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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.
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Com iniciativa inédita no estado, Ouro Preto monta
Centro Avançado de enfrentamento ao Coronavírus
Centro vai funcionar no prédio da antiga Fábrica de Tecidos

Mesmo não havendo até o momento o
registro de nenhum caso confirmado de contaminação pelo novo Coronavírus em Ouro
Preto, a Prefeitura segue realizando ações
que possam contribuir para a prevenção e
o combate de uma possível propagação da
pandemia no município.
Além de manter a população constantemente informada por meio da divulgação
diária de Boletins Epidemiológicos sobre a
situação do vírus na cidade, a Prefeitura iniciou na quarta-feira da última semana (dia
18) a adaptação do prédio da antiga Fábrica
de Tecidos, onde atualmente funciona o Centro de Eventos e o Parque Tecnológico, para
receber pacientes que apresentem um quadro
de contaminação e, consequentemente, necessitem ficar isolados.
De acordo com o prefeito Júlio Pimenta, o Centro de Eventos foi o local escolhido
para se tornar temporariamente um Centro
Avançado de Enfrentamento ao Coronavírus
por se tratar de um lugar “mais afastado e que
possui uma infraestrutura que nos permitirá
oferecer um tratamento adequado aos pacientes”. O espaço contará com 50 leitos, banheiros, posto médico, enfermarias infantil,
feminina e masculina, expurgo e depósito de
material de limpeza. Os trabalhos estão em
fase final e a expectativa é de que até o início
da próxima semana já esteja pronto para acolher pessoas que estejam infectadas.
A convite do prefeito, o médico cardiologista da rede municipal, Dr. Paulo Brandão,
esteve no local e avaliou como positiva a
iniciativa da Prefeitura, bem como a escolha
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do lugar. “Fiquei bastante surpreso com o
tamanho do local. Constatei a existência de
amplos galpões e estamos estudando qual a
melhor forma de utilizá-los dentro de um fluxo adequado. Posso afirmar que a instalação
desse serviço nesta área mais isolada irá ofe-

recer à comunidade ouro-pretana muito mais
segurança”, garantiu.
Segundo declaração concedida pelo secretário de saúde de Ouro Preto, Paulo Xavier, no Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (25), Ouro Preto tem, até o momento,
51 notificações, das quais 47 casos estão sob
investigação; quatro foram descartados e não
houve nenhuma confirmação. O secretário
salientou ainda que a demora na obtenção
dos resultados dos casos em investigação se
deve à alta demanda recebida pelo laboratório, Fundação Ezequiel Dias (Funded), res-

ponsável pela realização dos exames, e que
os casos suspeitos estão sendo monitorados
pela equipe de Saúde do Município.
Importante lembrar que a utilização
de parte do prédio onde estão instalados
o Centro de Eventos e o Parque Tecnológico do município para o atendimento de
pessoas supostamente contaminadas pelo
COVID-19 é temporária. Assim que esta
situação estiver completamente superada,
este local, que já recepcionou eventos importantes para a cidade, voltará a ser palco
de novas atrações.
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Dispersos no ar os eflúvios das comemorações e apagados os
fogos coloridos da pirotecnia, em 31 de dezembro de 2019, contraste às manifestações de feliz e próspero Ano Novo manifestou-se com a notícia de que desconhecida e temível doença poderia
se alastrar para o mundo, a partir da China onde fora detectada.
Desde então o mundo entrou em suspense; o setor médico-científico em busca de solução e as populações em busca de proteção.
Da condição de espectador, no primeiro momento, diante do que
acontecia na China, em poucos dias o restante do mundo viu o
perigo a se espalhar entre as populações indefesas, já que o mal
tem como causa um novo vírus, totalmente desconhecido, embora
pertencente a um grupo catalogado.
De repente, tudo mudou, em todos os quadrantes; dos mais
pobres aos mais ricos países, todos se veem envolvidos numa
verdadeira guerra que, se não tem tiros, bombardeios aéreos, ataques com foguetes e outros atos agressivos, não dispensa isolamento de países inteiros, perdas nas atividades produtivas, comerciais e socioculturais. Se não há sangue derramado em trincheiras,
exige-se o sacrifício de cada cidadão(ã), que pode ser em trabalho
redobrado, isolamento social, perda do emprego e de renda, perda
nos negócios, perda em lazer e em qualidade de vida. Nem se fale
das vítimas nos hospitais, muitas quais não sobrevivem, sem se
esquecer das compelidas à quarentena, separadas até dos mais
queridos. Em menor ou maior grau, o sofrimento atinge a todos!
Contudo, considerando-se que em cada fato pode haver um
propósito oculto, há que ter atenção para o desdobramento da
crise, a atingir toda a espécie humana, a partir da maneira como
o perigo é enfrentado. Grandes dificuldades agilizam o despertar
do processo criativo, ou, grandes crises podem ser prenúncio de
grandes oportunidades. Embora indesejados e repudiados, observa-se um surto de criatividade e inventividade durante os grandes
conflitos armados, devido à necessidade de vencer dificuldades.
Há até mesmo um dito popular que exprime bastante bem a situação: “a necessidade faz o sapo pular”. Portanto, a atual paralização do mundo deverá, também, manifestar seu lado bom. Uma
das boas consequências, espera-se, estará em a humanidade,
como espécie, assumir nova mentalidade, promovendo mais aproximação entre os povos com consequente quebra de barreiras,
que hoje realçam e promovem diferenças, base de sustentação da
miséria e de constantes conflitos. Com a mudança de mentalidade, a consciência política poderá evoluir a patamar mais elevado,
se não espontaneamente a partir das próprias forças políticas, certamente pela pressão dos povos, que não mais confiam nos sistemas vigentes. Antes de quarentena, este intervalo é uma pausa
para meditação, para um exame de consciência e autoavaliação
da conduta individual e de toda a humanidade! Vencida a guerra, a
primeira que se espera ter a humanidade como única vencedora,
e restabelecida a normalidade, o mundo poderá estar combalido,
economicamente, é verdade, mas estará revigorado espiritualmente e pronto para um recomeço, em outro nível. Definitivamente, depois desta pandemia, o mundo poderá ser outro!
A primeira condição, para que se possa suportar e vencer esta
crise, é serenidade, nada de pânico, seguida de mais disciplina,
muita atenção e cuidados para se evitar o contágio. O sucesso
depende mais de cada indivíduo, em sua obediência às recomendações das autoridades sanitárias e respeito ao trabalho daqueles
na linha de frente do combate à doença.
Pena é que enquanto profissionais da saúde, sob o suporte
de outros setores, se desdobram na contenção do perigo, na assistência aos doentes, e população se enclausura como forma de
colaboração, alguns da escória social tentam obter lucros sobre a
desgraça alheia. São do mesmo tipo que, por ocasião dos flagelos,
roubam ou desviam doações populares destinadas às vítimas, não
se importando com o sofrimento alheio. Os oportunistas do momento, se não roubam diretamente, abusam no aumento de preço
de produtos essenciais à proteção de pessoas, ou os falsificam em
proveito próprio. Esse comportamento antissocial merece punição
severa, observando-se ainda que a falsificação de material destinado ao combate da doença, durante a pandemia, deveria ser
caracterizada na legislação como crime contra a humanidade. E
se estamos numa espécie de guerra, que fosse considerado crime
de guerra. Essas pessoas estão na contramão da batalha travada
pela espécie humana.
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Deputado Alencar solicitou verba
para implantação de novos leitos de
UTI na Santa Casa de Ouro Preto
O deputado Alencar da Silveira Jr. solicitou ao Governo
de Minas uma verba de R$ 5,9
milhões para a Santa Casa de
Ouro Preto implantar 10 novos
leitos de UTI e 15 leitos clínicos
isolados. A entidade já possui o
local para implantação imediata
dos novos leitos, necessitando
somente da verba do Secretaria
de Estado de Saúde.
Com essa verba, a Santa
Casa consegue manter por seis
meses os leitos extras. São R$
2,7 milhões para aquisição de
equipamentos, implementação
e adaptação e R$ 3,2 milhões
para o custeio das UTIs durante
seis meses.
A Santa Casa de Ouro Preto
é referência de atendimento na
Região dos Inconfidentes, recebendo pacientes de Itabirito,
Mariana e Ouro Preto. “A Santa
Casa já possui o espaço para
implantar os novos leitos, que
serão muito importantes para a
região durante essa pandemia”,
disse Alencar.

