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

Sexta-feira, 5 de junho/2020

Sobe para 100 o número de casos
confirmados de COVID-19 em Itabirito
94 casos positivos são derivados do setor privado e foram comprovados através de testes rápidos
GLAUCIENE OLIVEIRA
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Ane Souz

De acordo com o Boletim Epidemiológico emitido pela Prefeitura de Itabirito nesta quinta-feira (04)
o número de casos confirmados de
COVID-19 na cidade saltou de 60
para 100, em relação ao informe da
última terça-feira (02).
Dos 100 casos positivos, 94 são
derivados das empresas privadas da
cidade e foram comprovados através de testes rápidos. Além disso,
outros 48 casos seguem sob suspeita da doença.
O Prefeito Municipal, Orlando
Caldeira, e o Secretário de Saúde,
Marco Antônio, fizeram um vídeo
explicando o aumento dos casos.
Na ocasião, o Secretário afirmou
que não existe nenhum caso grave
da doença no município e que a interpretação dos números deve ser
feita de forma cuidadosa. “Os números não representam exatamente
a quantidade de doentes, na verdade
ele traduz o número de exames que
deram positivos”, explicou.
Durante o vídeo, Orlando disse que a Prefeitura está em contato com as empresas que tiveram
incidência do vírus e destacou a
importância do distanciamento
social. “Estamos em contato com
as empresas e elas estão tomando
todas as medidas necessárias para
acompanhar esses casos. Todas essas pessoas não estão em nosso município, estão no isolamento e isso
traz uma tranquilidade maior para
seguirmos. As medidas que Itabirito tomou desde o início são muito

importantes e não podemos baixar a
guarda agora, ainda mais com esses
testes nas empresas, é mais um motivo para tomarmos ainda mais cuidado e continuarmos respeitando
o distanciamento social e todas as
medidas de segurança”, salientou.
Região dos Inconfidentes
Na cidade de Mariana, que já ultrapassou 300 casos, boa parte dos
infectados também são oriundos do
setor privado.
Até o fim da tarde da última
quarta-feira (03) o município registrou 336 casos positivos do novo
coronavírus, sendo 98 recuperados,
dois internados e oito óbitos. Oitos
casos ainda estão sob investigação,
sendo dois internados e o restante
em isolamento domiciliar, aguardando liberação de exame pela
Fundação Ezequiel Dias (FUNED).
Atualmente, há 992 pacientes em
monitoramento pelo comitê. Esses
estão em isolamento e serão acompanhados durante 14 dias pois não
se enquadram nos critérios para coleta de exame. Outras 1.420 pessoas
já receberam alta do monitoramento em Mariana.
Já em Ouro Preto, de acordo
com o Boletim Epidemiológico
emitido Prefeitura, nesta quarta-feira (03) a cidade possui 62 casos
positivos para o COVID-19, destes
58 foram confirmados através de
testes rápidos. Outros 13 pacientes
ainda estão sob suspeita, sendo um
óbito, um internado na Santa Casa
da Misericórdia de Ouro Preto e o
restante em isolamento domiciliar.

Mariana registra oitava
morte por COVID-19 e
casos positivos triplicam
em uma semana
GLAUCIENE OLIVEIRA
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A Prefeitura de Mariana confirmou, na última terça-feira (02) mais
um óbito por COVID-19, totalizando
oito vítimas fatais da doença na cidade.
De acordo com a Secretaria de
Saúde, trata-se de um paciente do sexo
masculino, 43 anos, portador de doenças
preexistentes, que veio a óbito no início
da madrugada desta terça-feira (02).
“O paciente deu entrada na unidade de Pronto Atendimento, onde realizou o teste rápido, no qual o resultado
foi positivo para Covid-19. Durante o
atendimento recebeu todos os cuidados
necessários, mas veio a óbito no local”,
salientou em nota.
Números
Até o fim da tarde da última quar-

ta-feira (03) o município registrou 336
casos positivos do novo coronavírus,
sendo 98 recuperados, dois internados
e oito óbitos. Oitos casos ainda estão
sob investigação, sendo dois internados
e o restante em isolamento domiciliar,
aguardando liberação de exame pela
Fundação Ezequiel Dias (FUNED). Na
última terça-feira (26) a cidade registrava 104 casos, ou seja, em apenas uma
semana o número de casos triplicou.
Atualmente, há 992 pacientes em
monitoramento pelo comitê. Esses estão em isolamento e serão acompanhados durante 14 dias pois não se enquadram nos critérios para coleta de exame. Outras 1.420 pessoas já receberam
alta do monitoramento em Mariana.
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Vereadores de Ouro Preto solicitam apoio
aos profissionais atingidos pelo COVID-19

Os parlamentares também levantaram pautas em amparo aos profissionais da linha
de frente do combate ao coronavírus
GLAUCIENE OLIVEIRA

Homenagem: O João Vítor, leitor do O LIBERAL
e morador de Glaura faz homenagem às “queridas
irmãs, que ama muito!”; São elas a Katiane, que aniversariou dia 24 de maio, e a Priscila, que tem seu
aniversário dia 7 de junho. “Parabéns minhas irmãs
queridas, que Deus abençoe vocês hoje e sempre, são
os desejos do seu irmão João Vítor”.

Festa de São Bartolomeu e
do Divino cancelada em 2020

Considerando as novas orientações do Arcebispo de
Mariana, publicadas dia 25 de maio, ficam canceladas todas
as atividades eclesiais referentes à festa de São Bartolomeu
e Divino Espírito Santo em 2020, no distrito de São Bartolomeu. São as missas, procissões, celebrações, visitas às casas
com a Bandeira e a Folia, além de outras que por ventura não
estejam elencadas, mas que sejam caracterizadas como religiosas. “A decisão tem como intenção proteger a vida, dom
de Deus para todos, e aos menos favorecidos, idosos, enfermos e crianças, especialmente os mais pobres. Nesse sentido,
pedimos que acolham com sentimentos de fraternidade, solidariedade e compromisso, como irmãos que cuidam uns dos
outros”, informam organizadores e entidades responsáveis
pelos festejos.
OURO PRETO COMARCA DE OURO PRETO-MG-EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO - DE 20 (vinte) DIAS - A Drª Ana Paula Lobo Pereira
de Freitas, MM. Juiza de Direito da 2º Vara Cível da Comarca de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do seu cargo, na forma da lei etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido dos autos nº 50023 64-31.2019.8.13.0461, da Ação de
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, JÚNIA CARVALHO GAIÃO DE
QUEIROZ, brasileira, casada, Professora Universitária e Jornalista, portadora
do RG M2-129.913, filha de Antônio Augusto de Carvalho e Jandira Cláudia
de Carvalho, inscrita no CPF sob o nº 644.984.766-20, residente e domiciliada
na Rua José da Costa Carvalho, nº 59-A, bairro Rosário, CEP 35.400-000, Ouro Preto/MG do seguinte imóvel: imóvel urbano, situado na Rua Rio de Pedra,
esquina da Rua Rio de Pedra com a Rua das Camarinhas, Bairro Morro São
Sebastião, Município de Ouro Preto — MG, constituído por um terreno com
área de 1101,60m², com as seguintes divisas e confrontações: Pela frente com
Rua Rio de Pedra na extensão de 26,49m; pelo fundo com imóvel de Peter
Bosze, posse, na extensão de 2,00m; pelo lado direito com o imóvel de Adriana
Lenacco de Castro, posse, nas extensões de 25,95m, 20,00m, 4,74m e 1,57m;
e pelo lado esquerdo com o imóvel de Paulo Roberto Versiani, posse, nas extensões de 10,72m e 12,43m, e com a Rua das Camarinhas nas extensões de
4,75m, 9,71m, 20,32m, 5,32m e 7,52m. E, por este edital CITA todos os que se
encontram em lugar incerto e não sabido, bem como os eventuais interessados,
para, querendo, vir contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias,
sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos, com verdadeiros, os fatos
alegados na inicial (art.335 do CPC/15). E, para que ninguém alegue ignorância, mandou a MMª Juiza de Direito, Drª Ana Paula Lobo Pereira de Freitas,
expedir o presente edital que será publicado no "Diário do Judiciário” e afixado
em local de costume deste Fórum. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais aos 21 de novembro de 2019. Eu, Maria
Cristina de Araújo Fernandes, Escrivã Judicial subscrevi.

Durante a 17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal
de Ouro Preto, realizada na última terça-feira (02) os vereadores presentes fizeram diversas indicações em apoio aos
profissionais dos setores atingidos pelos impactos da pandemia do COVID-19, principalmente aos ligados ao turismo,
principal fonte econômica da cidade. Além disso, os parlamentares levantaram pautas em amparo aos profissionais
da linha de frente do combate ao coronavírus. A reunião foi
realizada de forma remota e transmitida online, por conta do
isolamento social.
Através da indicação nº80/2020, aprovada por 14 votos,
o vereado Luíz Gonzaga (PL) solicitou ao poder executivo
municipal a criação de leis específicas para que seja concedido um auxílio financeiro “de um salário mínimo aos
profissionais do turismo, trabalhadores da feirinha e transporte escolar. Nós vereadores não podemos fazer isso, mas
espero que o governo se sensibilize e possa fazer algo para
ajudar esse pessoal. Sabemos da dificuldade que eles estão
enfrentando e alguma coisa precisa ser feita, pois eles estão
totalmente parados e muitas pessoas estão questionando”,
destacou o vereador autor.
O vereador Chiquinho de Assis (PV) foi favorável a indicação e enfatizou os prejuízos relacionados a falta de um Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio. Felipe
Guerra, último secretário da pasta, deixou o cargo a cerca
de dois meses e, até o momento, nenhum nome foi indicado
para substituí-lo. “Era hora do governo parar, rever seu orçamento e readequá-lo à realidade que estamos vivenciando.
As pessoas estão passando fome. O governo deveria estar
preocupado com sua população e socorrendo as pessoas dessa cidade, já que muito de seu orçamento vem justamente da
cultura e do turismo. Nós temos que socorrer a dignidade das
pessoas dessa cidade. É necessário rever totalmente o investimento público e o investimento social”, ressaltou.
A vereadora Regina Braga (Republicanos) também votou a favor da indicação e justificou seu voto destacando a
importância da atividade turística na cidade. “A gente sabe
que em termos de geração de empregos e empregabilidade
o turismo tem um peso extremamente considerável aqui em
Ouro Preto e, infelizmente, esse setor foi um dos mais afetados com essa pandemia. A cidade está parada desde meados
de maio e tem muito pai e mãe de família sem poder trabalhar desde o início da pandemia. É preciso que o governo
municipal pense em um programa que possa atingir, sobre-

