www.jornaloliberal.net

Fundado em Agosto de 1988 por D. J. Rendeiro de Noronha

Ano XXXIII - nº1389 - Circulação Semanal

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, 22 de maio/2020

Número de casos de coronavírus
aumenta na Região dos Inconfidentes
Após
meses
internada,
criança
volta
para
casa e
família,
em comovente momento de
sua vida
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Presidente Jair
Bolsonaro anuncia
o adiamento do
ENEM 2020

De acordo com os últimos boletins epidemiológicos emitidos
pelas Prefeituras das cidades pertencentes a Região dos Inconfidentes, houve um aumento considerável no número de casos confirmados e suspeitos de coronavírus.
Ouro Preto
Nesta quarta-feira (20) Ouro
Preto registrou o segundo resultado positivo de COVID-19. De
acordo com o Secretário de Saúde,
Paulo Xavier, trata-se uma jovem
que estuda na cidade de Lavras e
tem sua residência de origem em
Ouro Preto. “Ao retornar para
Ouro Preto, pois seus familiares
são daqui, ela se dirigiu a um laboratório para fazer o teste rápido
e o resultado foi positivo. Ela se
encontra em isolamento domiciliar sendo acompanhada por nossa
equipe”, explicou.
Já o primeiro registro de coronavírus de Ouro Preto foi um óbito
que aconteceu no último sábado
(16). Trata-se de um homem, de
46 anos, morador do distrito de
Antônio Pereira. A morte súbita
do senhor gerou muita especulação nas redes sociais, pelo fato do

dois funcionários de empresas que
prestam serviço à Fundação Renova, que teve suas atividades paralisadas, nesta quinta-feira (21), após
os registros.
Outros três casos também seguem em investigação, são eles:
dois internados e um óbito, ambos aguardando liberação de exames pela Fundação Ezequiel Dias
(FUNED). Até o momento, há 81
casos descartados e 473 pacientes
seguem em monitoramento pelo
comitê de enfrentamento ao COVID-19 de Mariana.
Itabirito
Na cidade de Itabirito houve um
aumento exponencial no número de
casos suspeitos de COVID-19. No
último domingo (17) haviam 140
casos em investigação, no entanto,
de acordo com o boletim emitido
na última quarta-feira (21) a cidade
possui 192 suspeitos.
Além disso, dois casos já foram confirmados no município,
entre eles um óbito de um senhor
portador de câncer, que faleceu no
dia 15 de maio, em Belo Horizonte. Outros 681 casos já foram descartados ou excluídos em Itabirito.

Crianças e
adolescentes
portadores de
transtornos
mentais
recebem novo
espaço de
atendimento em
Mariana pág.

De acordo com o presidente, a
nova data de realização da prova
ainda será definida

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta quarta-feira (20) que adiará a realização do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) de 2020, por conta dos efeitos da
pandemia do coronavírus. De acordo com o presidente,
a nova data de realização da prova ainda será definida.
O assunto vem sendo muito discutido nos últimos
tempos e se intensificou após o início das inscrições que
começaram no dia 11 maio. Inúmeras campanhas embasadas na hashtag #adiaENEM foram realizadas. Os apelos defendem a ideia de que se o cronograma do Enem
fosse mantido, haveria uma ampliação das desigualdades
de acesso ao ensino superior.
Na última terça-feira (19) o adiamento do exame foi
pauta na reunião do Senado, que aprovou, por 75 a 1, o
texto da senadora Daniella Ribeiro, que prevê o adiamento do Enem 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, que já foi decretada como calamidade pública até o
dia 31 de dezembro deste ano.
A expectativa era que texto passaria por votação na
Câmara dos Deputados, na última quarta-feira (20) para
então ser enviado ao presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ)
decidiu não colocar em votação o projeto de adiamento,
após a publicação de Bolsonaro.
Questionado por parlamentares se, mesmo na falta de
um documento oficial do governo que comprove o adiamento, o projeto não seria pautado, Rodrigo Maia disse
que não pode “desconfiar da palavra do presidente da
República”.
“Se o presidente deu a palavra e não cumprir a palavra, daí para frente eu acho até que com os deputados
que são da base do governo as relações estarão completamente inviabilizadas”, afirmou.
Ainda segundo o presidente da Câmara, a matéria pode ir para votação “a qualquer momento” se a decisão de
Bolsonaro não for confirmada nos próximos dias por meio
de uma portaria ou um decreto.

paciente não ter registros anteriores de sintomas e por vir a óbito
em cerca de 2 horas após o início
do seu mal-estar. “Não há registro
de comorbidades. Ele estava jantando na casa de seu irmão e de
repente passou mal, engasgou e o
irmão levou ele a uma Unidade de
Pronto Atendimento no município
vizinho, e ele veio a falecer de uma
forma muito rápida”, explicou o
Secretário.
Segundo os informes da última
quarta-feira (20) outras cinco pessoas seguem sob suspeita da doença no município, sendo quatro hospitalizadas e uma em isolamento
domiciliar. Outros 117 casos já foram descartados ou excluídos em
Ouro Preto.
Mariana
Já em Mariana, subiu para 51
o número de casos confirmados,
sendo 21 recuperados, quatro internados e três óbitos. Entre os
casos positivos, 45 foram confirmados através de teste rápido realizado pelo município, os dados são
do boletim epidemiológico desta
quarta-feira (20).
Entre os casos positivos estão
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PM fiscaliza
barragem em
Santa Rita de
Ouro Preto
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Novas ruas são
asfaltadas em
Cachoeira do
Campo pág.
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Academia Orquestra Pequena ouropretana com
Ouro Preto abre edital doença rara volta para casa
de seleção para
após 143 dias internada
percussionistas
Evellyn Abrão, de 6 de anos, foi diagnosticada em dezembro de
Inscrições estão abertas até 25 de maio para
músicos com idade entre 18 e 28 anos

2019 com Síndrome de Guillain-Barré (SGB)

Íris Zanetti

Uma nova oportunidade está lançada para jovens músicos se integrarem aos alunos da Academia Orquestra Ouro Preto. Dessa vez, são duas
vagas para percussionistas com idade entre 18 e 28 anos (completados
até 1º de maio/2020) desenvolverem seus talentos por meio da prática orquestral. As inscrições estão abertas até o dia 25 de maio e o edital com
as instruções e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.
orquestraouropreto.com.br
Em função da quarentena não haverá audições presenciais. Os candidatos devem enviar a documentação solicitada junto a um vídeo com
gravação do repertório exigido e um depoimento sobre a experiência com
os instrumentos.
A Academia Orquestra Ouro Preto, que é patrocinada pela SulAmérica e tem o apoio do Sesc, propõe desenvolvimento técnico de músicos
que já possuam conhecimento em seu instrumento, para emergir na prática
da música em conjunto, a partir do conceito de excelência e versatilidade
que tem dado destaque à própria formação principal. Além disso, propõe
trabalhar a ansiedade na performance, os conceitos de musicalidade e sonoridade específica da percussão; ferramentas didático-pedagógicas para
músicos e professores; o desenvolvimento de repertório específico da Orquestra Ouro Preto; e a formação de uma “rede de comunicação e desenvolvimento” entre os participantes.
Os dois jovens aprovados receberão uma bolsa no valor de R$700 e se
juntarão aos 28 bolsistas que integram o corpo artístico, que, neste período
de quarentena, têm recebido aulas por meio da plataforma de ensino a
distância, com ensaios semanais.
“Desenvolvemos um sistema próprio de ensino a distância para os
alunos da Academia continuarem seus estudos. Eles gravam o material,
mandam para os instrutores e esses retornam com as avaliações. As bolsas
continuam sendo pagas e esse contato tão rico entre alunos e instrutores
tem permanecido”, destaca o Maestro Rodrigo Toffolo.
Acompanhe essas e outras novidades no canal do YouTube e nas redes
sociais da Orquestra Ouro Preto.
Íris Zanetti

GLAUCIENE OLIVEIRA

Evellyn Abrão, de apenas 6 de
anos, moradora do Bairro Morro
Santana, em Ouro Preto, foi diagnosticada em dezembro de 2019
com uma doença rara, denominada Síndrome de Guillain-Barré
(SGB). Após 143 dias internada ela
retornou para casa nesta segunda-feira (18) onde foi recebida com
muita alegria pelos pais e os dois
irmãos, de 12 e 14 anos.
O diagnóstico de Evellyn aconteceu através de um exame na medula óssea, realizado na Unidade
de Pronto Atendimento de Mariana
(UPA) após a menina passar mal e
ser levada pela segunda vez até a
unidade. Depois do diagnóstico a
criança foi transferida para o Hospital Infantil João Paulo II, em Belo
Horizonte.
Apesar da condição de saúde
complicada, a mãe da menina, Karina Abrão, contou para a equipe de
reportagem do Jornal O Liberal que
sua filha permaneceu firme durante
todo o processo. Após quatro meses de tratamento a menina já apresentou melhoras nos movimentos
da face e do tronco, recuperou a
fala e retirou a traqueostomia (aparelho usado para auxiliar na respiração). “Minha filha é muito forte
e guerreira. Ela não desistiu de si
mesma, nem mesmo ficou questionando os motivos da doença ou
de suas condições. Ela vem lutando
cada dia para vencer essa batalha”,
enfatizou.

Karina destacou que o atendimento humanizado e atencioso
dos médicos, enfermeiros e demais profissionais do hospital fizeram toda diferença na recuperação
da menina, que se emocionou ao
se despedir de todos. “Eu só tenho
a agradecer a todos que se empenharam em ajudar minha filha, a
todos do Hospital João Paulo II
e todos que entraram na vida da
Evellyn” disse.
De acordo com a mãe, agora
Evellyn está aguardando uma vaga
no SARAH em Belo Horizonte,
hospital referência em reabilitação,
para que ela possa receber um tratamento adequado e recuperar o
restante dos movimentos do corpo
prejudicados pela síndrome. “Ela
ainda precisa fazer a reabilitação,
mas já está bem melhor. Agora vamos continuar fazendo os
exercícios em casa, na medida do
possível, mas precisamos de um
tratamento profissional para que
ela fique 100%. Estamos torcendo
para a vaga no SARAH sair rápido”, enfatizou.
O retorno
Durante todo o tratamento da
pequena ouropretana foram realizadas diversas campanhas de
arrecadação de verba, donativos e
brinquedos. Várias pessoas abraçaram a causa e contribuíram para a
recuperação da menina.
De acordo com Karina os olhos
de sua filha brilharam ao chegar
em casa pela primeira vez após
tanto tempo longe. “Evellyn ficou

surpresa e muito feliz quando chegamos em casa. Antes dela adoecer
não tínhamos TV, pois a antiga estava queimada e agora pouco conseguimos comprar uma nova, ela
ficou muito feliz quando viu. Os
brinquedos doados também a deixaram muito feliz, ela pedia para eu
levar para o hospital, mas eu disse
que seria surpresa para quando ela
voltasse pra cá. Foi só alegria na
chegada dela”.
Sobre a doença
A doença contraída por Evellyn
é autoimune inflamatória dos nervos e da medula espinhal, caracterizada por quadro de fraqueza e
paralisia progressiva de algumas
partes do corpo, podendo levar a
insuficiência respiratória e batimentos cardíacos irregulares.
A mãe da menina, Karina
Abrão, relembra como foi o início
da doença e a evolução rápida no
quadro de saúde de sua filha. “A
Evellyn sempre foi uma criança
saudável e nunca apresentou problemas sérios de saúde. Ela estava
de férias na casa dos seus avós,
quando em um dia normal começou a vomitar e sentir muita falta
de ar. No dia seguinte o quadro se
agravou, pois ela não sentia suas
pernas. Quando ela chegou no hospital em BH já havia perdido todos
os movimentos do corpo, inclusive
da face, movimentando apenas os
olhos, sendo encaminhada para o
CTI. Ao decorrer dos primeiros
dias sofreu paradas cardíacas e convulsões”, relatou.

