melhor
controle do tempo gasto no atendimento destinado a cada paciente,
bem como o número de consultas
realizadas por cada médico.
Assinatura digital dos médicos
Mais uma novidade que está
sendo implantada é a assinatura
digital dos médicos, que garantirá
a segurança da informação, economia de papel e agilidade no processo de atendimento. Se o paciente
precisar ser medicado na UPA, o
pedido será enviado via sistema
diretamente para a equipe de enfermagem, que consegue preparar e liberar a medicação para o paciente.
Antes, na Unidade de atendimento
do bairro São Cristóvão, todo esse
processo era realizado manualmente, sendo necessário levar a prescrição até a farmácia e entregá-la ao
enfermeiro para ele pudesse preparar a medicação. Com o novo processo é possível ganhar mais tempo
e atuar com mais segurança.
Controle dos medicamentos
e insumos
Por ser credenciada pelo Governo Federal, a Upa Dom Orione
dispõe de recursos tecnológicos
que permitem a execução de outros
processos que podem ser realizados
por meio do sistema, tais como: a
dispensação de medicamentos e
controle de estoques e de insumos.
Isso contribuirá para que ela se torne uma Unidade de referência no
âmbito da tecnologia.

6

Revitalizado, Parque
Horto dos Contos está
pronto para ser reaberto

Ane Souz

O Parque Horto dos Contos, em Ouro Preto, o segundo maior
jardim botânico do Brasil, atrás apenas do de Belém, está revitalizado e pronto para ser entregue novamente à comunidade.
O espaço de lazer de 360 mil metros quadrados situado em
pleno centro histórico, entre a Igreja do Pilar, a Casa dos Contos
e a Rodoviária, abrange o antigo Horto Botânico, na encosta do
vale, com vista para o casario histórico da cidade. Ele passou a
ser aberto ao público em 2008, porém foi fechado sete anos após
a sua abertura, devido à falta de recursos.
A revitalização só foi possível agora, graças a uma parceria
com a empresa mineradora Vale, firmada em novembro de 2019.
Foram recuperadas as estruturas físicas (lanchonete, parquinho,
vestiários e quadra), reconstituição do piso em áreas erodidas e
contenção de parte da encosta próximo à portaria do Pilar. Foi
realizada ainda a limpeza do curso de água.
O diretor de Projetos e Áreas Protegidas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edenir Ubaldo Monteiro, o Teteco, avalia
a importância deste projeto. “É uma satisfação muito grande. O
horto é um cartão postal da cidade, importante para a parte ambiental, estava abandonado e muito depredado. É uma unidade
de conservação no centro da cidade, importantíssima também
para o turismo, que vai precisar ser fomentado após a pandemia,
para aquecer a economia”.
No local existem mais de 80 espécies botânicas identificadas, entre árvores frutíferas, como a pitangueira e a figueira, e
outras de grande porte, como o cedro e jatobá. Ao longo dos
2 km de trilhas existem plataformas de madeira para descanso,
contemplação da paisagem e até piqueniques.
Placas educativas estão dispostas em todo o trajeto do parque apontando as espécies florestais e identificando os monumentos presentes na vista de cada mirante. Estes indicadores
também mostram os percursos mais curtos e aqueles acessíveis a deficientes físicos, além de transmitirem mensagens em
prol da preservação do meio-ambiente.
O parque está pronto para ser reaberto à visitação pública,
tão logo a pandemia o permita, e a previsão é de que aconteçam no espaço atividades de intervenções culturais e eventos.
A ideia é tornar o horto um ambiente de conservação e buscar
usá-lo para pesquisas e estudos, em parcerias com Universidades da região e pesquisadores.
História do Parque
O Horto dos Contos foi fundado em 1799. O local foi idealizado pela Corte Portuguesa para aclimatação de plantas, particularmente especiarias, como o cravo da Índia, a canela, a pimenta,
a árvore pão, além do cultivo de plantas e sua disseminação,
com a finalidade de gerar desenvolvimento para as localidades.
Difundindo novas culturas agrícolas, o horto teve papel importante no estudo das espécies originais dos povoados mineiros e na domesticação de plantas enviadas de locais distantes,
como Pará, Rio de Janeiro, Portugal ou de outras partes do Império Português.
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Comerciantes marianenses fecham MG-129 em
protesto pela reabertura dos comércios
Na manhã desta segunda-feira (27) comerciantes de
Mariana interditaram a rodovia MG-129, com objetivo de
reivindicar a reabertura dos
comércios classificados como não essenciais. Os protestos da classe estão acontecendo desde a última terça-feira
(21) data em que foi publicado pela Prefeitura o decreto
que apresenta as novas diretrizes de funcionamento dos
estabelecimentos durante a
pandemia do coronavírus.
De acordo com o Presidente da ACIAM, Renato
Cunha, o protesto desta segunda foi organizado por comerciantes independentes, mas a
entidade apoiou a iniciativa. A rodovia que foi interditada pelos
manifestantes liga o município de Mariana à mineradora Samarco e outros grandes empreendimentos da cidade que estão liberados para funcionar durante a pandemia. Renato explicou que
o local foi estrategicamente escolhido. “O manifesto de hoje foi

pra podermos entender os motivos da suspensão das nossas atividades, pois se existe uma contaminação dentro das companhias
(mineradoras) por que elas podem funcionar e nós (comércios)
não podemos? Nós só estamos querendo nossos direitos de forma
igualitária. Só queremos poder trabalhar, e claro, sempre mantendo a segurança e respeitando as normas de saúde”, destacou.
Também nesta segunda, a classe se reuniu com representantes do poder executivo e das mineradoras que atuam na cidade,
Vale e Samarco. De acordo com Renato, o encontro, que aconteceu na Prefeitura de Mariana, teve como objetivo solicitar apoio
às empresas e ao poder executivo na tentativa de pressionar pela
reabertura dos comércios e manutenção financeira dos estabelecimentos.
Em suas redes sociais, o Vice-prefeito, Newton Godoy, reafirmou o apoio aos comerciantes e à liberação do funcionamento
dos comércios. “Já nos posicionamos contrários a esta decisão,
por termos confiança de estarmos seguindo todas as ações recomendadas pelo comitê gestor de saúde. Desde que foi implantado
o plano de retorno gradual, todos os comerciantes se empenharam em seguir as recomendações, não somente do comitê mas
também da OMS, que orienta sobre todas as medidas e formas de