CARTA AOS TEMPOS

Antonio Tuccílio*

Estabilidade protege servidores contra
perseguição ideológica de políticos

A gestão do presidente Jair Bolsonaro promete muitas reformas. A
da Previdência Social já foi aprovada. A tributária, que há décadas é
tida como necessária, deve entrar na
pauta em breve. E, para completar o
time das reformas, a administrativa
vem ganhando forma. Alguns pontos já divulgados merecem atenção
especial, pois podem prejudicar
o serviço público no Brasil. Um
exemplo é a possibilidade de acabar
com a estabilidade para servidores.
Esse é, certamente, um dos
pontos mais críticos da reforma administrativa. Segundo o governo,
caso a reforma se torne realidade,
poucas carreiras terão direito à estabilidade, como fiscais de renda
e diplomatas. São as carreiras que
supostamente - e na visão da equipe do ministro da economia, Paulo Guedes - sofrem mais pressão.
Porém, na prática, todo servidor
público tem chances de ser perseguido, desde o diplomata até quem

trabalha nos municípios. Inclusive,
acredito que quanto mais fora dos
grandes centros maiores são as
chances, pois nesses lugares ainda
imperam coronéis da política.
Ao contrário do que muitos
pensam, servidores públicos podem ser demitidos quando são
ineficientes. Para isso, é necessária
sentença condenatória transitada e
julgada. Outra maneira é por meio
de processo administrativo.
A estabilidade é importante
para evitar que servidores públicos
sejam prejudicados por questões
ideológicas, principalmente quando há troca de gestão de vereadores,
deputados, prefeitos e governadores. Sem a estabilidade, se tornaria
muito comum a demissão de servidores de gestões anteriores quando
um novo grupo tomasse posse. Não
seriam utilizados critérios de desempenho, apenas partidários.
O servidor não ocupa o cargo
para atender aos caprichos de polí-

ticos e, por essa razão, não deve ser
perseguido por eles. Seu objetivo é
trabalhar pelo Estado, para o povo,
não para partidos políticos. Até porque o Estado e a população permanecem, já os partidos vêm e vão.
Se o real interesse do governo
é eliminar os trabalhadores que
não entregam bons resultados não
há razão para acabar com a estabilidade. Basta utilizar os mecanismos existentes e aperfeiçoá-los. E,
se os governantes estão realmente
interessados em economizar, sugiro que comecem por cortar seus
altos salários e as regalias travestidas de auxílios, incluindo os cargos
comissionados que mais servem
como cabides de empregos para
familiares e amigos.
Reformas são necessárias desde que não prejudiquem o serviço
público e, consequentemente, a
população que depende dele. Presidente da Confederação Nacional
dos Servidores Públicos (CNSP)

Polícia Militar muda patrulhamento
de rotina na Região dos Inconfidentes
A Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG) adotou, a partir desta sexta-feira,
dia 20 de março/2020, alteração no patrulhamento de rotina. O mesmo ocorrerá em Ouro
Preto, Mariana, Itabirito e Diogo de Vasconcelos - cidades de atuação do 52º Batalhão
da Polícia Militar, o “Sentinela da Região do
Inconfidentes”. A alteração faz parte de uma
iniciativa da PMMG para enfrentamento ao
novo coronavírus (COVID-19) e determina que seja intensificado o patrulhamento
preventivo em todos os turnos de serviço, e
que as viaturas policiais mantenham ligado
o sistema de iluminação vermelha (giroflex)
e acionem a sirene, de forma intermitente, com o objetivo de potencializar a sensação de segurança da população.
O sinal sonoro utilizando pelas viaturas policiais trata-se de uma ordem para que as pessoas permaneçam em suas
residências. E a intensificação desse tipo de patrulhamento visa orientar a população e preservar a ordem pública.
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Decreto que suspende funcionamento de bares,
lanchonetes e restaurantes entra em vigor em Ouro Preto
A prefeitura de Ouro
Preto publicou no último
domingo (22) o Decreto
Nº 5665, que suspende por
tempo indeterminado a realização de eventos públicos
e privados de qualquer natureza com público superior
a trinta pessoas; atividades
em feiras, inclusive feiras
livres; shopping centers e
estabelecimentos situados
em galerias ou centros comerciais; cinemas; clubes;
academias de ginástica;
boates; salões de festas; teatros; casas de espetáculos e
clínicas de estética; museus;
bibliotecas; centros culturais; bares; lanchonetes e
restaurantes.
Ainda de acordo com o Decreto, “fica determinado aos estabelecimentos comerciais e industriais que adotem sistemas
de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas,
para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores,
bem como implementem medidas de prevenção ao contágio
pelo COVID-19, disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a
necessidade de: adotar cuidados pessoais, sobretudo lavar as
mãos, utilizar produtos assépticos durante o trabalho e observar a etiqueta respiratória;manter a limpeza dos instrumentos
de trabalho”.
Tais medidas foram adotadas no intuito de prevenir e conter o possível avanço do Coronavírus no município. Lembrando que em Ouro Preto ainda não há registro de nenhum caso
confirmado da doença, como já foi declarado, em entrevista,
pelo prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta.
A suspensão não se aplica a farmácias e drogarias; hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias,
hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de
alimentos; padarias;distribuidoras de gás;agências bancárias,
lotéricas e similares e outros.
Antes da assinatura e publicação desse Decreto, a prefeitura já havia publicado na sexta-feira (20) o Decreto Nº 5.664
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que determina a redução, parcelamento e prorrogação de algumas taxas municipais, tais como Imposto Sobre Serviço de
qualquer Natureza (ISS), Alvará e IPTU. Essa medida visa
minimizar os impactos financeiros gerados pela pandemia de
COVID-19, além de possibilitar aos comerciantes manter empregos e salários dos seus funcionários durante o período de
crise. Quem tiver conhecimento do descumprimento das determinações previstas nesse Decreto, pode realizar a denúncia
por meio dos seguintes números: (31) 3559-3244 (Fiscalização de Posturas); 153 (Guarda Municipal) e 190 (PM).

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
19/03/2020 a 25/03/2020

Extratos de Licitações

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Resultado de habilitação e proposta de preços do Convite
nº001/2020 – contratação de empresa
especializada em serviços de manutenção – serviços de roçado/capina, e limpeza em escolas e creches do Município
de Ouro Preto/MG. Empresa vencedora
RIJ Construções EIRELI - ME – CNPJ:
19.312.302/0001-23, que ofertou o valor global de R$ 154.193,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de
Licitação nº27/2020. Artigo 24, Inciso
XIII, Lei 8.666/93- referente à contratação de empresa para serviço técnico
especializado de assessoria e consultoria de engenharia financeira, tributária
e contábil, serviço de planejamento,
organização e controle de arrecadação
da CFEM do município, suporte de
engenharia civil e ambienta, jurídico,
publico, tributário e contábil ao município, para recuperação e incremento de
receita originária, mediante fiscalização,
levantamento, acompanhamento administrativo e judicial em todos os aspectos
firmados através de assistência acordo de
cooperação técnica junto à ANM, tendo
como favorecida a empresa Instituto
Clima de Desenvolvimento Sustentável
CNPJ-26.469.884/0001-11. Superintendência de Compras e Licitações.