Nylton
Gomes
Batista

PONTO DE VISTA
DO BATISTA
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nbatista@uai.com.br

CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco XI

Conforme já dito, o estado de quarentena, confinamento,
isolamento social ou qualquer nome que se dê à situação, à
qual está sujeita grande parte da população mundial, é grande oportunidade para reflexões, hábito perdido em favor do
corre- corre para ter tudo, mais ainda o desnecessário, que o
imediatismo ordena. A espécie humana, que aprendeu a pensar diante da fogueira, que aquecia, alumiava e afugentava as
feras, passando daí ao diálogo com seus semelhantes, evoluiu
e depois de milênios, paradoxalmente, deixou de pensar para
seguir, sem questionamentos, o que ouve de outrem.
Não que queira, mas o indivíduo deixa de pensar, por imposição da comodidade a que foi acostumado, ao surgimento
de tretas e mutretas destinadas ao condicionamento de sua
vontade. É assim que não come o que recomenda a natureza
ou o que pede seu organismo, porém, obedece cegamente o
que lhe ordena anúncio sobre alimento, produzido por moderna
indústria; não mais faz cálculos mentais, valendo-se de papel
e lápis para registrar o processo equivalente, mas tem a calculadora, o computador, até mesmo celular para fazer o que
antes era confiado, inteiramente, ao seu intelecto. As pessoas
se acostumam tão facilmente à comodidade, que acabam por
se esquecer de sua capacidade de realização.
Exemplo mais marcante do que faz a comodidade sobre a
vontade humana, no atendimento às suas necessidades, está na música. Antes do surgimento do fonógrafo, o indivíduo,
quando necessitava, produzia e executava a própria música,
se não tinha à disposição quem o fizesse, como era o caso
dos nobres com poder e recursos para contratar um artista. Em
razão disso, parte expressiva da população tocava algum instrumento ou cantava, e, a música era composta por outro tanto
com talento suficiente. Atualmente, as massas consomem mediocridades compostas e gravadas não por talentos, mas por
alguns experts na arte de ganhar dinheiro. Toda essa lengalenga ou bolodório, desenvolvida até aqui, serve apenas para
chamar a atenção e fazer introdução a uma questão ligada ao
momento vivido.
Não imunes, mas bastante distantes dos focos de disseminação da COVID-19 e, por isso, em maior segurança, nós,
residentes em localidades menores nem sempre avaliamos as
grandes vantagens de não sermos moradores de uma metrópole. Considere-se, por exemplo, o momento atual, quando o
perigo espreita à virada de cada esquina, no encontro com cada pessoa, na rua, na loja, no transporte coletivo, em qualquer
lugar da cidade grande, onde aglomerações são, praticamente, inevitáveis. Nas comunidades, das favelas aos condomínios
de luxo, o contágio pode se dar tanto à saída do barraco de
madeira quanto à saída do apartamento, sem esquecer o elevador, onde o novo coronavírus pode promover a maior confraternização. O fato é que nos grandes centros urbanos, as
pessoas estão mais expostas do que nas pequenas cidades,
vilas e povoados.
Mas, na imaginação do indivíduo interiorano, antigamente
ou ainda rotulado como caipira por urbanoides, o que ele vê
na televisão é o paraíso do qual está afastado por circunstâncias diversas, que ele julga injustas. Não chega a pensar que
as favelas e consequente miséria são formadas por pessoas
das mesmas condições sociais, que se iludem e se deslocam
para as grandes cidades, na esperança de superar a pobreza
vivida em localidades do interior. Não se pode dizer que todos
acabam em favelas e na miséria, pois há histórias de sucesso,
de superação, mas são como algumas gotas d’água no oceano. Este é o momento de uma reavaliação por parte daqueles
a pensar que suas vidas somente vão melhorar se mudarem
para um grande cidade. A ECOVID-19 fez suas primeiras vítimas, em faixa econômica de maior poder aquisitivo e melhores
condições para levar a efeito o isolamento social, mas, como
se previa, alcançou a pobreza, especialmente a residente em
favelas, onde está a fazer estrago maior.
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Julio Bonafonte*

O remédio da demagogia
em tempos de coronavírus
Todos os recursos financeiros enviados pelo governo para o
combate ao novo coronavírus são
bem-vindos e vitais, pois a vida
não é mensurada economicamente. Isolamento social e os demais
sacrifícios devem ser feitos, obrigatoriamente, para diminuir os
casos e as mortes, independentemente da fala de governantes demagógicos, que são irresponsáveis
e dizem que o “brasileiro, mesmo
no esgoto, não pega nada”.
O que não podemos aceitar são
as indignas propostas de corte nos
salários dos servidores que surge,
ora no Legislativo, ora no Executivo, para suprir necessidades financeiras de governos federais e estaduais, que gastam mal e vivem de
bravatas, distanciados da realidade.
Na visão distorcida dos governantes, o servidor público é o culpado de todas as mazelas econômicas do país. Um governo federal

que, por exemplo, não sabe a diferença entre saúde e economia, não
avaliando que o bem maior do ser
humano é a sua própria existência.
A pandemia é real. Salvar vidas é um exercício da cidadania e
da solidariedade humana. Aplaudimos e homenageamos os super-heróis da saúde e da segurança
pública, que enfrentam a morte
para que vivamos.
Porém, o servidor público da
saúde não tem a capa do herói.
Um governante inaugura hospitais
e postos de saúde, mas passados
poucos dias os abandona sem recursos mínimos de funcionamento, como materiais de proteção,
remédios, macas e equipamentos,
itens indispensáveis para o trabalho desses servidores, que ganham
mal e se dedicam acolhendo os enfermos com esforço e humanidade. Quando é impossível, equivocadamente são ofendidos pela pró-

pria população, como se fossem
culpados. O brasileiro se esquece
ou ignora que o governante omisso é quem gera toda a deficiência
no atendimento.
Se o governo federal complementa o salário do trabalhador da
iniciativa privada no período da
crise, é mais uma razão para que
o trabalhador público não seja castigado, pois ele é que proporciona
cidadania à população.
O que a sociedade quer é o
corte dos penduricalhos de deputados (federais e estaduais) e dos
senadores e que sejam extintos
os cargos em comissão de apadrinhados e fundos partidários. A sociedade pede que sejam cobrados
impostos sobre grandes fortunas
e que sejam executadas as dívidas
dos bancos.
Preservar os salários dos servidores públicos sem cortes é o
mínimo de dignidade que o Estado deve ter com quem exerce a
atividade em seu nome, mas para o
povo. *Diretor jurídico da Confederação Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP)

Polícia Militar fiscaliza barragem
de Santa Rita de Ouro Preto para
evitar pontos de aglomeração
Blitzen de trânsito também foram realizadas

Nos dias 9 e 10 de maio, foi efetuada Operação do 52º Batalhão da Polícia Militar (52º BPM) para
fiscalização e orientação de turistas que, conforme denúncias,
Se você ou alguém do seu círculo familiar,
estavam frequentando o Lago
de amizades ou do trabalho tem probleda Represa do Taboão, em local
mas com o consumo da bebida alcoólica
conhecido como Ressaquinha,
e manifesta ou manifestou o desejo de
em Santa Rita, distrito de Ouro
parar
de beber, nós podemos ajudá-lo(s).
Preto. As denúncias apontaram,
inclusive, utilização de jet skis
no lago.
Foram realizados patrulhaAlcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil,
mento, monitoramento e ações
salvando e recuperando vidas
preventivas com ponto base,
passagens periódicas e intensiEscritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos
ficação nas abordagens, com o
objetivo de evitar a aglomeração
R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
de pessoas no local, devido ao
Tels: (31) 3551-3890
risco de contaminação pelo novo
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
coronavírus. Os policiais também
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com
orientaram moradores locais a
respeito dos cuidados necessários, como o uso de máscara e
distanciamento social, devido
ao atual cenário de pandemia da
COVID-19.
Foram realizadas, ainda, blitzen de trânsito para fiscalização
de veículos e possível autuação
de motoristas que estivessem
dirigindo, após fazerem o uso de
bebida alcoolica. De acordo com
o Cabo PM Ricardo, do destacamento de Santa Rita/248ª Cia
PM/52º BPM, não houve intercorrências durante a Operação.
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 15/05 a 21/05/2020
Extratos de Licitações