segurança a serem tomadas nestes casos, preservando a vida dos
trabalhadores, bem como dos cidadãos”, salientou.
Além disso, Newton acrescentou que ainda hoje irá até Belo
Horizonte para tentar negociar a flexibilização com o Governo do
estado. “Não deixaremos de buscar alternativas para que os nossos empresários não sofram ainda mais com as medidas que estão
sendo impostas”, finalizou. O presidente da ACIAM afirmou que
nos próximos dias outros protestos e reuniões podem acontecer.
A Decisão Judicial
O fechamento dos comércios não essenciais foi determinado pela Juíza de Mariana, Marcela Oliveira Decat, através de
uma ação impetrada pelo Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG). De acordo com a decisão judicial, o poder executivo
deverá seguir a Deliberação Nº 17 do Comitê Extraordinário COVID-19, determinada pelo Governo de Minas Gerais.
O decreto prevê a suspensão de serviços considerados não
essenciais, entre eles, bares, restaurantes, lanchonetes, salões de
beleza, academias, clubes, espaços de realização de eventos, lazer e recreação e entre outros que tenham circulação ou potencial
aglomeração de pessoas.
Após a decisão judicial, a Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Mariana (ACIAM) convocou os comerciantes
marianenses para participarem de uma manifestação pacífica em
favor do funcionando de todos os comércios locais. Os trabalhadores percorreram as ruas do centro de Mariana carregando cartazes e defendo a ideia que “todos os comércios são essenciais”.
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A Assistência Social nos Consulta pública online discute a
bastidores da cidadania criação de unidade de conservação
Semas dá apoio a instituições e moradores
nas suas funções básicas
ALEXANDRE FARID

na Serra da Moeda em Itabirito

Unidade visa preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica

De um lado, proteger a cidade da pandemia; por outro, encontrar formas de movimentar a economia em um cenário adverso. Em meio a essa
difícil e imprevisível batalha em duas frentes, a Prefeitura tem também o
papel de amparar a população menos favorecida em suas necessidades
básicas. É nesse contexto que as ações sociais ganham uma importância
ainda maior. “Já vínhamos trabalhando intensamente nesse sentido, até
mesmo antes da pandemia”, comenta a secretária municipal de Assistência Social, Juliana Costa.
De acordo com a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste
ano, a Semas destinou R$ 82 mil em cestas básicas e R$ 90 mil em auxílio
financeiro à população. As subvenções e dispensas de licitação a organizações da sociedade civil alcançaram nada menos que R$ 733.472,15,
de janeiro a abril. “A partir de então, temos atuado cada vez mais para
oferecer algum alívio e orientação que minimizem os perversos efeitos
econômicos da pandemia nas camadas menos favorecidas da população”,
afirma Juliana.
A Casa de Repouso Santa Luiza de Marilac é uma das instituições
atendidas. Atualmente com 62 idosos e com uma equipe composta por 50
profissionais, faz parte do Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade da Política de Assistência Social. Segundo a Coordenadora da Casa,
Carina Delfino Gurgel, a parceria com o Prefeitura é fundamental para
garantia de um acolhimento com qualidade conforme exige a legislação,
mas, acima de tudo, o reconhecimento e valorização do nosso trabalho nos
motiva e ajuda a tornar a nossa caminhada mais leve”, afirma.
Ainda em relação a parcerias, a Prefeitura, por meio das secretarias
municipais de Assistência Social e Saúde, foram facilitadoras na ação da
Cruz Vermelha Brasileira, realizada no início de julho, em Itabirito. A instituição fez a entrega de 100 cestas básicas para famílias em situação de
vulnerabilidade social do bairro Padre Adelmo.

No próximo dia 7 de agosto,
a partir das 14h, a Prefeitura de
Itabirito, promove consulta pública online para criação de uma
unidade de conservação de proteção integral na região da Serra da
Moeda, em Ribeirão do Eixo, distrito às margens da BR040. “Itabirito pretende criar um Monumento
Natural Municipal, em razão da
relevância ambiental, a significativa disponibilidade de recursos hídricos e exuberante beleza cênica
da região”, enfatiza Frederico Leite, secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.
Na audiência, será discutida a
localização, dimensões e limites
mais adequados para a criação da
Unidade de Conservação Municipal de Ribeirão do Eixo, que tem
uma área total de 320,7 hectares
e o objetivo básico de preservar
sítios naturais raros, singulares
ou de grande beleza cênica. “O
Monumento poderá formar um
corredor ecológico de unidades de
conservação, elevando o potencial
de proteção dos recursos naturais
da região e fomentando o ecoturismo”, destaca o secretário.
A unidade será contínua ao
Monumento Natural Estadual da
Serra da Moeda, unidade de conservação de proteção integral, reconhecida nos termos do Decreto
Estadual nº 45.472, de 21 de setembro de 2010. Após a realização
da consulta pública, serão analisadas todas as propostas, sendo que
as sugestões formais devem ser
protocoladas na Semam em até
5 dias úteis após a realização da
consulta. As sugestões serão analisadas e respondidas e podem, inclusive, incluir ou excluir áreas ou
até mesmo alterar a categoria de
unidade de conservação proposta
originalmente.
No site da Prefeitura é possível
baixar o relatório técnico da criação da unidade de conservação.
Pauta da Consulta
Pública online
– 14h às 14h15 – Composição
da mesa de abertura; – 14h15 às
15h – Apresentação da proposta
da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. Durante a apresenta-

Área de 320,7 hectares fica no distrito de Ribeirão do Eixo

Consulta Pública online acontece no dia 7 de agosto às 14h

Consulta será transmitida pelas redes sociais da Prefeitura
evitando aglomerações em virtude do coronavírus

ção, a população e conselheiros do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria
do Ambiente (Codema) poderão
formular perguntas através da página oficial da Prefeitura no Facebook. – 15h às 15h30 – Momento

para responder perguntas formuladas durante a apresentação da
Semam. Aquelas formuladas por
escrito serão lidas e respondidas
oralmente pelos membros da mesa. – 15h35 – Previsão de encerramento da consulta pública.