A

Cancelamento
Assembleia Geral
SANTA CASA

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto informa que a Assembleia Geral programada para o dia 27/03/2020 foi cancelada. Aguardamos nova oportunidade para remarcação de data para
ocorrência do Edital de Convocação. Contamos com a
compreensão de todos!

Ouro Preto

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite
nº002/2020, objeto: contratação de empresa de engenharia para a execução,
com fornecimento total de mão de obra,
materiais e equipamentos, para a reforma da edificação para a instalação do
alojamento da Polícia Militar, localizado
na Rua Dom Helvécio, Bairro Cabeças,
atendendo a solicitação da Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo. Licitante vencedor: Construtora J.J Diniz
& R.M Barbosa LTDA, com o valor
global de R$ 85.548,48. O Município
de Ouro Preto adjudica e homologa
o presente objeto – Marineth Márcia
Monteiro – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Processo de Inexigibilidade nº017/2020 , Artigo 25,
Inciso III , da Lei 8.666/93, contratação de shows artísticos das bandas “
A Cor do Samba” e “Banda d’Perfil”,
para atender a demanda de eventos
do Município de Ouro Preto, com o
valor global de R$12.000,00 tendo
como favorecida a empresa Janet Helena de Lima 75225263615- CNPJ-

32.542.552/0001-18. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Processo de Inexigibilidade 030/2020, Artigo 25, inciso III, referente à contratação de shows artísticos
da Banda Pagode do Sinal para atender
a demanda de eventos do município de
Ouro Preto, tendo como favorecida a
empresa Maycon Junio Mendes Batista,
CNPJ: 34.267.706/0001-36, no valor
total de R$8.000,00. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Processo de Inexigibilidade 033/2020, Artigo 25, inciso III,
referente à contratação de shows artísticos da Banda Vira Saia para atender
a demanda de eventos do município de
Ouro Preto, tendo como favorecida a
empresa Wilton José da Costa, CNPJ:
15.019.411/0001-04, no valor total de
10.000,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Processo de Inexigibilidade nº034/2020, Artigo 25, inciso
III, que tem por objeto a Contratação
de shows artísticos da Banda Evolução
para atender a demanda de eventos do
Município de Ouro Preto, na Sede e
Distritos, visando atender a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria
e Comércio, no valor global de R$
8.000,00, tendo favorecida a empresa
Ivan Lucas Ramalho Mapa – CNPJ
36.036.253/0001-62. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Processo de Inexigibilidade nº 036/2020, Artigo 25, Inciso III,
da Lei 8.666/93, que tem por objeto a
contratação de shows artísticos da “Banda Templo” para atender a demanda de
eventos do Município de Ouro Preto,
com o valor global de R$ 8.000,00;
tendo como favorecida a empresa Luzertino Análio de Araujo 74717510615
- CNPJ - 32.787.018/0001-71. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a Suspensão, em tempo,
do processo licitatório Pregão Eletrônico nº007/2020 - Registro de preços para locação de equipamentos, incluindo
manutenção e assistência técnica para
a nova instalação da unidade de pronto atendimento a pedido da Secretaria
Municipal de Saúde de Ouro Preto/MG
- para julgamento das impugnações,
questionamentos e adequação do edital
se necessário. Informações: (31) 35593301. Hállan Vinícius – Pregoeiro.
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Isolamento
necessário

Eu não estou “presa dentro de casa”. Estou em isolamento voluntário e necessário, para proteção minha, de meus familiares, amigos,
e até de desconhecidos, por que não?
É hora de cuidados e toda precaução possível. Sair de casa apenas para o estritamente necessário e não entrar na paranóia de que o
mundo vai acabar se precisarmos ficar um tempo sem sair.
Existem, é claro, aquelas pessoas que não podem deixar de sair
às ruas, seja pela natureza de seu trabalho, seja por outro motivo, e
é também pelo bem delas que precisamos seguir as orientações dos
especialistas em saúde.
Segundo estatísticas (sérias, de órgãos competentes) o maior
grupo de risco são as pessoas acima dos 60 anos, todo mundo sabe.
Mas ao sair de casa sem necessidade, você pode contrair o vírus e
levá-lo para estas pessoas, independente da idade que você tenha.
Ninguém, em sã consciência, quer isto. Grupo de alto risco ou não,
fique em casa, lave sempre as mãos com água e sabão, higienize
sempre o ambiente, e tudo o que o país inteiro já sabe que deve ser
feito. Se não puder ficar e for necessário sair, faço-o tomando as devidas precauções. Há vidas em risco, não é brincadeira.
Não tenho a pretensão de falar tecnicamente, não sou profissional de saúde, mas divido aqui uma opinião que, independente de você concordar ou não, eu só peço que pense e avalie. Se continuar
achando que não há perigo e deve tomar sua cerveja em algum bar
junto a outras pessoas, não cabe a mim julgar, quem sou eu? Mas
peço só uma coisa: reflita. Lembre-se do ditado antigo “prudência e
caldo de galinha não fazem mal a ninguém”. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta e o perigo é eminente, as estatísticas comprovam.
Sua cerveja vale o risco?
Não se trata de criar pânico, de jeito nenhum. São dados estatísticos. Pessoas morreram, outras podem morrer. Imagine, você que
pode ficar em casa e teima em sair, quantos gostariam de estar no
seu lugar e por necessidades inadiáveis, precisam sair de casa e se
expor? Pense naqueles que estão fazendo algum tipo de tratamento
hospitalar, pense naquele que precisa trabalhar para ajudar você (vou
evitar citar profissões, pelo risco de esquecer alguma). Eles saem por
você, você não pode ficar por eles?
O isolamento social neste momento não é, como alguns pensam,
“aproveitar para não fazer nada”. É uma necessidade, pelo bem dos
que podem e dos que não podem se isolar. Bom não é, uma semana sem sair de casa já começa a causar estresse, o que dizer deste
tempo todo? Mas é necessário, pelo bem de todos, de quem fica e de
quem sai, de jovens e idosos, pelo bem de sua cidade, de seu país,
do mundo.