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

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública, para conhecimento dos
interessados, a licitação do Pregão Eletrônico nº017/2020 – Contratação de
empresa especializada no fornecimento
de alimentos perecíveis: carnes, peixes e
embutidos, destinados à alimentação dos
residentes nos abrigo institucionais para
crianças e adolescentes, CRAS e CREAS
de Ouro Preto. Recebimento das propostas por meio eletrônico no site www.
bllcompras.org.br: De 19/05/2020 às
08h00min até 28/05/2020 às 18h00min.
Início da Sessão de disputa prevista para
o dia 29/05/2020 às 09h00min. Edital
no site www.ouropreto.mg.gov.br, link
Licitações e no site www.bll.org.br. Informações: (31) 3559-3301. Elis Regina S.
Profeta – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública ERRATA do número da
Chamada Pública, que tem por objeto a aquisição de produtos alimentícios
perecíveis, visando atender a demanda
do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAEF, PNAEP, PNAEC e
PNAEJA) do Município de Ouro Preto,
durante doze meses, conforme Lei nº
11.326/2006, Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 26 do FNDE/CD de 17/06/2013
alterada pela Resolução nº 4 do FNDE/
CD de 02/04/2015, Portaria MDA nº
21/2014 alterada pela Portaria N° 33, de
15 de maio de 2014 e da Lei Federal nº
8.666/93. Onde se lê: “Chamada Pública
nº001/2020”, leia-se: “Chamada Pública
nº002/2020”. Demais condições permanecem inalteradas. Marineth Márcia
Monteiro - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública ERRATA da Data de
Reabertura da Tomada de Preços
nº003/2020 – reforma das instalações da
escola municipal Profª Haydê Antunes CAIC - localizada no bairro Vila Alegre,
distrito de Cachoeira do Campo, Ouro
Preto - MG, atendendo à solicitação da
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Onde se lê: “Protocolo dos envelopes
de habilitação e proposta de preços até às
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PROCLAMAS DE CASAMENTO
2ª 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) 920023859. E-mail: registrocivil2op@yahoo.com.br. Faz saber que pretendem casar – se: (se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei).
EDITAL 05 - Elias de Oliveira Silva,
solteiro, nacionalidade brasileira, , natural de Ouro Preto – MG, nascido em
03/09/1979, filho de Vicente José da
Silva e Dina de Oliveira da Silva. Joselia Júlia da Silva, solteira, natural de
Mariana– MG, nascida em 15/10/1983,
filha de Geraldo Justo da Silva e Maria
da Conceição da Silva . Ambos residentes em Ouro Preto.
EDITAL 06 - Webert Arlindo Amora, brasileiro, solteiro, nascido aos
31/03/1984, em Ouro Preto/MG. Filho de Geraldo Inácio Amora, e Maria
Auxiliadora de Jesus Amora. Marília
Gonçalves de Matos, brasileira, solteira, natural de Ouro Preto, nascida aos
05/07/1987, filha de Reinaldo Felício
Gonçalves de Matos e Helena Inocente
Mendes de Matos. Ambos residentes
em Ouro Preto - MG.
EDITAL 07 - John Burney Xiston
Rodrigues Pereira solteiro, brasileiro, natural de nascido em 30/11/1990.
Filho de Generci Lopes Pereira e Maria da Conceição Rodrigues Pereira.
Fabrícia Ursula Barbosa, solteira,
nacionalidade brasileira, nascida em
21/10/2020. Filha de José Luzia Barbosa e Dulcineia Aparecida Moutinho
Barbosa. Ambos residentes em Ouro
Preto – MG.
Ouro Preto, 22 de maio de 2020.
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08h30min do dia 01/06/2020, início da
sessão dia 01/06/2020 às 09h00min”;
leia-se: “Protocolo dos envelopes de
habilitação e proposta de preços até às
08h30min do dia 02/06/2020, início da
sessão dia 02/06/2020 às 09h00min”.
Edital no site www.ouropreto.mg.gov.
br. Informações: (31) 3559-3301. Marineth Márcia Monteiro-Presidente da
CPL/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público Reabertura da Concorrência Publica nº 001/2020 - O
Município de Ouro Preto – MG, Pessoa Jurídica de Direito Público interno,
representado pelo Prefeito Municipal,
Julio Ernesto de Grammont Machado
de Araújo, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar
Licitação, na modalidade Concorrência,
do tipo menor valor da contraprestação
a ser paga pela administração pública,
para a contratação de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, para serviços de
eficientização, operação e manutenção
da iluminação pública e da infraestrutura de telecomunicação, no prazo de 25
anos, devendo os interessados entregar
envelope lacrado e fechado contendo os
documentos de credenciamento, habilitação, garantia de proposta e proposta
comercial necessários à participação
do licitante mediante protocolo presencial junto à Comissão Especial de
Licitação, localizada na Praça Barão
do Rio Branco, 12 – Pilar, Ouro Preto/
MG, CEP: 35.400-000. Os envelopes
serão recebidos até às 17 horas do dia
18 de junho de 2020 e a abertura dos
envelopes ocorrerá às 10 horas do dia
19 de junho de 2020, conforme minuta
de Edital de Concorrência N.º 001/2020
e seus Anexos, ambos disponibilizados
para consulta eletrônica no site https://
www.ouropreto.mg.gov.br/transparencia/licitacao. Rogério Alexandre Morais- Presidente da Comissão Especial
de Licitação.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público a Inexigibilidade nº
050/2020, Artigo 25, Inciso III, referente à contratação de show artístico da
Banda Wandim Carlos & Groova Três
para atender a demanda de eventos do
Município de Ouro Preto, tendo como
favorecida a empresa André Vitorino
Toledo 08072677675 ME – CNPJ
20.935.925/0001-31, no valor total de
R$ 3.000,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna a Inexigibilidade nº054/2020,
Artigo 25, Inciso III, referente à contratação de show artístico da Banda
Candonguêros para atender a demanda
de eventos do Município de Ouro Preto, tendo como favorecida a empresa
Companhia Alma Dell’Art – CNPJ
04.712.715/0001-28, no valor total
de R$13.500,00. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público a Inexigibilidade
nº055/2020, Artigo 25, Inciso III, referente à contratação de shows artísticos
para atender a demanda de eventos do
Município de Ouro Preto, tendo como
favorecida a empresa Janet Helena
de Lima 75225263615 ME – CNPJ
32.542.552/0001-18, no valor total de
R$ 16.000,00. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº59/2020, artigo 24, Inciso IV, lei 8.666/93- objeto: Aquisição
de máscaras cirúrgicas descartáveis
com elástico, para uso dos servidores
e dos usuários do sistema de saúde
durante o combate a covid -19 no Município de Ouro Preto; com o valor
global de R$ 149.500,00; tendo como
favorecida a empresa Luvix Comércio
Importação e Exportação Ltda- CNPJ
15.383.818/0001-08. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº056/2020, Artigo 25, inciso III,
referente à contratação de show artístico
da banda Waldivino e Wanderci para
atender e demanda de eventos do município de Ouro Preto, tendo como favorecida a empresa Luiz Cláudio Alves
Viana – CNPJ 29.789.457/0001-09, no
valor total de R$ 3.000,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Pregão
Presencial nº012/2020, objeto: contratação de empresa fornecedora de
material granular britado e peneirado
de pedreira de gnaisse. Licitante vencedor: Pedreira Irmãos Machado Ltda.
com o valor global de R$ 173.300,00.
O Município de Ouro Preto adjudica e

homologa o objeto à licitante Pedreira
Irmãos Machado Ltda. Elis Regina S.
Profeta - Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública a Alteração da Data
de abertura da licitação do Pregão
Eletrônico para Registro de Preços
nº016/2020 – aquisição de hortifrutigranjeiros para atender às necessidades
da Casa Lar e do Abrigo Institucional
dos Adolescentes. Participação exclusiva para ME e EPP. Recebimento das
propostas por meio eletrônico no site
www.bllcompras.org.br: de 25/05/2020
às 09h00m até 03/06/2020 às 18h00m.
Início da sessão de disputa prevista para
o dia 04/06/2020 às 09h00m. Edital no
site www.ouropreto.mg.gov.br, link Licitações e no site www.bllcompras.org.br.
Informações: (31) 3559-3301. Marineth
Monteiro - Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público Chamamento Público nº
003/2020. 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 instalação de equipamentos de telecomunicações com torre de
30 (trinta) centímetros de diâmetro e 15
(quinze) metros de altura. A data para
recebimento da documentação, propostas e abertura da sessão será 03/06/2020
às 10h00min, na Superintendência de
Compras e Licitações de Ouro PretoPraça Barão do Rio Branco, n°12- Bairro
Pilar. Informações: (31) 3559-3301. Marineth Monteiro – Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de
Licitação nº054/2020, Artigo 24, inciso
II, que tem por objeto a Contratação de
serviço especializada no restauro do estofamento dos móveis da Secretaria da
Casa Civil mediante processo de dispensa de licitação para suprir necessidade de
recuperação dos móveis do gabinete da
Prefeitura de Ouro Preto, tendo como favorecido: Renato Adriano Daher Cabral,
CPF 035.109.786-41, no valor de R$
4.000,00. Superintendência de Compras
e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público a Inexigibilidade
053/2020, Artigo 25, inciso III, referente
à contratação de show artístico da Banda
JPG para atender a demanda de eventos
do município de Ouro Preto, tendo como
favorecida a empresa JPG Produções e
Eventos Ltda, CNPJ: 11.273.892/000110, no valor total de 6.500,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública, para conhecimento dos interessados, a ERRATA da qualificação
econômica financeira da Tomada de
Preços nº002/2020 – contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras civis de uma
pista de caminhada com ciclovia na Rua
Rio Piracicaba que liga os bairros Morro
São Sebastião ao Morro São João em
Ouro Preto-MG, atendendo à solicitação
da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer. Onde se lê: “Balanço patrimonial
do último exercício social (2019) (...) e
Comprovar a boa situação econômico-financeira da licitante (através do Balanço
patrimonial do último exercício social
- 2019) (...)”; leia-se: “Balanço patrimonial do último exercício social (2018)
(...) e Comprovar a boa situação econômico-financeira da licitante (através do
Balanço patrimonial do último exercício
social - 2018) (...)”. Demais condições
permanecem inalteradas. Edital no site
www.ouropreto.mg.gov.br. Informações:
(31) 3559-3301. Marineth Márcia Monteiro – Presidente da CPL/PMOP.

Extrato de Contratos
José Albano Gomes & Cia Ltda.-EPP.
Convite. 019/2019. Objeto: 1º aditivo do
prazo. Vigência: 02 meses. Vencimento:
09/06/2020.
Comercial TXV Comércio e Serviço
Eireli. Dispensa 058/2020. Objeto:
aquisição de equipamentos hospitalares destinado ao Centro Avançado de
Combate a Covid 19. Vigência: 02 meses. Vencimento: 03/06/2020. Valor: R$
147.646,20. DO: 02 15 01 10 302 0065
2120 4490 5200 FR100 FP985.
Inovar Construções e Comércio Ltda. – ME. Convite 003/2019. Objeto:
3º aditivo do prazo. Vigência: 03 meses.
Vencimento: 27/06/2020.
Inovar Construções e Comércio Ltda.
CONVITE 015/2019. Objeto: 2º aditivo
do valor. Valor: R$ 64.096,60. DO: 02
007 001 12 361 0030 1047 4490 5100
FR101 FP283.

Mercury Assessoria e Consultoria
Ltda. Dispensa 043/2020. Objeto: contratação de empresa especializada para
prestação de serviços técnicos de consultoria contábil, orçamentária, financeira
e administrativa, visando a unificação
de dados, em virtude da extinção do
Serviço Municipal de Água e Esgoto de
Ouro Preto – SEMAE-OP. Vigência: 30
dias. Vencimento: 06/03/2020. Valor: R$
17.500,00. DO: 02 005 001 04 122 0019
2 021 3390 3500 FR 100 FP 1111.
Instituto Trampolim. Inexigibilidade
017/2019. Objeto: 1º aditivo do valor e
do prazo. Vigência: 10 meses. Vencimento:
22/01/2021. Valor: R$ 277.149,60. DO:
02 013 001 27 811 0062 2095 3390 3900
FR100 FP814.
IN Group Brasil Publicidade e Entretenimento Ltda. Inexigibilidade 041/2020.
Objeto: contratação de show artístico da
Banda Mineiros de Ferro para atender a demanda de eventos do Município. Vigência:
03 meses. Vencimento: 24/04/2020. Valor:
R$ 3.000,00. DO: 02 009 001 23 695 0059
2270 3390 3900 FR100 FP0470.
André Azevedo Abi Saber. Inexigibilidade 040/2020. Objeto: contratação shows artísticos de Lívia Rosa e Banda para
atender a demanda de eventos do Município. Vigência: 03 meses. Vencimento:
29/04/2020. Valor: R$ 5.000,00. DO: 02
009 001 23 695 0059 2270 3390 3900
FR100 FP0470.
Gisele Couto Pereira. Inexigibilidade 037/2020. Objeto: contratação show
artístico de Gisele Couto e Banda, para
atender a demanda de eventos do Município. Vigência: 03 meses. Vencimento:
21/05/2020. Valor: R$ 5.000,00. DO: 02
009 001 23 695 0059 2270 3390 3900
FR100 FP0470.
Auto Mecânica Alex Peças e Serviços
Ltda. Pregão Presencial 011/2018. Objeto: 1º aditivo do valor. Valor: R$39.571,40.
DO: 02 006 001 04 122 0021 2030 3390
3000 FR100FP192; 02 006 001 04 122
0021 2030 3390 3900 FR100 FP193; 02
015 001 10 122 0063 2104 3390 3900
FR102 FP893; 02 015 001 10 122 0063
2104 3390 3000 FR102 FP888.
Inconfidentes Viagens e Turismo Ltda.
ME. Pregão Presencial SRP 03/2019.
Objeto: contratação de empresa especializada nos serviços de hospedagens e alimentação em estabelecimentos hoteleiros e
alimentícios, no Brasil e no exterior. Vigência: 12 meses. Vencimento: 22/04/2021.
Valor: R$ 40.000,00. DO: 02 01 01 04 122
0007 2009 3390 3900 FR100 FP86.
Thiago da Cunha Marteletto - Live Viagens. Pregão Presencial SRP
03/2019. Objeto: contratação de empresa
especializada nos serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, rodoviárias, traslados no Brasil
e Exterior. Vigência: 12 meses. Vencimento: 22/04/2021. Valor: R$ 42.000,00.
DO: 02 01 01 04 122 0007 2009 3390
3300 FR100 FP84.
Appa Serviços Temporários e Efetivos.
Adesão 03/2019. Objeto: 3º aditivo do prazo e do valor. Vigência: 08 meses. Vencimento: 02/11/2020. Valor: R$589.010,40.
DO: 02 06 01 04 122 0021 2022 3390
3700 FR100 FP190.
Transcotta Agência de Viagens Ltda.
Pregão Presencial 008/2020. Objeto:
Concessão onerosa para fins comerciais,
de espaço para instalação de guichês,
sendo remunerada mensalmente. Lote
III. Vigência: 12 meses. Vencimento:
13/06/2021.
Nilton Luiz Paes Andrade. Dispensa
056/2020. Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Professor Brito Machado,
nº 07, Bairro São Cristóvão, Ouro Preto/
MG, destinado ao funcionamento temporário da Creche Municipal Noêmia
Veloso. Vigência: 12 meses. Vencimento:
17/03/2021. Valor: R$ 72.000,00. DO:
02 007 001 12 365 0038 2234 3390 3600
FR101 FP 321.
Renato Adriano Daher Cabral. Dispensa 054/2020. Objeto: Contratação de
serviço especializado na substituição do
estofamento dos móveis da Secretaria da
Casa Civil. Vigência: 06 meses. Vencimento: 18/09/2020. Valor: R$ 4.000,00.
DO: 02 01 01 04 122 0007 2009 3390
3600 FR 100 FP85.
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 FR100 FP0470.
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 FR100 FP0470.