Itabirito é a 10ª cidade de Minas mais bem pontuada no ICMS Cultural
Gestão técnica e de excelência garante mais recursos para investir na cultura local

Itabirito figura como o 10°
município mais bem pontuado no
ranking 2019/2021 do ICMS Cultural em Minas Gerais, entre os 853
municípios participantes. A cidade
alcançou o índice de 26,88 na escala provisória do exercício de 2021.
Isso garante mais recursos para o
Fundo Municipal de Preservação
do Patrimônio Cultural, o Fumpac.
“Essa é uma grande conquista para
o segmento em Itabirito e mostra
uma administração sólida e de excelência. Estão de parabéns todos
aqueles servidores, conselheiros e
demais pessoas que contribuíram
para esse feito tão marcante e importante para nós. Em tese, teremos
mais recursos para aplicar na cultura de Itabirito”, destaca Júnia Melil-

lo, secretária de Cultura e Turismo.
Servem de base para pontuação
nos repasses de recursos do ICMS
alguns itens como Lei de Proteção,
Conselho Municipal do Patrimônio,
proteção dos bens culturais por meio
de tombamento, inventário, ações
de educação patrimonial, investimentos adequados e devida gestão
do Fumpac.
Algumas ações municipais que
contribuíram para alcançar esse índice foram a participação com investimentos, a atuação do Conselho
Consultivo e Deliberativo do Patrimônio Cultural e Natural de Itabirito (Conpatri), o Programa Municipal de Educação Patrimonial, a
execução do Plano de Aplicação do
Fumpac, com investimentos finan-

ceiros na recuperação do imóvel
denominado Restauração da Casa
de Paulo Josafá e nas ações do plano de salvaguarda dos patrimônios
imateriais, além do planejamento e
execução dos relatórios: Laudos de
Estado de Conservação do Patrimônio Material e Atualização dos
Inventários do Patrimônio Cultural
do Município.
ICMS Cultural
O programa busca incentivar a
preservação do patrimônio cultural do Estado, por meio de repasse
de recursos para os municípios que
preservam seu patrimônio e suas referências culturais por meio de políticas públicas relevantes. O programa estimula as ações de salvaguarda
dos bens protegidos pelos municí-

pios por meio do fortalecimento dos
setores responsáveis pelo patrimônio das cidades e de seus respectivos
conselhos, em uma ação conjunta
com as comunidades locais.
Fumpac
Tem como objetivo facilitar a
adoção de medidas de defesa e promoção do patrimônio cultural. Essas
medidas conseguem prever os recursos financeiros específicos para
ações de preservação e conservação
de bens culturais, além do fortalecimento e capacitação dos órgãos envolvidos com a temática. Trata-se de
um dos mais importantes instrumentos para o funcionamento eficiente,
democrático e sustentável de políticas de proteção ao patrimônio cultural comprometidas com resultados.

Arthur Seabra
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Todos de olho no Rio Itabirito

Grupo de Trabalho liderado pela Prefeitura realiza monitoramento sistemático do rio,
visando sua proteção e melhoria na qualidade da água

ALEXANDRE FARID

De olho na sustentabilidade, a Prefeitura passou a fazer o monitoramento
contínuo da qualidade da água do Rio
Itabirito. Até abril deste ano, esse trabalho era realizado somente no caso
do surgimento de distúrbios, como mudança de cor da água, odor desagradável, ou a partir do recebimento de alguma denúncia. “Com o monitoramento
regular, pode-se detectar problemas
antes mesmo da situação se agravar”,
explica o geógrafo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ícaro Brito.
O monitoramento é realizado por
técnicos da Prefeitura, a partir de um
trabalho maior feito em conjunto por
um Grupo de Trabalho (GT), composto
por representantes do poder público,
empresas e sociedade civil organizada. O presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio das Velhas, Marcus Vinícius Polignano, que compõe o

GT, afirma ser o Rio Itabirito o maior
patrimônio da região, por considerá-lo
responsável pela manutenção da vida
econômica, social e ambiental, e ainda por ajudar no abastecimento de boa
parte da capital. “Monitorar essa água
é garantir a qualidade e abundância
desse valioso recurso para as próximas
gerações, portanto, o Rio Itabirito é um
sinalizador para o futuro”, declarou Polignano.
Ainda na condição de projeto-piloto, a atividade contempla seis pontos
de monitoramento ao longo da bacia do
Rio Itabirito, desde o Ribeirão Silva,
nas imediações da BR 040 (próximo ao
Água Limpa), passando pelo Ribeirão
Mata-Porcos, até a Praça dos Correios,
no centro da cidade. Ícaro Brito adianta
que a intenção é de ampliar o monitoramento para 18 pontos, incluindo as
áreas urbanas, assim como diversificar
os parâmetros a serem analisados.