tudo, aqueles que não se encaixam no auxílio emergencial
do Governo Federal, é preciso mapear essas família e atendê-las”, disse.
Amparo à linha de frente
Por meio da indicação nº82/2020, o vereador Maurício Moreira Paquinha (PSDB) solicitou que a Prefeitura de
Ouro Preto pague insalubridade aos servidores efetivos, comissionados e contratados que trabalham nas recepções dos
postos de saúde e unidades hospitalares do município. “É
necessário esperarmos aqueles servidores que trabalham incansavelmente na linha de frente de combate ao COVID-19
e que são expostos, diariamente, ao contágio correndo riscos
de vida sem terem seus direitos assegurados”, acrescentou o
vereador autor.
Durante sua fala sobre a indicação, a vereadora Regina
Braga apoiou a solicitação e ressaltou a necessidade de realizar testes rápidos de detecção do COVID-19 nos profissionais da linha de frente. “O município está muito relapso com
essas pessoas que estão na linha de frente, não estão testando
esses profissionais. Isso seria uma forma de prevenção, de
cuidar desses profissionais e de suas famílias”, evidenciou.
Já o vereador Chiquinho de Assis (PV) sugeriu uma ampliação da vacinação contra a gripe para todos servidores públicos que continuam em rotina de trabalho presencial, e em
seu facebook estendeu o pedido para os motoboys. “Depois
dos profissionais da saúde que estão em contato direto com
pacientes, os motoboys são os trabalhadores que mais estão
expostos aos riscos relacionados ao coronavírus, podendo
inclusive, serem vetor de contaminação. São profissionais
muito requisitados nesse momento e, por isso, é de suma
importância que tenham também prioridade na vacinação
contra a gripe”, enfatizou.

Com autorização do Iphan, Prefeitura
leva asfalto ao Jardim Alvorada

Ane Souz

A Prefeitura de Ouro
Preto, seguindo o planejamento de obras para 2020,
deu início no final do mês
de maio às obras de asfaltamento das ruas que compõem o bairro Jardim Alvorada. Ao todo serão mais
de 1500 metros de vias a
serem totalmente pavimentadas. A Antônio Esteves
Sacramento foi a primeira
via a receber o benefício.
Morador do bairro,
Jhonnathan Luiz de Faria
não escondeu a sua alegria
ao ver as máquinas trabalhando: “Muito feliz com
a chegada do asfalto. É um
projeto antigo, esperado há
Rua Antônio Esteves Sacramento já está recebendo asfalto
muito tempo. A comunidade está muito satisfeita com isso”, comentou.
menta ela, preocupada com esse período de pandemia.
Quem também se manifestou foi a moradora do bairro,
O projeto para o asfaltamento das ruas do bairro teve
Denise Coppoli: “Esta obra de asfalto aqui no Jardim Alvoinício em 2018. “Fizemos um estudo para o revestimento e
rada é um grande benefício, com certeza. O trânsito é muipara o sistema de drenagem. O projeto passou pela aprovato grande por aqui, os paralelepípedos não agüentam muita
ção de vários setores da Prefeitura, incluindo o patrimônio.
chuva, a manutenção é mais difícil e acaba ficando muitos
Passou ainda pelo Iphan, seguindo todas as normas exigidas
buracos. A comunidade agradece pelo asfaltamento e pede
para esse tipo de obra. Realizamos, inclusive, reuniões com
também que não se descuide da saúde do povo”, compleo Ministério Público. Esta obra é fruto de muito planejamento”, destaca o secretário de Obras e Urbanismo,
Paulo Morais.
As obras em várias ruas, bairros e distritos
têm mudado a realidade de diversas comunidades com incremento do comércio, valorização
de imóveis e melhora na mobilidade urbana.

Nylton
Gomes
Batista
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CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco XIII
Há mais de sessenta dias em estado de isolamento social,
como ação preventiva contra a disseminação do novo coronavírus, que provoca a COVID-19, estamos longe de ver uma luz
no fim do túnel, ou seja, um prenúncio de queda dos números
de contaminação e, sobretudo, de óbitos, em todo o território nacional. Os focos estão em algumas capitais, com destaque para
São Paulo e Rio, mas a pandemia já atinge maioria dos municípios brasileiros, uns com mais outros com menos gravidade.
Durante bom tempo, o município de Ouro Preto ficou sem
nenhum registro e teve seu primeiro caso entre 15 e 20 de maio,
mas em 31 do mesmo mês, já se confirmavam 40 contaminados e um óbito. Devido à menor densidade demográfica, o que
caracteriza um distanciamento natural, o avanço da pandemia
tende a ser de mais fácil controle, no interior do país, mas isso
não dispensa o esforço e sacrifícios individuais, na observância
das normas recomendadas ou decretadas pelas autoridades governamentais, bem como as instruções oriundas das autoridades médicas e dos serviços de saúde. Lamentavelmente, muitos
parecem não estar conscientes do perigo comum a todos e, sobretudo, da responsabilidade de cada um em relação à saúde de
seu semelhante, em situações de pandemia. Saindo um pouco
dos deveres de cidadania, o cumprimento das normas é um ato
de solidariedade humana e também de caridade cristã.
Deixar de usar a máscara em locais públicos, confraternizar-se (dar as mãos, abraçar ou beijar), ainda que se tenha absoluta
certeza de não estarem contaminadas as pessoas envolvidas,
são gestos que, além de poderem contribuir para a disseminação da doença, representam maus exemplos, coisa de que
menos se precisa, no momento. O uso da máscara pode ser incômodo, como alguns argumentam para deixar de usá-la, mas,
nem de longe se compara ao sofrimento de pessoa atacada pela
COVID-19, em leito de UTI, segundo relatos amplamente divulgados. A probabilidade de contrair a COVID-19 e dela morrer
está entre pessoas de idade mais avançada, mas isso não quer
dizer que jovens estejam imunes, porque também eles, até mesmo bebês, podem morrer com a COVID-19! Há muitos casos, no
Brasil e no mundo, a comprovar isso.
Portanto, cabe também aos jovens cumprir as normas, respondendo os pais pelos filhos menores de idade, no caso do não
cumprimento das normas. O que, no entanto, se vê é um total
descaso por essa faixa etária, no tocante ao uso da máscara
e ao distanciamento social em Cachoeira do Campo. No início,
viatura policial circulava a orientar pessoas para que ficassem
em casa, o que, na verdade, nem é tão necessário em pequenas localidades, desde que não haja aglomeração. Quanto ao
uso de máscara, absolutamente necessário, não se viu e não se
vê um agente de saúde, nas ruas, a fiscalizar e cobrar o uso de
máscara, obrigatório pela Lei Estadual nº 23.636/2020.
Mas, enquanto o povo é indisciplinado, consequência da
ausência de uma política educacional consistente, do berço à
universidade, que prepara o indivíduo para a vida, o poder público preocupa-se com o que mais pode aparecer na mídia, ainda
que perfeitamente justificado, deixando de lado o controle da
situação. Assim é que, segundo noticiado, hospital de campanha, bem equipado, foi montado, mas a verificação do estado de
saúde dos entrantes no município de Ouro Preto não se fez, até
que o número de contaminados já passava das duas dezenas.
Parece até que havia um medo de o hospital reforço não chegar
a ser utilizado, por falta de contaminados pelo coronavirus e a
turma do contra viesse cair em cima! Se real o que nos parece,
seria o medo de algo estúpido como teria sido declaração de
um político, por ocasião da instalação do Corpo de Bombeiros.
Segundo ele, Corpo de Bombeiros era uma bobagem desnecessária em Ouro Preto, pois aqui não ocorriam incêndios. Depois
disso ocorreram vários!
No caso atual, depois de arrombada a porta, cuidaram de lhe
pôr tranca. Agora são instaladas as barreiras sanitárias!
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Mauro Werkema*