Prefeitura inicia
desinfecção de ruas
contra Coronavírus

Uma solução contendo cloro e desinfetante começou a ser utilizada na
manhã desta quinta-feira pela Prefeitura de Ouro Preto para desinfetar locais públicos. As equipes da Vigilância Sanitária iniciaram os trabalhos pelo entorno da Santa Casa, da UPA e do Centro de Eventos, local onde está
sendo construído um hospital de campanha para combate ao COVID-19.
“Esperamos que seja eficiente para minimizar a propagação do coronavírus na nossa cidade”, ressaltou o prefeito Júlio Pimenta. Até o momento não houve nenhuma confirmação de pessoa infectada pelo vírus no
Município.
Esta é uma das ações que o Ouro Preto vem realizando contra o COVID-19. Outras iniciativas são: proibição de aglomeração em bares, restaurantes e espaços públicos, redução de impostos e prorrogação de prazos
para comerciantes locais, implantação de barreiras sanitárias nos terminais
rodoviários de Ouro Preto e Cachoeira do Campo, vacinação dos idosos
de porta em porta, dentre outras que podem ser conferidas no site: www.
ouropreto.mg.gov.br/coronavirus
Vale lembrar que a recomendação é para que todos FIQUEM EM CASA, principalmente as pessoas acima de 60 anos, saindo apenas em caso
de extrema necessidade. Os espaços de recreação e lazer públicos estão
proibidos de serem utilizados.
Ane Souz
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Prefeitura de Ouro Preto quer ampliar
número de beneficiados com cestas
básicas neste período de pandemia
A prefeitura de Ouro Preto pretende ampliar o número de beneficiados com cestas básicas no município.
Por meio da Secretaria de desenvolvimento social, habitação e cidadania, foram distribuídas neste mês de
março, 162 cestas básicas. Famílias
em vulnerabilidade social com renda
per capita de 1/4 do salário mínimo
são atendidas nos CRAS com este
benefício eventual.
A titular da pasta, Luciene Ribeiro, diz que a intenção do município,
neste período de crise é aumentar
o número de beneficiados. “Neste
momento, estamos nos organizando
para atender a um número maior de
famílias. Como critério de prioridade vamos primeiramente selecionar
famílias que tenham idosos, depois
crianças”. A orientação estratégica
é tomar como parâmetro famílias
cadastradas no CadÚnico. Hoje são
2.800 famílias cadastradas.
A prefeitura está ainda elaborando um plano logístico para destinar
produtos da agricultura familiar que
são ofertados na merenda escolar,
para famílias que tenham crianças
matriculadas na rede municipal de
ensino. Outra ação, em parceria com
a secretaria de defesa social, é o recebimento de doações de alimentos,
produtos de higiene e limpeza para
ajudar a atender mais famílias. As
doações estão sendo direcionadas para a Rua Conselheiro Santana, número 14, no Pilar, antigo prédio do corpo
de bombeiros, hoje prédio da Família
Acolhedora, de segunda a sexta de
10h às 16h.
Todo atendimento está sendo
realizado na Sede da Secretaria para
facilitar a comunicação entre a equi-

pe técnica. Os interessados em colaborar podem entrar em contato pelos
telefones 3551-2969 ou 98428-8084,
que as doações serão buscadas.
Cadastro Único
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) é um instrumento que
identifica e caracteriza as famílias
de baixa renda, permitindo que o
governo conheça melhor a realidade
socioeconômica dessa população.
Nele são registradas informações
como: características da residência,
identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda,
entre outras.
Profissionais autônomos
Um Plano de ação está sendo elaborado em parceria com empresários
da cidade para auxílio a profissionais
que trabalham de forma autônoma.
A secretaria está aguardando posicionamento do Governo Federal sobre o “Corona Voucher”, programa
emergencial do Governo Federal que
prevê o repasse de auxílio por três
meses, para auxiliar trabalhadores informais, desempregados e microem-

preendedores individuais (MEIs) que
integrem famílias de baixa renda.
Este benefício depende de aprovação
pelo Congresso Nacional.
Moradores de rua
A equipe do CREAS tem atuado
prestando atendimento às pessoas em
situação de rua. Os moradores anteriormente mapeados pelos profissionais da Secretaria foram encaminhados para abrigamento, cujo endereço
está sendo mantido em sigilo a fim de
evitar que pessoas que não estejam
em vulnerabilidade procurem o local;
é importante ressaltar que nem todos
os moradores em situação de rua
não têm casa, muitos por questões
de conflitos familiares e dependência química optam por viver na rua.
Diante da situação de calamidade,
com apoio da Guarda Municipal,
algumas pessoas em situação de rua
estão sendo encaminhadas, de maneira compulsória, a este local onde
possam permanecer e serem alimentados, durante a pandemia.
A Secretaria não está realizando
durante este período atendimento
presencial.
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Prefeitura publica decreto
com medidas de apoio
aos comerciantes locais

Na tarde desta sexta-feira (20) o prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, esteve reunido com representantes da Associação Comercial
e Empresarial de Ouro Preto (ACEOP); Ouro Preto e Circuito do Ouro Convention & Visitors Bureau (CVB); Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis de Ouro Preto (ABIH); Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP) e alguns secretários municipais com o objetivo de definir medidas que possam minimizar os impactos financeiros gerados pela pandemia de COVID-19.
O prefeito Júlio Pimenta explicou que a reunião foi para deliberar
sobre “medidas de combate ao Coronavírus e apoio aos comerciantes
para enfrentamento da crise que já afeta o nosso município”. O prefeito destacou que durante este período outras medidas poderão ser
avaliadas conforme com as necessidades do momento.
Para o presidente da ACEOP, Paulo Ferreira, este encontro foi de
suma importância, “uma vez que o prefeito acolheu com seriedade as
nossas solicitações e já nos garantiu que fará a prorrogação do vencimento do alvará por 90 dias, além do parcelamento do ISS. Avalio
como muito positiva a reunião”, declarou.
A Prefeitura de Ouro Preto publicou dois decretos contendo a
redução ou a prorrogação do vencimento de alguns impostos e taxas
municipais, tais como Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza
(ISS), alvará e IPTU, para que consigam enfrentar a crise e manter
empregos e salários dos seus funcionários. Confira os decretos em:
ouropreto.mg.gov.br/noticia/1590
Gilson Fernandes

Homem morre em colisão entre
moto e carro em Ouro Preto
No início da tarde desta quinta-feira (26) ocorreu um acidente
com vítima fatal em Ouro Preto.
A colisão aconteceu na BR-356,
na altura do KM 75, em Cachoeira do Campo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Ouro Preto, um carro com
placa de Ouro Preto e uma moto
emplacada em Mariana se envolveram em uma colisão frontal. O
condutor da moto veio a óbito no
local do acidente. Já o motorista
do carro ficou preso nas ferragens
e foi encaminhado consciente para Santa Casa de Ouro Preto, com
ferimentos por todo corpo. Ainda
de acordo com os Bombeiros, as
causas do acidente estão sendo
investigadas pela perícia.
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Pandemia do Coronavírus fecha
comércios e traz impactos econômicos
Pagamentos de algumas tarifas e tributos municipais
são prorrogados em Mariana e Ouro Preto

Lui Pereira / Agência Primaz

GLAUCIENE OLIVEIRA

O governador Romeu Zema
(Novo) anunciou, na última sexta-feira (20) que Minas Gerais está
em estado de calamidade pública e
passará a adotar medidas mais severas para o combate à proliferação
do Coronavírus (COVID-19).
O Decreto Estadual nº 47.891,
de 20 de março de 2020, estabelece
o fechamento de estabelecimentos
comerciais, exceto aqueles considerados essenciais, como hospitais,
farmácias, supermercados, postos
de combustíveis, distribuidoras de
gás e água, entre outros. A medida
é válida para todos os 853 municípios mineiros.
As cidades da Região dos Inconfidentes, Itabirito, Ouro Preto e
Mariana, já colocaram em prática
tais medidas e publicaram decretos
municipais reforçando a importância do fechamento dos comércios
e demais estratégias de segurança
contra a disseminação do Coronavírus.
Os decretos estaduais e municipais destacam que os estabelecimentos que estiverem em
funcionamento deverão evitar a
aglomeração de pessoas e respeitar
diversas regras de segurança, como
estabelecer fluxo de entrada e saída
de clientes, observando sempre o
limite máximo de circulação de 1
pessoa a cada 2 metros quadrados,
e fornecer lavatórios com água e sabão para os trabalhadores, além de
álcool 70% ou outros produtos efetivos para higienização das mãos e
segurança dos funcionários e clientes, entre outros.
Além disso, alguns comércios
podem funcionar exclusivamente
sob o regime de delivery, devendo
permanecer com as portas fechadas
para o público presencial, como por
exemplo, restaurantes, lanchonetes
e lojas de material de construção e
elétricos.
As medidas entraram em vigor
na última segunda-feira (23) e logo
no início da vigência das determinações já foi possível observar ruas
vazias e pouca movimentação nos
centros das cidades mineiras.
As Entidades Integradas de
Itabirito (ACE, Adesita, CDL e
Sincovita) a Associação Comer-