As amostras de água coletadas são
enviadas aos laboratórios do Saae para
análise dos parâmetros de PH, turbidez,
cor, ferro e manganês. Também são
agregados dados climatológicos, como
a pluviosidade, de extrema importância
nesse processo, uma vez que interfere
na autodepuração do rio, que é capacidade de restaurar suas características
ambientais naturalmente, devido à decomposição de poluentes.
A prefeitura apresentou a proposta
de ampliação das análises de água para o Comitê de Bacia do Rio Itabirito.
Com a aprovação de recursos vindos
da agência Peixe Vivo, poderão ser am-

pliados os pontos de monitoramento,
realizar análises laboratoriais com mais
parâmetros físico-químicos, e promover ações de educação ambiental. “O
Rio é um ser vivo e merece viver com
qualidade e alegria", destaca o secretário municipal de meio ambiente, Frederico Leite.
O monitoramento regular ajuda,
ainda, a indicar ações de proteção do
rio, visando o cumprimento dos parâmetros ditados na legislação ambiental.
Entre essas ações, destaca-se a construção de barraginhas para impedir entrada de material provindo de estradas rurais, como as que estão em andamento

no distrito de São Gonçalo do Bação.
O monitoramento também sinaliza
a necessidade de recuperação da mata
ciliar que protege os cursos d'água de
processos de assoreamento, melhoria
nos sistemas de saneamento, impedindo a entrada de efluentes de atividades
industriais, comerciais e até residenciais, entre outras medidas. “Quando
alguma irregularidade é detectada pelo
monitoramento, a equipe de fiscalização da Semam é acionada e, então, são
feitas diligências no sentido de encontrar as fontes do distúrbio e, caso seja
fruto de atividade indevida, autuar os
responsáveis”, acrescenta o geógrafo.

Empresa Guardservice rebate denúncias sobre diferença
GLAUCIENE OLIVEIRA
salarial entre vigias de Itabirito
No dia 16 de julho, a equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL foi procurada por vários servidores efetivos da Prefeitura de Itabirito que trabalham como vigias, em reunião que também contou com a presença de alguns vereadores da cidade. Em suma, os funcionários alegaram que estavam sendo
desvalorizados pela prefeitura e que havia uma grande desigualdade salarial entre a classe. A indignação dos vigias efetivos foi justificada pela contratação
de uma empresa terceirizada para prestar o serviço. Segundo os servidores, tal empresa estaria remunerando os funcionários terceirizados bem acima do
que a prefeitura remunera os próprios efetivos.
Como comprovação da denúncia, apresentaram o Contrato Nº129/2020, por meio do qual o poder executivo contratou, em março de 2020, a Guardservice Assessoria Empresarial Eireli, empresa de Belo Horizonte, com 50 postos de trabalho. Os denunciantes apontaram no contrato salários unitários
no valor de R.$ 4.550,00 para os vigias terceirizados. Em contrapartida, os vigias concursados receberiam pouco mais de um salário mínimo (R$1,086) e
cartão alimentação (R$500,00).
Por sua vez, em nota, a prefeitura de Itabirito informou que a terceirização é temporária e irá atender a demanda única e exclusiva do período de
pandemia, em razão do afastamento temporário de alguns servidores efetivos. “No dia 17 de março o poder executivo declarou Estado de Emergência e
considerando as normas do Ministério da Saúde os servidores que se enquadram nos grupos de riscos foram afastados de suas atividades por precaução.
Diante da situação constatou-se um quadro de afastamento de aproximadamente 50 servidores vigias da Prefeitura, sendo indispensável que a guarda,
conservação e preservação dos bens e equipamentos públicos, fossem preservadas”.
Guardservice rebate denúncia
Em contrapartida, após a publicação da matéria, a empresa Guardservice também procurou o Jornal O LIBERAL para rebater a denúncia. Segundo
o administrador da empresa, Carlos Magno Abranches, o valor de R$ 4.550,00 presente no contrato é o total por vigia, porém o salário de cada profissional
é, na verdade, de R$ 1.520,38. A empresa por sua vez tem um lucro de 3% por vigia e o restante do montante é destinado ao pagamento de benefícios
estabelecidos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) impostos, tributos e demais encargos da profissão. “Tudo é apresentado claramente em uma
planilha de custos que está disponível de forma pública. Seguimos as leis da CLT, se está na CLT nós vamos fazer. Um concursado segue as leis do poder
executivo, nós seguimos a CLT”, explicou.
Carlos esclareceu que a matriz da empresa está situada em Belo Horizonte, mas possui uma filial em Itabirito. “Toda a mão de obra é de Itabirito,
gerando 50 empregos diretamente, e indiretamente mais de 70 postos de trabalho”, destacou. O administrador também ressaltou que a Guard Service presta
serviço para a Prefeitura de Itabirito há mais de 20 anos. “Desta vez, e de todas as outras, todo processo foi feito de forma lícita e transparente”, acrescentou.
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Mercado Municipal de Itabirito
passa por revitalização
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Direito de visita
de avós aos netos
“A AFEIÇÃO DOS AVÓS pelos netos é a última etapa das
paixões puras do homem (mulher). É a maior delícia de viver a
velhice”. Lembro-me daquela oração intitulada Conversa de um
velho com Deus: “Senhor, a caminhada está quase no fim. Já
não tenho muita coisa para fazer. Curiosa a vida. A gente faz uma
grande viagem. Vai pegando coisas, vai ganhando experiências,
vai vivendo. De um lugar para outro a gente vai levando coisas e
experiências adquiridas. Nossos olhos foram se maravilhando com
paisagens e nosso coração se enterneceu diante de tantos rostos
e no momento de tantos encontros. De repente, a fome de ganhar
amigos, de armazenar coisas, vai terminando. Ficam no coração
as alegrias dos tempos passados e o arrependimento de não se ter
aproveitado melhor o tempo que foi passando. Começamos então
a preparação da última etapa da viagem: a travessia que se chama
morte. A gente vai se liberando de certos pesos desnecessários:
vaidades, apegos, sensibilidades etc. O peso dificulta passagem
pela porta estreita no final do caminho. O que a gente leva é o
coração cheio de amor. Está quase no fim a minha caminhada”.
É A EXPOSIÇÃO de uma verdade que sempre se assoma
à frente de todos nós, os mais velhos. Uns resistem mais que os
outros, Mas, o amor, a afeição, o carinho e a necessidade de aproximação de netos e netas, são necessários e oportunos. Eles são o
prolongamento de nosso amor pela vida e pelas futuras gerações.
Os velhos revivem-se nas conquistas de seus netos (netas). Ser
avô, avó, “é ser pai (mãe) duas vezes” registra a sabedoria popular
ou aquela “é ser pai, mãe com açúcar”.
A velhice pode ser por analogia, um processo de acumulação
de ruídos como um disco que vai acumulando arranhões cada vez
que é tocado, mas sem perder o sentimento, o amor, o carinho, o
afeto pelos seus familiares. Pelo contrário aumenta-os.
Quanto não ganhará a humanidade quando milhares de homens e mulheres conseguirem alcançar a longevidade, com a
plenitude de suas faculdades mentais e criativas? Pena que a radiação parece acelerar o envelhecimento assim como a oxidação
das células. A medicina espera-se superará este e outros fatores,
mediante conquistas específicas futuras.
É um direito a visita de avós aos netos. É o melhor entendimento da Lei vigente, segundo o jurista Washington de Barros Monteiro
ao se expressar assim: “Embora não consignado expressamente
na sistemática das nossas leis que regulam as relações de família, evidente o direito dos avós de se avistarem com os netos em
visita. Doutrina e jurisprudência confirmam e aplaudem esse ponto
de vista que se funda na solidariedade familiar e nas obrigações
provenientes do parentesco. Sem dúvida alguma, o direito dos
avós se compreende hoje como decorrência do direito outorgado
à criança e ao adolescente de gozarem de convivência familiar,
não sendo demais entender que nesse relacionamento podem ser
encontrados os elementos que caracterizam a família natural formada por aquela comunidade familiar constituída de um dos pais e
seus descendentes, inserida na Constituição Federal e no Estatuto
da Criança e do Adolescente”. (Curso de Direito Civil e Direito de
Família, pág. 235).
EM SUMA: o pai e a mãe não podem, salvo motivos graves,
pôr obstáculos às relações pessoais entre os netos e seus avós.
Na falta de acordo entre as partes, essas relações serão regulamentadas pelo juiz de família. Há de se observar sempre o superior interesse dos menores. – Salve o Dia dos Avós, 26 de Julho!

