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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, 15 de maio/2020

Justiça interrompe decreto que permitia
funcionamento do comércio em Itabirito
A procuradoria municipal afirma que a sentença possui falhas e que o município irá recorrer
GLAUCIENE OLIVEIRA

A Justiça interrompeu, nesta quarta-feira (13) o funcionamento do comércio de Itabirito. A decisão foi tomada após
uma Ação Civil Pública do Ministério Público (MP) que pediu
a suspensão do Decreto Municipal nº 13.155/2020 que permitia a flexibilização das medidas restritivas e de prevenção
contra o COVID-19. A decisão é de primeira instância e ainda
permite recursos.
Desde o dia 28 de abril, a prefeitura havia liberado, através
do decreto, o retorno das atividades essenciais e não-essenciais
no comércio, indústria e prestação de serviço.
O juiz Antônio Francisco Gonçalves, autor da liminar, destacou que os decretos que estavam em vigor na cidade violam
a legislação estadual e federal sobre o COVID-19, por isso a
prefeitura estava “abusando de sua competência legislativa”.
De acordo com o juiz, a violação aconteceu, pois os decretos não tinham base em estudos técnicos. “Por não existirem
condições de fiscalização por parte das autoridades públicas
em relação às medidas sanitárias aptas a permitirem o reinício das atividades, bem como pela inexistência de plano de
contingência, no âmbito municipal, para eventual sobrecarga
do sistema público de saúde, impactando, inclusive, a microrregião de saúde, refletindo, ainda, na macrorregião sanitária,
comprometendo toda a integralidade do sistema”, consta trecho do documento.
A liminar esclarece que as normas estaduais são mais
restritivas do que as impostas pelo município, “por serem garantidoras de direitos fundamentais (vida e saúde) e estarem
conforme as recomendações dos órgãos técnicos de saúde”.
O juiz determinou que a prefeitura de Itabirito acate deliberações do Comitê Extraordinário Estadual da COVID-19,
cumpra o Decreto Estadual Nº 47.886 e “todas as disposições
emanadas pelas autoridades sanitárias estaduais mineiras no
que se refere à pandemia do coronavírus”.
Em caso de discordância o documento determina uma
multa de R$ 100 mil para cada dia de descumprimento, com o
valor revertido ao Fundo Municipal de Saúde, que deve destinar o recurso para ações de combate ao vírus.
Em resposta, o procurador-geral do município, Alexandre
Sampaio, afirmou que a sentença possui falhas e que a prefeitura irá recorrer. “O município vai apresentar embargos declaratórios da sentença, pois ela contém falhas técnicas e nós
precisamos esclarecer isso primeiro. Com relação ao mérito
da questão, nós ainda estamos discutindo, para uma tomada de
decisão consciente”, esclareceu.
Já o Prefeito Orlando Caldeira disse que recebeu a ação
judicial com naturalidade. “Estamos analisando de forma que
a gente possa fazer as adesões dentro dos critérios que foram
colocados e, evidentemente, acatar aquilo que foi definido pela
justiça, fazendo com nossa cidade tenha as garantias de preservação da vida e sustentabilidade econômica”, destacou.

Prefeitura de Mariana decreta novas
medidas contra o coronavírus
Entre as determinações está a aplicação de multas de até R$50 para
pessoas que transitarem sem máscaras

O Prefeito de Mariana, Duarte Júnior, anunciou na
última quarta-feira (13) novas diretrizes de isolamento
social e prevenção contra o coronavírus na cidade.
As medidas estabelecidas pelo chefe do executivo
entram em vigor nesta sexta-feira (15).
Entre as novas determinações, estão a prorrogação do decreto de fechamento dos comércios até dia
31 de maio e a aplicação de multas de até R$50 para
as pessoas que estiverem transitando pela cidade
sem máscaras. “O uso de máscaras deixa de ser recomendação e passa ser obrigação”, explicou Duarte. Além disso, o novo decreto determina que as empresas de grande porte serão obrigadas a fazer teste
rápido de detecção do COVID-19 em todos os funcionários e apresentar os resultados à Secretaria de Saúde.
Outro ponto destacado por Duarte é que “quase 80% dos novos casos de coronavírus na cidade são de
pessoas que frequentaram bancos e casas lotéricas”. Por isso, as agências bancárias terão seu alvará de funcionamento suspenso, por tempo indeterminado. A partir da próxima sexta (15) poderão funcionar somente a
Caixa, o Banco do Brasil e as Lotéricas, para realização de serviços sociais e públicos essenciais, por exemplo,
saques e movimentações do seguro desemprego, auxílio emergencial e FGTS.

Prefeitura Itinerante está de volta, agora no Bairro Santa Cruz
Ane Souz

Os trabalhos do Projeto Prefeitura Itinerante de Ouro Preto foram retomados e, nessa
semana, iniciaram-se as obras de pavimentação e tapa-buracos em várias ruas do bairro Santa
Cruz, em atendimentos às reivindicações dos moradores do lugar, que manifestaram esse anseio
como prioridade em reuniões que ocorreram anteriormente.
Patrícia, moradora da Rua dos Cravos, conta que a situação ali, antes, era bastante precária,
e garante que o asfaltamento vai promover muitas mudanças na rotina das pessoas que vivem
ali: “Agora eu quero até aprender a andar de bicicleta”, ela promete.
Carlos Alberto, que mora na Rua das Hortênsias, lembra que os habitantes do bairro já
vinham solicitando estas obras por muitos anos, e por meio do Projeto Prefeitura Itinerante,
que percorre os bairros e distritos ouvindo a população, finalmente, as benfeitorias no Santa
Cruz estão sendo concretizadas. Ele garante que o asfaltamento vai trazer benefícios tanto para
motoristas como também para os pedestres que circulam por ali: “Vai ser bem mais fácil manter
as nossas casas limpas e organizadas, livres de poeira, o que é bom para a saúde das crianças,
principalmente aquelas que têm problemas respiratórios”.
Os trabalhadores que atuam nas obras do Prefeitura Itinerante de Ouro Preto, neste período
de Pandemia, estão sendo orientados para seguirem criteriosamente todos os protocolos de
prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-19), o que envolve uso de máscaras, regras
de distanciamento, a forma correta de higienização das mãos e evitar o compartilhamento de
utensílios de uso pessoal. Quando há necessidade de compartilhamento de equipamentos ou
materiais, todos devem realizar a higienização antes de utilizá-los.

Facebook: @coletivooutropreto
Instagram: @outro_preto
E-mail: contato.outropreto@gmail.com

Carta Aberta ao
Município de Ouro Preto

Completamos, em 2020, 132 anos de uma pretensa abolição da
escravatura que, ao invés de libertar, condicionou o povo negro a uma
situação de subemprego, marginalização e dificuldade de acesso à
educação, à moradia e à alimentação adequadas. Esse problema
histórico faz com que negros sejam, hoje, os mais afetados pela contaminação do novo coronavírus em todo o Brasil.
Preocupado com a situação da população negra e periférica do
município de Ouro Preto, o Coletivo OuTro Preto se manifesta, por
intermédio da seguinte carta, que entregue ao “Comitê Técnico do
Coronavírus” e ao “Comitê para avaliar e planejar a reabertura gradual” do comércio, no dia 13 de maio, dia da pretensa abolição da
escravatura no Brasil.
Ouro Preto, 13 de maio de 2020.
Ao Comitê para avaliar e planejar a reabertura gradual,
O Brasil soma mais de 13 mil pessoas falecidas devido à contaminação com o novo coronavírus e assistimos atônitos as decisões que
poderiam poupar vidas que estão sendo negociadas pelos jogos de
interesse político e financeiro. Ao ver a pandemia se espalhando pelo
mundo – descontrolada, na maior parte do país -, voltamos nossos olhares para Ouro Preto. Nossa cidade é, ao mesmo tempo, uma referência
patrimonial e uma região de grande desnivelamento social.
Por isso, nós, do coletivo OuTro Preto, viemos, por meio desta, manifestar nossa imensa preocupação com as medidas que envolvem o
controle da disseminação da doença em nossa região. Entendemos que
se trata de um quadro sem precedentes e, assim sendo, destacamos
a necessidade de medidas que reforcem a proteção da população de
Ouro Preto, seus distritos e localidades, sobre a gravidade do contexto.
Até o momento, o município de Ouro Preto segue com poucos casos confirmados de contaminação e nenhum de morte diagnosticada
em decorrência da contaminação pela Covid-19. No entanto, este fato
pode estar mascarado pela baixa taxa de exames realizados, seja nas
pessoas com sintomas ou naqueles com quem os casos confirmados
tiveram contato.
A demora na análise e confirmação são, ainda, fatores de maior
preocupação, já que, grande parte dos casos de contaminação são assintomáticos, mas colocam o indivíduo como agente de propagação.
Isso faz com que o vírus seja inofensivo para um grupo de pessoas e,
ao mesmo tempo, fatal para outro.
Pela característica de ser um ponto turístico reconhecido mundialmente, a cidade precisa traçar planos claros de controle do trânsito de
pessoas para evitar que, quando retomada, a circulação de turistas
transforme-se em um grande risco para todos. Essa estratégia precisa
ser traçada em diálogo com os empresários e com as classes trabalhadoras, linha de frente nesse processo.
Uma vez criado o comitê, que objetiva a retomada das atividades
comerciais na cidade, é fundamental que haja um diagnóstico preciso,
que dê base para a construção de estratégias que garantam a retomada
segura das atividades. Por isso, entendemos como necessária a adoção de uma estratégia de maior testagem dos moradores, que apresente de forma eficaz, a real situação do contágio em nosso município.
Também nessa linha de pensamento, as decisões de retomada das
atividades acadêmicas da Universidade Federal de Ouro Preto indicam
o mesmo risco de aumento da circulação do vírus. Mesmo respeitando
a autonomia institucional, é preciso realizar um diálogo entre as instituições e o alinhamento dos encaminhamentos.
Preocupa-nos, ainda mais, a condição das comunidades da periferia, distritos e localidades. As condições de moradia, de deslocamento
e de acesso à informação, associada à sujeição da manutenção do trabalho dessa população que está na base da sociedade, os coloca como
alvo principal para os efeitos mais graves da doença.
Diante desta situação que afeta todo planeta e que, no Brasil, tem
assumido uma característica alarmante, enfatizamos a necessidade de
medidas que reforcem a conscientização, a orientação e a proteção da
população sobre a gravidade do momento. Podemos ter formas diferentes de lidar com a crise que assola todo o mundo, mas não temos o
direito de colocar em risco nosso bem maior: a nossa população.
Nesse sentido, apontamos os seguintes encaminhamentos como
urgentes: - Não reabrir o comércio antes de ser realizada ampla testagem no município, que identifique o real número de infectados; - Não
reabrir as atividades turísticas antes que esteja afastado o risco de disseminação em larga escala para a comunidade; - Utilizar testes de detecção do vírus, para uma maior confiabilidade; - Encontrar formas de
disponibilizar máscaras e álcool em gel para a população que necessita
circular nas áreas urbanas, em especial nas instituições financeiras; Exigir que cada instituição ou estabelecimento comercial que deseje
reestabelecer suas atividades, elabore um planejamento e encaminhe à
prefeitura para análise, informando quais ações irão tomar para combater a contaminação em suas sedes; - Fiscalizar intensamente o funcionamento das empresas, em especial as ações de coação de funcionários para retorno ao trabalho sem a real justificativa e ambiente seguro.
Atenciosamente,
Coletivo OuTro Preto
#OutraOuroPretoPossivel
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"Não visitem nossos
distritos neste momento!"