PROCLAMAS
DE CASAMENTO
Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil de Ouro
Preto. Oficial Titular: Roberta Corrêa Vaz de
Mello; Rua Paraná, nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG. Tel: (31) 3551-0422 E-mail: cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se: (se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da lei).
EDITAL 10615 - ANDRÉ LUIZ MALTA DE
OLIVEIRA, solteiro, brasileiro, Vendedor, natural de Ouro Preto – MG, nascido em 05/06/1989,
filho de Geraldo Magela Alves de Oliveira e Eliane
Malta Ribeiro de Oliveira. E LUDMILA THAIS
DE BRITO, solteira, brasileira, Assistente de
negócios, natural de Belo Horizonte – MG, nascida em 20/09/1993, filha Luiz Claudio de Brito
e Maria das Graças de Brito. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG
EDITAL 10616 - REMERSON BARRETO
DIAS, solteiro, brasileiro, Motorista, natural de
Ouro Preto – MG, nascido em 05/11/1983, filho
de Jairo Dias e Matilde Maria Barreto Dias. E
AMANDA AZEVEDO GOMES, solteira, brasileira, Fisioterapeuta, natural de Ouro Preto – MG,
nascida em 18/07/1987, filho José Caetano Gomes
e Dirlene Conceição de Azevedo Gomes. Ambos
residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG
EDITAL 10617 - BRUNO BRANDÃO DE
ANGELIS, solteiro, brasileiro, Médico, natural
de Belo Horizonte – MG, nascido em 29/06/1987,
filho de Luiz Antonio de Angelis e Wania Brandão
Paiva de Angelis. E XAYANE FREITAS MOREIRA, solteira, brasileira, Enfermeira, natural de
Ouro Preto – MG, nascida em 21/03/1990, filho
Carlos Moreira Neto e Rosely Arlinda de Freitas
Moreira. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG
EDITAL 10618 - ROSS ARMSTRONG, solteiro, nacionalidade Britânica, Fisioterapeuta, natural
de Carlisle Condado de Cúmbria, Inglaterra, nascido em 17/05/1977, filho de Geoffrey Armstrong e
Myra Armstrong. E SAMARA SILVIANO PEDROSA, solteira, brasileira, Advogada, natural de
Ouro Preto – MG, nascida em 09/04/1986, filha de
José Raimundo Pedrosa e Sara Silviano dos Prazeres. Ambos residentes e domiciliados em Ouro
Preto – MG.
EDITAL 10619 - WANDERSON GRAZIELLI MENDES DE JESUS, solteiro, brasileiro,
engenheiro, natural de Ouro Preto, MG, nascido
em 02/07/1984, filho de Walter de Jesus e Maria
das Graças Mendes de Jesus. E LUDMILA MAROTTA MAPA, solteira, brasileira, Engenheira,
nascida em 28/07/1991, RG MG 12.298.585, CPF
107.165.006-80, filha de Antônio de Pádua dos
Santos Mapa e Márcia Marotta dos Santos Mapa.
Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto
– MG.
EDITAL 10620 - EDER MARINHO MARTINS, divorciado, brasileiro, professor universitário, filho de Marinho Ventura Martins e Efigênia
Maria de Jesus. E ELISA DA SILVA BARRETO,
solteira, brasileira, Bióloga, natural de Ponte Nova/
MG, nascida em 31/12/1988, filha de João Puresa
Barreto e Roseli Denisete da Silva Barreto. Ambos
residentes e domiciliados em Ouro Preto/MG.
EDITAL 10621 - JOSÉ CARLOS PAES ANDRADE, divorciado, brasileiro, Autônomo, natural de Porto Firme - MG, nascido em 05/04/1964,
filho de José de Souza Andrade e Clara Janote Paes
Andrade E ROSANIA DE LOURDES BASILIO, solteira, brasileira, Professora, natural de Ouro Preto – MG, nascida em 04/04/1973, filha de José Basílio e Lourdes da Assunção Basílio. Ambos
residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
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Intervenção da SANEOURO leva
abastecimento para parte alta do São Cristóvão

Moradores relatam que antes dos trabalhos da concessionária sempre tiveram problemas como vários dias sem água
Desde que assumiu os trabalhos
em janeiro deste ano, o atendimento da SANEOURO recebia muitas
reclamações por falta d’água na
Rua Magnésio, antigo Logradouro,
no bairro São Cristóvão. Após um
estudo da rede de abastecimento do
local, uma equipe técnica realizou
uma intervenção no sábado (17)
para levar água aos reservatórios
dos moradores que sempre sofriam
com a falta de abastecimento. Cerca de 10 residências foram atendidas e para solucionar o problema,
a equipe teve que realizar uma interligação de redes, como explica
Lucilo Fernandes da Silva, supervisor de manutenção de redes da
SANEOURO. “Nós observamos
que em uma das redes não havia
água, então fizemos uma interligação de uma rede de 32mm em uma
de 25mm e agora o abastecimento
chega direto nas casas. Mas é bom
reforçar que para essa medida ser
mais eficiente os moradores da
parte baixa devem colaborar com
o uso consciente da água, principalmente nos horários de abastecimento”, pontua.
Os moradores contam que antes da regularização do fornecimento de água, o abastecimento só era
possível com ajuda de vizinhos. “A
falta de água aqui é desde sempre.
Há 15 anos eu ajudo meus vizinhos
da parte mais alta, pois a água raramente chegava até lá. Eles já ficaram meses sem abastecimento”,
conta Benedito Correia Maia. “Eu
posso afirmar que melhorou uns
90%. Nós já ficamos quatro meses
sem abastecimento e por isso cheguei até a instalar uma bomba na
casa da minha mãe para levar água
até a minha casa. Lembro que desde criança tínhamos que carregar
água de um Bicão que tinha perto
da caixa d’água, pois essa foi sempre a dificuldade aqui”, relembra
Silvania de Freitas. “Quero agra-

decer a equipe que fez o trabalho.
Foram muito atenciosos e voltaram
aqui para ver se o sistema estava
realmente funcionando... e está”,
comemora.
A superintendente da SANEOURO, Elisa Ribeiro, fala dos
próximos passos para melhoria do
abastecimento no local e também
das dificuldades do sistema de água
e esgoto. “Nós estamos estudando a
possibilidade de ativar uma bomba
no Poço Marambaia, o que vai reforçar o abastecimento para essa região. Os serviços de água e esgoto
em Ouro Preto é um grande desafio
devido ao sistema ser antigo e muito precário. Mas nós temos equipe
capacitada e experiência para cumprir as metas do contrato”, ressalta.
Além da parte alta do São Cristóvão, a SANEOURO já realizou
serviços de reforço e ampliação do
sistema de abastecimento da Caixa
III, que beneficia os moradores das
localidades atendidas pela Estação

de Tratamento de Água (ETA) do
Jardim Botânico. Assim, foram
contemplados também os bairros
Jardim Alvorada, Nossa Senhora
de Lourdes, São Cristóvão, São
Francisco, Antônio Dias, parte do
Centro Histórico, Alto da Cruz,
Piedade, Taquaral, Morro Santana,

Morro da Queimada, Morro São
João e Morro São Sebastião. “Essa ação beneficiou, principalmente,
a parte alta da cidade, que ficava
prejudicada com a insuficiência
de pressão nas redes e consequentemente ocasionava a falta de água
frequente”, enfatiza Elisa Ribeiro.

Prefeitura de Ouro Preto atende reivindicação
antiga da comunidade e dá início a obras
de saneamento e asfaltamento em
Cachoeira do Campo
“Essa é uma grande conquista.
É um sonho virando realidade. É
saneamento básico e isso é saúde.
Estamos todos muito felizes”. Foi
assim que o Luciano Carlos, morador do bairro Metalúrgico, em
Cachoeira do Campo, comemorou
o início da obra na Avenida Metalúrgicos. As melhorias começaram
neste mês e têm previsão de entrega
de 120 dias.
A obra está na fase final da drenagem e prevê ainda a construção
de sistema de água e esgoto, alargamento de uma ponte, e pavimentação asfáltica em toda a via. A avenida, construída há sete anos para
desafogar o trânsito no distrito, tem
800 m de extensão.
“Iniciamos as obras de infraestrutura. Estamos assegurando a
qualidade de vida dos moradores. E
estamos felizes por isso. Tramita na
Câmara um projeto para obtermos
recursos junto ao governo do Esta-

Ane Souz

Obras na Avenida Metalúrgicos

do. Precisamos da sensibilidade e
apoio dos vereadores para que esta
benfeitoria que está chegando em
Cachoeira do Campo seja estendida a outros distritos. É mais qualidade de vida, saúde e segurança
aos ouro-pretanos”, disse o prefeito

Júlio Pimenta. Outras frentes de
trabalho também foram abertas em
Cachoeira do Campo. Melhorias
estão sendo realizadas nas ruas C e
F no bairro Dionísio e nas ruas da
Marmelada e Sagrada Família no
bairro Tombadouro.
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Prefeitura inicia revitalização da Avenida JK
Mesmo enfrentando os desafios gerados pela pandemia do
novo Coronavírus, a Prefeitura de
Ouro Preto não tem deixado de realizar importantes obras por todo o
município e distritos. Uma delas é
na Avenida Juscelino Kubistschek
(JK), no bairro Bauxita, que teve
início na segunda-feira 11.
A obra é aguardada há muitos
anos pelos moradores e tem como
objetivo melhorar a qualidade de
vida da comunidade e o acesso de
veículos, que durante o período de
chuvas passam por dificuldades
por conta do surgimento de buracos
e várias poças de água ocasionadas
pela falta de redes de drenagens.

Inicialmente está sendo realizado o mapeamento de redes de água
e esgoto existentes no local, em seguida será feita a construção sistemas de drenagem em alguns pontos
onde ainda não há bueiros.
Após este trabalho, a Avenida será totalmente asfaltada desde
sua bifurcação com a rua Professor
Geraldo Nunes até a delegacia de
Polícia Civil. “O asfalto nessa via
é uma ação importante para o desenvolvimento da cidade, uma vez
que este trecho recebe grande parte
do tráfego pesado que circula no
município. Às margens da JK estão
localizadas várias lojas de matérias
de construção, fábricas de blocos,

madeireiras e outros segmentos
da construção civil, além do fluxo
contínuo de ônibus circulares. Por
isso, é necessário que se tenha uma
pavimentação de qualidade e com
durabilidade, e é isso que faremos”,
declarou o prefeito Júlio Pimenta.
Para Karina Milagres, que trabalha em um estabelecimento situado
na Avenida, esta obra “vai trazer
mais segurança e melhorias na mobilidade de veículos e pedestres por
meio da construção de faixas e bueiros que serão conectados à rede pluvial. Isso vai reduzir os problemas
ocasionados no período de chuva.
Acredito que a Prefeitura irá realizar
um bom trabalho aqui”, concluiu.