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº
070/2020, na modalidade de Pregão Presencial 048/2020, S.R.P. nº 018/2020. Objeto: contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços mecânicos de
assistência técnica, socorro (atendimento
no local onde o equipamento sofreu a pane) e manutenção preventiva e corretiva,
para os equipamentos pertencentes e os
que venham a pertencer à frota do SAAE
de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: LI Comércio de Materiais Hidráulicos e Pneumáticos Ltda. –
ME, perfazendo este Pregão Presencial um
valor total de R$132.250,00 (Cento e trinta
e dois mil duzentos e cinquenta Reais). Itabirito/MG, 24/07/2020 – 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
nº071/2020, na modalidade de Pregão

Presencial 049/2020. Objeto: contratação
de empresa especializada para elaboração
de projeto e execução de uma extensão de
rede elétrica de distribuição rural trifásica
para o Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I do edital. Empresa
Vencedora e Habilitada: Sema Eletrificação Eireli, perfazendo este Pregão Presencial um valor total de R$60.000,00 (Sessenta mil Reais). Itabirito/MG, 24/07/2020
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Serviço de Manutenção de Retroescavadeira - Referência: Processo Licitatório nº070/2020,
na modalidade de Pregão Presencial
048/2020, S.R.P. nº 018/2020. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: LI Comércio De Materiais Hidráulicos E Pneumáticos Ltda. – ME. Objeto:
Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços mecânicos de
assistência técnica, socorro (atendimento
no local onde o equipamento sofreu a pane) e manutenção preventiva e corretiva,
para os equipamentos pertencentes e os
que venham a pertencer à frota do SAAE
de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I do edital. Valor Global:
R$10.465,00 (Dez mil quatrocentos e sessenta e cinco Reais). Forma de pagamento:
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Aproveitando o fechamento por conta da pandemia, espaço recebe diversas melhorias
PAULO SOUZA

Com o fechamento do Mercado Municipal de Itabirito, medida
para minimizar a transmissão do
coronavírus, conforme estabelecido na legislação vigente, a Prefeitura de Itabirito aproveitou para
revitalizar o local. Está sendo realizada pintura dos muros e grades da
fachada, pintura interna, pintura do
prédio do Sindicato dos Produtores
Rurais, manutenção dos banheiros
e instalação de mais uma caixa de
água, devido ao desabastecimento
frequente. “Vimos a oportunidade
de fazer essas melhorias no mercado, aproveitando esse período
de atividades suspensas. Quando o
mercado voltar a ofertar atividades
terá um espaço ainda mais agradável para comerciantes e frequentadores”, destaca Rainer Cardoso,
secretário de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, responsável pelo
espaço.
Além da reforma na parte interna, foi feita a correção da drenagem pluvial da rua Dr. Eurico
Rodrigues, em frente ao mercado, e
a reformulação da jardinagem, com
o replantio dos canteiros. Ainda está prevista a ampliação do banheiro
masculino. “É sempre bom manter
o patrimônio da cidade bem cuidado. Com isso, valorizamos o dinheiro público e deixamos tudo em
ótimas condições de uso. Todos só
têm a ganhar com iniciativas como
essa”, destaca Orlando Caldeira,
prefeito de Itabirito.
“Ainda não é possível a abertura do Mercado, mas assim que tudo
normalizar, estaremos de portas
abertas para atender à população de
Itabirito. Sabemos que o local gera
empregos e renda para os produtores rurais e para os proprietários de
bares e lanchonetes, bem como é
uma ótima opção de lazer, turismo
e entretenimento”, finaliza Rainer.