Incertezas do futuro próximo
Afinal, podemos ser otimistas
ou pessimistas quanto ao Brasil
e seu futuro próximo? A resposta
não é fácil devido aos inúmeros vetores que se colocam na avaliação
do momento político, econômico
e epidêmico do Brasil de hoje. Afinal, a epidemia poderá será contida
em quanto tempo? Há previsões de
que o pico será em meados deste
mês de junho mas não há confirmação segura. Os números de
infectados e mortos crescem. E as
flexibilizações da quarentena, que
já ocorrem em quase todo o País?
Facilitam a propagação do vírus,
com certeza mas permitem que
muitos recuperem seus negócios e
salvam-se muito empregos e salários, questão também urgente e dramática, que já atinge milhares de
pessoas, sobretudo os assalariados
do setor privado, os mais pobres, os
que não tem atividade permanente
ou empregatícia.
Impõe-se também a divisão:
crise política versus crise econômica, ligadas e interdependentes. O
Brasil avança no conflito político,

com risco até para o regime democrático, distanciam-se do diálogo
os poderes da República. Como
construir e aprovar, neste clima,
as reformas política, tributária, do
serviço público e muitas outras que
a Nação espera e que a realidade
sócio-econômica do Brasil mostra
que são urgentes, sem o que o País
se mantém estagnado. E o mais
grave: como recuperar a economia,
o emprego, a atividade empresarial
neste pós epidemia, em meio a este
conflito político?
Está difícil, portanto, visualizar
o futuro, mesmo o mais próximo.
Não há dúvida de que o caminho
está difícil e que não há luz nítida
neste quadro, independentemente
das visões ideológicas. O governo
federal claudica, as reformas do
ministro Paulo Guedes parece que
saíram da pauta em meio ao corona vírus e o conflito político, o PIB
de 2020 poderá cair a menos 9%,
o déficit público poderá superar os
R$ 500 milhões, a recuperação de
empregos e do consumo é incerta,
o desempenho de alguns setores

governamentais, com poucas exceções, parece alimentar mais conflitos. Estados e municípios, também
em crise, com raras exceções, não
tem meios de amenizar a crise econômica, investir para retomar o
crescimento ou gerar empregos.
Sem equilíbrio e ponderação
será difícil construir caminho mais
seguro, que permita alimentar a esperança de um novo tempo, mesmo
em horizonte bem além de 2020.
E os conflitos alcançam, cada vez
mais, as rua e praças, com o acirramento das divergências ideológicas,
cada vez mais radicalizadas. E, o
que mais grave, envolvem hoje os
Poderes Legislativo e Judiciário, que
poderiam praticar o equilíbrio que é
de sua missão constitucional. Não
se vê, também, por parte do presidente da República a moderação indispensável: ao contrário, alimenta
ódios, com palavras, gestos e apoios
presenciais a manifestações que só
aumentam conflitos e dissidências.
Enfim, temos epidemia e o pandemônio, eis nossa triste realidade.
*Jornalista (mwerkema@uol.com.br)

Prefeitura de Ouro Preto leva barreira
sanitária com ações educativas ao
distrito de Antônio Pereira
O Comitê Técnico Municipal de
Enfrentamento ao Covid-19 se reuniu na manhã de quarta-feira, 3 de junho, em Antônio Pereira, discutindo
junto à equipe do Programa Saúde da
Família (PSF) ações de sensibilização da comunidade sobre as formas
de prevenção ao novo coronavírus.
Estiveram presentes técnicos da Vigilância Sanitária e epidemiológica,
médicos clínicos e infectologistas e a
equipe técnica do Hospital de Campanha.
Carolina Áli é médica infectologista e representa a Ufop e a Santa Casa no Comitê Municipal de
Enfrentamento à Covid. “Fizemos
questão de trazer a reunião do comitê
desta semana aqui para o distrito de
Antônio Pereira. Foi onde tivemos os
primeiros casos do município. Viemos conhecer a realidade do local,
tirar dúvidas e fazer o treinamento da
equipe de saúde. Foi muito positivo”,
destacou ela.
O médico cardiologista Paulo
Brandão representa a Unimed no
Comitê. Ele diz que o crescimento
de casos em Ouro Preto já era previsível. “Precisamos nos adaptar a um
novo normal. Há um número grande
de casos no distrito, mas há também
no posto de saúde de Antônio Pereira
uma equipe bastante comprometida
e motivada, trabalhando bastante no
enfrentamento à doença. Estamos
percorrendo as ruas orientando sobre
a importância do isolamento social.
Os casos aqui são na maioria assintomáticos e isso é preocupante. Ouro
Preto se preparou bem nesses últimos
meses e vamos trabalhar junto à comunidade práticas que possam minorar a propagação do vírus”, explicou.
Ricardo Fortes, diretor de Vigilância em Saúde, também comenta
as ações realizadas. “Montamos
uma barreira sanitária com ações
educativas, fizemos inspeção com
orientação ao comércio permitido em
funcionamento, e está havendo ain-

Ane Souz

da distribuição de máscaras. O mais
importante é a conscientização das
medidas de distanciamento e isolamento social. O foco é sensibilizar a
comunidade para ficar em casa o máximo possível, e fazer a higienização
correta das mãos”.
“Antônio Pereira, pela proximidade com área mineradora, está sofrendo um impacto muito grande na
disseminação do coronavírus e requer
um cuidado diferenciado. Estamos
fazendo um trabalho de fiscalização
e orientação nos estabelecimentos
comerciais. Estamos vistoriando os
alojamentos de empresas, fazendo
visitas às residências de famílias com
casos confirmados. A quarta-feira foi

totalmente dedicada ao distrito, para
analisar o cenário e nortear nossas próximas ações”, afirmou o secretário de
Saúde, Paulo Marcos Xavier, o Pilita.
A barreira sanitária foi montada
em um dos acessos ao distrito. Agentes de saúde fizeram a aferição de
temperatura e orientaram os motoristas sobre a importância da utilização
da máscara. No próximo final de semana, a barreira sanitária volta a ser
montada no acesso a Lavras Novas
e uma nova barreira será formada no
distrito de Santa Rita.
É importante que a população
compreenda e faça a adesão ao isolamento, sendo hoje a medida mais eficaz para o enfrentamento da doença.
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 01/06 a 04/06/2020
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Resultado de proposta de preços e habilitação do Pregão
Eletrônico nº044/2019, objeto: – Registro de Preços para aquisição de
equipamentos médicos hospitalares
para a Nova UPA. Após análise, a
pregoeira julga habilitada e vencedora
do certame, a empresa: Salvi e Lopes
e Cia Ltda com o valor unitário de R$
264,00, para o Item 76; R$ 139,99 para
o Item 77; R$ 187,99 para o Item 92.
O Município de Ouro Preto adjudica e
homologa o presente objeto e convoca
a referida empresa para a assinatura da
Ata de Registro de Preços conforme
item 1.1.1 (Anexo 05) do Edital. Luciene F. Souza - Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite
nº 026/2019, do tipo menor preço global, objeto: contratação de empresa de
engenharia especializada na execução,
com fornecimento de mão de obra
capacitada, materiais, equipamentos e
demais elementos necessários à boa
execução, dos serviços de construção
de rede de drenagem pluvial no bairro Caieira – distrito de Cachoeira do
Campo, no município de Ouro Preto/
MG. Empresa vencedora: Construtora Freire e Freire Ltda. ME, CNPJ
71.053.821/0001-34 com o valor global de R$268.164,70. O Município
de Ouro Preto adjudica e homologa
o presente objeto – Marineth Márcia
Monteiro – Presidente da CPL/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado de habilitação e proposta de preços do Pregão
Eletrônico SRP nº09/2020 – Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios
perecíveis (hortifrutigranjeiros) para
atendimento da alimentação escolar
das unidades municipais; Julgamento: menor preço total por item. Após
análise, o pregoeiro julga habilitadas
e vencedoras do procedimento licitatório as empresas: Wendel Cordeiro
da Silva - EPP com o valor global
de R$ 1.824,00 (um mil e oitocentos
e vinte e quatro reais) para o Item 1;
R$ 1.075,20 (um mil e setenta e cinco reais e vinte centavos) para o Item
2; R$ 8.398,65 (oito mil e trezentos e
noventa e oito reais e sessenta e cinco
centavos) para o Item 3; R$ 4.357,08
(quatro mil e trezentos e cinquenta
e sete reais e oito centavos) para o
Item 4; R$ 20.064,45 (vinte mil e
sessenta e quatro reais e quarenta e
cinco centavos) para o Item 6; R$
4.196,10 (quatro mil e cento e noventa e seis reais e dez centavos) para o
Item 7;R$ 29.969,73 (vinte e nove mil
e novecentos e sessenta e nove reais
e setenta e três centavos) para o Item
8; R$ 34.923,48 (trinta e quatro mil e
novecentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) para o Item 9;
R$ 21.978,02 (vinte e um mil e novecentos e setenta e oito reais e dois centavos) para o Item 12; R$ 69.017,00
(sessenta e nove mil e dezessete reais)
para o Item 16; R$ 11.985,00 (onze
mil e novecentos e oitenta e cinco
reais) para o Item 17; R$ 61.993,04
(sessenta e um mil e novecentos e
noventa e três reais e quatro centavos)
para o Item 19; R$ 37.914,90 (trinta e
sete mil e novecentos e quatorze reais
e noventa centavos) para o Item 20; R$
41.951,25 (quarenta e um mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte
e cinco centavos) para o Item 21; R$
1.848,00 (um mil e oitocentos e quarenta e oito reais) para o Item 22; R$
13.407,84 (treze mil e quatrocentos e
sete reais e oitenta e quatro centavos)
para o Item 23; R$ 23.921,55 (vinte e
três mil e novecentos e vinte e um reais
e cinquenta e cinco centavos) para o
Item 24; R$ 597,87 (quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos) para o Item 25; R$ 10.629,99
(dez mil e seiscentos e vinte e nove
reais e noventa e nove centavos) para
o Item 26; R$ 4.178,79 (quatro mil e
cento e setenta e oito reais e setenta
e nove centavos) para o Item 27; R$
26.738,88 (vinte e seis mil e setecentos
e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) para o Item 28; R$ 29.991,57
(vinte e nove mil e novecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) para o Item 29; R$ 25.984,80
(vinte e cinco mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
para o Item 32; R$ 5.777,93 (cinco mil
e setecentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos) para o Item 33;
R$ 10.476,00 (dez mil e quatrocentos
e setenta e seis reais) para o Item 35;
R$ 20.996,68 (vinte mil e novecentos
e noventa e seis reais e sessenta e oito