Moradores de distritos de Ouro Preto fazem apelo para que as pessoas cumpram o isolamento social e só visitem os locais depois que a pandemia passar

Nos últimos finais de semana,
moradores de Lavras Novas, Chapada, São Bartolomeu e Santa Rita de Ouro Preto registraram uma
intensa movimentação de pessoas
nos locais de visitação que geralmente atraem pelo ecoturismo,
como a Represa do Taboão, as inúmeras cachoeiras e trilhas nessas
localidades. Segundo alguns moradores, a visitação tem sido tanto
de turistas de outros estados, como
também de pessoas de Belo Horizonte e da região dos Inconfidentes,
representando uma inconsequência
neste período de isolamento social
em função do risco de contaminação pelo coronavírus, sobretudo
pelo fato de haver muitos idosos
nesses distritos. A Prefeitura de
Ouro Preto decretou oficialmente
o isolamento social como medida
de prevenção e está divulgando as
campanhas "Visite Ouro Preto depois" e "Não cancele sua viagem,
remarque", que valem tanto para a
sede, quanto para os distritos.
Em mais uma tentativa de conscientizar os visitantes, as associações
de moradores providenciaram faixas
nas estradas de acesso aos distritos
pedindo que as pessoas não os visitem neste momento, mas que serão
bem-vindos quando a pandemia
passar. Outra medida, foi a manifestação formal através de notas publicadas nas redes sociais repudiando
esse comportamento e pedindo
apoio na divulgação para que o isolamento social seja cumprido.
Segundo a presidente da Associação dos Doceiros e Agricultores
Familiares de São Bartolomeu, Pia
Márcia Chaves, houve bastante
movimentação no distrito. "Nos
últimos finais de semana, vimos
muitos carros com placas de Belo
Horizonte e Itabirito. A gente percebe que as pessoas estão ansiosas e
querem espairecer, mas a gente pede que neste momento elas não venham aqui a passeio porque não é
hora de passeio. Temos muitos idosos e ficamos preocupados", disse.
A doceira Serma Fortes enfatiza que os habitantes locais estão fazendo a sua parte ficando isolados.
"Nós de São Bartolomeu estamos
fazendo a nossa parte, estamos em
casa, mas tem gente de fora vindo,
até gente de São Paulo veio. Colocamos uma faixa na entrada, mas
muita gente não respeita, temos
idosos, é preocupante", declarou.
Fabrício Rodrigues, vice-presidente da Associação de Moradores de Santa Rita, afirma que
nos dois últimos finais de semana
de abril e no feriado de 1 de maio
muitas pessoas de fora estiveram
na Represa do Taboão. "Santa Rita
tem muitos artesãos em pedra-sabão e depende do turismo, mas
neste momento a gente pede às
pessoas que não nos visitem, que
elas esperem essa pandemia passar", pediu o vice-presidente.
A diretora do Departamento de
Turismo da Secretaria Municipal
de Turismo, Indústria e Comércio,
Lavínia Viana, apoia as solicitações
dos moradores dos distritos. "Todos nós esperamos poder viajar novamente, desfrutar das belezas do
mundo e principalmente da nossa

Ane Souz

região tão rica natural e culturalmente. Estamos juntos nisso e neste momento precisamos ser gentis,
precisamos nos cuidar e ficar em
casa. Toda beleza da nossa região e
o nosso povo acolhedor estará aqui
quando a pandemia passar para receber todos que vierem desfrutar do
nosso cenário!", concluiu.
Saiba como cada distrito se manifestou:
• Nota oficial da Associação dos
Moradores da Chapada:
"Nós moradores do distrito da
Chapada adotamos o isolamento
social como forma de prevenção
à pandemia da COVID-19, em
cumprimento às orientações dos
órgãos oficiais de saúde. Temos
observado, no entanto, uma intensa
movimentação e aglomeração de
turistas no vilarejo e nas cachoeiras,
notadamente nos últimos finais de
semana. Este fato traz uma grande
preocupação para nós moradores,
pois coloca em risco o sacrifício de
todos aqueles que abriram mão da
convivência e de seus negócios em
prol da saúde e do bem comum da
comunidade, principalmente dos
nossos idosos. Assim, pedimos encarecidamente aos turistas que evitem visitar a Chapada e as cachoeiras enquanto a comunidade estiver
sob isolamento social. Temos
certeza de que tudo isso vai passar
em breve e voltaremos a receber a
todos com alegria e de braços abertos, como sempre fizemos".
• Declaração dos habitantes de
Lavras Novas em faixa
na entrada do distrito:
"Atenção turista: Lavras Novas
estará em recesso por tempo indeterminado em virtude do coronavírus. Pedimos que evitem acessar o
distrito neste momento. Nos ajude a
proteger sua saúde e a dos morado-

res do distrito. Em breve estaremos
de braços abertos para te receber".
• Declaração dos moradores de
São Bartolomeu em faixa
na entrada do distrito:
"Visitantes, temos muitos idosos no distrito, portanto não podemos recebê-los. Após a pandemia
todos serão bem-vindos".
•Declaração dos habitantes de
Santa Rita de Ouro Preto:
"Neste domingo (03), uma intensa aglomeração de pessoas foi
registrada ao longo das margens
da Represa do Taboão, nossa barragem. Um ecoturismo que, em
outros tempos, seria de grande importância e visibilidade para nossa
região. No entanto, em um cenário
de pandemia e isolamento social
por conta da COVID-19, mais uma
vez ressaltamos a importância de
todos ficarem em casa para não colocarem em risco as vidas das pessoas, principalmente da população
santaritense. Nós, da página Santa
Rita de Ouro Preto, sempre tão incentivadores do turismo e da visitação em nosso distrito, repudiamos
veementemente a aglomeração em
nossa região enquanto houverem
orientações de órgãos como o Ministério da Saúde e a Organização
Mundial da Saúde - OMS. Santa Rita conta com uma população que entra no chamado grupo de risco, em
sua maioria composta por pessoas
acima dos 60 anos. Nossa maior
preocupação é sempre com a saúde
e o bem-estar de nossos moradores.
Neste momento, pedimos respeito
com a comunidade e a população de
Santa Rita, e garantimos que, quando tudo passar, iremos receber, com
prazer e de braços abertos, cada um
que visitar e usufruir de tudo o que
o nosso distrito tem a oferecer. Fiquem em casa, por vocês e por nós!"

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
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CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco X