conforme edital. Vigência: até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: Operações e Manut. em Abast.
de Água nas Sedes Urbanas. 17 512 1701
4001 33.90.39.00. Data da assinatura do
contrato: 24/07/2020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Serviço de Extensão de Rede - Referência: Processo
Licitatório nº071/2020, na modalidade de
Pregão Presencial 049/2020. Contratante:
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Sema Eletrificação Eireli. Objeto: Contratação
de empresa especializada para elaboração
de projeto e execução de uma extensão de
rede elétrica de distribuição rural trifásica
para o Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I do edital. Valor Global:
R$60.000,00 (Sessenta mil Reais). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
até 31/12/2020. Dotação Orçamentária:
Dotação Orçamentária: Operações e Manutenções em Abastecimento de Água
nas Regiões Rurais. 17 511 1705 3.005
44.90.51.03. Data da assinatura do contrato:
25/07/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato de fornecimento de
Pão de sal - Referência: Pregão Presencial
nº095/2019 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratan-

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº 018/2020 - Registro de Preço 018/2020 Processo Licitatório nº070/2020 – Pregão Presencial nº048/2020 – Objeto Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços
mecânicos de assistência técnica, socorro (atendimento no local onde o equipamento sofreu a pane) e manutenção preventiva e corretiva,
para os equipamentos pertencentes e os que venham a pertencer à frota do SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I do
edital. Fornecedor: LI Comércio de Materiais Hidráulicos e Pneumáticos Ltda. – ME, CNPJ: 27.602.509/0001-60. Relação dos itens:
Item

Descrição

Unid

Qtde.

Unit.

Preço Total

1

Serviços Mecânicos em Retroescavadeiras e Mini Retro.

Horas

350

R$ 230,00

R$ 80.500,00

2

Serviços Mecânicos Retroescavadeira e Mini Retro. Prestação de
serviços em diagnostico para problemas mecânicos.

Horas

150

R$ 345,00

R$ 51.750,00

A íntegra da Ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 24/07/2020.

te: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Contratada: Vanuzia
Aparecida Reis Soares. Objeto: Registro
de preços para futuro e eventual fornecimento de pães de sal de aproximadamente
50 (cinquenta) gramas, para alimentação
durante a jornada de trabalho dos servidores
do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I do edital. Valor total
de R$14.543,15 (Quatorze mil quinhentos
e quarenta e três reais e quinze centavos).
Forma de pagamento: em 05 (cinco) dias
úteis, Vigência: Até 31/12/2020. Dotação
Orçamentária: Dotação Orçamentária/Auxilio Alimentação: 17 512 1711 4030 3390
30 07; 17 512 1701 4001 3390 30 07; 17
512 1702 4002 3390 30 07 e 17 511 1712
4031 3390 30 07. ADMINISTRAÇÃO
DO SAAE. Data da assinatura do contrato:
24/07/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Vigilância
Armada - Referência: Pregão Presencial nº 057/2019, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Guardseg Vigilância e
Segurança Eireli. Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviço continuado de vigilância armada para
preservação do patrimônio imobiliário e
móvel na UTA - Unidade de Tratamento de
Água do SAAE. Valor Total: R$22.440,00
(Vinte e dois mil quatrocentos e quarenta
reais). Forma de pagamento: 05 (cinco) dias
após a emissão e aceite da nota fiscal. Vigência: fica aditado para 30 (trinta) dias até
25/08/2020. Dotação Orçamentária: 17 512
1711 4.030 33.90.39.60. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
contrato original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 24/07/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

Edital de Tomada de Preços nº 003/2020
– Processo Licitatório nº073/2020 - O
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG; torna público o
edital Processo Licitatório nº.: 073/2020,
na modalidade de Tomada de Preços nº.:
003/2020; que fará realizar, em sua sede à
Rua Rio Branco, nº.: 99 – Bairro Centro –
Itabirito – MG, CEP 35.450-081, Telefax:
(31) 3562-4102; na sala de Compras e Licitações, Objeto: Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de
construção civil para construção do laboratório de análises bacteriológicas da unidade de tratamento de água – UTA BR 040,
construção de dois cômodos de proteção
e abrigo para o quadro de comando dos
poços tubulares profundos e construção de
uma estrutura metálica com cobertura para
o gerador de energia instalado na área da
UTA, no município de Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I do Edital. Tipo: Menor Preço Global. Recursos
Orçamentários e Financeiros: Proj. Const.
Ampl. Obr. Infraest. Abast. Água Sede Urbana. 17 512 1701 3001 44.90.51.00. Prazo e horário para efetuar o cadastramento
e habilitação nos moldes do artigo 22 §2º:
até o dia 14/08/2020. Prazo e horário para
recebimento dos envelopes de proposta
comercial e o certificado de cadastramento: até dia 19/08/2020 até às 08:30 horas.
Data e Horário de Início da Sessão: dia
19/08/2020 às 09:00 horas. O edital poderá
ser retirado pelo Site www.saaeita.mg.gov.
br, no Setor de Compras; E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br. Comissão Permanente de Licitação – Rogério Eduardo
de Oliveira - Diretor Presidente do SAAE
Edital de Tomada de Preços nº 004/2020
– Processo Licitatório nº074/2020 - O
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG; torna público o edital do Processo Licitatório nº074/2020,
na modalidade de Tomada de Preços