Quer ler o jornal pela internet?
Envie um pedido pelo

cial e Empresarial de Ouro Preto
(Aceop) e a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de
Mariana (ACIAM) emitiram notas
declarando apoio às medidas preventivas.
Impactos Econômicos
Estudos sobre o impacto da
pandemia de Coronavírus na economia do Brasil e de Minas Gerais
apontam um cenário cada vez pior.
As análises do Fundo Monetário
Internacional (FMI) é de que nenhum país fica ileso dos impactos
econômicos causados pelo surto.
Segundo a Fundação Getúlio
Vargas, o PIB brasileiro pode diminuir cerca de 4,4% em 2020. Já a
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD) realizada no início de
março, previu que a pandemia pode
custar à economia global cerca de
US$ 2 trilhões neste ano (aproximadamente R$ 10 trilhões).
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) orienta que os
países adotem um plano composto
por quatro pilares para enfrentar a
doença, que inclui exames gratuitos
para diagnosticar o vírus, aquisição
de equipamentos para profissionais
da saúde, transferências de recursos
para trabalhadores, incluindo os
autônomos, e adiamento do pagamento de tributos para empresas.
Adiamento de Tarifas
Municipais
Levando em consideração os
grandes impactos sociais e econômicos da pandemia do Coronavírus
(31)

98489-7530

e as dificuldades que a população
terá para a quitação de suas obrigações tributárias referentes ao ano
de 2020, as Prefeituras de Mariana
e Ouro Preto adiaram os prazos para pagamentos de algumas tarifas e
tributos municipais.
Em Mariana, de acordo com o
Decreto Nº 10.040 de 20 de março
de 2020, fica suspenso, em caráter
excepcional e por tempo indeterminado, o prazo para pagamento do
Imposto Territorial Predial Urbano
(IPTU) e da Taxa de Fiscalização
(TF) referentes a 2020. Além disso,
os alvarás de localização e funcionamento das microempresas, das
empresas de pequeno porte e dos
empresários individuais de responsabilidade limitada, vencíveis em
31 de março de 2020, automaticamente serão renovados por tempo
indeterminado. A Secretaria Municipal de Fazenda ficará responsável
por estabelecer novas datas para as
quitações dos tributos, após a normalização da situação.
Na cidade de Ouro Preto, o
Decreto Nº 5.664 de 20 de março
de 2020, prorroga o prazo de pagamento, para o dia 10 de julho de
2020, da Taxa de Fiscalização de
Funcionamento (TFF) da Taxa de
Fiscalização Sanitária (TFS) e do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
Em Itabirito nenhum decreto
com objetivo de adiar o pagamento
das tarifas municipais foi publicado
até o momento. A Prefeitura da cidade informou que, atualmente, os
esforços estão direcionados à aquisição de materiais para a área da
saúde, mas que nos próximos dias
disponibilizará informações sobre
o assunto.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Memória fotográfica
de Itabirito

IVACY SIMÕES nasceu em Passagem de Mariana/MG, mas
foi registrado em Ouro Preto; veio para Itabirito com 12 anos, tendo
recebido o título de Cidadão Honorário em 1990. Casado, pai de
três filhas e avô de um casal de netos: Alicia e João.
Publicou cinco livros: Deslizes, Itabirito e Seus Causos (I, II),
Eternamente Itabirito (I, II). Eternamente Itabirito é um livro que procura mostrar a história deste Município através de fotografias. Um
dos objetivos é levar o leitor ao passado de muita saudade. Há dezenas de páginas com o sugestivo título Nossa Gente.
Não se trata de biografia, mas sim de homenagem àqueles que
marcaram a vida desta cidade. Não há distinção de formas de participação para mais ou para menos. Apenas dá realce em alguns
destaques especiais, sem distinção de méritos. Lamenta que não
pôde, obviamente, citar todos quantos queria, mas restringiu-se ao
acervo fotográfico de seu conhecimento e arquivo. Certamente outros volumes virão, preenchendo quaisquer lacunas.
SEU AUTOR goza de toda credibilidade necessária para expor
suas ideias e conhecimento da alma itabiritense. Na política atuou
com brilhantismo, durante sete mandatos quase consecutivos junto
ao Poder Legislativo. Isto aconteceu durante trinta anos de disputa
eleitoral, sempre distinguido, apoiado e eleito pela população da terra dos Aredes. Seu ponto de partida foi 1971. Por várias vezes, foi
presidente da Câmara Municipal, assim como membro integrante
de múltiplas Comissões de Trabalho parlamentar. Agiu com sucesso, junto ao Executivo Municipal, como Secretário de Comunicação
Social e Secretário de Cultura e Patrimônio. Sua atividade profissional foi relevante como professor em Escolas Públicas e Particulares,
chegando a ser diretor da Escola Estadual Engenheiro Queiróz Júnior, onde se aposentou.
Tive a honra de gozar de sua permanente amizade, assim como
desfrutar do privilégio de estar ao seu lado como professor, advogado, colega de magistério e seu subordinado como Diretor, além de
outras notáveis e inesquecíveis situações e atuações profissionais,
sobretudo nas atividades da Câmara e secretarias da Prefeitura de
Itabirito. Esta cumplicidade de trabalhos educacionais, jornalísticos
e atividades municipais fortaleceu minha admiração de seus múltiplos valores profissionais e pessoais.
NOS TRÊS PRIMEIROS livros o escritor revela-se por uma
verve, uma linguagem eminentemente alegre, expansiva, característica de sua personalidade comunicativa, sempre provocando a
alegria e o riso do leitor. É um mestre nesta busca que envolve a
todos, sem distinção.
Nos dois últimos livros, o escritor cede lugar à imagem plástica
fotográfica da cidade e de sua gente, desde sua criação até hoje.
São mais de trezentas páginas densas de fotografias bem descritas, com estas citações: “Cidade sem memória apaga sua história”(Ismael S. Bastos) e “A cada página uma surpresa, uma grande
recordação, uma saudade e até uma lágrima”.
- “O passado não é aquilo que passa. É o que fica do que passou” (Alceu Amoroso Lima).