Ane Souz

Obras na JK tiveram inicio dia 11

Começou a 4ª etapa da Campanha de
Vacinação contra Gripe: adultos e
professores são os grupos prioritários

A

tendimento Sine OP se adapta à pandemia: A crise gerada pela
pandemia do novo coronavírus infelizmente provocou muitas demissões, principalmente no comércio local. Lojas fechadas sem receita
foram obrigadas a dispensar funcionários, e a demanda, principalmente
por seguro desemprego, cresceu significativamente no mês de maio do
corrente. Apesar de os requerimentos poderem ser feitos inteiramente
pela internet https://empregabrasil.mte.gov.br/, alguns trabalhadores, por
dificuldade de acesso à plataforma digital, precisam de suporte. Diante
da demanda reprimida, colocamos à disposição do trabalhador, a partir
de 19/05, canais de suporte do SINE Ouro Preto, sendo o email suporte.
sine@ouropreto.mg.gov.br e WhatsApp (31) 98462-5609, onde serviços
ofertados no SINE também podem ser solicitados.

Já começou em Ouro Preto a
quarta e última etapa da 22ª Campanha Nacional de Vacinação
contra a Influenza. A meta agora é
imunizar os professores das escolas
públicas e privadas e pessoas entre
55 a 59 anos de idade. Todos que
se enquadram nestes grupos prioritários devem se dirigir às Unidades
Básicas de Saúde.
Para receber a dose, é preciso
levar um documento de identificação com foto, cartão Nacional do
SUS e carteirinha de vacinação. Os
professores precisam levar também
um documento que comprove a atividade profissional: carteira de trabalho, contracheque ou mesmo um
crachá. Vale lembrar ainda que, nos
postos de vacinação, é obrigatório o
uso de máscaras.
Diferente da maioria dos municípios brasileiros, Ouro Preto já
superou a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Ane Souz

Até o momento, 20 mil pessoas já
foram imunizadas contra os vírus
Influenza A (H1N1), Influenza B e
Influenza A (H3N2) em todo o município. A vacina contra a gripe não
protege contra o coronavírus, mas
auxilia na exclusão do diagnóstico

para o Covid-19, já que os sintomas
são bastante parecidos.
A Prefeitura de Ouro Preto também informa que a vacinação para
todos os grupos prioritários anteriores será mantida até o término da
campanha.

elogiou.
A coordenadora da escola, Pia
Márcia Chaves Carvalho Guerra, 12 anos à frente da instituição,
destacou que a última reforma
aconteceu há 22 anos. “Isto foi em
1998. Essa intervenção agora era
muito esperada e bem vinda. É um
estímulo para todos nós. Receber a
escola reformada, após esta paralisação, é um presente. Os alunos a
partir de agora devem tomar posse
da escola se empenhando para alcançar bons resultados”, complementou.
Para Ana Rosa Xavier, secretária de Educação do Município,
essa reforma é mais um marco da
atual administração. “Essa escola
é da comunidade de São Bartolomeu. É necessário que eles tomem
posse e zelem por ela. Ficou uma
escola bonita e os estudantes do distrito merecem. Que esse período de
pandemia passe bem rápido e que
possamos, com a alegria de nossas
crianças, retomarmos as atividades
escolares”, destacou.
O prefeito Júlio Pimenta dá
sequência assim ao projeto de reformar todas as escolas municipais

que necessitam de melhorias até o
fim do mandato. “O primeiro passo para termos uma cidade melhor
é investir em Educação e Saúde e
nesse sentido estamos fazendo melhorias em todas as escolas municipais”, celebrou ele.
Sobre a Escola
A Escola Municipal Dr.
Washington de Araújo Dias foi fundada em 1938, e está localizada no
mais antigo distrito de Ouro Preto
- SÃO BARTOLOMEU - Arraial
minerador que nasceu às margens
do Rio das Velhas no final do século XVII. O distrito é formado por
um rico acervo histórico, cultural e
natural e é conhecido pela produção caseira de doces.
De 1938 ao final do ano de
1997, a escola pertenceu ao estado,
passando a ser municipalizada a
partir de 1998, quando foi reformada e ampliada. Revitalizada agora
em 2020, sua proposta pedagógica
prioriza a valorização do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural
local e o desenvolvimento integral
do educando, tendo como princípio
básico a inter-relação com a família
e comunidade.

Comunidade de São Bartolomeu
vai receber a escola totalmente reformada

No retorno às aulas, após a pandemia causada pelo coronavírus,
a comunidade de São Bartolomeu
vai ter um motivo a mais para comemorar. A Prefeitura de Ouro Preto vai entregar a Escola Municipal
Washington Dias de Araújo totalmente reformada.
A unidade de ensino passou
por uma completa reestruturação,
recebendo melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, além
de nova pintura na área interna e
externa do prédio, manutenção do
telhado, reformas dos banheiros,
dentre outras.
Com três salas de aula, salas de
professores e da diretoria, secretaria
e cozinha, bibliotecas, refeitório,
sala de informática e área de lazer, a
escola está preparada para oferecer
ensino de qualidade para os 24 alunos da educação infantil ao 4º ano.
Maria José da Silva, avó de 4
netos matriculados na escola, afirma que a reforma chegou em boa
hora. “É uma benção. Nós tivemos
receio que a escola fechasse. Vê-la
reformada e bonita é muito gratificante. Meus netos ficarão mais
motivados e irão aprender mais”,

Ane Souz

Ane Souz
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Cinco propostas para a Serrinha, Prestação de Contas
do 1º Quadrimestre
na revisão do Plano Diretor
de 2020 será online

A região da Serrinha, em sua
porção mais próxima à região do
bairro Cabanas, está no centro de
uma polêmica que envolve a ocupação de uma área que é considerada de grande relevância ambiental
e inclui parte da Zona de Amortecimento do Parque do Itacolomi,
uma espécie de área de proteção no
entorno desse tipo de unidade.
Conheça agora as cinco propostas para a região da Serrinha,
previstas na revisão do Plano Diretor de Mariana. Todas essas proposições já foram discutidas e aprovadas junto à equipe da Prefeitura, ao
Núcleo Gestor do projeto e durante
a audiência pública realizada no último mês de fevereiro.
1) Conservação Ambiental
A área rural que fica entre as
sedes de Mariana e Passagem de
Mariana e o Parque Estadual do
Itacolomi, que abriga a maior parte da região chamada de Serrinha,
está definida como Zona de Conservação Ambiental de acordo com
a proposta de revisão do Plano Diretor. Isso significa que ela é destinada à manutenção e à conservação
dos recursos naturais ali existentes.
2) Criação de Área de
Proteção Ambiental
Além disso, essa mesma parte
da área rural está sendo proposta
como Área Especial de Valorização do Patrimônio Cultural e Am-

biental, onde estão sendo indicadas
novas unidades de conservação. A
Área de Proteção Ambiental (APA)
Sudoeste é uma das unidades de
conservação propostas nesta revisão do Plano Diretor.Ela foi defendida pela comunidade de Passagem
de Mariana nas discussões com a
população. A proposta é que a nova APA se estenda entre o Parque
Estadual do Itacolomi e as sedes
de Mariana e de Passagem, da divisa com Ouro Preto até o pico da
Cartuxa, englobando assim toda a
região da Serrinha.
3) Baixa densidade de ocupação
A faixa de área urbana que contorna o sul da região do Cabanas,
por exemplo, está definida como
Zona de Proteção Paisagística e
Ambiental, que prevê ocupação de
baixíssima densidade.
4) Criação de parque
para turismo de aventura
Está sendo proposta ainda a
criação de um parque municipal
dedicado ao turismo de aventura, localizado entre o sul da sede
municipal e o Parque Estadual do
Itacolomi, e englobando também
uma parte da região da Serrinha.
O objetivo principal desta proposta é inibir o processo de expansão
informal da região do Cabanas em
direção à Zona de Amortecimento
do Parque Estadual do Itacolomi,
que está sendo alterada no âmbito

do processo de revisão do seu plano
de manejo.
5) Construção de moradias em
outras áreas da cidade
Por fim, outra proposta desta
revisão do Plano Diretor, que indiretamente contribui para a proteção
da região da Serrinha, é a criação de
Áreas Especiais de Interesse Social
Vazias ou Subutilizadas em outros
locais mais adequados na sede
municipal. Elas serão destinadas à
implantação de empreendimentos
habitacionais para atender famílias de baixa renda promovidos ou
apoiados pelo poder público.

A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Planejamento,
Suprimentos e Transparência, realiza no dia 29 de maio a Prestação de
Contas do 1º Quadrimestre referente ao ano de 2020. Devido à pandemia
do COVID-19, o evento, será exclusivamente online, com transmissão ao
vivo no canal do YouTube da Secretaria de Planejamento de Mariana.
Dúvidas, esclarecimentos, críticas, sugestões e manifestações deverão
ser enviados para o e-mail orcamento@mariana.mg.gov.br. Sendo analisadas e respondidas de forma a garantir a participação da população.
A audiência acontece regularmente, cumprindo com o dever da transparência e seguindo os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Exerça seu papel cidadão e participe de sua casa.
Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2020
Data: Sexta-Feira, 29 de maio. Horário: 18h. Local: Canal da Secretaria de Planejamento de Mariana no Youtube.
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Marianenses recebem novo
Prefeitura inicia projeto
espaço de atendimento à saúde
para revitalização de
com a entrega do CAPSij
equipamentos esportivos
Os eventos e atividades esportivas estão suspensos devido a pandemia do novo coronavírus. Entretanto, a Prefeitura de Mariana continua com ações voltadas aos desportos, uma delas
é o projeto de revitalização dos equipamentos esportivos da cidade.
A proposta vem com o objetivo de implementar uma política de democratização do esporte, além de economizar gastos aos cofres públicos. As manutenções estão sendo realizadas
nos equipamentos dos bairros Rosário, São Gonçalo, Chácara, Cartucha, Águas Claras, Barro
Branco e Vila Maquiné.
A intenção é ampliar o alcance do projeto, sendo assim, o prefeito Duarte Júnior já garantiu
que vai levar as ações para outras comunidades e também para a zona rural. Nos próximos
dias, será a vez da comunidade da Vargem ser atendida pelo projeto e ter seus equipamentos
esportivos revitalizados.
Além da manutenção dos equipamentos, o projeto também trouxe inovação. A quadra da
Colina vai receber piso sintético, sendo a primeira do município com esse material. Ele tem
melhor custo benefício para o poder público e aprimora a prática do futebol society.
O assessor técnico de Desportos, Wagner Flávio, ressaltou que essas ações vão incentivar
cada vez mais a prática de atividades físicas.“Investir no esporte é investir na saúde, na educação e na qualidade de vida dos marianenses”, disse.

SAAE Mariana informa:

Novo local atenderá crianças e adolescentes portadores de
transtornos mentais graves e persistentes no município e região

Na sexta-feira (15), a
população de Mariana recebeu o novo Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij). O espaço,
localizado no centro histórico da cidade, foi reformado
e ganhou novas áreas, o que
possibilita a ampliação do
atendimento, tratamento e
acolhimento de crianças e
adolescentes portadores de
transtornos mentais graves
e persistentes no município
e região.
As obras foram realizadas pela Fundação Renova e fazem parte do compromisso firmado
entre a instituição e a Prefeitura Municipal de Mariana. A Secretaria de Saúde do município fará
a gestão do novo centro, na rua Senador Bawden, número 61, no centro de Mariana. O local,
que originalmente possuía 100 metros quadrados, passa a ter 300 metros quadrados de área
construída e mobiliada. E conta com novas salas de atendimento, um centro de enfermagem e
acolhimento, além de uma área de oficina de trabalho para as equipes de saúde.
O Centro também ganhou uma área externa com jardim. “Esse é um diferencial da nova
estrutura, que possibilitará o desenvolvimento de atividades psicossociais complementares”,
destaca Igor Damiani, especialista do Programa de Saúde da Fundação Renova.
O atendimento do novo CAPSij será integral e realizado por uma equipe multidisciplinar
formada por psicólogos clínicos, psiquiatra, assistentes sociais, fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais, sociólogo e arteterapeuta, como consta no Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde.
Funcionamento
De acordo com a Prefeitura de Mariana, devido ao enfrentamento do novo coronavírus, os
atendimentos presenciais no CAPSij serão restritos aos casos de urgência e/ou alta complexidade. Os demais quadros terão assistência remota. Para qualquer dúvida e orientação, os marianenses devem entrar em contato por meio do telefone: 3558-5494.
Obras no período de pandemia
As obras do novo CAPSij haviam
sido paralisadas em 20 de março devido
à pandemia de coronavírus, mas foram
retomadas no início de abril após acordo da Prefeitura de Mariana com a Fundação Renova. As intervenções foram
realizadas com todas as recomendações
do Ministério da Saúde. Os colaboradores voltaram ao trabalho respeitando o
distanciamento mínimo de 2 metros, o
uso de máscaras e álcool em gel, além
de terem a temperatura corporal aferida
diariamente. Os trabalhadores que pertenciam ao grupo de risco não voltaram
às atividades.