A pandemia do COVID-19 avança, debalde todos esforços
para contê-lo, em todo o planeta, com exceção da China onde teve seu início e, estranhamente, foi debelada com relativa rapidez.
Mais de quatro milhões já foram contaminados e cerca de duzentos e oitenta mil encontraram nela a morte. O novo coronavirus,
causador da pandemia, não escolhe vítimas pela conta bancária
ou posição social, não quer saber se é homem ou mulher, se bonito(a) ou feio(a), gordo(a) ou magro(a); não dá bolas para religião
do(a) escolhido(a) ou se a tem ou não; também não importa o partido político, a ideologia, a etnia, a cultura, o que lhe permite deitar
primeiro ministro e até príncipe. Tem certa preferência por portadores de alto DNA (data de nascimento antiga), mas não enjeita nem
bebê, se oportunidade há. Enfim, pega qualquer um(a)! Basta ser
da espécie humana!
No Brasil, o coronavirus entrou via passaporte de privilegiados,
viajantes de avião que cruzam fronteiras continentais. Portanto,
as circunstâncias lhe favoreceram a escolha de espécimes brasileiros com algum poder aquisitivo que, na ocasião, circulavam
pela Europa, onde a pandemia já se espalhava. Mas, em aqui se
instalando, esgueirou-se, a princípio, entre os mesmos que lá fora
estiveram para, em seguida, alastrar-se por todo o país, fazendo o
mesmo já em curso no hemisfério norte. Em razão da densidade
demográfica, a propagação da doença se concentrou mais nas regiões metropolitanas, São Paulo e Rio, principalmente, vindo em
seguida Fortaleza, São Luiz, Belém e Manaus, esta última a que
mais sofre, devido ao precário serviço de saúde instalado. Em todo
o país já são mais de dez mil mortos.
Socialmente, a COVID-19 encontrou ambiente ideal para sua
propagação: população mal informada, mal educada e bastante
manipulada politicamente, além de grandes bolsões de miséria (favelas), onde é praticamente impossível a prática do isolamento social, a principal arma no combate à pandemia. O isolamento social,
a princípio bem sucedido, relaxa-se agora, o que pode acelerar a
propagação da doença e, consequentemente, comprometer a capacidade de atendimento nas unidades de saúde. Diversos fatores
contribuem para esse relaxamento.
É difícil ficar retido em casa, quando habituado a sair para
exercer suas atividades, havendo para isso necessidade de bom
equilíbrio psicológico. Grande número de pessoas tem necessidade premente de sair em busca de recursos financeiros, para se
manter. Mas o que pesa mesmo na decisão de muitos outros em
quebrar o isolamento é a politicagem, a disputa de poder tendo
como base a pandemia. Esse é o maior problema, depois do descaso para com a saúde, em tempos normais, a desaguar agora na
precariedade do sistema diante da atual emergência. A corrupção
desenfreada levou para o ralo os recursos, que deveriam ser aplicados no sistema público de saúde, incluindo-se a CPMF, criada
especificamente para aplicação no setor.
A população não mais acredita nos agentes políticos que, por
sua vez, não têm moral para exigir nada, ainda que alguns esbocem boas intenções. Por isso falha a quarentena! Pena é que isso
reverte em mais esforços, por parte dos mais sacrificados, não só
os profissionais da saúde, mas todo o pessoal da área hospitalar
e serviços afins. Quanto menor o isolamento social, maior o congestionamento nos hospitais e maior a probabilidade de colapso
do sistema. Que Deus nos dê condições para tolerar os políticos e
proteção contra o avanço do coronavirus!
A quem está em casa, em cumprimento da quarentena, esta é
a oportunidade de refletir sobre o que se passa, analisar comportamento próprio anterior à pandemia e se reprogramar para o pós.
O Homem encerra, em si, dois seres: o individual e o coletivo. Como ser individual, precisa reaprender a pensar, ouvir seu interior,
escolher seu próprio caminho, os meios e com quê percorrê-lo;
como ser coletivo há que estar em sintonia com o desejado pela
maioria e contribuir para que o bem-estar seja alcançado por todos. Grupos, de qualquer natureza, sejam quais nomes tenham,
não deveriam estar à frente dos destinos da coletividade humana,
em qualquer país, cabendo isso tão somente à vontade da maioria
desta em sua unicidade. Que o recolhimento físico, além de ocasião para maior aproximação familiar, seja a oportunidade de um
mergulho em seu próprio interior e, ali, repensar valores humanos
com os quais promover um mundo mais fraterno.
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Taxar grandes fortunas é alternativa para garantir
mais recursos na luta contra o coronavírus

Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) pautas fora do
âmbito da saúde voltaram a ser discutidas, como também as que são
ligadas à economia e às questões de
igualdade social, como a taxação
das grandes fortunas.
O imposto incidente sobre
grandes fortunas já é previsto na
Constituição, mas nunca foi regulamentado. Segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, o rendimento médio mensal de trabalho de 1% da
parcela mais rica do Brasil é quase
35 vezes maior que da metade mais
pobre dos brasileiros. Há, inegavelmente, uma grande desigualdade
nesse país.
Na Câmara dos Deputados
está tramitando o Projeto de Lei
(PL) 924, de autoria do deputado
federal do PT do Piauí, Assis Carvalho. Em resumo, essa proposta
determina que os titulares de bens

e direitos superiores a R$ 5 milhões
sejam contribuintes. A alíquota varia de 0,5 até 5%, quando a fortuna
ultrapassa R$ 40 milhões. A arrecadação seria dividida entre União
(30%), estados e o Distrito Federal
(35%) e os municípios (35%).
Já no Senado, o imposto sobre
grandes fortunas é tema de pelo
menos quatro projetos, sendo que
dois deles foram apresentados após
o início da pandemia. Um deles é
da senadora Eliziane Gama (Cidadania/MA), que cria taxação que
pode chegar a 1%, a depender do
valor do patrimônio. A estimativa
é de que a arrecadação seja de R$
40 bilhões por ano. Esse montante é
maior que o valor investido no Bolsa Família, que em 2019 foi de R$
33,6 bilhões.
A discussão acerca da taxação
dos milionários e bilionários gera
sempre muita polêmica e politização, mas, aparentemente, tem adesão de boa parcela da sociedade.

Um exemplo é a votação recente
no Portal e-Cidadania do Senado
Federal: mais de 320 mil pessoas
se manifestaram a favor do projeto,
enquanto apenas seis mil se mostraram contrárias.
Essa taxação é uma alternativa
bem-vinda nesse momento. Países
como França, Noruega e Suíça taxam os mais ricos há muitos anos e
o Brasil precisa começar a seguir os
exemplos das nações onde os sistemas funcionam com mais eficácia.
Além de ajudar os mais necessitados durante a pandemia, a
taxação sobre grandes riquezas ainda tem potencial para corrigir distorções do sistema tributário, que
privilegia a minoria mais rica desse
país. Certamente, as alíquotas não
fariam cócegas nos bolsos dessas
pessoas.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP)

Número de casos confirmados
de coronavírus aumenta na
Região dos Inconfidentes
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 de coronavírus.
No último sábado (09) a cidade de Itabirito registrou o segundo resultado positivo de COVID-19. Segundo a Prefeitura,
trata-se de um senhor internado
há mais de 30 dias no Hospital
Luxemburgo, em Belo Horizonte, onde foi colhido material para
exame (PCR) e seu resultado foi
positivo. “Assim como o primeiro, esse também necessita de esclarecimentos. Não há como ter
se contaminado em Itabirito e não
há mais ninguém com sintomas
na família. Ainda assim serão
feitos exames dos contatos nesta
segunda-feira (11)”, explicou em
nota.
Segundo os informes da última quarta-feira (13) outras 104
pessoas seguem sob suspeita da
doença e 563 casos já foram descartados ou excluídos em Itabirito.
Já em Mariana, subiu para 34
o número de casos confirmados,
onde quinze já estão recuperados,

quatro internados e três óbitos.
Entre os casos positivos, 28 foram
confirmados através de teste rápido realizado pelo município, os
dados são do boletim epidemiológico desta quarta-feira (13).
A terceira morte em Mariana
aconteceu na última terça-feira
(12). De acordo com o Secretário
de Saúde, Danilo Brito, trata-se
de uma paciente do sexo feminino, 85 anos, portadora de doenças
preexistentes. A senhora veio a
óbito na unidade de Pronto Atendimento, na manhã da última terça
(12) a causa da morte por coronavírus foi confirmada através de um
teste rápido.
Outros 15 casos também seguem em investigação, sendo sete

internados e o restante isolamento
domiciliar, ambos aguardando liberação de exames pela Fundação
Ezequiel Dias (FUNED). Até o
momento, há 65 casos descartados e 347 pacientes seguem em
monitoramento pelo comitê de
enfrentamento ao COVID-19 de
Mariana.
Contrariamente, a cidade de
Ouro Preto ainda não possui nenhum caso confirmado de coronavírus. De acordo com os informes
emitidos pela Prefeitura, nesta
quinta-feira (14) o município tem
doze casos suspeitos da doença,
sete estão hospitalizados e o restante em isolamento domiciliar.
Um total de 102 casos já foram
descartados ou excluídos.

QUER ANUNCIAR?
Contato:

Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
Quer receber o
jornal online

890
1
1
9
4
8
(31) 9
7530
9
8
4
8
(31) 9

-feira, 15 de maio/2020
O LIBERAL Ed.1388 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

4

Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 08/05 a 15/05/2020
Extratos de Licitações