nº004/2020; que fará realizar, em sua sede
à Rua Rio Branco, nº: 99 – Bairro Centro
– Itabirito – MG, CEP 35.450-081, Telefax:
(31) 3562-4102; na sala de Compras e Licitações, Objeto: Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de
engenharia para recuperação do interceptor
do Córrego Chancudo localizado no Bairro
São José, para o serviço autônomo de saneamento básico de Itabirito-MG, conforme
especificações do Anexo I do Edital. Tipo:
Menor Preço Global. Recursos Orçamentários E Financeiros: Proj. Const. Ampl. Obr.
Infraest. Esgot. Sanit. Sede Urbana-17 512
1702 3.002 44.90.51.03. (Fonte 200). Prazo e horário para efetuar o cadastramento e
habilitação nos moldes do artigo 22 §2º: até
o dia 17/08/2020. Prazo e horário para recebimento dos envelopes de proposta comercial e o certificado de cadastramento: até
dia 20/08/2020 até às 08:30 horas. Data e
Horário de Início da Sessão: dia 20/08/2020
às 09:00 horas. O edital poderá ser retirado
pelo Site www.saaeita.mg.gov.br, no Setor
de Compras; E-mail: compras@saaeita.
mg.gov.br. Comissão Permanente de Licitação – Rogério Eduardo de Oliveira - Diretor
Presidente do SAAE
Pregão Presencial – 051/2020 - 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°075/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº051/2020, Objeto:
Aquisição de tubos e conexões em PEAD,
para serem utilizados na rede de recalque
do novo poço artesiano localizado no distrito de são Gonçalo do Bação pertencente
ao município de Itabirito - MG, conforme
especificações do anexo I do Edital, no dia
17/08/2020 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.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Nossa rainha: As festividades em honra à
nossa Padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem começam no próximo dia 06, as 19h, com
a recitação do terço seguida da santa missa.
Nestes tempos de pandemia, as orações de nossos fiéis são fundamentais para combater o vírus e afastar de vez o medo de perder
entes queridos.
Cultura: Itabirito está entre as cidades melhor pontuadas do estado
no quesito ICM cultural. O programam busca incentivar a preservação do patrimônio cultural por meio de repasses de receitas para
os municípios que preservam seu patrimônio e suas referências por
meio de políticas públicas relevantes. Em tese teremos mais recursos para aplicar em nossa cultura, destaca a secretaria Júnia Melillo.
Por onde anda? O Padre Ramiro Gregório, expressão de grande
conceito em nosso meio religioso. Aqui cultivou grandes amigos e
deixou um legado de grandes feitos pela nossa religiosidade. Um
evangelizador querido e admirado pelo nosso povo. Ramiro Gregório está sempre nos corações de nossa gente
Há duas décadas: Era celebrada missa pelo Pe. Miguel na Escola José Ferreira Bastos, marcando oficialmente a implantação
da faculdade de Itabirito, graças ao empenho e visão do prefeito
Manoel da Mota, Geraldo Magno de Almeida dos secretários João
Gualberto e Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz. Hoje temos a
UNIPAC e ALIS. Neste período abriram-se as portas para centenas
de jovens que hoje estão devidamente preparados para a vida profissional. Tempos de transformações e agradecimentos.
O perigo mora ao lado: Uma reportagem televisiva mostrou recentemente o perigo para quem trafega nas curvas da Santa. Caminhões, carretas e motoristas imprudentes fazem da pista um dos
trechos, que em 8 km tem 22 curvas, campeãs de acidentes das
estradas de Minas. É preciso elaborar uma campanha educativa do
trânsito, mais sinalização e principalmente fiscalização, caso contrário as consequências continuarão sendo vidas ceifadas e gente
querida com sequelas irreversíveis num trânsito que mata.
Dia dos avós: Dia 24 último, famílias reunidas comemoraram o
dia dos avós, com direito a almoços e desfile de pratos deliciosos
com gosto inigualável da infância. Quantos casos, quantos detalhes
que diferenciam dos tempos modernos! Família é tudo e os avós
são peças importantes nesta evolução. O sofá do vovô é o mais confortável, o rádio é o mais antigo e toca as melhores músicas. Assistir
futebol com o vovô é mais divertido. E a sopa da vovó... uhhmm!
Lá tem sempre receitas, temperos, segredos e amores!
Para refletir: Ser professor é ser condutor de almas e de sonhos. É
lapidar diamantes. (Gabriel Chalita).

feira, 31 de julho/2020
O LIBERAL Ed.1399 - Sexta-ITABIRITO
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Produtos da Agricultura Familiar fazem
parte da cesta básica em Itabirito
Feijão colhido em Itabirito começou a ser disponibilizado nas
cestas para alunos da rede municipal que recebem o benefício
PAULO SOUZA

A Prefeitura de Itabirito, por
meio da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, fomenta,desde o mês de abril,o plantio
de feijão para os agricultores da
Associação dos Produtores da
Agricultura Familiar de Itabirito,
a Apafi. O incentivo conta com o
fornecimento de sementes, adubo
e o serviço de trator agrícola nas
propriedades. “Já estamos colhendo os frutos desse incentivo dado
há aproximadamente três meses, e
vimos que deu muito certo essa iniciativa. Vamos continuar atuando
em favor da agricultura familiar de
Itabirito”, destaca Rainer Cardoso,
secretário de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
O feijão colhido e processado pelas máquinas da Prefeitura
comporá a cesta fornecida pela
Secretaria de Educação às famílias
de alunos das escolas municipais.
“Estamos entregando produtos de
qualidade, produzidos em Itabirito,
ajudando na economia local e fomentando ainda mais a agricultura
familiar”, enfatiza o secretário. Na
cesta, além dos produtos tradicionais como arroz, óleo e macarrão,
as famílias recebem produtos como
fubá, canjiquinha, biscoito artesanal, tempero e agora, o feijão.
Dos mais de 1200kg de feijão
colhidos,o que não for para a cesta básica dos alunos será comercializado individualmente por cada produtor. Os
produtores beneficiados são das comunidades do Marzagão, Bonsucesso, Mata, Cardoso e Córrego do Bação.