A partir da próxima segunda-feira (25), o SAAE inicia
a operação tapa buracos. Caso você saiba de um local que
houve intervenção do SAAE e ficou algum buraco sem
recomposição de asfalto, nos informe sua demanda. Ligue
115 ou mande uma foto do local com o endereço para o
nosso WhatsApp: (31)3557-9300. As demandas recentes
serão encaminhadas por nossa própria equipe. O prazo
estimado para execução são de 15 dias. SAAE Mariana,
trabalhando com transparência e responsabilidade.

Prefeitura de Mariana divulga novas
medidas de prevenção contra coronavírus
Como adiantado na transmissão ao vivo que o prefeito
Duarte Júnior realizou na quarta-feira (13), em sua conta no
Facebook, foi publicado nesta sexta-feira o Decreto que suspende os alvarás das agências bancárias a partir da próxima
segunda, dia 18 de maio. Com duração de sete dias, o Decreto
prevê que, durante esse período, nenhuma agência poderá realizar atendimento ao público. Já as Lotéricas estarão efetuando atendimento exclusivamente de saque e depósito, estando
proibida a realização de apostas e outros serviços.
A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estarão atendendo normalmente os seguintes serviços: Saque de
INSS; Saque de Seguro Desemprego; Saque do Bolsa Família; Pagamento de PIS/Abono Salarial; FGTS; Auxílio Emergencial; Programa Emergencial de Manutenção do Emprego

e Renda; e o Pagamento de PASEP. Seguindo os protocolos de
convivência e de distanciamento social.
O uso de máscara, obrigatório desde o Decreto Municipal
nº 10.063, publicado em 15 de abril, agora também estabelece
uma multa de R$50,00 em casos de descumprimento. No caso
de empresas, obrigadas a distribuir máscaras e prover material
para limpeza das mãos, a multa pode chegar até 15 mil reais
por dia.Com exceção dos serviços considerados essenciais, o
restante das empresas e lojas deverão permanecer fechadas.
Caso algum local esteja irregularmente aberto, o marianense
deve reportar ao Disk Aglomeração (31) 99707-4122, à Guarda Civil ou a Polícia Militar. Você pode conferir todas essas
informações diretamente no Decreto, basta acessar o site da
Prefeitura de Mariana.

João João
de
de
Carvalho
Carvalho

A CIDADE
A CIDADE
E EU E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br
drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Francisco símbolo de
paz e harmonia
O PAPA Francisco sempre conhecido por seu posicionamento progressista aconselhou as portas abertas à misericórdia e à
coragem apostólica. É realmente um autêntico homem de Deus,
colocado em 2013, como Chefe da Cristandade, para conduzir e
orientar o mundo Cristão, em tempos tão difíceis. É ele o primeiro
papa não Europeu dos tempos modernos e o primeiro papa Jesuíta da História.
Teve que enfrentar as questões do Banco do Vaticano, a pedofilia de altos membros do Clero, até a oposição sistemática de
alguns Cardeais que não aceitaram a posição definida pelo Concílio Vaticano II, que “abriu as janelas para o mundo” segundo as
próprias palavras do extraordinário Papa João XXIII.
Refiro-me, especialmente ao Cardeal dissidente Raymond
Burke, que pertencia ao sistema judicial interno do Vaticano, e se
tornou um inimigo implacável do papa que o demitira da função.
É algo parecido, no Brasil, com o nosso Presidente e o Ex-Ministro
da Justiça que saiu atirando por todos os lados.
Em dezembro de 2015, o papa Francisco fez um de seus mais
veementes discursos, no Natal, acusando a Cúria de “Alzheimer
espiritual”. Lembro-me da reação daqueles que se consideravam
ofendidos afixarem – da noite para o dia – pôsteres questionando
o Papa “onde está a tua misericórdia?”. Este episódio só pode ter
sido obra de elementos descontentes com o Vaticano!
“Eram duas correntes diametralmente opostas e os introvertidos (tradicionalistas) e os extrovertidos (progressistas). Aqueles
põem a culpa no abandono das verdades universais e das práticas
tradicionais. Estes acham que as mudanças na igreja não foram
suficientes ou suficientemente rápidas”(Andrew Brown).
O Papa Francisco convocou o cardeal hondurense Oscar Rodrigues Maradiaga, com a missão de limpar a casa. O mais importante é que o atual papa está brilhando pelas suas fortes e precisas
atitudes na direção do barco de Pedro (Igreja), num mundo cheio
de problemas de toda sorte e, sobretudo, com um nome respeitado
e querido pelos fiéis católicos do mundo inteiro, e, com o apoio e
admiração dos líderes políticos e religiosos em geral. É um respeitado interlocutor entre quase todos os poderosos do mundo. Sempre levando a palavra “da misericórdia, do amor e da esperança”
que o mundo tanto precisa.
“Grande liderança espiritual e política. Papa Francisco se tornou rapidamente símbolo de paz, de harmonia, exemplo máximo
da aceitação do outro, da compreensão do diferente. Ninguém
poderia imaginar, nem mesmo a própria Igreja, o carisma que
Francisco alcançaria entre fiéis e não fiéis; ninguém poderia fazer
ideia da força de sua voz, quando, em 2013, a fumaça da chaminé
anunciou o novo papa: naquele momento, teve início um pontificado revolucionário, sem precedentes. Para além da Igreja Católica,
para além de qualquer barreira, o Papa, com seu diálogo franco,
sua linguagem acolhedora, que muito nos abraça, vem conquistando grande parte do mundo e nos colocando para refletir, de modo crítico, sobre os direitos mais básicos do ser humano, sobre a
misericórdia, e, por que não, sobre a humanidade de que nosso
mundo tanto precisa”.
ENFIM, é importante que haja um diálogo, inteligência e integração. Estes são os caminhos mais fortes que conduzem à união
entre pessoas, estados e nações. A vida não para! Ela segue o
tempo, rumo à eternidade.
O Papa Francisco “apresenta uma visão teológica profundamente reformadora”, atual e necessária.
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Alunos da rede pública de Mariana recebem
conteúdos digitais durante isolamento
Vídeos lúdicos e educativos também estão sendo publicados
no canal Mundo Jojoba no YouTube

Para que as crianças e jovens
mantenham contato com atividades
educativas e pedagógicas enquanto
estão em casa, no período de isolamento social, a Companhia Lunática, em parceria com a Fundação
Renova, está produzindo vídeos
lúdicos e educativos. A série de
conteúdos digitais é enviada para
alunos da rede pública de Mariana
(MG) e também é publicada no canal Mundo Jojoba no YouTube.
Os episódios de “Em Casa com
Jojoba” trazem jogos da cultura popular, contação de histórias, música
e dança. Além disso, a personagem
Jojoba, que apresenta os vídeos, dá
dicas de cuidado e segurança para o
combate do novo coronavírus.
O conteúdo é distribuído via
WhatsApp por diretores de escolas
para pais de alunos da rede pública

de Mariana. Os vídeos são divulgados às segundas, quartas e sextas,
às 10h. Inicialmente, serão 15 episódios com cerca de 10 minutos. A
série também será disponibilizada
no YouTube da Fundação Renova
após a apresentação de todos os
episódios.
“Os vídeos são uma oportunidade para atrair a atenção das crianças a algo educativo e fora da televisão, estimulando inclusive momentos de interação dos pais com
seus filhos”, destaca a analista de
Educação e Cultura da Fundação
Renova, Maria Fernanda Massimo.
Um dia antes da veiculação dos
vídeos, são enviadas chamadas por
meio do Whatsapp convidando para assistirem aos episódios. Além
disso, o público recebe materiais
que complementam os vídeos prin-

cipais com dicas de leitura e trava-línguas, por exemplo.
A ação é realizada pela Fundação Renova e faz parte do projeto
de sociabilidade para crianças e
jovens do Programa de Recuperação de Escolas e Fortalecimento
da Educação Pública na Bacia do
Rio Doce. A iniciativa tem parceria
com a Secretaria de Educação de
Mariana e é produzida pela Companhia Lunática.
Produção
A equipe envolvida na produção dos conteúdos permanece em
isolamento e segue uma metodologia específica de trabalho, que
inclui reuniões virtuais e respeita
a todas as normas do Ministério da
Saúde para prevenir a disseminação do coronavírus.

Samarco apoia prevenção do coronavírus
com doação de máscaras para comunidades

No intuito de ampliar sua contribuição na prevenção e no
combate ao novo coronavírus, a Samarco está realizando, a
partir desta terça-feira (19), a doação de cerca de 33,5 mil máscaras de tecido para que as prefeituras dos municípios da área
de influência dos complexos de Germano (MG) e Ubu (ES)
possam distribuir para as comunidades. Todas foram produzidas conforme as melhores especificações técnicas e adquiridas
de fornecedores locais, fomentando também a geração de renda
e a economia da região.
A distribuição das máscaras para as comunidades ocorrerá
em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Matipó, em Minas Gerais, e
Anchieta, Guarapari e Piúma, no Espírito Santo. Junto com a
máscara, a população receberá um material informativo com
recomendações e boas práticas de utilização.
A Samarco já forneceu máscaras de tecido para todos os
empregados próprios e seus familiares e também para terceiros
mobilizados em seus complexos industriais. O uso de máscaras pela população é recomendado por autoridades de saúde,
pois funcionam como barreira física que dificulta a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz ou pela boca do usuário
no ambiente. Em diversas cidades, sua utilização passou a ser
obrigatória para circulação em vias públicas e acesso a estabelecimentos públicos, comerciais e bancários. Com mais esta ação, a Samarco reforça seu compromisso de atuar de
forma ativa na prevenção do coronavírus e nos cuidados com a saúde e a segurança das pessoas

Pré-candidato a vereador de Prefeitura de Mariana determina paralisação
Mariana faz apelo para criação das obras da Fundação Renova
do Fundo Municipal de
As atividades ficarão suspensas até o dia 31 de maio
A Prefeitura de Mariana detransmissão do vírus no município,
apresentarem resultado positivo
Amparos as Empresas
terminou, nesta quinta-feira (21) a
uma vez que, o plano de ação da
de COVID-19. Na publicação da
O pré-candidato a
vereador de Mariana,
Arlindo Luís, fez um
apelo em suas redes
sociais, nesta terça-feira
(18) em apoio a criação
do Fundo Municipal de
Amparos as Empresas.
De acordo com Arlindo,
nesta iniciativa uma porcentagem dos impostos
recolhidos no município
seria revertida para um
fundo, que pode vir a ser
usado em situações de
emergência, por exemplo, na atual crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. “O fundo é uma espécie
de poupança forçada com o intuito de amparar as empresas em situações
vulneráveis”, explicou. Arlindo incentiva os atuais vereadores e os prefeitos
das cidades vizinhas a aderirem à ideia. Ele ainda afirma já ter apresentado
a ideia para alguns empresários. “Estive conversando com vários empresários e todos enxergam com bons olhos a criação deste fundo aqui na cidade
de Mariana. Fica como sugestão aos vereadores, para verificar esta possibilidade e apoiarem o prefeito Duarte Júnior com essas medidas.”, disse.

paralisação das obras da Fundação
Renova no município até o dia 31
de maio. A ordem foi estabelecida
através da Recomendação Técnica
Nº35. Na mesma data foi noticiado
o fechamento dos acessos ao canteiro de obras do loteamento do
Novo Bento Rodrigues e Paracatu.
De acordo com a prefeitura, a
iniciativa é necessária para evitar a

retomada das atividades da Fundação não contemplam “a descrição
das ações de testagem rápida, monitoramento e isolamento de casos
suspeitos e confirmados, assim como a comunicação desses casos ao
Comitê Gestor de Enfrentamento
ao Coronavírus”.
A medida foi tomada após
dois funcionários terceirizados

Prefeitura consta a informação que
Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde - COVID-19 vem recebendo,
diariamente, denúncias de casos
confirmados para coronavírus nas
empresas que prestam serviço à
Renova e que estes casos estariam
sendo subnotificados pelas terceirizadas. “Este Comitê realizou testagem em um contato domiciliar de
um referido funcionário de terceirizada que teve resultado positivo
para COVID-19, tendo também
este contato, resultado positivo. E
nas últimas 48 horas, este Comitê
foi informado, por laboratórios privados, de dois casos confirmados
nas empresas que prestam serviço
à Renova”.
A nota determina que a Fundação deve apresentar um plano
de ações que serão realizadas para
o enfrentamento e monitoramento
dos casos de COVID-19.