89,3 FM

Ouro Preto

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

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº055/2020, Artigo 24, inciso I, que tem por objeto a contratação
de empresa de engenharia especializada
na execução, com fornecimento de mão
de obra capacitada, materiais, equipamentos e demais elementos necessários
à boa execução, das obras de construção
de passarela na Rua Águas Férreas - Taquaral, no valor total de R$ 24.753,86,
tendo como favorecida a empresa Alvorada Construções Ltda ME, CNPJ
19.273.323/0001-87. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de
Licitação nº057/2020, Artigo 24, inciso
I, que tem por objeto a contratação de
empresa de engenharia para a execução,
com fornecimento total de materiais e
equipamentos, das obras e serviços para
a execução de estrutura de sustentação de
blocos de itabirito em talude da Rua Pirita - Bairro São Cristóvão, no valor total
de R$ 32.451,20, tendo como favorecida
a empresa Empreiteira e Construtora J &
M SS Ltda ME, CNPJ 04.401.095/000106. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº058/2020, Artigo 24, Inciso IV, que
tem por objeto Dispensa emergencial de
licitação para aquisição de equipamentos
hospitalares, destinado ao centro avançado de combate a COVID 19 do Município de Ouro Preto/MG, visando atender
a Secretaria Municipal de Saúde, com
o valor total de R$ 147.646,20, tendo
como favorecida a empresa Comercial
TXV Comercio e Serviços Eireli, CNPJ
22.906.038/0001-60. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público a Dispensa nº59/2020,
artigo 24, Inciso IV, lei 8.666/93- objeto:
aquisição de agulhas hipodérmicas para
administração de medicamentos no centro avançado de combate à Covid- 19 e
nas unidades de saúde no Município de
Ouro Preto; com o valor global de R$
7.050,00; tendo como favorecida a empresa Minas Med Brasil LTDA – CNPJ
27.710.825/0001-56. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Adesão nº
004/2020 a Ata de Registro de Preços
nº 005/2019, na modalidade Pregão Presencial 007/2019, Processo 020/2019, do
Consórcio Intermunicipal Multifinalitario
do Vale do Aço – CIMVA e a empresa
Construtora Sinarco Ltda, ao Município
de Ouro Preto, cujo objeto é a 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 de Ouro Preto, com o valor
global de R$20.007.597,62, tendo como
favorecida a empresa a Construtora Sinarco Ltda - CNPJ 03.367.118/0001-40. Superintendência de Compras e Licitações.
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público, para conhecimento dos
interessados, a SUSPENSÃO da Tomada de Preços nº003/2020 – reforma
das instalações da escola municipal Profª Haydê Antunes - CAIC - localizada no
bairro Vila Alegre, distrito de Cachoeira
do Campo, Ouro Preto - MG, atendendo
à solicitação da Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo, para readequação
do edital. Informações: (31) 3559-3301.
Marineth Márcia Monteiro – Presidente
da CPL/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
Emergencial de Licitação nº 52, Artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, que
tem por objeto a aquisição de avental
descartável para atendimento dos profissionais de saúde no centro avançado
de combate ao covid -19 no município
de Ouro Preto/MG, com o valor global
de R$ 53.900,00, tendo como favorecida a empresa Cirúrgica Ramos Eireli
– CNPJ: 33.718.770/0001-23. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública, para conhecimento dos
interessados, a REABERTURA da licitação do Pregão Eletrônico SRP nº.
007/2020 – Registro de preços para
locação de equipamentos, incluindo
manutenção e assistência técnica para
a Secretaria de Saúde de Ouro Preto/
MG, nova instalação da Unidade de
Pronto Atendimento. Recebimento das
propostas por meio eletrônico no site
www.bllcompras.org.br: De 14/05/2020
às 07h00min horas até 26/05/2020 às
07:00 horas. Início da Sessão de disputa prevista para o dia 27/05/2020 às
12h00min horas. Edital no site www.
ouropreto.mg.gov.br, link Licitações e
no site www.bll.org.br. Informações:
(31) 3559-3301. Hállan Vinícius – Pregoeiro.
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, as
empresas: Aguamed Comércio de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos
Ltda com o valor unitário de R$ 130,00
para o Item 49; Alfa Med Sistemas Médicos Ltda com o valor unitário de R$
900,00 para o Item 40; André Antônio
Sabino ME com o valor unitário de R$
15,31 para o Item 51; R$ 40,20 para o
Item 54; R$ 44,98 para o Item 55; R$
47,98 para o Item 56; R$ 54,98 para o
Item 95; R$ 15,31 para o Item 96; R$
40,20 para o Item 99; R$ 44,98 para o
Item 100; R$ 47,98 para o Item 101;
Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli com o valor unitário de R$
49,80 para o Item 30; R$ 42,00 para o
Item 31; R$ 41,00 para o Item 32; R$
49,80 para o Item 80; R$ 42,00 para o
Item 81; R$ 41,00 para o Item 82; Megg
Móveis Ltda com o valor unitário de R$
479,00 para o Item 03; R$ 1.247,00 para
o Item 04; R$ 376,90 para o Item 16; R$
139,50 para o Item 29; R$ 279,00 para o
Item 36; R$ 529,00 para o Item 39; R$
150,82 para o Item 44; R$ 450,00 para o
Item 45; R$ 223,99 para o Item 57; R$
479,00 para o Item 63; R$ 139,50 para o
Item 79; R$ 279,00 para o Item 83; R$
150,82 para o Item 90; R$ 450,00 para
o Item 91; R$ 223,99 para o Item 102;
Cirúrgica Parma Ltda com o valor unitário de R$ 359,00 para o Item 01; R$
689,00 para o Item 08; R$ 1.689,00 para
o Item 12; R$ 1.689,00 para o Item 68;
R$ 1.590,00 para o Item 87; Comércio
de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda com o valor unitário de R$
279,00 para o Item 60; E.L. Machado &
L.D. Matos Ltda ME com o valor unitário de R$ 1.600,00 para o Item 14; R$
220,00 para o Item 43; H.A. ERBE E
CIA LTDA com o valor unitário de R$
41,00 para o Item 50; J.M.F. Comercial
Eireli com o valor unitário de R$ 900,00
para o Item 05; R$ 73,00 para o Item
15; R$ 1.370,00 para o Item 21; R$
490,00 para o Item 22; R$ 62,00 para o
Item 28; R$ 295,00 para o Item 34; R$
420,00 para o Item 37; R$ 1.200,00 para
o Item 38; R$ 690,00 para o Item 41; R$
840,00 para o Item 42; R$ 96,00 para o
Item 46; R$ 1.200,00 para o Item 59; R$
368,00 para o Item 64; R$ 900,00 para o
Item 65; R$ 1.100,00 para o Item 67; R$
1.700,00 para o Item 70; R$ 73,00 para
o Item 71; R$ 4.900,00 para o Item 73;
R$ 62,00 para o Item 78; R$ 420,00 para
o Item 84; R$ 1.200,00 para o Item 85;
R$ 690,00 para o Item 88; R$ 840,00
para o Item 89; R$ 300,00 para o Item
103; R$ 1.200,00 para o Item 104; José
Maria Alves de Aguiar com o valor unitário de R$ 564,00 para o Item 10; R$

54,99 para o Item 24; R$ 1.580,00 para
o ITEM 35;R$ 1.550,00 para o Item 47;
R$ 4.200,00 para o Item 48; R$ 2.440,00
para o Item 62; R$ 1.550,00 para o Item
93; K.C.R. Indústria e Comércio de
Equipamentos Eireli com o valor unitário de R$ 1.149,00 para o Item 09; MHS
Indústria de Móveis Ltda com o valor
unitário de R$ 1.175,00 para o Item 11;
R$ 1.880,00 para o Item 19; R$ 180,00
para o Item 20; R$ 1.169,99 para o Item
23; R$ 152,00 para o Item 58; PHB Júnior Refrigeração Eireli com o valor unitário de R$ 2.446,00 para o Item 02; R.C.
Móveis Ltda com o valor unitário de R$
10.900,00 para o Item 17; R$ 4.690,00
para o Item 18; São Bernardo Comércio
de Produtos para Saúde Eireli EPP com
o valor unitário de R$ 29,81 para o Item
53; R$ 330,24 para o Item 69; R$ 132,68
para o Item 94; R$ 29,81 para o Item 98;
R$ 337,61 para o Item 105; Vittaflex –
Indústria e Comércio de Móveis e Colchões Ltda EPP com o valor unitário de
R$ 85,00 para o Item 25; R$ 65,00 para
o Item 26. O Município de Ouro Preto
adjudica e homologa o presente objeto
e convoca as referidas empresas 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/
MG, no uso de suas atribuições conferidas, em nome do Princípio da Autotutela,
vem revogar, a retificação do item 1.3.3
do Anexo III - Caderno de Encargos do
Edital de Concorrência Nº 001/2020,
de que trata sobre a contratação do Verificador Independente, conforme publicação nº 2432 no Diário Oficial do
Município de Ouro Preto, em 05 de maio
de 2020. Em suma, ressalta-se que, a
contratação do Verificador Independente
e os custos relacionados caberão ao Poder Concedente, por não haver previsão
desta despesa no Anexo VII – Plano de
Negócios de Referência. Cumpra-se. Publique-se. Ouro Preto/MG, 12 de maio
de 2020. Rogério Morais, Presidente da
Comissão Especial de Licitação (CEL).
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública, a 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. Protocolo dos envelopes de habilitação e proposta de preços
até às 08h30min do dia 01/06/2020,
início da sessão dia 01/06/2020 às
09h00min. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br. Informações: (31)35593301. Marineth Márcia Monteiro – Presidente da CPL/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de
Licitação nº044/2020, Artigo 24, inciso
II, que tem por objeto a Contratação de
empresa para fornecimento de materiais
de consumo, no caso, materiais asfalto a
frio empacotado saco de 25 kg, para entender as manutenções gerais, corretivas,
essenciais ao funcionamento satisfatório
na Sede e Distritos do Município, tendo
como favorecido: Elétrica e Materiais de
Construção Inconfidentes Ltda., CNPJ
17.937.180/0001-35, no valor de R$
16.440,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública a 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 19/05/2020
às 09h00m até 28/05/2020 às 18h00m.
Início da sessão de disputa prevista para
o dia 29/05/2020 às 09h00m. Edital no
site www.ouropreto.mg.gov.br, link Licitações e no site www.bllcompras.org.br.
Informações: (31) 3559-3301. Marineth
M. A. Monteiro – Pregoeira.
Extrato de Contratos

Telemar Norte Leste S/A. Adesão
2-2016. Objeto: 4º aditivo do valor e do
prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
05/04/2021. Valor: R$ 538.660,86.
Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. PP 05/2018. Objeto:
3º aditivo do valor. Valor: Fica suprimido no referido contrato o valor de R$
73.752,48
Fundação Antônio Francisco Lisboa
O Aleijadinho. Dispensa 133-2019.
Objeto: 1º aditivo do valor. Valor: R$
10.936,40. DO: 02 06 01 04 122 0021
2031 3390 3900 FR 100 FP 206.
Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda. PP 2-2017. Objeto: 2º