centavos) para o Item 36; R$ 47.937,42
(quarenta e sete mil e novecentos e
trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) para o Item 37; R$ 10.796,10
(dez mil e setecentos e noventa e seis
reais e dez centavos) para o ITEM 38;
R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) para
o Item 39; R$ 355,20 (trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)
para o Item 40; R$ 2.799,55 (dois mil
e setecentos e noventa e nove reais e
cinquenta e cinco centavos) para o Item
41; R$ 1.448,37 (um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete
centavos) para o Item 42; R$ 6.550,66
(seis mil e quinhentos e cinquenta reais
e sessenta e seis centavos) para o Item
43; R$ 6.688,15 (seis mil e seiscentos e
oitenta e oito reais e quinze centavos)
para o Item 44; R$ 9.989,91 (nove mil
e novecentos e oitenta e nove reais e
noventa e um centavos) para o Item
46; R$ 1.581,60 (um mil e quinhentos e
oitenta e um reais e sessenta centavos)
para o Item 48; R$ 7.316,48 (sete mil
e trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) para o Item 50; R$
13.499,96 (treze mil e quatrocentos e
noventa e nove reais e noventa e seis
centavos) para o Item 51; R$ 7.497,03
(sete mil e quatrocentos e noventa e
sete reais e três centavos) para o Item
52; R$ 1.999,50 (um mil e novecentos e
noventa e nove reais e cinquenta centavos) para o Item 53; R$ 22.997,00 (vinte e dois mil e novecentos e noventa e
sete reais) para o Item 54; R$ 3.987,01
(três mil e novecentos e oitenta e sete
reais e um centavo) para o Item 55; R$
21.976,74 (vinte e um mil e novecentos
e setenta e seis reais e setenta e quatro
centavos) para o Item 56; R$ 614,40
(seiscentos e quatorze reais e quarenta
centavos) para o Item 60; R$ 7.973,85
(sete mil e novecentos e setenta e três
reais e oitenta e cinco centavos) para o
Item 62; R$ 196,56 (cento e noventa e
seis reais e cinquenta e seis centavos)
para o Item 63; R$ 3.539,74 (três mil e
quinhentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos) para o Item 64; R$
1.392,93 (um mil e trezentos e noventa
e dois reais e noventa e três centavos)
para o Item 65; R$ 8.899,12 (oito mil e
oitocentos e noventa e nove reais e doze
centavos) para o Item 66; R$ 9.992,85
(nove mil e novecentos e noventa e dois
reais e oitenta e cinco centavos) para o
Item 67; R$ 15.464,40 (quinze mil e
quatrocentos e sessenta e quatro reais e
quarenta centavos) para o Item 68; R$
21.920,92 (vinte e um mil e novecentos
e vinte reais e noventa e dois centavos)
para o Item 69; R$ 8.659,80 (oito mil
e seiscentos e cinquenta e nove reais
e oitenta centavos) para o Item 70; R$
9.673,20 (nove mil e seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos) para o
Item 72; R$ 3.490,00 (três mil e quatrocentos e noventa reais) para o Item
73; R$ 6.995,40 (seis mil e novecentos e noventa e cinco reais e quarenta
centavos) para o Item 74; R$ 3.593,85
(três mil e quinhentos e noventa e três
reais e oitenta e cinco centavos) para o
Item 76. GP Distribuidora de Alimentos LTDA - ME com o valor global de
R$ 29.946,06 (vinte e nove mil e novecentos e quarenta e seis reais e seis
centavos) para o Item 5; R$ 5.541,20
(cinco mil e quinhentos e quarenta e um
reais e vinte centavos) para o Item 10;
R$ 22.131,00 (vinte e dois mil e cento
e trinta e um reais) para o Item 11; R$
47.990,88 (quarenta e sete mil e novecentos e noventa reais e oitenta e oito
centavos) para o Item 13; R$ 23.419,20
(vinte e três mil e quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos) para o Item
14; R$ 8.082,18 (oito mil e oitenta e
dois reais e dezoito centavos) para o
Item 15; ‘R$ 66.202,50 (sessenta e seis
mil e duzentos e dois reais e cinquenta
centavos) para o Item 18; R$ 49.400,40
(quarenta e nove mil e quatrocentos
reais e quarenta centavos) para o Item
30; R$ 75.158,08 (setenta e cinco mil
e cento e cinquenta e oito reais e oito
centavos) para o Item 31; R$ 31.445,70
(trinta e um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)
para o Item 34; R$ 1.399,08 (um mil e
trezentos e noventa e nove reais e oito
centavos) para o Item 45; R$ 10.285,98
(dez mil e duzentos e oitenta e cinco
reais e noventa e oito centavos) para o Item 47; R$ 7.377,00 (sete mil e
trezentos e setenta e sete reais) para o
Item 49; R$ 19.492,00 (dezenove mil
e quatrocentos e noventa e dois reais)
para o Item 57; R$ 11.964,27 (onze mil
e novecentos e sessenta e quatro reais e
vinte e sete centavos) para o Item 58;
R$ 13.085,28 (treze mil e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para o
Item 59; R$ 4.344,20 (quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais e vinte

centavos) para o Item 61; R$ 1.898,60
(um mil e oitocentos e noventa e oito
reais e sessenta centavos) para o Item 71;
R$ 15.720,00 (quinze mil e setecentos
e vinte reais) para o Item 75. Prefeitura
Municipal de Ouro Preto adjudica e homologa o presente objeto. Hállan Vinícius – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público Suspensão do Pregão Presencial nº018/2020 de objeto contratação
de empresa para a prestação serviços de
fisioterapia domiciliar aos pacientes do
município de Ouro Preto/MG; para alterações no edital. Informações: (31) 35593301. Fábio Rodrigues Braga – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de
Licitação nº71/2020, artigo 24, Inciso IV,
lei 8.666/93- objeto: contratação de empresa para fornecimento e instalação de
piso elevado, incluindo frete, para os centros de processamento de dados (CPD)
da nova UPA de Ouro Preto, Hospital de
Campanha e o prédio principal da PMOP,
com o valor global de R$ 9.876,72,
tendo como favorecida a empresa Alexandre Freire Braz 0401370660- CNPJ
35.882.494/0001-60.Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a Suspensão, em tempo,
do processo licitatório Chamamento
Público nº003/2020 – 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; para julgamento dos questionamentos e adequação do
edital se necessário. Informações: (31)
3559-3301. Marineth Márcia Monteiro –
Presidente da CPL/PMOP.
Extrato de Contratos - Departamento
de Atos e Contratos – DACAD
Dedetizadora Itabirito. Dispensa 060/
2020. Objeto: Contratação de empresa
para realizar serviço integrado de controle, manejo e prevenção de pombos nas
instalações do prédio e ginásio poliesportivo da Escola Municipal Professora
Haydée Antunes (CAIC). Vigência: 06
meses. Vencimento: 15/11//2020. Valor:
R$ 17.400,00. DO: 02.007.001.12.361.0
031.2.060.3390.3900 FR147 FP 293.
Gestcom Informática Ltda. Pregão
Presencial 09/20147. Processo 40/2017/
SEMAE-OP. Objeto: 3º aditivo da supressão. Valor da supressão: R$ 1.668,02.
Construtora Sinarco Ltda. Adesão
04/2020. Objeto: Contratação de empresa
para serviços de engenharia consistentes
na prestação de serviços de manutenção
em rios, córregos, lagoas e vias públicas
em diversos logradouros pavimentados e
não pavimentados no Município. Vigência: 15 meses. Vencimento: 12/08/2021.
Valor: R$ 20.007.597,62. DO: 02.14.0
1.15.451.0070.1079.4490.5100FR100
Ficha 852.
Empresa Pedreira Irmãos Machado
Ltda. Pregão Presencial 012/2020. Objeto: contratação de empresa fornecedora
de material granular britado e peneirado
de pedreira de gnaisse. Vigência: 08 meses. Vencimento: 25/01/2021. Valor: R$
173.300,00. DO: 02.14.01.26.782.0073.2
136.3.3.90.30.00 FR100 Ficha 874.
Construtora Freire & Freire. Tomada
de Preços 12/2017. Objeto: 6º aditivo do
prazo. Vigência: 01 mês. Vencimento:
11/05/2020.
Construtora Freire & Freire. Convite 19/2019. Objeto: 3º aditivo para
retificação do valor. Onde se lê “o valor do presente contrato aditado em R$
10.379,43(treze mil cento e oitenta e
cinco reais e oitenta e quatro centavos)”
leia-se “o valor do presente contrato aditado em R$ 10.379,43(dez mil trezentos
e setenta e nove reais e quarenta e três
centavos).
SJ Comércio de Utilidades Serviços
Ltda. Dispensa 063/2020. Objeto:
Aquisição de equipamentos hospitalares destinados ao centro de combate a
COVID19 do Município. Vigência: 02
meses. Vencimento: 04/07/2020. Valor:
R$219.749,95. DO:02.15.01.10.302.006
5.2120.4.4. 90. 52.00 FR154 FP985.
Companhia Alma Dell’Art. Inexigibilidade 054/2020. Objeto: Contratação
shows artísticos da Banda Candonguêro
para atender a demanda de eventos do
Município. Vigência: 04 meses. Vencimento: 14/05/2020. Valor: R$ 13.500,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.3390.
3900 FR100 FP0470.

Fundação Sorria. Dispensa 54/2019.
Objeto: 1º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
02/05/2021. Valor: R$ 1.260.000,00.
Banco do Brasil. Credenciamento
001/2017. Objeto: 3º aditivo do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
19/03/2021.
Sodexo PASS do Brasil Serviços e
Comércio S/A. Pregão Presencial.
033/2015. Objeto: 6º aditivo do prazo e
do valor. Vigência: 02 meses. Vencimento: 04/09/2020. Valor: R$ 2.065.111,08.
DO: 02 007 001 12 122 0027 2 051 3390
4600 FR 100 FP 261; 02 015 001 10 122
0063 2 104 3390 4600 FR 102 FP 895;
02 006 001 04 122 0020 2 259 3390
4600 FR 100 FP 187.
Luiza Xavier da Costa. Dispensa
33/2012. Objeto: 11º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 02/07/2021. Valor: R$
9.960,00. DO: 02 015 001 10 301 0064
2 108 3390 3600 FR 159 FP 931.
André Simões Barbosa. Dispensa
13/2016. Objeto: 4º aditivo do valor e do
prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
01/06/2021. Valor: R$ 33.000,00. DO:
02 015 001 10 302 0065 2 120 3390
3600 FR 159 FP 978.
Letícia Nascimento. Dispensa 20/2012.
Objeto: 9º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
02/07/2021. Valor: R$ 22.800,00. DO:
02 015 001 10 301 0064 2 108 3390
3600 FR 159 FP 931.