Samarco esclarece sobre
medidas adotadas frente
ao novo coronavírus

Desde o dia 13 de março, a Samarco adotou uma série de medidas
preventivas frente à pandemia do novo coronavírus e está cumprindo
todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. O objetivo é preservar a segurança dos empregados diretos e indiretos e evitar
a disseminação da Covid-19 nas comunidades onde atua. Com as ações
já implementadas de forma a manter apenas as atividades prioritárias
e essenciais, a Samarco reduziu em cerca de 60% o fluxo de pessoas
em suas unidades. Dentre as iniciativas adotadas, a Samarco criou um
Comitê de Gestão de Crise formado por profissionais de diversas especialidades que atua continuamente para gerir as ações de resposta à
pandemia e implantou o regime de home office para os empregados
e contratados das atividades administrativas, empregados acima de 60
anos e grávidas. Os profissionais que fazem parte do grupo de risco,
mas suas atividades não possibilitam a adoção do home office, foram
liberados temporariamente. Para garantir a saúde e a segurança da força
de trabalho, bem como manter atividades prioritárias e obrigações legais, profissionais que demandam presença nas unidades trabalham de
forma escalonada, em sistema de revezamento semanal. O Comitê de
Gestão de Crise e a área de Saúde da Samarco estão atentos ao cenário
para, caso necessário, adotar novas ações.
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Prefeito de Mariana anuncia novas medidas
em relação ao combate do COVID-19
Na manhã de quinta-feira, 20,
o prefeito Duarte Júnior anunciou
novas medidas preventivas contra
a propagação do novo Coronavírus
(COVID-19) em Mariana, como
a criação de um comitê de gestão
financeira, a suspensão dos prazos
de pagamento de diversos tributos
e a possibilidade de antecipação de
férias para servidores.
Levando em conta a gravidade
da pandemia, que atinge diversos
países, o prefeito Duarte Júnior
determinou a criação da Comissão
Municipal de Gestão Orçamentária
e Financeira (CGOF) para a prevenção e combate ao Coronavírus.

Essa comissão terá como principais
atribuições deliberar, discutir, articular e tratar o orçamento e as finanças do município para que todas
as ações necessárias de combate à
doença possam ser realizadas.
Outra medida adotada pelo
chefe do executivo é a suspenção,
por tempo indeterminado, dos
prazos de pagamento do Imposto
Territorial Predial Urbano (IPTU)
e das taxas municipais de serviços
públicos, relacionadas à posse ou
propriedade de imóvel, relativas ao
exercício de 2020. A Taxa de Fiscalização, relacionada exclusivamente as microempresas, empresas de

pequeno e empresários individuais,
também está com prazo de pagamento suspenso por tempo indeterminado. Os alvarás de localização e
funcionamento das microempresas
vencíveis até o dia 31 de março
estão automaticamente renovados
por tempo indeterminado.
A Secretaria Municipal de Administração está autorizada, em
caráter excepcional, a antecipar as
férias de servidores que ainda não
a tiraram em 2020. A partir da identificação feita pela secretaria sobre
os funcionários, o prefeito Duarte
irá deliberar sobre o momento de
antecipação.

Fumaça emitida no Presídio de Mariana
gera repercussão nas redes sociais
De acordo com a Polícia Militar de Mariana, a situação já está controlada
GLAUCIENE OLIVEIRA

Na manhã desta segunda-feira
(23) dois vídeos circularam nas redes sociais insinuando sobre uma
possível rebelião no Presídio de Mariana. O primeiro mostra imagens
da fachada do local coberta por fumaça, já o segundo se trata de uma
declaração de presos com os rostos
cobertos proferindo ameaças.
A equipe de reportagem do
Jornal O LIBERAL entrou em
contato com a Polícia Militar de
Mariana, através da Capitã Marta
Guido, que explicou que o vídeo
de fumaça saindo do Presídio de
Mariana é realmente verdadeiro.
“Ocorreu uma insatisfação por parte de alguns detentos da Unidade
Prisional. Situação essa que foi de
imediato controlada pelos profissionais do presídio”, destacou.
Já o segundo vídeo, de acordo a
Capitã, não foi gravado em Mariana, portanto a informação de uma
possível rebelião não procede.
Motivação real
O Vereador Ronaldo Bento,
Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal
de Vereadores de Mariana, esteve

no local para apurar a situação e os
motivos da confusão. Segundo ele,
o pequeno incêndio começou devido à queima de alguns colchões
que estavam em uma das celas do
presídio. “A ação foi realizada por
alguns presos que vieram recambiados de Belo Horizonte para
Mariana, sendo assim, os mesmos
tendem a querer voltar para suas
cidades de origem, pois assim fica
mais fácil para seus familiares realizarem visitas. A forma que eles

acharam para reivindicar isso foi
colocar fogo em dois colchões, mas
tudo foi rapidamente resolvido, garantindo a segurança e os direitos
humanos dos presos. A situação já
está normalizada.”, explicou.
Ainda de acordo com Ronaldo, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública já está
traçando um plano de ação para
o caso, mas até o momento não é
possível afirmar se os presos serão
transferidos.

COMUNICADO - Instalação de barreiras sanitárias em Mariana

O Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), comunica que, por questões de segurança da população marianense em meio à pandemia do coronavírus (COVID-19) e seguindo orientações da Secretaria Municipal
de Saúde, foram montadas cinco barreiras sanitárias em alguns pontos da cidade. Elas funcionam como postos de
triagem, e contarão com a presença de equipes da Guarda
Municipal e da Secretaria de Saúde para realizar o monitoramento de todas as pessoas que entram na cidade.
Os postos foram instalados na Avenida Nossa Senhora
do Carmo (próximo do Posto Shell) na entrada do bairro
São Pedro (próximo da Gameleira), início da Rua Diamantina (bairro Cabanas), na rodovia MG-129 (próximo ao
Farid) e na rodovia MG-129 (na entrada da Mina Del Rey e
Vila dos Engenheiros). Com a implementação das barreiras
sanitárias, o município de Mariana realizou o fechamento
das entradas do bairro Chácara e da Cartuxa com o intuito
de concentrar esforços e otimizar o trabalho nos pontos
onde haverão barreiras. Para maiores informações e esclarecimento de quaisquer dúvidas, basta entrar em contato no
telefone: (31) 3558-5468.
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HOMOLOGAR o Resultado Final do
Processo Seletivo Simplificado Edital
01/2020 para os cargos de Assistente Técnico: Aprovados: 28343-Liselle Moura
Valente; 28421-Sidneia Aparecida da
Silva Pedrosa; 28182-Marcilene Gisele
Miranda; Auxiliar de Serviços Operacionais – Vigia, Aprovados: 28467- Clever
Gomes da Silva; 28073 Fábio Nascimento
Faria Júnior; 30161 Júlio Cesar Sardinha;
28268 Nathália de La Silva Gomes; 28924
Valdeci Valdemar Oliveira; Oficial de
Serviços e Obras – Corte; Reprovado:
32132 Diego Resende de Castro; Oficial
de Serviços e Obras – Fiscal, Aprovados: 28686 Max Rogério Batista Andrade; 29666 Gabriel Inacio Araujo Santos;
30647 Raissa Jéssica Pereira Belo; 31937
Rafael dos Santos; Oficial de Serviços
e Obras – Manutenção, Aprovados:
32114 Jairo Lopes Silva; 30775 Gumercindo Amaro Gonçalves; 32057 Reinaldo
Carvalho da Cunha; 29318 Silvestre Papa
de Souza; 32100 Keiner Lucas de Oliveira;
28367 Luis Carlos da Silva; 29387 Carlos
Alberto Pereira; 32170 Anselmo de Jesus
Reis; 28811 Fernando Aparecido Pereira;
32150 Filipe Augusto Madeira; 28120
Prisciano Rosa Pires; Reprovados: 31938
John Felix Pereira Fernandes; 29147 Lucas Antônio Claret da Silva; 32115 Iris
Lopes Silva Morais; 32046 Yuri Rodrigues
Braga; 28303 Kelviton Geraldo Borges;
32172 Jairo Mendonça do Nascimento;
28510 Kenerson Luis Borges; 28108 Edson Ferreira de Azevedo; 31867 Renato
César Caetano Paixao 28863 Diego Alves
Badaro; Oficial de Serviços e Obras –
Operação, Aprovados: 28261 João Marcos Santos Almeida; 28231 Wolmer Júnior
Pereira Santos; 29944 Wellington Aparecido Martins Hortêncio; 31839 Edivan
Ferreira Batista; 32052 Thiago de Sales
Pereira; 28628 Samuel Moreira da Silva;
Reprovados: 29925 Clerio Afonso Ferreira;28422 Gustavo Santos Araujo; 28413
Evaldo Paula de Azevedo Silva; Técnico
Químico: Aprovados: 28309 Everton Felipe Henriques Macedo; 30738 Marília Toledo Duarte Pereira; Reprovados: 31942
José Cotta Rodrigues Junior; Mais Informações no Site https://www.eloassessoriaeservicos.com.br/concurso/35/detalhes.
Portaria Saaeita 024/2020 de 18 de março
de 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 nº031/2020,
na modalidade Pregão Presencial nº015/
2020 objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto e
execução de extensão de rede elétrica de
distribuição rural trifásica para o Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito no Distrito do São Gonçalo do Bação
na cidade de Itabirito-MG, conforme especificações técnicas descritas no anexo I, do
edital. Empresas vencedoras e habilitadas,
Sema Eletrificações EIRELI perfazendo este processo um valor total de R$104.000,00
(Cento e quatro mil reais), Itabirito / MG,
20/03/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.