Aditivo do prazo e do valor. Vigência: 12
meses. Vencimento: 11/04/2021. Valor: R$
20.953,92. DO: 02 006 001 04 126 0025 1
044 3390 4000 FR 100 FP 236.
Elétrica e Material de Construção Inconfidentes Ltda. Pregão Presencial
013/2020. Objeto: Aquisição de Maquinário para Corte de Grama e Jardinagem. Vigência: 12 meses. Vencimento:
23/04/2021. Valor: R$26.010,00. DO: 02
13 01 27 812 0094 2102 4 4 90 52 00, FR
100, ficha 825.
Construtora Freire e Freire Ltda. Tomada de Preços 001/2020. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na execução, com fornecimento de mão
de obra capacitada, materiais, equipamentos e demais elementos necessários à boa
execução, dos serviços de recuperação de
laje do fundo do canal e extensão do trecho
final do mesmo situado à Rua José Moreira
Júnior, próximo ao nº 131 - bairro Morro
Santana. Vigência: 06 meses. Vencimento:
21/10/2020. Valor: R$ 57.608,96. DO: 02
14 01 15 451 0070 1079 - 44905100; FR
100; FICHA 852.
Empreiteira e Construtora J & M SS
Ltda. Dispensa 057/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, das obras e serviços
para a execução de estrutura de sustentação
de blocos de itabirito em talude da Rua
Pirita, Bairro São Cristóvão. Vigência: 6
meses. Vencimento: 05/11/2020. Valor: R$
32.451,20. DO: 02 014 001 15 451 0070
1079 4490 5100 FR 100 FP 852.
Alvorada Construções Ltda. Dispensa
055/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializa na execução,
com fornecimento de mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e demais
elementos necessários à boa execução,
das obras de construção de passarela na
Rua Águas Férreas – Taquaral. Vigência: 6
meses. Vencimento: 20/09/2020. Valor: R$
24.753,86. DO: 02 014 001 15 451 0070
1079 4490 5100 FR100 FP852.
Elétrica e Material de Construção Inconfidentes Ltda. Dispensa 044/2020.
Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de materiais de consumo,
no caso, materiais asfalto a frio empacotado saco de 25kg, para atender à manutenções gerais, corretivas, essenciais
ao funcionamento satisfatório na sede e
distritos. Vigência: 8 meses. Vencimento:
27/11/2020. Valor: R$ 16.440,00. DO: 02
14 01 15 451 0074 1088-33903000 - Fonte 100 - Ficha 856.
Edson Sérgio dos Reis Eireli. Convite
008/2020. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução, com
fornecimento total de mão de obra, materiais e equipamentos, para a manutenção
e instalação de placas de identificação de
ruas e sinalização de trânsito. Vigência: 14
meses. Vencimento: 05/07/2021. Valor: R$
144.796,47. DO: 02 14 01 15 451 0074
1088 3390 3900 FR 100 FP 857
José Albano Gomes & Cia Ltda. - EPP.
Convite 008/2019. Objeto: 2º aditivo do
valor. Valor: R$ 13.185,84. DO: 02.014.
001.26.782.0073.2.136.3390.3900.FR100
FP875.
Construtora Freire e Freire Ltda. ME.
Convite 036/2019. 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 da reforma do Complexo Esportivo Água Limpa e Estádio Genival Alves
Ramalho. Vigência: 08meses. Vencimento:
05/01/2021. Valor: R$ 114.952,83. DO: 02
13 01 27 812 0094 2102 44 90 51 00 FR
100 Ficha 821.
Construtora Freire e Freire. Convite
041/2019. Objeto: Contratação de empresa
de engenharia para a execução, com fornecimento total de mão de obra, materiais
e equipamentos, para a reforma e serviço
de manutenção da Escola Municipal Professora Juventina Drummond, localizada
à Rua São Pedro, n°20, Bairro Morro
Santana. Vigência: 6 meses. Vencimento:
05/11/2021. Valor: R$ 168.103,50. DO:
02 07 01 12 361 0030 1047 3390 3900
FR101 FP 281
Willian Luiz de Castro. Pregão Presencial 10/2019. Objeto: 1º aditivo do valor e
do prazo referente ao LOTE 01. Vigência:
12 meses. Vencimento: 23/04/2021. Valor:
R$ 673,22.
Willian Luiz de Castro. Pregão Presencial 10/2019. Objeto: 1º aditivo do valor e
do prazo referente ao LOTE 02. Vigência:
12 meses. Vencimento: 23/04/2021. Valor:
R$ 673,22.
Karley Rondinelli da Silva. Inexigibilidade 051/2020. Objeto: Contratação de 02
(dois) shows artísticos da banda Batucada
Ouro Preto para atender a demanda de
eventos do Município. Vigência: 03meses. Vencimento14/07/2020. Valor: R$
20.000,00. DO: 02 009 001 23 695 0059
2270 3390 3900 FR 100 FP 0470.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

A agenda política
nas eleições
Nos processos eleitorais, em democracias políticas, são vários
fatores decisivos para a construção de uma candidatura sólida e geralmente vitoriosa. A pessoa do candidato (carismática e convincente), o apoio de militantes (partidários ou não), uma forte presença na
opinião pública (mídia tradicional e/ou social) e acesso a recursos
financeiros são os principais fatores que sustentam uma candidatura, mas além deles há um outro fundamental: a definição da agenda
política no período eleitoral.
A agenda política é constituída por diversos atores, como os
candidatos, os partidos, as mídias e, evidentemente, o eleitorado.
Esses atores reverberam na esfera da opinião pública suas impressões, análises e sentimentos impactados pela conjuntura, sendo
que essa conjuntura pode ser subdividida tematicamente como
conjuntura política, conjuntura econômica e conjuntura social.
Basicamente, a agenda política é identificada por temas. Alguns
são uma marca forte que identifica a pessoa do candidato ou a imagem do partido perante o eleitorado. Nesse caso, tanto o candidato
como o partido construíram uma imagem pública em um considerado período que facilita suas identificações quase de imediato pelo
eleitorado. Um ponto favorável é a aquisição de um caráter reconhecido pelo eleitorado que lhe garante iniciar o processo eleitoral com
uma parcela dele o escolhendo como candidato. Negativamente,
esse conhecimento prévio pode lhe tirar, logo no início do processo,
uma parcela do eleitorado que rejeita seus histórico e sua imagem.
A mesma situação se aplica a partidos, pois alguns adquiriram uma
forte marca no eleitorado, como o “partido da governabilidade”, o
“partido do social”, o “partido do meio ambiente” e assim vai. Isso
traz apoio e rejeição prévios a esses partidos.
Porém, outras temas importantes são desenvolvidos nas conjunturas eleitorais e assim não são cativos de nenhum partido ou
candidato. Os momentos vividos pela sociedade variam e dependendo de eventuais crises emergem temas que se impõem a todos
os candidatos. Este ano, por exemplo, a agenda eleitoral em todo
o país está dominada pelo tema da “pandemia”, ou do “Coronavírus”. Apesar de 2020 ser um ano dedicado às eleições municipais,
certamente todos os candidatos aos cargos de prefeito e vereador
deverão estar atentos a esse tema como um assunto de primeira
grandeza para suas ambições eleitorais.
Alguns candidatos - cuja história de vida é identificada com a
saúde - podem sair em vantagem, pois eles se apresentarão ao
eleitorado com a imagem de um especialista na área, ou de um profissional que fez sua vida atendendo a saúde da população. Outros
candidatos - que estão na prefeitura e procuram sua reeleição - já
estão atuando na agenda política do Coronavírus. Nesse sentido,
eles fazem todo tipo de decreto municipal que procura restringir a
circulação da população dentro da cidade, impedir que estranhos
entrem na cidade sem a devida autorização ou justificação, restringir
o funcionamento do comércio a apenas algumas atividades consideradas “essenciais”, entre outras medidas. A intenção política-eleitoral deles é clara: construir a imagem do candidato “preocupado
em proteger a vida e a saúde da população”, e dessa forma atingir a
maioria do eleitorado que, segundo as pesquisas de opinião, aprova
esse tipo de medida.
Há um segundo tema que está dominando a cena política-eleitoral, que é a situação da economia, pois as medidas de restrição de
circulação de pessoas e de abertura do comércio estão afetando o
bolso da maioria da população, com muitos já desempregados em
estabelecimentos comerciais que não estão podendo funcionar por
não serem considerados “essenciais”. Além disso, o caixa das prefeituras, dos estados e da União têm como principal fonte de receita
os tributos cobrados de pequenas, médias e grandes empresas as
quais, por serem na maioria não “essenciais”, estão fechadas e sem
receitas. Logo, sem receitas, sem tributos. Com isso, o funcionalismo público municipal, estadual e federal sofrerá as consequências
negativas da queda de receita (muitos já estão sofrendo). Por tudo
isso, a perda de renda e de emprego será um tema forte na campanha eleitoral deste ano e, certamente, será o tema dominante nas
eleições de 2022, quando serão eleitos o presidente da república,
os governadores de estados, os senadores e deputados estaduais
e federais. Se hoje o figurino eleitoral pede um candidato “mais
preocupado com a vida do cidadão”, logo mais esse figurino pedirá
“um candidato mais preocupado com o emprego do cidadão”.
A agenda política nos ensina que em processos eleitorais é mais
importante o candidato se adequar às preocupações dominantes
da população que apenas querer ser um candidato fechado nas
suas convicções pessoais. Uma candidatura vencedora é aquela
que consegue dialogar com a população, acolhendo suas preocupações mais sentidas no momento e lhes dando um tratamento político, na forma de discursos e programas de governo. Desse modo,
ele poderá convencer a população que estará comprometido, uma
vez eleito, a enfrentar essas preocupações para superá-las.
Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP
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Prefeitura de Mariana divulga
projeto de apoio aos artistas locais
A Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo,
Esporte e Lazer, anunciou nesta
segunda-feira (11) um novo programa que irá apoiar os artistas marianenses. Com o nome “Mariana
Canta – Terra Mineira da Música”,
a iniciativa será uma forma de demonstrar a força cultural da cidade,
especialmente da música.
Neste projeto será trabalhado a
modalidade de pocket shows (shows curtos) com até sete músicas,
que irão valorizar e incentivar o
trabalho dos artistas locais. As apresentações acontecerão no palco do
Teatro Mariana, respeitando as normas de distanciamento recomendadas pelos órgãos de saúde.
Os artistas inscritos serão remunerados, para que, segundo o
prefeito Duarte Júnior, “seja uma
forma de valorizar nossos cantores
da terra”. O secretário de Cultura,
Efraim Rocha, ressalta que este é
um momento que mesmo sem a
presença do público, o talento dos
artistas marianenses merece ser
apreciado: “Mostrar o talento de

nossos artistas para Mariana, Minas
e o Brasil é exercitar a autoestima
de cada um e também uma demonstração de parceria e respeito
pelo trabalho de todos”.
O material produzido será utilizado para divulgar a Primaz de
Minas e os frutos que a cidade gera.
Inscrições - Para se inscrever,
o artista deverá acessar o link e responder o formulário. Além disso,

deve ser enviado um ensaio, gravando sete músicas, sendo que duas
poderão ser autorais ou compostas
por autores que sejam preferencialmente marianenses e que possam
ser posteriormente incluídas nas
playlists do programa nas mídias
sociais.
Em caso de dúvidas, entre em
contato com a Secretaria de Cultura
pelo telefone: 3558-2315.