Escola
Dom Pedro II
convida alunos
a acompanhar o
ensino remoto

A direção, supervisão e
professores da Escola Estadual
Dom Pedro II convida os alunos
da escola, nestes tempos de Covid 19 e aulas presenciais ainda
suspensas, para acompanhar os
links e participarem das páginas,
dos grupos nas redes sociais ou
aplicativos em cada disciplina.
Esses links estão disponíveis na
página do facebook da escola:
facebook.com/escolaestadualdompedroii/
Mais informações vocês
podem encontrar no site: estudeemcasa.educacao.mg.gov.br
Os professores orientarão as atividades e estarão disponíveis para
sanarem possíveis dúvidas.

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

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

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

89,3 FM

Ouro Preto

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

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Dentro do patrimônio
material existe vida
Ouro Preto, que já era cidade Patrimônio Nacional, passou a ser
considerada, pela UNESCO, a partir de 1980, Patrimônio Mundial da
Humanidade. Claro que título tão importante é motivo de orgulho para
todos nós, ouropretanos, por nascimento ou opção.
Nossa cidade é historicamente conhecida como berço da liberdade, devido aos importantes acontecimentos aqui ocorridos, além
do seu valor cultural. Abriga uma das universidades mais importantes
do país, além do IFMG, antiga Escola Técnica, formadoras de tantos
talentos conhecidos nacional e mundialmente.
Mas o tempo passa. Novos acontecimentos surgem. As coisas
mudam. Uma cidade mundialmente reconhecida não pode e não deve desconhecer seus habitantes. O orgulho pelo título mundial não
pode sobrepor-se aos interesses dos que não possuem títulos, mas
são tão filhos da terra quanto aqueles mundialmente reconhecidos. O
patrimônio material não pode significar mais do que o ser humano e
as paredes, portas e janelas das construções não podem jamais ser
mais importantes do que a vida daqueles que estão lá dentro.
Os casarões, museus e escadarias são sim, importantíssimos,
mas não têm alma. Aqueles que moram nos casarões, visitam os museus e passam pelas escadarias a caminho do trabalho, para garantir
o seu pão de cada dia, estão vivos, possuem um coração dentro do
peito, que sofre e é feliz, que tem sentimentos, impossíveis de serem
encontrados no mais importante dos monumentos.
Nós, seres humanos que aqui vivemos, no centro e nas periferias,
na cidade e nos distritos, que construímos a cidade a cada dia, que
fazemos dela o sucesso que representa pelo mundo, não podemos
ficar à mercê do inanimado. Temos por obrigação mantê-lo e respeitá-lo, mas não somos escravos dele. Temos contas para pagar, filhos
para criar, amamos nossa terra e queremos o melhor para ela, mas
temos o direito de também dela receber o melhor. A fachada de nossas casas não pode ser mais importante do que a nossa família, que
vive dentro dela. Nada jamais substituirá o ser humano, e não existe
título no mundo que consiga mudar esta verdade.
Visitantes e turistas são muito bem vindos, mas quem faz a cidade é sua gente. Somos nós que recebemos, que cuidamos, que
amamos esta terra muito acima de interesses políticos ou financeiros.
Onde está o nosso espaço está a nossa vida, e nosso espaço se
localiza em nossa cidade. Patrimônio mundial? Que maravilha! Mas
e o patrimônio humano? O que é mais importante? Nossas fachadas,
para fomentar turistas, ou seu interior, que fomenta nossa convivência? Eu diria ambos. Mas se somos obrigados a escolher, fico com o
segundo, sem dúvidas.
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Câmara de Mariana discute projeto
de lei que autoriza porte de arma de
fogo pelos Guardas Municipais

A Câmara aguarda a resposta da Procuradoria Municipal sobre a realização de um
plebiscito, posteriormente o projeto será encaminhado para votação no plenário
GLAUCIENE OLIVEIRA

A Câmara Municipal de Mariana, através da Comissão Permanente
de Finanças, Legislação e Justiça discutiu, durante uma reunião realizada
nesta segunda-feira (01),o Projeto de
Lei nº 23/2020, que dispõe sobre as
condições que autorizam o porte de
arma de fogo pelos Guardas Civis do
Município de Mariana.
Participaram da discussão os
vereadores membros da comissão:
Daniely Cristina Souza Alves (PR)
Antônio Marcos Ramos de Freitas
(Patriota) e Marcelo Monteiro Macedo (PSDB) o Secretário de Defesa
Social, Braz Luiz de Azevedo; o comandante da GM Fabiano Ornelas e
as Guardas Municipais Ana Claúdia
Santos e Raquel Souza.
No encontro, realizado de forma
remota e transmitido ao vivo, Braz
destacou que o armamento da Guarda Municipal é regularizado através
da Lei Federal nº 13.022, de 08 de
agosto de 2014.
A norma institui diretrizes gerais
para as guardas municipais do país.
Seu Artigo nº16 estabelece o uso
das armas de fogo. Já o artigo nº22,
ressalta que todas as instituições deveriam se adaptar às normas no prazo de dois anos. “Esse projeto de lei
foi muito bem estudado e preparado,
segundo a Lei Federal ele deveria ter

Tradição da coroação de Nossa
Senhora é mantida em Mariana

Neste ano, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, que levou ao fechamento de igrejas e capelas,
a fim de evitar aglomeração, a Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, com apoio da Prefeitura de Mariana,
realizou uma singela homenagem, produzindo uma belíssima coroação, gravada na casa de algumas mães marianenses, convidadas a prestar a sua homenagem à Nossa Senhora.
A exibição aconteceu no último domingo (31) com cada passo da coroação da imagem da Mãe de Jesus. Logo
após, todos puderam assistir e relembrar alguns momentos do “Cantares à Maria”, que é uma apresentação musical, onde os corais são convidados a exaltar "Maria, Mãe do Filho de Deus", no mês dedicado à ela.
A coroação contou também com a participação de algumas jovens, que vestidas de anjo cantaram o coro da
coroação. Outro dois anjos foram até à frente das Igrejas da cidade, dedicadas à Nossa Senhora, levando até a sua
porta os símbolos da coroação. “Este foi um momento de emoção, pois as igrejas encontram-se fechadas e o anjo
a sua porta remeteu a todos o desejo de nelas entrar e ter a convivência dos ofícios religiosos. Outra simbologia
foi assistir ao momento em que o coro dos anjos, tirou cada um a sua máscara para cantar, numa referência aos
dias atuais”, conta Efraim Rocha,
secretário de Cultura de Mariana.
Magaly Melo, uma das mães
que coroou a imagem de Nossa
Senhora se declarou "emocionada" ao participar da homenagem.
“Fiquei muito honrada em ser
escolhida entre tantas mães merecedoras para participar dessa tão
bela e significativa homenagem à
Virgem Maria”, disse.
Gabrielle Lamarca, grávida
de 7 meses, conta que ficou muito
feliz e emocionada com o convite.
"A voz quase não saiu. Sou católica, quando criança participava de
coroações, mas nada se compara a
esta. A experiência se tornou ainda
mais especial neste momento que
me tornarei mãe novamente", afirmou.
Cônego Nedson Pereira de Assis, Pároco da Catedral, deixou sua
mensagem e concedeu a bênção
de encerramento ao mês Mariano.
Segundo ele, chegamos ao final
do mês de uma forma preocupante
devido à pandemia, “mas ao mesmo tempo de uma forma serena
e feliz, pois em família vivemos
nossa fé”.

sido implantando em 2016. Através
dele poderemos fazer ampliação das
competências da Guarda Municipal,
para assim melhor atendimento à população”, ressaltou o secretário.
O comandante Ornelas explicou
que, atualmente, a guarda só trabalha até às 23h59. Segundo Ornelas,
caso o armamento for aprovado o
horário de serviço poderá ser ampliado. “Desde a criação da guarda
municipal em 2001 nosso serviço se
ampliou muito. Hoje, por exemplo,
somos responsáveis por fiscalizar as
ocupações irregulares do município,
que na maioria das vezes ficam em
áreas isoladas e distantes da sede da
cidade e muitas vezes nossa equipe
desloca para fazer essas intervenções e são ameaçadas. Precisamos
de segurança para prestar um serviço
de qualidade. Além disso, com o armamento nós teríamos condições de
ampliar o serviço, pois sabemos que
a maioria dos furtos e arrombamentos de domicílios ocorre na madruga”, ressaltou.
De acordo com a GM Raquel
Souza, todo o treinamento e a fiscalização do armamento da guarda
será feita em parceria com a Polícia
Federal. “Todos os mecanismos de
fiscalização do porte de arma pela
guarda são muito rigorosos. Existe
uma corregedoria e ouvidoria para
que o cidadão tenha acesso e venha a
informar caso algum guarda pratique
algum excesso. Além disso, todos
os profissionais envolvidos na nossa
captação são credenciados pela Polícia Federal, inclusive o psicólogo que
realizará o teste psicológico em todos
os guardas”, explicou.
Raquel ainda destacou que a
aprovação do armamento traria
melhores condições de trabalho e
segurança para os profissionais. “A
guarda municipal tem a necessidade
de ter o porte de arma, não é apenas
um querer. Eu sou mãe e tenho uma
família, então para eu sair e manter a
segurança da população eu também
preciso ter minha segurança garantida, preciso de ferramentas adequadas
para isso”, pontuou.
Percurso burocrático
Ao final da reunião, a vereadora
Daniely Alves, presidente da comissão, deliberou que, apesar do projeto
apresentado está totalmente dentro da
lei, ele ainda não poderá ser levado
para votação no plenário.
De acordo Daniely, no dia 28 de
maio de 2018 foi aprovado um requerimento que solicitava a realização de
um plebiscito, que teria como objetivo consultar a população marianense
sobre o armamento da guarda. Após
dois anos, no dia 14 de abril 2020, a
Câmara recebeu um ofício da Procuradoria Municipal informando que o