Extrato de Contrato de Prestação de
Serviços de Elaboração de Projeto e
Execução de Extensão de Rede de Elétrica de São Gonçalo do Bação - Referência: Pregão Presencial nº 031/2020,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Sema Eletrificações EIRELI. Objeto: Contratação de empresa especializada para
elaboração de projeto e execução de extensão de rede elétrica de distribuição rural
trifásica para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito no Distrito do
São Gonçalo do Bação na cidade de Itabirito-MG, conforme especificações técnicas
descritas no anexo I, do edital. Perfazendo
um Valor Total: R$104.000,00 (Cento e
quatro mil reais). Forma de pagamento: 10
(dez) dias uteis após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente
ate 31/12/2020 Dotação Orçamentária
Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Abastecimento Água Zona Rural: 17 511 1705
3.005 44.90.51.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
contrato original. Data da assinatura do
contrato: 20/03/2020. 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
nº032/2020, na modalidade Pregão Presencial nº016/2020 objeto: Aquisição de
caçambas, dentes para caçambas e lâmina
reversível dianteira para Retroescavadeira
JCB 3CX, pertencente ao SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do
Anexo I, do edital. Empresas vencedoras
e habilitadas, Monumental Máquinas e Veículos EIRELI – ME perfazendo este processo um valor total de R$7.400,00 (Sete
mil e quatrocentos Reais), Itabirito / MG,
26/03/2020 – 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
nº033/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº017/2020 S.R.P. 007/2020
- Objeto: Registro de Preço para futura
e eventual contratação de empresa especializada em locação de caçambas para
coleta de resíduos do sistema preliminar de
tratamento de esgoto – ETE, resíduos do
Sistema de Tratamento de Água – ETA, resíduos da Unidade de Tratamento de Água
– UTA e de resíduos do Sistema de Manutenção e Operação do SAAE, conforme
especificações do anexo I, Empresa Vencedora e Habilitada Loc Bem Caçambas e
Máquinas LTDA perfazendo este pregão
um valor total de R$85.190,00 (Oitenta e
cinco mil cento e noventa Reais), Itabirito
/ MG, 25/03/2020 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Locação
de videomonitoramento. Referência:
Pregão Presencial nº 016/2018, Processo
nº 041/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contra-

tante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: VRT Soluções em Tecnologia e Segurança LTDA. Objeto: Empresa
especializada em serviços de Locação e
Manutenção de serviço de videomonitoramento na Sede da Autarquia, Estação
de Tratamento de Água da Sede, Estação
de Tratamento de Esgoto e na Unidade de
Tratamento de Água da BR040 do Distrito
Industrial de Itabirito-MG, com respectivos fornecimentos de equipamentos e instalação, para o SAAE Itabirito – MG. Valor
mensal: R$7.756,77 (Sete mil setecentos e
cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), Valor Total: R$69.810,93 (Sessenta
e nove mil oitocentos e dez reais e noventa e três centavos). Forma de pagamento:
05 (cinco) dias após a emissão e aceite da
nota fiscal. Vigência: fica aditado para 09
(nove) meses ate 31/12/2020. Dotação Orçamentária: Operações e Manutenções em
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia. 17 512 1711 4030 33.90.40.04 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 23/03/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 021/2020 – S.R.P.
nº009/2020 - 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° 037/2020, na Modalidade de Pregão
Presencial nº. 021/2020, S.R.P. 009/2020.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de cantina e produtos de limpeza a serem utilizados
rotineiramente nas unidades e dependências
do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital. No dia
13/04/2020 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 – 018/2020 - Suspenso
O SAAE de Itabirito/MG, através da Pregoeira e sua comissão de Apoio, no uso de
suas atribuições legais, torna publico para
conhecimento dos interessados, a Suspensão do Processo Licitatório n° 034/2020,
na Modalidade de Pregão Presencial nº.
018/2020, 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, assim como o cancelamento da
Sessão de recebimento e abertura dos envelopes que seria realizada no dia 26/03/2020
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, em virtude da Pandemia
do coronavírus Covid-19 e de acordo com
os Decretos Municipais: 13076, 13084,
13087 e 13095/2020.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº006/2020 - Registro de Preço 007/2020 Processo Licitatório nº. 033/2020 – Pregão Presencial nº017/2020 – Objeto registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de caçambas para coleta de resíduos do sistema preliminar de tratamento de esgoto – ETE, resíduos do Sistema
de Tratamento de Água – ETA, resíduos da Unidade de Tratamento de Água – UTA e de resíduos do Sistema de Manutenção e Operação
do SAAE, conforme especificações do anexo I, do edital, Fornecedor: Loc Bem Caçambas e Máquinas LTDA, Relação das locações:
ETE - Empresa Loc Bem Ltda
Item

Lote 01 - Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$

P. Total R$

1

Locação e Remoção de Caçambas de no Mínimo 4m³ até a Estação
de Tratamento de Efluentes – Marzagão.

Unid.

20

490,00

9.800,00

2

Locação e Remoção de Caçambas de no Mínimo 4m³ até o aterro
sanitário da prefeitura de Itabirito, na BR356.

Unid.

50

490,00

24.500,00

Sistema de Água - Empresa Loc Bem Ltda
Item

Lote 02 - Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$

P. Total R$

1

Locação e Remoção de Caçamba Estacionária de no mínimo 4m³ até
o Aterro de Construção Civil de Propriedade da Contratada.

Unid.

15

490,00

7.350,00

2

Locação e Remoção de Caçamba Estacionária de no mínimo 4m³ até
O Aterro.

Unid.

12

220,00

2.640,00

ETA - Empresa Loc Bem Ltda
Item

Lote 03 - Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$

P. Total R$

1

Locação e Remoção de Caçamba Estacionária de no mínimo 4m³
até o Aterro de Construção Civil de Propriedade da Contratada. a
caçamba poderá ser alocada na ETA da Sede Urbana do Município
de Itabirito ou nos Distritos, de acordo com o local determinado pelo
Saae.

Unid.

10

390,00

3.900,00

Item

Lote 04 - Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$

P. Total R$

1

Locação e Remoção de Caçamba Estacionária de no mínimo 4m³ até
o Aterro de Construção Civil de Propriedade da Contratada. A Caçamba poderá ser alocada na UTA, ás margens da BR040, Km 572,5 ou
nos Sistemas Atendidos Pelo Saae nesta região, de acordo com o local
determinado pelo Saae.

Unid.