ANATER elabora Cartilha de Orientação
para prevenção ao coronavírus voltada
para os agricultores rurais
A produção, circulação e comercialização de alimentos são
serviços considerados essenciais
na pandemia do novo coronavírus.
Por isso, mesmo com as restrições
de contato social, os agricultores familiares continuam trabalhando para levar os melhores produtos para
a mesa dos marianenses. Pensando
na segurança do agricultor familiar,
a Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural - ANATER, elaborou uma Cartilha de
Orientações de prevenção.
O documento foi idealizado
tendo como base as recomendações do Ministério da Saúde e da
Organização Mundial de Saúde OMS. De forma didática, a cartilha
explica o que é o vírus, os meios
de contágio, quais são os sintomas

da doença e como se proteger. Em
seguida, ela traz orientações específicas voltadas para os cuidados com
os colaboradores e a propriedade.
Segundo algumas medidas de
prevenção do documento, deve
ser distribuído álcool em gel 70%
para os colaboradores, os mesmo
não devem dividir carona nos veículos e nem compartilhar objetos
de uso pessoal. Além disso, portas
e janelas dos ambientes devem ser
mantidas abertas. Pisos, corrimãos
e banheiros precisam ser higienizados com álcool 70% ou solução de
água sanitária. A cartilha também
propõem que seja adotado turnos
de trabalho para reduzir o número
de pessoas trabalhando ao mesmo
tempo.
Para proteger a propriedade

rural, o documento orienta que o
agricultor suspenda o recebimento
de produtos que não sejam necessários no momento, caso isso não
seja possível, os artefatos devem
ser higienizados antes de entrar na
propriedade. Na hora da entrega,
caminhoneiros e outros prestadores
de serviços devem permanecer no
interior dos veículos.
Ainda não existe uma vacina
contra o novo coronavírus, a prevenção é o melhor remédio. Dessa
forma, seguir essas recomendações
é essencial para impedir o contágio
e manter a saúde dos colaboradores
e de todos envolvidos com a agricultura familiar.
Leia a cartilha completa no site
da Prefeitura de Mariana (mariana.
mg.gov.br).

Polícia Civil prende casal em Mariana
suspeito de adulterar anabolizantes

O produto, que é extremamente nocivo à saúde, uma mistura de óleo de cozinha e corantes
GLAUCIENE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira (11) a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu
um casal de namorados, por falsificação de medicamentos, em Mariana.
O fisiculturista de 27 anos e a maquiadora de 24 anos, são suspeitos de
produzir e comercializar anabolizantes adulterados. O material era feito
em um laboratório caseiro, vendido
de forma online e enviado para todo
o país. O fisiculturista usava a própria
imagem escultural como propaganda
do produto e sua namorada auxiliava
nos negócios. De acordo com delegado responsável pelo caso, Rodolpho
Machado, o produto, que é extremamente perigoso, é uma mistura
de óleo de cozinha e corantes, que
estava sendo vendido como anabolizante, no valor R$200,00. “Isso pode
causar vários danos à saúde, como

necrose, amputação de membros e
até mesmo a morte”, explicou.
Segundo o delegado, a substância era fabricada em “um ambiente
bem sujo e com uma estrutura precária”. O casal irá responder pelo crime
de falsificação e adulteração de me-

dicamentos. De acordo com Artigo
nº273 do Código Penal, o ato é um
crime hediondo, que pode acarretar
entre 10 a 15 anos de prisão.
O material apreendido será encaminhado para análise no instituto de
criminalística da Polícia Civil.
PCMG

João João
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Divorciados, separados,
casados de novo
TENHO UMA verdadeira admiração pela figura humana do
Papa Francisco. Na verdade ele é amado e reverenciado por todo
o mundo. Primeiro papa jesuíta da História. Sempre utilizando de
gestos e ações simples e populares, como “Lavando os pés de
refugiados muçulmanos; guiando um Fiat; transportando as próprias malas; pagando pessoalmente a conta em hotéis... sobre os
homossexuais perguntou quem sou eu para julgá-los? E, outras
dezenas de atitudes marcadamente de humildade e autodomínio”.
Por estes e outros fatos relacionados ao casamento e uso dos
sacramentos por divorciados sem, entretanto, firmar posição dogmática sobre tais assuntos, foi severa e injustamente contestado
por alguns cardeais tradicionalistas e retrógrados, nestas questões
marcadamente atuais.
A igreja, com milhões de fiéis, é a maior organização global
que o mundo já viu. Ela, como sempre, enfrentou crises as mais
sérias e diversas, através dos séculos, mas é sempre assistida e
guiada pelo Espírito Santo. As portas do inferno não prevalecerão
contra ela.
O PAPA JOÃO XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II
“abriu as janelas para o mundo”, mas morreu antes de sua conclusão. Tenho-o também como um dos mais esclarecidos pontífices
romanos da atualidade.
A igreja hoje entendo como um regresso aos valores atualizados deste Concílio, sempre ampliando sua visão de mundo atual,
com todos os seus valores e problemas com as quais convive, na
ânsia de superá-lo, para o bem comum: O Papa Francisco é um
homem preparado para enfrentar os problemas mais delicados e
difíceis deste início do novo milênio.
“Ao mesmo tempo, as pessoas divorciadas, mas que não voltaram a casar, que frequentemente são testemunhas da fidelidade
matrimonial, devem ser encorajadas a encontrar na Eucaristia o
alimento que as sustente em seu estado. A comunidade local e os
Pastores devem acompanhar essas pessoas com solicitude, sobretudo quando haja filhos ou sua situação de pobreza seja grave.
Aos divorciados que vivem numa nova união é importante fazê-los sentir que fazem parte da Igreja, que “não são excomungados”
e não são tratados como tal, pois integram a comunhão eclesiástica. O que fazer com os divorciados que voltaram a se casar, qual
porta lhes pode ser aberta? Há uma preocupação pastoral, nesse
caso: vamos dar-lhes a comunhão? Dar a comunhão não é uma
solução. A solução é a integração. O que a Igreja pretende é que
a pessoa se integre na vida da Igreja. Mas há quem diga: “Não, eu
só quero comungar”. Como se comungar fosse o mesmo que usar
uma fita, um distintivo honorífico. Não. A pessoa deve se reintegrar.
ENFIM, acho que todos nós católicos deveríamos ler do Papa
Francisco estes livros fundamentais, nos dias atuais: “Quem sou
eu para julgar?” e “Amoris laetitia” ou a “A alegria do amor”.
(Continua em 22/05).

Extrato de Contrato de Empresa para Fornecimento de Leite Longa Vida
Integral UHT – Ultra-Alta Temperatura. Referência: Pregão Presencial nº096/2019, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratadas: Rangap Distribuidora
de Alimentos Ltda. –ME – Objeto Aquisição de leite longa vida integral UAT – ultra
alta temperatura, envasado em embalagem
totalmente asséptica tipo (Tetra Pak) que
proteja, garantindo uma perfeita e longa
conservação de suas qualidades, com
dizeres de rotulagem, data de fabricação
e prazo de validade, informações dos ingredientes e composição nutricional. Conforme especificações do anexo I, do edital
- Valor total deste contrato: R$49.572,00
(Quarenta e nove mil quinhentos e setenta
e dois reais), Forma de pagamento: conforme edital Vigência: Fica contratada até
31/12/2020, Dotação Orçamentária: 17
512 1711 4030 3390 30 07, 17 512 1701
4001 3390 30 07, 17 512 1701 4001 3390
30 07, 17 512 1702 4001 3390 30 07, 17
512 1704 4004 3390 30 07 e 17 511 1712
4031 3390 30 07 Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura: 05/05/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Referente ao Apostilamento: Pregão
Presencial nº 094/2019, Processo Licitatório nº154/2019 S.R.P. nº 025/2019 nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratado: V&G
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes
Ltda. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis
para o abastecimento de toda frota de veículos, e outros equipamentos especiais que
servem ao SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital.

Realizado Apostilamento do Contrato nº
006/2020 referente ao reajuste de valor da
Gasolina para R$4,19 (Quatro reais e dezenove centavos), o valor do Óleo Diesel
Comum S-500, para R$3,49 (Três reais
e quarenta e nove centavos) e o valor do
Óleo Diesel Especial S – 10, para R$3,59
(Três reais e cinquenta e nove centavos).
Forma de pagamento: conforme contrato
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: Manut, Conserv.
e Apl. da Frota, Maq. e Equip. Automotivos. Permanecem inalteradas as demais
cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do Apostilamento:
04/05/2020. 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
nº046/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº027/2020 - Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção de soft starter e inversores de frequência, que atendem ao sistema de abastecimento de água do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I do edital,
Empresa Vencedora e Habilitada Eletrica
Vila Rica Ltda. perfazendo este pregão um
valor total de R$24.524,00 (Vinte e quatro
mil quinhentos e vinte e quatro reais), Itabirito/MG, 14/05/2020 – Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso da II Errata - O Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG;
através de seu Presidente de licitação comunica aos interessados que fica alterada
a redação e a data de abertura do Processo
Licitatório nº043/2020, na modalidade de
Tomada de Preços nº 002/2020; cujo objeto: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de obras de drenagem urbana para o serviço autônomo de
saneamento básico de Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I do Edital.
Tipo: Menor Preço. Legislação Aplicável:
Lei nº. 8.666/93 com suas posteriores alterações. Prazo e horário para efetuar o
cadastramento e habilitação nos moldes do
Artigo 22 §2º, apresentando os documentos de cadastramento e habilitação: até o
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Consulta pública on-line discute
a ampliação da área de proteção
do Parque Ecológico de Itabirito
Reunião extraordinária do Codema contou com a participação on-line da população