município estava fazendo um estudo
sobre a viabilidade da realização da
consulta popular.
“A procuradoria disse que após
a conclusão do estudo ele vai comunicar a câmara se haverá ou não a
realização do plebiscito. Por isso, não
podemos encaminhar esse projeto ao
plenário sem antes garantir o direito
de resposta do requerimento de maio
de 2018. Vamos notificar mais uma
vez o município e procuradoria, pois
precisamos de uma resposta oficial
do município, o mais rápido possível,
sobre a realização da consulta popular, já se passaram dois anos, então
acredito que houve tempo suficiente
para fazer os estudos. O que o corpo
do projeto traz pra gente não há dúvida sobre a sua constitucionalidade e
legalidade, porém precisamos aguardar a resposta sobre o plebiscito, para
então dar encaminhamento à votação
no plenário”, explicou.
O Secretário Braz destacou que
corporação está se esforçando para
atender todos as exigências legais para aprovação do armamento. “ Todos
os passos que prevê a legislação federal e que estavam ao nosso alcance já
foram cumpridos. Tanto em relação
área psicológica, quanto sobre ao
armazenamento desses equipamentos.”, salientou.
Opinião pública
Por conta do isolamento social,
estabelecido em decorrência a pandemia do COVID-19, as reuniões
da Câmara de Mariana estão sendo
realizadas de forma remota e transmitidas ao vivo através do facebook.
Com isso, a participação popular nas
discussões está acontecendo através
de comentários na transmissão. Como de costume em outras reuniões,
a autorização do armamento dividiu
opiniões entre os marianenses.
“Sou totalmente a favor do armamento da GM. Não tem como fazer
segurança pública desarmado. Todos
temos que ter ciência que eles passarão por intenso curso para utilizar o
referido instrumento”, disse um internauta a favor.
“Admiro a atenção dos Ilustres
legisladores municipais, este é um assunto de extrema importância, não só
para a instituição Guarda Municipal
em si, mas também para toda população de Mariana. Com a utilização de
armamento a segurança dos agentes
da GM é ampliada, a confiança aumenta e todos lucram no quesito segurança”, expressou favoravelmente
outro marianense.
“A Guarda Municipal de Mariana, instituição de caráter civil, uniformizada, com a função de proteção
municipal preventiva. Se é preventiva, para que Guarda armada?”, afirmou contrariamente um cidadão.
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Bombeiros de Itabirito confeccionam
máscaras para doação

Atendendo por agendamento e entregas

98742.2990

A corporação do Bombeiro Municipal de Itabirito se
juntou para a confecção de máscaras de proteção contra o
coronavírus como forma de ajudar as pessoas que estão em
situação de vulnerabilidade social a ter acesso a mais essa
medida de prevenção. Durante o mês de maio, cerca de
1000 máscaras foram fabricadas. “O trabalho começou pela
iniciativa da servidora Denise Araújo e da bombeiro Leda
Borges e teve o total apoio dos demais integrantes da equipe. É sempre bom ter pessoas proativas e fico feliz de poder
coordenar uma equipe de excelência que visa ajudar sempre
o próximo”, destaca Rubens Matos, coordenador do Bombeiro Municipal.
Após o início dos trabalhos, pessoas da cidade ajudaram
com materiais para que esse número expressivo de máscaras
fosse produzido, além da doação de empresas do setor têxtil
como fábricas e confecções da cidade. “Muitas pessoas não
têm condições de comprar a máscara para se proteger. Pensei
que uma das saídas seria a fabricação própria, pois quanto
mais pessoas usando, melhor para toda a cidade no enfrentamento ao coronavírus. É também uma forma de incenti-

Extrato de Dispensa do Serviço de Perícia em Engenharia. Referência: Dispensa
de Licitação nº017/2020, Processo Licitatório nº060/2020, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Contratada:
Renato Ramos Burni. Objeto: Contratação
de empresa ou profissional especializado
na área de perícias em engenharia civil para prestação de serviços e vistoria técnica
extrajudicial das condições das estruturas,
com emissão de laudos dos imóveis localizados na Rua Luiza Cézar de Jesus, nº66,
Bairro Santa Efigênia em Itabirito - MG.
Valor Total R$5.900,00 (Cinco mil e novecentos reais). Forma de pagamento: em 10
(dez) dias corridos, após, emissão e aceite
da Nota Fiscal. Vigência: Até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: 17.512.1711 4030
3390.39.50. Data da assinatura do contrato:
28/05/2020. 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 nº053/2020,
na modalidade de Pregão Presencial
nº034/2020. Objeto: contratação de empresa especializada em locação de caminhão
pipa com motorista, para transporte e abastecimento de água potável, para prestação de
serviço no distrito e município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I do
edital. O Pregoeiro e sua Comissão de Apoio
decidiram por processo Fracassado, Itabirito/
MG, 01/06/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Pregão Presencial nº 044/2017, Processo
nº 102/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Facility Locações Ltda. Objeto: Prestação de serviços de locação de 06
(seis) veículos do tipo caminhonete pick up
e pick up tração 4x4, a serem utilizados nos
serviços de manutenção do SAAE no Município e Distritos de Itabirito/MG. Valor
Mensal: R$17.874,69 (dezessete mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e
nove centavos), Valor Total: R$125.122,83
(Cento e vinte e cinco mil cento e vinte e
dois reais e oitenta e três centavos) Forma
de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Aditado em 07(sete) meses
ou até 31/12/2020. Dotação Orçamentária: Op. drenagem manejo água pluvial 17.512.1711 4001 33.90.39.99. - 786, OP. e
manut. em abast. de água nas sedes urbanas 17.512.1701 4001 33.90.39.00. – 764 - ETA
op. e manut. ações de gestão administrativa
- 17.512.1711 4030 33.90.39.00. – 828 –
Adm. , op. e manut. ações de gestão administrativa - 17.512.1711 4030 33.90.39.00.
– 828 - corte e op. e manut. em abast. de
água nas sedes urbanas - 17.512.1701 4001
33.90.39.00. - 764. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/05/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Pregão Presencial nº035/2018, Contrato
SAAEITA081/2018 nos termos da Lei nº
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8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Facility Locações Ltda.
Objeto: locação de 08 (oito) veículos com
cabine dupla, pick up L200, 4x4 e 4x2, turbo diesel, a serem utilizados nos serviços
de Manutenção dos Sistemas de Água e
Esgoto do SAAE no município de Itabirito/
MG. Valor Mensal: R$41.600,00 (quarenta
e um mil e seiscentos reais), Valor Global:
R$291.200,00 (duzentos e noventa e um
mil e duzentos reais) Forma de pagamento:
mensal mais 05 (cinco) dias após a emissão
e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Aditado em 07(sete) meses ou até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: Op. e manut. em
abast. de água esgotamento sanit. região rural - 17.511.1712 4031 33.90.39.00. – 739,
op. e manut. em abast. de água nas sedes
urbanas - 17.512.1701 4001 33.90.39.00.
– 764, operação e manutenções em esgotamento sanitário nas sedes urbanas
- 17.512.1702 4002 33.90.39.00. – 786 e
operação e manutenção gestão administrativa - 17.512.1711 4030 33.90.39.00. – 828
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 28/05/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 040/2020 – S.R.P.
013/2020 - 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°
061/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº040/2020, S.R.P. nº013/2020
- Objeto: Registro de preço para futura e
eventual fornecimento de pneus novos a serem utilizados nos veículos pertencentes á
frota do SAAE de Itabirito - MG, conforme
especificações do anexo I, do edital no dia
22/06/2020 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 – 041/2020 - 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° 061/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº041/2020. Objeto:
Aquisição de inversores de frequência e
conjuntos motobombas a serem utilizados
nas unidades do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do Edital, no
dia 23/06/2020 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.
Reabertura do Pregão Presencial –
018/2020 - 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°
034/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº018/2020, Objeto: Contratação de
empresa especializada em projetos e orçamentos de obras viárias para a elaboração
do projeto de construção do trevo de acesso
da Unidade de Tratamento de Água - UTA
BR 040, localizada no KM 572+500 da BR
040 - bairro de Água Limpa para o SAAE
– Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme descrito
no anexo I, do edital, no dia 24/06/2020 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.

var as pessoas a usar as máscaras”, explica Leda Borges. A
produção será doada nos bairros Quinta dos Inconfidentes,
Portões, Marzagão, além de ser distribuída pelo centro. A
corporação está recebendo doação de materiais para a confecção de mais máscaras. Itens como linha para costura,
elásticos, retalhos podem ser entregues na sede dos Bombeiros em frente à Rodoviária Nova. Informações: 3561-2413.