, 22 de maio/2020
O LIBERAL Ed.1389 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

“SAAE Itabirito, por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente
- CODEMA, torna público que solicitou,
através do Processo nº 5645/2019, Licença Ambiental, para Intervenção em mata
ciliar para instalação de travessia aérea
de duto para elevação de esgoto, no endereço Rua Engenheiro Simão Lacerda,
S/N Padre Eustáquio - Itabirito/MG."
Aviso de Julgamento da Proposta
e Habilitação – O SAAE de Itabirito
torna público que realizou abertura da
Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº047/2020, na modalidade de
Pregão Presencial nº028/2020, S.R.P. nº
011/2020 Objeto: Registro de preço para
futuro e eventual fornecimento de hidrômetro multijato e suas respectivas conexões a serem utilizados em novas ligações
de água do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, do edital,
Empresas Vencedora e Habilitada Renova
Ltda. – ME, perfazendo este pregão um valor total R$205.550,00 (Duzentos e cinco
mil quinhentos e cinquenta reais), Itabirito
/ MG, 15/05/2020 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento
de Hidrômetro. Referência: Processo
Licitatório nº047/2020, na modalidade
Pregão Presencial nº028/2020 S.R.P. nº
011/2020, Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada: Renova Ltda. - ME,
Objeto: Registro de preço para futuro e
eventual fornecimento de hidrômetro multijato e suas respectivas conexões a serem
utilizados em novas ligações de água do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, do edital, Valor total
deste contrato: R$85.200,00 (Oitenta e
cinco mil e duzentos reais), Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Até
31/12/2020. Data da assinatura do contrato: 15/05/2020. 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
nº048/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº029/2020, Objeto: para
contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de levantamento topográficos, nivelamento, cadastro georreferenciado de redes coletoras e interceptores
de esgotamento sanitário no município de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I do edital, Empresa Vencedora
e Habilitada Marcial Engenharia Ltda. –
ME, perfazendo este pregão um valor total
de R$11.226,90 (Onze mil duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos), Itabirito
/ MG, 18/05/2020 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Topografia. Referência: Processo Licitatório nº048/2020, na modalidade Pregão Presencial nº029/2020,
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada: Marcial Engenharia Ltda.
– ME. Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviço de levantamento topográficos, nivelamento, cadastro georreferenciado de redes coletoras
e interceptores de esgotamento sanitário
no município de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I do edital, Valor
total deste contrato: R$11.226,90 (Onze
mil duzentos e vinte e seis reais e noventa
centavos), Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Até 31/12/2020. Data
da assinatura do contrato: 18/05/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Suporte
ao Sistema Administrativo. Referência:
Pregão Presencial nº020/2017, Contrato
SAAEITA053/2017 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: ASI Sistemas de Informação Eireli – EPP. Objeto: contratação de
empresa especializada para o fornecimento
de licença de uso sob a forma de locação
de um sistema (Software) de Gestão Pública, incluindo manutenção, atualização e
suporte, bem como a respectiva instalação,
configuração, migração e implantação dos
dados atuais existentes e o modulo obra,
ao SAAE de Itabirito MG. Valor mensal:
R$12.283,57 (Doze mil duzentos e oitenta
e três reais e cinquenta e sete centavos),
Valor Total: R$85.984,99 (Oitenta e cinco
mil novecentos e oitenta e quatro reais e
noventa e nove centavos). Forma de pagamento: 05 (cinco) dias após a emissão e
aceite da nota fiscal. Vigência: fica aditado
para 07 (sete) meses ate 31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.1.711.4.030

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato
da Ata nº011/2020 - Registro de Preço 011/2020 - Processo Licitatório nº047/2020
– Pregão Presencial nº 028/2020 – Objeto registro de preço para futura e eventual fornecimento de hidrômetro multijato e suas respectivas conexões a serem utilizados em
novas ligações de água do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme especificações do Anexo I do edital. Conforme FORNECEDOR e Relação de
objeto descrito abaixo: Fornecedor: Renova Ltda. - ME. CNPJ: 28.470.827/0001-88.
Dotação Orçamentária - Nome da Empresa: Renova - Saga MS 1.5
Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço Total

1

Hidrômetro de ½”:

Peças

1500

89,00

133.500,00

2

Hidrômetro de ½” com saída
pulsada

Peças

100

91,00

9.100,00

3

Hidrômetro de ½” (a base
de troca)

Peças

730

85,00

62.050,00

4

Hidrômetro de ¾”

Peças

10

90,00

900,00

Valor Total: R$205.550,00 (duzentos e cinco mil quinhentos e cinquenta reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 15/05/2020.
33.90.40.04 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 18/05/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo de Prazo
do Contrato de Prestação de Serviço
Publicação em Jornal. Referência: Pregão Presencial nº034/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratado: Saliba &
Rendeiro de Noronha Ltda. Objeto: Prestação de serviço de publicação de extratos
de contratos, aditivos, convênios, decisões
da comissão permanente de licitação e
demais atos e informações advindos da
administração pública em periodicidade
semanal, com ampla circulação regional,
incluindo o Município de Itabirito – MG.
Valor do centímetro: R$15,30 (quinze
reais e trinta centavos). Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica aditado por mais 07 (sete)
meses até 31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.171140303390.39.33. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 22/05/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Manutenção
do Sistema de Apuração de Ponto Eletrônico. Referência: Processo Licitatório
nº054/2020, Dispensa de Licitação nº
016/2020, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratado: Sisponto Sistemas Inteligentes Eireli. Objeto: Manutenção do Sistema
da Apuração do Ponto Eletrônico. Valor
mensal: R$150,00 (Cento e cinquenta
reais). Vigência: Fica contratada por 07
(sete) meses. Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: até 31/12/2020. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
Dispensa: 01/06/2020. 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
nº049/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº030/2020, Objeto: Para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de reforma da Sede
Administrativa do SAAE com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações descritas no anexo
I, do edital, Empresa Vencedora e Habilitada Alpha Produtora e Serviços Eirelli,
perfazendo este pregão um valor total de
R$36.000,01 (Trinta e seis mil reais e um
centavos), Itabirito / MG, 19/05/2020 –
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Pintura da Sede do SAAE.
Referência: Processo Licitatório nº.
049/2020, na modalidade Pregão Presencial nº030/2020, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Empresa Contratada: Alpha Produtora e Serviços Eirelli, Objeto:
Para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma
da Sede Administrativa do SAAE com
fornecimento de materiais e mão de obra,
conforme especificações descritas no anexo I, do edital, Valor total deste contrato:
R$36.000,01 (Trinta e seis mil reais e um
centavo), Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2020. Data da
assinatura do contrato: 19/05/2020. 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
nº050/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº031/2020, Objeto: Para

contratação de empresa especializada em
serviço de manutenção e adequação com
reposição de peças, nos sistemas elétricos
e pneumáticos dos atuadores e válvulas
solenoides da ETA do SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG, conforme especificações
descritas no anexo I, do edital, Empresa
Vencedora e Habilitada Elétrica Vila Rica
Ltda., perfazendo este pregão um valor
total de R$20.900,00 (Vinte mil e novecentos reais), Itabirito / MG, 21/05/2020
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 035/2020 - 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° 055/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº035/2020,
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de macro medidor
de vazão ultrassónico e válvulas redutoras
de pressão para atender de forma eficaz a
demanda do Sistema de Abastecimento de
Água do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital. No
dia 05/06/2020 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 – 036/2020 – S.R.P.
012/2020 - 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°
056/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº036/2020 – S.R.P. nº 012/2020.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais
elétricos, a serem utilizados na execução
dos serviços de manutenção preventiva,
corretiva dos equipamentos e instalações
elétricas e demais locais pertencentes ao
SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, do edital no dia
08/06/2020 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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Prefeitura de Itabirito
reinaugura o Centro de
Especialidades Médicas