Um importante passo para a
preservação do Meio Ambiente em
Itabirito aconteceu no último dia 7
de maio, com a Consulta Pública
On-line, para a Ampliação da área
de proteção do Parque Ecológico de
Itabirito. A reunião extraordinária do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do
Ambiente (Codema) recebeu técnicos da Secretaria de Meio Ambiente
como o biólogo Milton Ribeiro, a
geóloga Jéssica Costa e a advogada
Beatriz Silva, para a apresentação do
projeto que, além de ampliar a área
do Parque Ecológico, vai transformá-lo em uma unidade de conservação
de uso sustentável.
Durante a reunião, que foi transmitida ao vivo pela página da Prefeitura no Facebook, a população
pode participar mandando perguntas,
sugestões e comentários que foram
respondidos pela equipe técnica.
“Avaliamos que foi muito proveitosa
a participação dos internautas durante
a transmissão da reunião. Eles colocaram pontos importantes e tiraram
as suas dúvidas relativas a essa nova
proposta que gera mais proteção ao
meio ambiente de Itabirito”, ressalta
Frederico Leite, Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e presidente do Codema.
“A proposta é que o Parque se
torne uma Unidade de Conservação
de Uso Sustentável, classificada como Área de Relevante Interesse Ecológico e que sua área passe dos 45 mil
metros quadrados atuais para 383 mil

metros quadrados. Por ser de uso sustentável, a área da nova unidade não
fica impossibilitada de receber intervenção, desde que autorizada pelo
Codema, que será gestor do parque”,
explica Milton Ribeiro, biólogo do
Parque Ecológico.
Outras vantagens do projeto é a
conservação da mata atlântica, presente em nosso município, área de
preservação permanente ao longo do
Rio Itabirito por suas matas ciliares e,
consequentemente, o próprio rio. “A
unidade de conservação é mais uma
maneira de preservar uma área verde
dentro da cidade, o que é importantíssimo para a manutenção da biodiversidade de fauna e flora no município,
permitindo assim a transição e abrigo
de diversos animais silvestres que
podem ser importantes polinizadores
e dispersores de semente”, enfatiza
Milton.
Um Parque Ecológico atrai mui-

tos turistas, o que traz retorno financeiro para o município, além de permitir o aumento do fator de qualidade
do ICMS ecológico, que traz recursos
do estado para Itabirito.“A ampliação
possibilitará a criação de um complexo eco cultural esportivo. A finalidade é conservar o ecossistema natural
local e protegê-lo contra quaisquer
alterações, de forma a possibilitar o
desenvolvimento de atividades de
cultura, educação ambiental, turismo
ecológico e recreação em contato
com a natureza”, finaliza Frederico.
No site da Prefeitura, é possível
ver o laudo técnico e mapas temáticos com a nova área do Parque Ecológico de Itabirito por meio do link
https://cutt.ly/LynZR8T. O próximo
passo para a efetivação do projeto é
a elaboração do decreto e o plano de
manejo da nova unidade de conservação, onde as diretrizes serão apresentadas para o uso da nova área.

PANORAMA

dia 28/05/2020, podendo ser efetuado das
08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30
horas. Prazo e horário para recebimento
dos envelopes de proposta comercial e
o certificado de cadastramento: até dia
02/06/2020 até às 08:30 horas. Data e horário de início da Sessão: dia 02/06/2020 às
09:00 horas. O Edital na íntegra e as informações complementares encontram-se à
disposição afixado no quadro de aviso localizado no hall de entrada do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito,
Sede Administrativa. E-mail do SAAE de
Itabirito-MG: compras@saaeita.mg.gov.
br - Rogério Eduardo de Oliveira - Diretor
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 032/2020 - 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° 051/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº032/2020, Objeto: Contratação de empresa prestadora de
serviços, suporte e manutenção especializada em informática com a finalidade de
averiguar os sistemas disponíveis e executáveis no SAAE de Itabirito – MG, inclusive sob o aspecto de segurança e confiabilidade dos dados processados, incluindo
o acompanhamento, visando consolidar os
conceitos e a funcionalidade dos sistemas
implantados e/ou readaptados, conforme
especificações do anexo I, do edital. No dia
27/05/2020 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 – 033/2020 - 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°052/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº033/2020. Objeto: aquisição de impressoras portáteis para
impressão de contas de água, incluídos todos os acessórios necessários ao seu pleno
funcionamento para o Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, do edital, no dia 28/05/2020 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 – 034/2020 - 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°053/2020, 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
município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital. No dia
01/06/2020 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.

“Estimada Laís... Quanta alegria nos invade ao felicitar você por um dia tão especial como o do seu
aniversário, no último dia 13. Esta alegria ainda
se torna maior ao celebrar duplamente esse seu
novo ano de vida... Você está grávida, maravilhosa
e radiante, por isso as comemorações devem ser
mais intensas. Imaginamos que você deve estar
se sentindo feliz, e até um pouco ansiosa, afinal
a dádiva da vida lhe
será entregue. Muita
Ouça a Rádio
sorte, saúde e felicidades infinitas para esta
sua nova fase”. São
os votos calorosos
dos familiares, amiOuça pela Internet
gos e da equipe ‘Sinal
www.sideralfm.com.br
verde’ - Ouro Preto!
Sempre com uma
programação
“Viva!!!”.
especial para você!
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Política: Pelo andar da carruagem as eleições
neste ano para eleger prefeito, vice e vereadores deverá contar com três pré candidatos às
eleições majoritárias; o atual prefeito Orlando
Caldeira, Ricardo Oliveira e Wagner Melillo. As convenções deverão acontecer em junho, mas o cenário pode mudar, dependendo da
situação de proteção contra esta pandemia que está preocupando autoridades pelo número de óbitos em escala crescente.
Por falar em prefeito: Ele comemorou seus 61 anos no último dia
08 ao lado da primeira dama Daniela e dos filhos Adriano, André,
Nilson, Luiza e Matheus. Pelo seu trabalho, dedicação e capacidade
de interagir com os nossos munícipes, ele recebeu centenas de mensagens de apoio e felicitações. Parabéns!
Homenagem: Dia 11 de maio, dia do enfermeiro. Nosso reconhecimento e admiração a todos os profissionais da saúde que hoje,
principalmente, vivem momentos angustiantes. No mundo todo, eles
correm o risco de se contaminar mas colocam em prática todo seu conhecimento e dinamismo no objetivo de salvar vidas. Itabirito sempre contou com profissionais que são referência na região. Parabéns!
Por onde anda? Milton Simeão. Casado com a enfermeira Maria
Helena e pai de Isadora e Marco Antônio. Ex-gerente da Caixa federal. Liderança de grande conceito na Loja maçônica de Itabirito.
Hoje pertence à classe de advogados, onde exerce suas funções com
grande conhecimento. Sempre participativo, Milton Simeão é gente
de expressão na Região dos Inconfidentes.
Para refletir: No final, não nos lembraremos das palavras dos
nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. (Martin Luther King)
Na grande Glaura: O casal
top da sociedade casa-branquense, Miriam e Julimar Salim, festejaram seus
respectivos aniversários no
início de maio. Ao lado dos
filhos Marcelo e Juliana e
sob os olhares da elegante
dama Minervina Cruz (Vivina que é Mãe da Miriam)
festejaram respeitando os
cuidados que o momento
exige. Assim, flores, mensagens e abraços virtuais
pipocaram nos quatro cantos da grande Glaura
Mês de Maria: Não temos
este ano as tradicionais
coroações a Nossa Senhora, mas com certeza,
em breve os anjos dos
nossos lares vão ter a
oportunidade de desfilar
com sua graça, beleza e
inocência exaltando a fé
de nossa gente. Que a virgem Maria proteja a todos
nós. (Na foto: Milena filha
de Renata Fogaça da Lição A. Um Anjo neste Mês
de Maria)

Bodas de Esmeraldas: Quem festeja neste dia 17 os 40 anos
de feliz matrimônio é o casal Edna e Roberto Martins da Igreja
Shalom. Sempre queridos e admirados em nossa sociedade,
continuam recebendo mensagens, flores e orações. Ao casal
votos de felicidades sempre.
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Saae instala hidrante para combater
incêndios no Monumento Natural
da Serra da Moeda
A equipe da Unidade de Tratamento de Água (UTA), do Saae
de itabirito, localizada na BR 040,
instalou um hidrante na entrada do
Condomínio Aconchego da Serra,
na primeira semana de maio. O
equipamento vai ajudar os órgãos
ambientais e bombeiros a combater os incêndios comuns na região
nos períodos de seca.
A medida foi uma contrapartida da Autarquia junto ao Instituto
Estadual de Floresta (IEF) para
construir uma rede adutora no interior do Monumento Natural Estadual Serra da Moeda (MONA)
para abastecer parte da região.
Foram construídos 4 km de
rede, sendo 2,2 km passando pelo MONA. No projeto da obra,
foram feitos uma série de estudos
para atingir a melhor alternativa
locacional, com menor impacto
ambiental e supressão de vegetação possível.
A gerente-técnica do Saae,
Heloísa França, explicou que o
hidrante vai utilizar a água da adutora construída para atender à população do Residencial Villa Bella
e de futuros empreendimentos que
vierem a se instalar na região.

Heloísa acrescenta que o hidrante foi colocado em local estratégico para facilitar o trabalho
dos bombeiros em ocorrências de
combate a incêndios, que por ventura venham acontecer no Monumento Natural da Serra da Moeda.
“O equipamento vai também
oferecer mais segurança para os
moradores daquela região e para
os combatentes de incêndios”, disse Heloísa.

Heloísa ressalta que a instalação do hidrante reflete a preocupação e o respeito do Saae para com
o meio ambiente, frutos de uma
gestão voltada para o crescimento
sustentável.
O diretor-presidente do Saae,
Rogério Eduardo, afirma que a
Autarquia não tem medido esforços para levar água tratada para os
empreendimentos e para os residentes da BR 040.