Câmara de Itabirito discute sobre reativação
da Lei Municipal de Incentivo à Cultura

O projeto, que partiu do poder executivo, possui vícios institucionais e precisa ser revisado
GLAUCIENE OLIVEIRA

Na última reunião ordinária da Câmara
Municipal de Itabirito, os vereadores presentes discutiram sobre o Projeto de Lei
61/2020, oriundo do Poder Executivo, que
tem como objetivo a reativação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei nº2428 de
23 de agosto de 2005.
De acordo com a Secretária Municipal
de Patrimônio, Cultura e Turismo, Júnia
Guimarães, atualmente, os investimentos
em cultura estão congelados pelo executivo,
seguindo orientação da junta orçamentária e
financeira do município, devido ao estado
de calamidade pública, provocado pela pandemia do COVID-19. “A reativação da lei
não resolverá os problemas da classe, mas
será um forte instrumento de apoio ante as
limitações no atual isolamento social”, ressaltou.
Durante a reunião, o vereador Maximiliano Silva Baêta Fortes (DEM) também
destacou a importância da reativação do
incentivo financeiro. “Temos que lembrar
que os artistas foram os primeiros a sentir a
pandemia e serão os últimos a retornarem.
Artistas têm necessidades básicas, arte além
de cultura é desenvolvimento local, é emprego, é renda. Vai ser uma lei que vai ajudar
demais os artistas a vencer esse momento”,
ressaltou.
Inconstitucional
No final da sessão, o presidente da Câmara, vereador Arnaldo Pereira dos Santos
(MDB) afirmou que o parecer jurídico da
Câmara determinou que a matéria do projeto de lei possui “vícios inconstitucionais”
que precisam ser revistos e corrigidos. Ao
final de sua fala, Arnaldo deixou um aviso
a classe. “Vocês correm o risco de pleitear
essa ajuda do município e depois responder
judicialmente no Ministério Público, pois
isso infringe em várias prerrogativas da lei,
inclusivo no marco regulatório”, explicou.
O vereador Edson Gonçalves Junior
(Republicano) também reafirmou sobre a
necessidade de alterações no corpo da matéria e afirmou que irá analisar o que pode
ser feito para corrigir as ilegalidades e, posteriormente, aprovar o projeto que ele julgou
como “importante”. “Ficou definido que
seriam feitos alguns ajustes e emendas para
retirar as inconstitucionalidades, porém não
teve nenhuma alteração nesse projeto. Vou
pedir vistas para analisar o que pode ser feito, nós temos que prezar pela constitucionalidade. Minha análise será técnica para que
não passe nenhum vício. Sei dos problemas
que os artistas e demais classes vivem”, enfatizou.
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Como prevenir a contaminação do covid-19
VÍRUS são os menores agentes infectantes de que se tem conhecimento. São vistos no ultramicroscópio (aparelho de resolução
visual) eletrônico. Proliferam em células vivas de animais ou vegetais ou outros organismos. Atacam com infecção grave ou não,
os seres hospedeiros, ou seja, aqueles que os contraem. Atentam
contra a vida dos que os recebem. São um perigo constante. Daí
a necessidade da máxima cautela em face da possibilidade de serem contraídos.
As preocupações individuais e coletivas são plenamente justificáveis. Evitar aglomerações e contatos deve ser levada a sério,
porque as consequências podem levar a óbito, à morte! O uso de
máscaras é obrigatório. Só sair de casa, se necessário.
Os meios de comunicação – rádios – jornais – tv’s – celulares, etc., estão sempre prevenindo ou mostrando casos reais, em
pessoas de todos os sexos e idades, com finais tristes, em consequência da contaminação pelo Covid-19. Seu poder de destruição
é enorme e muito rápido.
A Ciência, em nível mundial, está (apesar da busca constante)
engatinhando nas pesquisas para a descoberta da vacina específica contra o vírus que nos ataca.
VEJA:
“1 - Como se proteger:
Lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienize
com álcool gel 70%; Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com
lenço ou com o braço, e não com as mãos; Evite tocar olhos, nariz
e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos
com água e sabão; Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar; Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos; Evite
aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.
2 - Como o Coronavírus é transmitido:
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou
por contato próximo (cerca de 2 metros), por meio de:
Gotículas de saliva; Espirro; Tosse; Catarro; Toque ou aperto
de mãos; Objetos ou superfícies contaminadas.
3 - Quais os principais sintomas:
O Coronavírus (Covid-19) é similar a uma gripe. Geralmente
é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar
graves. Os sintomas mais comuns são:
Febre; Tosse; Dificuldade para respirar.” (Fontes: Ministério da
Saúde, Amagis: Decisão).
O FATO é que o ser humano está rodeado de inimigos minúsculos, poderosos, violentos, contagiosos, que podem dizimar a
humanidade, se não forem descobertos, com urgência, pelos nossos cientistas. É claro que os nossos governantes têm que colocar,
dispor verbas especiais e generosas para os setores médicos de
pesquisa, com o máximo de antecedência. É um fato que não se
improvisa. Precisa de tempo, vocação, instrumentos e aparelhagem de alta e competente resolução. Trabalho persistente!
Os nossos Governos, especialmente aqueles que desviaram
o dinheiro público, deveriam ter investido neste setor de alto risco
sanitário, há anos! O povo (homens, mulheres, crianças) age em
boa fé, concorrendo com a sua parte, via impostos (que não são
poucos).
Nossa esperança é que essa pandemia termine o mais rápido
possível.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Eleições: Em data ainda indefinida concorrem
a presidência do Itabirense Esporte Clube as
chapas (1) composta por Marcelo Freitas Teixeira, vice Márcio Lúcio Ferreira e a chapa (2)
Welby Rodrigues Gurgel, vice Eugênio Carmo Antunes. O vencedor
vai administrar o destino do tricolor no período de 2020 a 2022. Os
associados devem ficar atentos ao edital que vai definir as formalidades necessárias previstas nos estatutos.
Professores: Os educadores vêm se reinventando e usando muita
criatividade para manter as aulas a distância para centenas de alunos
da nossa rede de ensino. É uma batalha a cada dia. Parabéns ao professorado de nossa city!
Enquanto isso: Os profissionais de saúde, sob a supervisão do secretário municipal Marco Antônio vai seguindo o protocolo do Estado
e freando o máximo possível os efeitos desta pandemia. Barreiras
sanitárias, desinfecção das ruas e avenidas pela prefeitura tem sido
intensificadas, oferecendo uma proteção maior aos nossos concidadãos. A fiscalização também é necessária, principalmente próximo
às instituições financeiras e comércio. Aqui é cada um fazendo sua
parte. Nossas paróquias têm contribuído em muito com este momento. Os padres têm realizado celebrações on-line, permitindo belos
momentos de fé e oração em todo o município, onde a religiosidade,
sintonia com o universo cósmico e determinação de nossa gente é
exemplo para outros centros.
Por onde anda? Rogério Braga, filho do ex-presidente do legislativo Geraldo de Souza Braga e Geralda. Ele está em evidência no
populoso Bairro São José e adjacências, onde administra um grande
supermercado. Amigo e comunicativo, Rogério Braga é empresário
de destaque na região dos Inconfidentes.
Maestro: Ele parece maestro de todas as bandas, como incentivador e criador do domingo é dia de Banda, dando um toque especial
às apresentações de nossas corporações musicais, transformando o
evento em verdadeiro show de comunicação. Recentemente, Ivacy Simões voltou a apresentar, interagindo com o público nos momentos agradáveis propiciados pela Bandas de Itabirito e cidades
vizinhas. Sempre versátil e com grande sensibilidade na arte de comunicar, ele comandou o espetáculo. Parabéns Ivacy Simões, nossa
cultura agradece!
Para refletir: A lei da mente é implacável: O que você pensa, você
cria; o que você sente, você atrai; O que você acredita, torna-se realidade. (Buda)

Afilhada: Cheia de charme e esbanjando alegria a graciosa
Nicole festejou seu níver no último domingo com a nossa
presença (padrinhos) avós e tios, respeitando sempre o momento de distanciamento social onde os primos e amigos
enviaram abraços virtuais e cantaram os parabéns pra você.
Nicole é filha de Poliana Martins e Felipe Delabrida.

@supermercadojequeri
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Barreiras sanitárias proporcionam
segurança à população
Em funcionamento desde março, barreiras possuem estrutura
adequada e trabalho eficiente
No enfrentamento à Covid-19,
desde o início da pandemia, Itabirito passou a contar com uma forma
eficaz, que transmite segurança a
quem chega e mora na cidade: as
barreiras sanitárias.
As três estruturas implementadas na cidade contam com um total
de 55 funcionários, entre servidores
da Prefeitura e técnicos de enfermagem contratados pelo Icismep (Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba).
Todos os funcionários recebem
equipamentos adequados para o
trabalho, como aventais de manga
longa, toucas descartáveis, máscaras cirúrgicas e luvas. Além disso,
na área, protegida por tendas, os
profissionais têm acesso a materiais
para higienização das mãos, geladeira, microondas, água potável, armários e também recebem lanches.
Para resguardar a segurança das
equipes envolvidas e do espaço,
agentes da Guarda Civil Municipal
se revezam entre os turnos.
No local, é feita a aferição de
temperatura de todos que chegam à
cidade. Se identificada elevação (a
partir de 37,8°) ou outros sintomas
que tenham relação à contaminação pelo coronavírus, o indivíduo
recebe as orientações necessárias
em tempo hábil. Em alguns casos,
pode ser encaminhado a um centro
médico.
Para o secretário de Saúde,
Marco Antônio Félix, “as barreiras
controlam o fluxo de pessoas que
chegam à cidade, possibilitando a
identificação de qualquer anormalidade”.
As duas primeiras estruturas
foram instaladas logo no princípio
da pandemia. Com a necessidade
de reforçar o controle de acesso ao

município e proliferação do vírus,
uma terceira barreira foi implementada, no último dia 21.
O prefeito Orlando Caldeira
destaca a importância do trabalho.
“As barreiras estão sendo fundamentais para conter a transmissão
do vírus em Itabirito. O esforço dos
profissionais na linha de frente, como médicos e enfermeiros, nos dá
a tranqüilidade para enfrentar o mo-

mento de forma exemplar”.
Itabirito continua atuando de
maneira firme e consciente no enfrentamento à pandemia. Além de
cumprir todas as determinações dos
órgãos responsáveis, a Prefeitura
tem colocado em prática planos estratégicos para o controle da crise,
e conta com a colaboração de toda
a população e visitantes no cumprimento das medidas adotadas.