A participação na cerimônia foi restrita por conta das
medidas de prevenção ao coronavírus
A Prefeitura de Itabirito
entregou à população o
Centro de Especialidades
Médicas (CEM) na tarde
da última quarta-feira, 20
de maio. A reinauguração
aconteceu de forma restrita,
respeitando as orientações
de prevenção por conta
do coronavírus. O prefeito
Orlando Caldeira, o vice-prefeito Élio da Mata, o
secretário de obras Antônio
Simões, vereadores e outras
autoridades se reuniram
para a entrega oficial do
espaço, que passou por uma
reforma.
Durante o pronunciamento, o prefeito enalteceu a
todos que contribuíram para
o bom êxito da obra. “Parabenizo o governo anterior
pela iniciativa de projetar
a transformação do antigo
prédio da policlínica. Agora
temos a oportunidade de
entregar para a população.
Itabirito recebe um Centro
de Especialidades Médicas
de alto nível e tenho certeza
que esse espaço vai ser de
grande valia para a saúde
dos itabiritenses. Todos os
envolvidos para que essa
obra fosse concretizada
estão de parabéns, mas principalmente os funcionários
da Secretaria de Obras e da
Secretaria da Saúde”, destaca o prefeito.
Após a abertura simbólica da unidade, que engloba
o Laboratório Municipal, as
autoridades que participaram do evento puderam ver
detalhes da nova estrutura
da saúde pública de Itabirito.
“O espaço conta com seis
consultórios multiuso, consultório para oftalmologia,
consultório para ortopedia,
sanitários com acessibilidade, recepção, entre outros
espaços que dão todo o conforto para pacientes e profissionais da saúde”, explica
Élio da Mata, vice-prefeito
de Itabirito.
A instalação de iluminação de LED, câmeras de
vídeo para monitoramento
e sistema de hidrantes são
outras novidades trazidas ao
prédio com a reforma. A reinauguração pode ser acompanhada ao vivo pela página
da Prefeitura no Facebook.
Anúncios
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Nove Décadas: No último dia 18, os amantes
da boa música comemoraram os 90 anos de
fundação da Corporação Musical União Itabiritense. Quantas histórias, quantos músicos formados, quanta alegria ao longo destas décadas. Nossos pais e nossos
avós à reverenciavam, a geração atual aplaude sempre a dedicação,
o talento e a disciplina desta banda que faz história em nosso município. Ao presidente Leandro Leite, diretores e músicos nosso carinho
e admiração. Parabéns!
Vó Marilene: Os avós Marilene e Luís, do Bairro de Lourdes, estão
rindo à toa com a chegada de Manoela Vitória no último dia 07 de
abril. Os pais são Poliana Estefany e Jefferson Talles. Manoela já é o
xodó da família, à ela nossos votos de boas-vindas.
Por onde anda? Guilherme Ferreira de Pádua, ex-atleta do Borrachudo. Laboratorista da Usina Queiroz Júnior, implementou uma das
primeiras lojas de conserto de eletrodomésticos da city, Torcedor do
Vasco e do time do outro lado da lagoa. Sempre amigo e participativo
ele é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Nosso abraço: Ao Jairo, da Mercearia de Casa Branca. Sempre primando pela qualidade e bom atendimento, Jairo é líder de valor que
conta com a amizades e reconhecimento de toda população da grade
Glaura e adjacências.
Sob os aplausos: O músico José Arimatheia Cruz destaca as funcionárias Adryele Maia e Elisangela Rosendo da Drogaria Perpétuo
Socorro, do Bairro Praia, que vai realizando um trabalho auspicioso
no sistema de atendimento, conquistando clientes através da arte de
atender bem.
Caldos: Nestes tempos de pandemia e noites com temperatura baixa, parecendo friozinho de Julifest, a melhor opção é ficar em casa
e aproveitar a oportunidade de se deliciar com os caldos da Magic
Burguer de Gilberto Teixeira. Confira as opções e conte com um
atendimento que tem feito a diferença na região.
Alma de poeta: Querendo ou não, todos vamos envelhecer, as pernas vão pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no
espelho vai se alterar gradativamente e perderemos a estatura, lábios
e cabelos. A boa notícia é que a alma pode permanecer com humor
dos 10 ou viço dos 20, além do erotismo dos 30 anos. O segredo não
é reformar por fora. É acima de tudo renovar a mobília interior, tirar
o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas e arejar o ambiente.
O tempo irá corroer o exterior e quando ocorrer, o alicerce precisa
estar forte para suportar (Adélia Prado).
Para refletir: Aprenda com o ontem, viva por hoje e tenha a esperança no amanhã. (Ashley Tisdale)
Em destaque:
Vanessa de Paula
Silva, filha de Valdivino Silva e Ana Alves.
Ela é referência do
EPA Supermercados e
com seu jeito simples
vai conquistando novas amizades e agregando valores na arte
do bom atendimento.
Vanessa é sinônimo
de charme, delicadeza,
competência e
profissionalismo.
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Prefeitura de Itabirito adere ao
Programa “Minas Consciente”

Governo do Estado busca orientar atuação dos municípios para
enfrentamento à pandemia nas atividades comerciais

Foi sancionado, nesta sexta-feira (15), o decreto n° 13.184,
que trata da adesão do município
ao Programa “Minas Consciente”,
que busca conduzir a atuação dos
municípios de forma coordenada,
controlada e efetiva para o enfrentamento da Covid-19. O plano visa
à possibilidade de flexibilização
das medidas de isolamento social,
de forma gradativa e responsável,
buscando a normalização das atividades econômicas, sem que isso
cause impacto negativo à situação
da pandemia no Estado. O município, então, deverá acatar as determinações impostas no programa,
regulando os setores econômicos
conforme orientação do governo
do estado.
O plano “Minas Consciente”
classifica os setores econômicos
em quatro “ondas”:
Onda verde – serviços essenciais;
Onda branca – baixo risco;
Onda amarela – médio risco;
Onda vermelha – alto risco (a
serem liberadas para funcionamento de forma progressiva, conforme
indicadores de capacidade assistencial e de propagação da doença).
A Prefeitura deverá encaminhar, regularmente, ofício contendo informações atualizadas à
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado. Por meio
das informações enviadas, além
dos dados da Secretaria de Estado

da Saúde (SES-MG), as ondas são
adequadas de acordo com o cenário
apresentado, podendo avançar na
reabertura gradativa ou retroceder,
caso apresente resultados negativos. O monitoramento de dados
epidemiológicos, leitos e ocupação
são analisados diariamente. Curvas
de tendências globais e regionais
passam por análises semanalmente. Através destes dados, a cada 21
dias é feito o marco de tomada de
decisões. A partir destes marcos, é
determinada a onda adequada ao
cenário.
Entenda a onda
Com a adesão ao programa, é
o Governo de Minas que determina em que onda nossa cidade está e
quando ela pode mudar, avançando
ou recuando na permissão de abertura de atividades econômicas.
O município de Itabirito faz
parte da macrorregião central do
estado. De acordo com os dados
já obtidos pelo governo, as ondas
aplicadas de acordo com o cenário
atual são a verde e branca. Desta
forma, apenas os serviços relacionados às estas ondas poderão funcionar.
Confira:
Onda Verde (serviços essenciais): Agropecuária, alimentos,
bancos e seguros, construção civil
e afins, indústria em geral (fábrica,
energia, extração, produção, siderúrgica e afins), saúde, telecomunicação, comunicação e imprensa,

transporte, veículos, correios, tratamento de água, esgoto e resíduos,
cadeia produtiva e atividades acessórias essenciais.
Onda branca (baixo risco):
Antiguidades e objetos de arte,
armas e fogos de artifício, artigos
esportivos e jogos eletrônicos, floriculturas, móveis, tecidos e afins e
outras atividades acessórias.
Normas de funcionamento do
programa “Minas Consciente”
As normas de higienização e
distanciamento permanecem as
mesmas já aplicadas anteriormente
no município, seguindo as determinações da secretaria de saúde do estado e OMS (Organização Mundial
da Saúde).
Para informações sobre horários de funcionamento, bem como
adequação às normas do programa
para cada estabelecimento de acordo com a atividade praticada. Consultas: mg.gov.br/minasconsciente
A Prefeitura conta, novamente,
com a colaboração e comprometimento dos comerciantes e população, mantendo os padrões de
higiene, normas do programa “Minas Consciente”, isolamento social,
principalmente para pessoas pertencentes ao grupo de risco e que
sejam evitados quaisquer tipos de
aglomerações. Essas medidas são
imprescindíveis para o enfrentamento a pandemia e normalização
gradativa da economia e da sociedade de forma geral.

Troca de rede vai melhorar coleta
de esgoto no bairro Santa Rita

Sociedade: Aos amigos, familiares e admiradores comemoraram os 39 anos de felicidade conjugal do casal Rosana
Magalhaes e Júlio Marcos de Melo. Mensagens, abraços
virtuais, flores e muita alegria marcou a data de 16 de maio.
A eles votos de felicidades sempre.

“Laticínios ITA Indústria e Comércio de Alimentos, por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente torna público que solicitou através
do Processo 4922/2020, Licença Ambiental para intervenção em
APP com instalação de uma subestação com capacidade nominal
para 470,8 kW, conforme processo aprovado pela CEMIG, localizado na Rodovia dos Inconfidentes, KM 62, Zona Rural, do Município de Itabirito, MG.”

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito finalizou na última quarta-feira
(13), a obra de troca da rede de
esgoto antiga por uma mais moderna na rua Efigênia de Oliveira
Batista, no bairro Santa Rita.
O objetivo é modernizar a rede
de esgoto para sanar os vazamentos que acometiam a região e também prevenir futuros problemas
de vazamentos e de entupimentos.
“Trocamos 40 metros de uma
rede antiga e ineficiente, feita de

manilhas de barro, por uma de
tubo ocre”, explicou Ivaci da Silva, Chefe do Setor de Esgoto. Ele
acrescenta que a obra foi executada com recursos da autarquia, em
cinco dias.
Ivaci explica que a substituição é necessária, pois, parte da cidade possui uma rede de coleta de
esgoto muito antiga feita em manilha de cerâmica 150 mm. Segundo
ele, as tubulações antigas possuem
diâmetros reduzidos e, em alguns
trechos, estão quase bloqueadas

pela existência de incrustações,
podendo causar vazamentos, erosões e mau cheiro. “A cerâmica
com o tempo se desgasta e pode
até quebrar, já o tubo ocre é mais
resistente, tem diâmetro maior e
isso é importante para uma maior
vazão dos efluentes”, finalizou
Ivaci.
Após a troca da rede de esgoto,
a equipe do Saae promoveu em seguida todo o asfaltamento da área
e limpeza, trazendo mais qualidade para a população.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Abutres sociais roubam
auxílio de famintos
A corrupção gera indignação e revolta dentro da sociedade
que, infelizmente, não é toda incorruptível e, se assim não fosse,
o meio político e a administração pública estariam livres dela. Erguem-se punhos, levantam-se vozes em julgamento, quando estouram escândalos relativos a roubos do dinheiro público em todas
as esferas do governo, mas havendo oportunidade, há os que se
sentam no próprio rabo enrodilhado e praticam as mesmas ações
condenadas em patamares superiores da pirâmide. Não se considera novidade e não surpreende a ninguém, num país onde vige
a cultura do jeitinho, da malandragem e da vantagem a ser obtida
a qualquer custo, mas o que se faz agora ultrapassa todos os limites da decência e, por que não dizer da crueldade. Bastou ao
governo abrir os cofres para o socorro emergencial aos desempregados e demais cidadãos em situação de risco financeiro, diante
da pandemia do COVID-19, para que a corrupção explodisse na
base da pirâmide. Enquanto milhares de pessoas necessitadas,
incluindo-se crianças de colo, ficam sem o recurso por falhas burocráticas ou, pior, por ele já ter sido pago a outrem. Abutres sociais
entram no sistema e amealham o que não lhes cabe, o que não
têm direito. Felizmente, o governo toma providências, conseguindo
identificar mais de setenta e três mil larápios dos pobres, dentro de
sua própria folha de pagamento, só na primeira investida. No próximo mês, o roubo deverá ser compensado no contracheque de
cada pilantra. Em prosseguimento à investigação, listas dos socorridos, município por município, deverão ser publicadas para facilitar
a identificação dos desonestos e consequente ressarcimento dos
cofre públicos. Lamentável é que não haja cadeia para tanta gente!

O LIBERAL Ed.1389 - Sexta-feira, 22 de maio/2020
www.jornaloliberal.net

12

Mariana ultrapassa a meta de
vacinar 90% da população-alvo
Larissa Gonçalves

A porcentagem representa
18.838 marianenses imunizados
contra a Influenza, 90,5% do total
da meta imposta pelo Ministério
da Saúde à Mariana de vacinar
19.528 pessoas. O número foi
superado no final do primeiro dia
da segunda etapa da 3ª fase da
Campanha de Vacinação contra a
Influenza 2020, na segunda-feira (18). A última parte da ação se
estende até 6 de junho e tem como público-alvo: adultos de 55 a
59 anos de idade e professores da
rede pública e/ou privada de educação.

A coordenadora da Central
de Imunização e da campanha no
município, Nayara Resende, comemora a quantidade de pessoas
imunizadas. "É excelente saber
que mais de 90% da população-alvo está protegida, ainda mais neste
momento em que enfrentamos
uma pandemia", destaca Nayara.
A profissional também reforçou
a necessidade das pessoas continuarem a se vacinar. "Aqueles que
são público-alvo e ainda não se
vacinaram, procurem a Central de
Vacinação ou a unidade de saúde
mais próxima. A vacina previne a

contaminação pela Influenza, vírus que favorece o aparecimento
de outras infecções no sistema respiratórios", explica.
VACINAÇÃO - No próximo
sábado (23), será realizada uma
ação de vacinação contra Influenza na Central de Vacinação e na
UBS Cabanas. As vacinas serão
aplicadas a partir das 8h30 até a
acabar as doses disponíveis. É
necessário apresentar o cartão de
vacinação e o documento de identidade. Durante a semana, também
é possível se imunizar na central,
das 8h30 às 15h.