Máscaras de proteção devem
ser usadas em transportes
particulares e intermunicipais
Prefeitura alerta para o cuidado em todos os trajetos

A obrigatoriedade das máscaras de proteção se aplica a todos os
serviços de transportes disponíveis
em Itabirito, nos trajetos dentro e
fora da cidade. A Prefeitura destaca
a importância da utilização deste e
de todos os métodos de prevenção,
tanto nos ônibus de circulação municipal, carros de aplicativos, táxis
e, principalmente, transportes intermunicipais.
De acordo com os dados, Belo
Horizonte apresenta casos de infectados e óbitos por covid-19. Quem
precisa ir até a capital mineira, deve
utilizar as máscaras durante todo o
trajeto e permanência no local, como forma de evitar qualquer possibilidade de contágio.
Passageiros que fazem o trajeto
Ouro Preto para Itabirito, passando
por Amarantina e Cachoeira do
campo, também devem ficar atentos. A atenção também de estende
aos passageiros do trajeto Ouro
Branco. Medidas como higienização das mãos após a entrega dos bilhetes, manuseio de cartões e cédulas, toque nos objetos internos dos
veículos e, evitar, quando possível

esta segunda-feira (11 de maio), na 2ª reunião ordinária da Câmara de Itabirito depois da flexibilização do isolamento, os vereadores tiveram de usar máscaras e álcool em gel. Nela foi discutido o
Projeto de Lei (PL) que institui o “Sistema de Compliance”.
Trata-se de uma forma de fiscalizar ainda mais os trabalhos da Prefeitura de Itabirito, a exemplo do
que já acontece em Uberlândia (MG). Conhecido como sistema anticorrupção, o projeto é sugestão do
Ministério Público. Outro projeto que entrou em primeira discussão diz respeito à coleta seletiva que será
implantada na Câmara e nos gabinetes dos vereadores.
Atualmente, a coleta seletiva acontece de maneira informal, somente na sede da Casa Legislativa, por
meio de alguns servidores que abraçaram a causa. Inclusive, foi feita por eles a proposta de implantar de
forma oficial a coleta na Câmara. Tramitou também o PL 55, que visa regular e disciplinar a conduta dos
servidores da Prefeitura. Este projeto institui o “Código de Ética dos Servidores Públicos Municipais”,
de autoria do Poder Executivo.

sentar muito próximo a outros passageiros também são prioridade.
A forma de contágio do covid-19, além de simples, acontece
de forma rápida. São elas: gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro,
contato pessoal próximo, como
toque ou aperto de mão e contato
com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com
a boca, nariz ou olhos. Por se tratar
de ambientes menores e, em sua
maioria, fechados e com pouca
circulação de ar, o cuidado deve

ser redobrado. Cumprindo todas
as determinações de proteção, as
chances do contágio diminuem.
A população tem também o
dever de informar cidadãos, estabelecimentos, motoristas e funcionários. Caso perceba irregularidades
nestes serviços, aja como fiscal e
denuncie, de forma anônima, através do telefone (31)3561-2412. É
dever de todos os órgãos públicos
e sociedade combaterem, de forma
segura e responsável, a disseminação do contágio no município.

O BERRO DO
BODE ZÉ

A hipocrisia
fala mais alto
Referir-se a alguém como velho, em razão de sua idade avançada é errado, politicamente incorreto, pois isso ofende e denigre a imagem de tais pessoas. A palavra certa ou politicamente
correta é idoso. Não obedecer a essa regra é ganhar a antipatia
de muita gente e ser rotulado como antissocial, preconceituoso,
discriminador, coisa e tal e o diabo a quatro. Agora, respeitar tais
pessoas, em qualquer situação e reconhecer seus direitos legais
é facultativo, cumpra quem quiser, não acarretando nenhum ônus
para si aqueles que não cumprem. Exemplos disso se veem a todo
momento, em qualquer lugar. Desde que invadido pela pandemia
do COVID-19, todo o Brasil tem lido e ouvido que aos velhos (ou
idosos) cabe maior proteção por constituírem o maior grupo de risco. Alguns estabelecimentos comerciais chegam a fixar horários
específicos para atender tal faixa etária e cumprem, mas outros
há que ficam só na teoria, ou seja, na promessa. Assim é que na
porta de agência bancária, em Ouro Preto, um aviso diz, mais ou
menos isso “das 9h às 10h, atendimento de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, idosos e gestantes”. Entretanto, há
poucos dias, extensa fila de pessoas de diversas faixas etárias,
pouca observação do distanciamento, muita gente sem máscara,
sem que o funcionário indagasse a idade de pressupostos idosos,
para que lhes fosse dada a preferência. Pessoas com mais de 80
anos tiveram que aguentar duas horas e meia na fila para, ao fim,
constatar que só havia um caixa a funcionar. Melhor o rótulo VELHO + tratamento e atendimento respeitoso que o rótulo IDOSO +
tratamento e atendimento desrespeitoso!
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Prefeito de Mariana nega pedido
da Câmara de fechamento do
pátio da rodoviária

Glauciene Oliveira

GLAUCIENE OLIVEIRA

O Prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, negou o pedido de providência da Câmara Municipal, realizado no dia 4 de maio, para fechamento total do pátio de estacionamento da rodoviária da cidade.
De acordo com o Chefe de
gabinete, Juliano Barbosa, o prefeito não tem intenção de impedir
o fluxo no local. “O prefeito Duarte sempre solidário às causas dos
caminhoneiros disse não estar nos
planos, impedir ou fechar o estacionamento da rodoviária”.
O espaço há muito tempo é
tema de debate e discussão no plenário, tendo como motivo principal o grande número de carretas,
caminhões e ônibus parados no
local ou recebendo algum tipo de
manutenção. Dessa vez, a discussão foi embasada na pandemia do
novo coronavírus.
O vereador Deyvson Ribeiro
(DEM) autor do pedido, demonstrou preocupação com o grande
número de veículos estacionado
no local sem que haja uma fiscalização rigorosa. Ele destacou que
fechar o estacionamento seria uma
forma de proteger a população
marianense dessa pandemia. “Eu
já vi ali veículos de outros países,
como da Argentina. São pessoas
que chegam ali e que muitas vezes não sabemos de onde vieram.
Elas podem estar contaminadas e
ser agentes propagadores desse vírus”, disse.

O pedido gerou uma grande
repercussão nas redes sociais, onde vários cidadãos foram contrários ao requerimento e demonstraram indignação e preocupação
com as condições de trabalho dos
caminhoneiros que precisam utilizar o estacionamento.
O marianense Pedro Sousa
opinou dizendo que o requerimento deveria ser no sentido de oferecer melhores condições aos motoristas. “Como motorista de profissão, posso dizer, não tem coisa
pior que chegar em uma cidade e
não encontrar um local seguro ou
que ofereça minimamente condições de dignidade. O pátio da rodoviária apesar de não ser o ideal é
um local utilizado pelos motoristas
de carreta, caminhão, entre outros,
para passar a noite depois de longas horas ao volante”, destacou.

Obras
No início desta semana, um
vídeo circulou nas redes sociais
relatando sobre a colocação de
barricadas, que supostamente estariam dando início às obras de
fechamento do pátio, porém o
chefe de gabinete explica que, na
verdade, se trata de intervenções
do Departamento Municipal de
Trânsito (Demutran), com o objetivo de melhorar a sinalização e
visibilidade para o motorista que
sai da rodoviária e entra na rodovia dos Inconfidentes. “Será feito
um triângulo com pintura de solo
e instalação de blocos de concreto,
tipo meio fio. Essa intervenção se
faz necessário para a segurança de
todos”, explicou.
Após a finalização das obras,
o fluxo no local será liberado normalmente.

Ouro Preto é contemplado com recursos
federais para recuperação de danos
causados pelas chuvas no início do ano
Ouro Preto teve acesso a recursos emergenciais, no valor de
1,6 milhão, do Governo Federal.
O reconhecimento é decorrente
das chuvas intensas que atingiram
o Estado no início deste ano, e que
levaram Minas Gerais a decretar
estado de calamidade pública e o
município situação de emergência.
Para ter acesso aos recursos, a
Prefeitura apresentou, por intermédio da Defesa Civil, o Formulário
de Identificação de Desastres (FIDE), dentro do Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres
(S2ID).
Cynara Gramigna, do setor de
convênios, foi a responsável pelo
preenchimento do formulário para
aquisição de recursos e aprovação para realização das obras, e o
Geólogo Charles Murta, da Defesa Civil, pela análise técnica dos
danos causados pelas chuvas, que
auxiliou no processo de reconhecimento da situação de emergência
no município de Ouro Preto.
Após a análise técnica por equipes da Secretaria Nacional de Defesa Civil, o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) definiu
os recursos disponibilizados. Os

Ane Souz

Rua João Goulart (Água Férreas) será contemplada

investimentos serão para obras nos
sistemas de micro e macrodrenagem, recuperação de pontes, pavimentação e muros de arrimos.
Dos 12 locais atingidos destacados pelo município, 9 foram
contemplados em obras de restabelecimento e recuperação. Para as
obras, o Governo Federal, por meio
do MDR, fez o desembolso de
aproximadamente R$ 284 mil para
as ruas Tombadouro e avenida Pedro Aleixo, ao lado da casa verde,
em Cachoeira do Campo; travessa
Santa Luzia, no bairro Nossa Se-

nhora do Carmo; ponte arrozal na
localidade de Bocaina; e estrada
do Pasto Limpo, em Santa Rita de
Ouro Preto.
Foi ainda empenhado e depositado o valor de R$ 167 mil a ser
utilizado na rua Oriente, no bairro
Novo Horizonte. Outras intervenções que serão realizadas acontecerão nas ruas vereador José Teixeira,
no Padre Faria, e Rua João Goulart
(Águas Férreas), no bairro Taquaral, no valor já aprovado de R$ 1,2
milhão. A Secretaria de Obras está
trabalhando no processo para con-

tratação emergencial dessas 6 ruas
e nos projetos e licitação das obras
de recuperação, que ainda precisam
voltar ao Governo Federal para
aprovação da licitação. Essa contratação é por dispensa de licitação
conforme as diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Regional.
O reconhecimento por parte do
Governo Federal atendeu a um trabalho conjunto desenvolvido pelas
secretarias; de obras, que tem como
titular Paulo Morais e Defesa Social cujo secretário é Antônio Ramos, a qual está ligada a Defesa Civil, coordenada por Neri Moutinho.
O prefeito Júlio Pimenta, gestor

de todo o processo, esteve no início
de fevereiro em Brasília, acompanhado dos vereadores Wander
Albuquerque e Mercinho Gomes,
onde reforçaram junto ao ministro
de Desenvolvimento Regional,
Gustavo Canuto, a importância dos
recursos para a reconstrução dos locais atingidos pelas chuvas.
Os deputados Alencar da Silveira (estadual) e Pinheirinho (federal) também se empenharam no
âmbito estadual e federal para que
Ouro Preto fosse contemplada com
esses recursos. Os recursos são para
obras específicas e não podem ser
utilizados em outras localidades.