Ruas e praças de Itabirito têm
iluminação de LED

Avenida José Farid Rahme, ponte na Rua João Pessoa, frente da
Prefeitura e Praça da Bandeira já receberam as melhorias

A Prefeitura de Itabirito começou a investir na troca da iluminação da cidade para o sistema LED.
“Nessa fase, colocamos em toda
extensão da Avenida José Farid
Rahme e em pontos da área central
como área em frente a Prefeitura,
ponte próximo ao fórum e Praça
da Bandeira. Estamos planejando
a substituição da iluminação em
outros pontos. As luminárias antigas vão beneficiar outras regiões

que tem algum déficit de iluminação pública”, explica Tuniko
Simões, secretário de Obras.
Além das luminárias da Avenida José Farid Rahme, outras
102 foram doadas pela empresa
Minas Mais e serão instaladas em
pontos como a ponte de acesso do
bairro Padre Eustáquio ao bairro
Padre Adelmo, Praça dos Imigrantes, ponte da Rua Dr. Guilherme
e área de convivência ao lado da

Igreja de São Sebastião, próximo
à passarela da Travessa Domingos
Pereira da Silva. “Essas mudanças
são benéficas para todos, pois além
de deixar as vias mais iluminadas,
proporcionam economia por ser
um sistema mais moderno, gerando mais segurança para pedestres
e motoristas. Itabirito só tem a ganhar com esse novo investimento
da Prefeitura”, destaca Orlando
Caldeira, prefeito de Itabirito.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Disciplina é bom e a
maioria quer!

É comum ouvir dizer que o brasileiro é, facilmente, identificável
lá fora por uma característica muito peculiar, nada lisonjeira: mal
educado e indisciplinado. Em países mais educados, os cidadãos
se comportam na rua, cumprindo regras, respeitando limites, não
porque o guarda está por perto, mas porque assim deve ser, para
que a convivência em público seja harmoniosa, ordeira, cada qual
a usufruir de seus direitos, sem interferir ou atropelar os direitos
de terceiros. O tupiniquim, acostumado a proceder em público como se estivesse dentro de seu quintal, quando procede da mesma
forma em terras estranhas fica mesmo marcado. Nesses dias de
pandemia, recolhimento doméstico, distanciamento social, duas
pessoas a caminhar pela rua, chamavam a atenção pela inobservância do distanciamento recomendado. Poderão dizer: seriam
parentes próximos, pessoas residentes na mesma casa. O argumento explica mas não justifica! Além da prevenção, aqui vale também o exemplo a ser dado em público, não importa se parentes ou
residentes na mesma casa. Felizmente, as duas pessoas usavam
máscara, mas a decepção veio quando pararam diante uma loja
com atendimento à porta e restrito a uma pessoa por vez. Elas
retiraram a máscara diante da vendedora, que continuou com a
sua. Aquelas pessoas portavam máscaras só para que o público
as visse, assim como, às vezes, um motoqueiro usa capacete só
para passar diante do guarda. No momento mais necessário, as
máscaras (a facial e a de personalidade) foram postas de lado!

O LIBERAL Ed.1391 - Sexta-feira, 5 de junho/2020
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Ministério Público pede suspensão
de barbearias, salões de beleza e
clínicas estéticas em Ouro Preto
Prefeito Júlio Pimenta afirma que entrará com recurso contra decisão que acatou pedido

Ane Souz

GLAUCIENE OLIVEIRA

O Ministério Público de Minas Gerais, através da 3ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto – Defesa da Saúde, por meio
Ação Civil Pública Nº 500114546.2020.8.13.0461, pediu suspenção do funcionamento das
atividades de barbearia, salões
de beleza e clínicas de estética da
cidade, durante o período de pandemia do coronavírus. No corpo
da ação o MPMG destaca que o
funcionamento desse tipo de estabelecimento “põe em risco a saúde
da população, na medida em que
facilitará a propagação do novo
coronavírus”.
A Juíza de Direito, Ana Paula
Lobo Pereira de Freitas, também
ressaltou o fato da Microrregião
de Saúde de Ouro Preto necessitar de 28 leitos de UTI, mas contar com apenas 20 leitos, todos na
Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. “A rede hospitalar local
não está preparada para atender o
número de casos de internação de
UTI previstos em decorrência da
pandemia”.

Prefeitura inicia recuperação de
calçamento no Beco dos Bois
Ane Souz

Além das obras de pavimentação asfáltica, o município de Ouro
Preto realiza outros serviços visando melhorias em infraestrutura
e na trafegabilidade urbana. Com
recursos próprios, a administração
municipal está promovendo a recuperação do calçamento da rua Dr.
Cláudio de Lima, popularmente
conhecida como Beco dos Bois, no
bairro Rosário.
A obra, com prazo de entrega
para 30 dias, teve início no último
dia 19, e contempla, além do calçamento, alargamento do passeio e
drenagem da via.
Brenda Ramalho, estudante em
Ouro Preto e moradora da república
Maria Bonita sempre acompanhou
a dificuldade do tráfego de ônibus
na via. “Não só dos ônibus, como
dos carros em geral, principalmente quando chovia. A obra está sendo
muito boa. Ficamos muito contentes que isso esteja acontecendo”.
“Eu subo e desço aqui todos os
dias. A obra está ficando muito boa.
Melhorando muito. Essa reforma
no Beco dos Bois vai ficar ótima”,
constata Vanda Pereira, que diz ter
presenciado por diversas vezes a
dificuldade do trânsito no local,
principalmente dos ônibus, em dias
chuvosos. A rua, íngreme, causa o
deslizamento dos pneus de veículos
de passeio e principalmente de ônibus, acarretando engarrafamento
na região. O prefeito Júlio Pimenta
anunciou a colocação de um "passa
rodas" no intuito de resolver o problema dos veículos que não conseguem trafegar pelo local, principalmente com a pista molhada. “Com
aprovação do Iphan, isso possibilitará que os veículos trafeguem com
segurança. E com o alargamento do

passeio, teremos também conforto
para os pedestres”.
Durante o período de obras, a
via está totalmente interditada ao
trânsito. Com isso, houve alteração
no itinerário das linhas de ônibus
que trafegam pelo local.
As linhas de ônibus Bauxita x
Taquaral, Cooperouro x Piedade,
Vila Aparecida x Piedade e Santa
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Cruz x Rodoviária farão o percurso normal até a Prefeitura de Ouro
Preto, no bairro Pilar, e seguirão para a Praça Tiradentes e Rua Padre
Rolim até o ponto final.
No sentido oposto, as linhas
Taquaral x Bauxita, Piedade x Cooperouro, Piedade x Vila Aparecida
e Rodoviária x Santa Cruz não sofreram alteração no itinerário.

Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

PROCURE-NOS!
Alcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil,
salvando e recuperando vidas

Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos
R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com

Segundo a decisão, a Prefeitura deve orientar a população, além
de fiscalizar a execução e cumprimento das determinações legais
vigentes. “Considerando não ser
razoável, no momento atual, a reabertura das atividades de barbearias, salões de beleza e clínicas de
estética, devendo o requerido, ainda, pelo princípio da razoabilidade, cumprir a Deliberação nº 17 do
Comitê Extraordinário Estadual
COVID-19, o Decreto Estadual
nº 447.886 e as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias
estaduais mineiras em relação à
pandemia da COVID-19”.
Em ofício enviado à equipe
de reportagem do Jornal O Liberal, o Promotor de Justiça, Flávio
Jordão, ressaltou a importância da
fiscalização também por parte dos
cidadãos, para que assim os ouropretanos possam auxiliar no cumprimento da decisão. “Informo que
a notícia de descumprimento da
decisão proferida pode ser comunicada ao Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, através
do Canal da Ouvidoria, na página
da web aplicacao.mpmg.mp.br/
ouvidoria/service/ouvidoria. Através deste endereço eletrônico pode
ser também comunicada qualquer
notícia acerca do descumprimento
das determinações da Prefeitura de
Ouro Preto quanto ao isolamento
social, especialmente no que diz
respeito ao comércio local.”, afirmou.
Minas Consciente - Recurso
da Prefeitura
Em contrapartida, a Prefeitura
Municipal de Ouro Preto, a partir

do Decreto nº 5.711 de 2 de junho de 2020, aderiu ao programa
Minas Consciente, que prevê a
reabertura gradual do comércio,
seguindo os protocolos exigidos
pelo estado. A reabertura, porém,
se dará apenas após criação de
um plano elaborado pelo Comitê
de Reabertura, criado a partir do
Decreto 5.689 de 28 de abril, e
aprovado pelo Comitê de Saúde
da cidade.
Segundo o programa, Ouro
Preto se encaixa, atualmente, na
“onda amarela”. E no plano, os
serviços de estética e outras atividades de cuidados com a beleza
também se enquadram nesta categoria. Por esse fato, o Prefeito
Júlio Pimenta afirmou que irá
recorrer. “Nós consideramos que
esse serviço é essencial, de higiene
pessoal. E no Minas Consciente
ele é onda amarela, então é permitido seu funcionamento, por
isso vamos recorrer ao judiciário e
justificar essa decisão de funcionamento”, disse.
A Associação Comercial
e Empresarial de Ouro Preto
(ACEOP) publicou uma nota
explicando sobre o plano e reiterando a todos seus associados
que cumpram rigorosamente os
protocolos de higiene e aguardem informações oficiais sobre
o lançamento do plano de reabertura. “O Decreto sobre adesão ao
Minas Consciente não permite
mudança no atual cenário de reabertura, tendo validade apenas
após a elaboração e aprovação
do plano de reabertura gradual”,
destacou em nota.