Prazo para solicitação de subsídio
do Fundi é prorrogado em Itabirito

Dinheiro é destinado como capital de giro para empresas da cidade
RAQUEL BARAKAT

Uma boa notícia para os comerciantes de Itabirito: o valor
emergencial destinado para capital
de giro foi prorrogado por mais
90 dias. Devido à continuidade
do isolamento social e diversos
comerciantes com suas atividades
parcialmente paralisadas, os empresários poderão contar com este
auxílio para minimizar os danos

Imagens que marcam:
Nosso sambista, Pirulito da Vila com Márcio Pacheco, do
Beco do Rato. Com ele aprendi muitas coisas: uma delas,
ele sempre me dizia, “os meus amigos não têm defeitos! Um
salve pra você meu compadre!!!, saudades!”.

causados pela pandemia.
A solicitação deve ser feita no
CAAE (Centro de atendimento
ao autônomo e empresário), onde
toda a documentação será requisitada para análise. Após análise, em
caso de aprovação, é encaminhado
ao conselho da secretaria municipal de desenvolvimento econômico e cada caso passa por analise e
votação, onde é definido a aprovação do recurso e qual valor desti-

Empresas tem mais 90 dias para
solicitar o subsídio do Fundi

nado. É importante lembrar que
este recurso tem como finalidade
manter as atividades comerciais e
manutenção de empregos, portanto, quem tiver o recurso aprovado,
não poderá realizar demissões, salvo casos de justa causa.
Os valores são de máximo
R$20.000,00 (vinte mil reais),
com carência para pagamento de
seis meses, juros de 1% ao ano e
parcelamento em até 48 vezes.

Espaço para atender aos empresários
foi aberto em Itabirito

Atendendo por agendamento e entregas

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073

R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
Praia/ITABIRITO

98742.2990

O BERRO DO
BODE ZÉ

Quousque tandem
abutere, imperium,
patientia nostra?*
A internet veio para simplificar, aproximar no espaço, reduzir no
tempo e na burocracia, democratizar a comunicação, enfim, veio
para facilitar a vida de todos. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Em se tratando de Brasil, pode mais dificultar, alongar prazos
e ocasionar outros tantos transtornos. Como o elemento tupiniquim,
desde os tempos coloniais, está programado para não reclamar,
denunciar menos ainda – reclamar é feio, próprio de gente chata
ou mal educada e denunciar é próprio de dedo-duro – ninguém reclama e tudo fica por isso mesmo. Ufana-se de entre, os países,
ser o Brasil um dos mais conectados à internet, como se inserisse
o país entre os mais desenvolvidos. Veja-se o caso da educação.
Há escolas por toda parte, mas o brasileiro sabe cada vez menos.
Com base nisso, órgãos do governo jogam na internet todos os procedimentos burocráticos, causando angústia, aflição e confusão na
população. Veja-se o que acontece no processo de recebimento do
Auxílio Emergencial; a grande maioria não está preparada para a
coisa. Não estão livres dos aborrecimentos dígito-oficiais nem os
mais preparados fuçadores de computador e da internet. As captchas, por exemplo, recurso criado para impedir a ação de robôs,
no fornecimento de informações, são usadas por sites oficiais para
azucrinar o usuário. Ao contrário das antigas imagens borradas, difíceis de ler e entender, as captchas podem ser constituídas de operações aritméticas simples, que resolvem o problema para ambas as
partes, sem maiores perturbações. Entretanto, prevalece o sadismo
nos sites oficiais, que insistem naquela coisa anacrônica. Há sites
em que se chega a vinte tentativas para conseguir acesso, mas há
um que, nem com lupa se consegue decifrar o enigma. *Até quando
o governo abusará da nossa paciência?

O LIBERAL Ed.1399 - Sexta-feira, 31 de julho/2020
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Inscrições abertas para o Canta
Mariana - Festival da Canção
Neste ano, devido à pandemia, o Canta Mariana – Festival
da Canção será realizado de forma
não presencial. Nesta edição, Chitãozinho e Xororó, serão homenageados, na comemoração de 50
anos de carreira.
As inscrições estão abertas
até o dia 20 de setembro. Os interessados poderão acessar o site
festivaldacancao.mariana.mg.gov.
br, conferir o regulamento e se inscreverem.
Participação e seleção - Poderão participar compositores e
intérpretes de nacionalidade brasileira. Cada participante poderá
inscrever o número de canções
que desejar, porém, apenas uma
composição do mesmo autor poderá ser classificada para as semifinais, ressaltando que as mesmas
precisam ser inéditas e originais,
nos termos do regulamento.
Serão selecionadas 20 canções
para as semifinais, sendo no mínimo 5 de compositores comprovadamente residentes no município
de Mariana. As 10 melhores canções da fase semifinal chegarão à
fase final. As semifinais acontecerão nos dias 16 e 17 de outubro e a
final do Festival está marcada para
o dia 07 de novembro de 2020.
Premiação – Entre as 10 composições classificadas para a fase
final, de acordo com os votos dos
jurados, as três melhores canções,

a chamada canção “Prata da Casa”
(de compositor marianense se não
classificada entre as 3 melhores) e
o melhor intérprete, receberão os
prêmios:
R$12.000,00 para o 1º lugar;
R$8.000,00 para o 2º lugar;
R$5.000,00 para o 3º lugar;
R$2.500,00 para a canção
“Prata da Casa”; R$2.500,00 para
o “Melhor Interprete”.
O Festival oferecerá ainda um
prêmio incentivo às canções finalistas, para os concorrentes que
produzirem um novo vídeo para
esta fase.
Os meios virtuais a serem utilizados para a realização do Festi-

val serão previamente divulgados,
sendo as semifinais e a final transmitidas online.
Esclarecimentos de dúvidas e
informações podem ser solicitados
pelo telefone (31) 3558-2315 e/
ou email: festivalcantamariana@
gmail.com
Sobre – O evento surgiu em
2017 com o intuito de reconhecer e
premiar as melhores canções inéditas, além de incentivar o gosto pela
Música Popular Brasileira, revelar
novos talentos, incentivar os compositores a mostrarem seus trabalhos e promover o intercâmbio artístico-cultural, mostrando Mariana
como a “Terra Mineira da Música”.