10

500,00

5.000,00

UTA

Destinação de Resíduos - Empresa Loc Bem Ltda
Item

Lote 05 - Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$

P. Total R$

1

Destinação de Resíduos de Construção Gerados nas Obras Realizadas
Pelo Saae em Aterro da Contratada.

M3

2000

16,00

32.000,00

Valor total do processo: R$85.190,00 (oitenta e cinco mil cento e noventa reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 25/03/2020.
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Prefeitura de Itabirito contrata
oito UTI móveis e amplia
número de leitos e respiradores

As medidas preventivas fazem parte do plano de ações
da cidade para o enfrentamento ao coronavírus

A Prefeitura de Itabirito
atua em diversas frentes no
enfrentamento ao coronavírus na cidade. Enquanto são
tomadas medidas para evitar
o contágio da Covid-19 a
Saúde do município recebe
reforço em sua Unidade de
Pronto Atendimento (UPA).
“Estamos tomando ações de
prevenção, pois se amanhã
tivermos casos de coronavírus em Itabirito, estaremos
muito mais preparados”,
destaca Orlando Caldeira,
prefeito de Itabirito.
A partir do aluguel de oito ambulâncias UTI, o município passa a ter 20 leitos de urgência.
Os veículos com aparelhamento completo estarão disponíveis no hospital de campanha, que
sendo montado atrás da UPA. “Nós estamos nos preparando muito para ajudar Itabirito, caso
haja alguma necessidade em decorrência à Covid-19”, pontua o prefeito.
A medida também disponibiliza mais oito respiradores para a população. A Prefeitura de Itabirito tinha três aparelhos e o hospital dispõe de outros dois. “Nós estamos buscando alternativas
de conseguir mais respiradores. Compramos outros seis aparelhos, então isso nos dá um número
de 19 respiradores disponíveis para o atendimento à população. E vamos atrás de mais”, explica
Orlando Caldeira.
Além deste investimento, Itabirito conta com o apoio da mineradora Vale para montar outro
ponto de apoio para o enfrentamento ao coronavírus. A estrutura está sendo montada no Centro
de Especialidades Médicas, que foi todo reformado recentemente.

Barreira sanitária para combate ao
coronavírus é organizada em Itabirito

A Prefeitura de Itabirito segue tomando medidas pela proteção da população durante a
pandemia de coronavírus. No último sábado, dia 21, o Decreto Municipal 13101 determinou que os acessos à cidade fossem fechados, concentrando o fluxo de veículos no Acesso 3
(Rodoviária Nova). No local, foi instalada uma barreira sanitária, onde as equipes orientam
e prestam serviços de saúde às pessoas que entram no município. “Combater o novo vírus é
um trabalho sério e que requer ações imediatas, então a Prefeitura de Itabirito está fazendo a
sua parte e conta com a parceria da população. Podem confiar!”, destaca Orlando Caldeira,
prefeito de Itabirito.
A estrutura reúne profissionais da Prefeitura de Itabirito no enfrentamento ao coronavírus
e, no local, quem entra no município recebe orientações sobre prevenção da Covid-19. Os
profissionais da Saúde ainda examinam todos, antes que entrem na cidade, para averiguar
se há risco de contágio iminente e se as pessoas apresentam algum sintoma da doença. “A
barreira sanitária não restringe o direito de ir e vir, mas orienta quem tem febre a procurar a
nossa UPA”, explica o prefeito.
As medidas estão sendo bem avaliadas pela população nas redes sociais da Prefeitura de
Itabirito. “Ótimo trabalho! Passamos lá ontem e aprovamos a equipe”, comentou Elisangela
Andrade. “Parabéns ao prefeito e a todos que estão na linha de frente, cuidando e zelando
por todos nós!!! Com fé em Deus e Nossa Senhora, vamos conseguir passar por essa pandemia!!”, opinou Ana Paula Esteves Alves. “A prefeitura tá de parabéns, tá fazendo de tudo pra
manter o povo em casa”, publicou Adriana Oliveira.
Para as empresas da região que buscam trabalhadores na cidade, a Prefeitura está solicitando o afastamento das pessoas em todos os locais, como ônibus, refeitórios etc. “Também
será exigida a assepsia geral, com disponibilização de álcool
em gel para todos os ambientes”, explica Orlando Caldeira. As recomendações da Prefeitura atendem às normas da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da
Precisa-se de caseiro
Saúde. “Eles terão que se adequar”, pontua.
(casal) para trabalhar
Os ônibus intermunicipais também são citados no novo
em sítio na área rural
decreto, ficando “terminantemente proibida a circulação dos
de Itabirito, com expemesmos pelas ruas, avenidas e demais vias da cidade, enriência. Telefone:
quanto não passarem pela avaliação” da barreira sanitária.
(31) 98897-8376.
“Todos os esforços para contenção do estágio estão sendo
realizados pela Prefeitura de Itabirito, mas a parceria com a
Pregão Presencial – 019/2020 - Suspenso
população é o que garantirá a saúde e o bem-estar de todos.
O SAAE de Itabirito/MG, através da PrePortanto, faça sua parte: cuide-se e fique em casa sempre que
goeira e sua comissão de Apoio, no uso de
suas atribuições legais, torna publico para
possível”, encerra o prefeito.

Contrata-se

conhecimento dos interessados, a Suspensão do Processo Licitatório n° 035/2020,
na Modalidade de Pregão Presencial nº.
019/2020, Objeto: Aquisição de asfalto
frio, para ser utilizado em pequenos reparos
proveniente de manutenções do Sistema de
Abastecimento de Água e do Sistema de
Esgotamento Sanitário da sede do SAAE
no Município de Itabirito - MG, conforme
especificações do anexo I do edital. Assim
como o cancelamento da Sessão de recebimento e abertura dos envelopes que seria
realizada no dia 30/03/2020 às 09:00 horas,
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. Em virtude de melhor apreciação do
Termo de Referência e do Edital.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Urubus estão á
espreita para dar o bote
Infelizmente, “desgraça pouca é bobagem”, como se diz no
meio popular, conforme e se constata enquanto avança a pandemia do COVID-19. Não basta ficar atento ao perigo do coronavírus,
que ameaça muitas vidas e, por isso, paralisou o mundo. À sombra do coronavírus, outros perigos podem se esconder. Mais que
urubus à espera do momento de baixar sobre o corpo do animal
inerte, no solo, golpistas de plantão operam junto aos incautos,
valendo-se da ingenuidade e do momento de apreensão vivido
pelo indivíduo. Mensagens já circulam, na internet, visando atrair
pessoas com possibilidade de ser contempladas nalgum programa social do governo, durante a emergência aberta em razão da
pandemia. É assim que trabalhadores informais podem receber
instruções, por meio de site com aparência oficial, totalmente falso.
Ao internauta é solicitado o preenchimento de um formulário com
dados pessoais para o cadastro do interessado. Além de tudo falso, os dados fornecidos podem ser utilizados em outros golpes.
Para evitar queda nesse tipo de golpe, a orientação é não clicar em
nenhum link, pretensamente ligado ao governo.

Santa Casa de Ouro
Preto recebe recursos
para criação de leitos
para tratamento de
pacientes com
Coronavírus

O hospital recebeu mais de R$ 2 milhões, a
verba será destinada a criação de 25 leitos

O hospital Santa Casa de Ouro Preto recebeu recursos para construção de novos leitos para receber possíveis pacientes infectados
com Coronavírus (COVID-19). O benefício é oriundo de acordos
firmados com a empresa Samarco para a Região dos Inconfidentes
e municípios da Bacia do Rio Doce. A verba foi intermediada pelo
Ministério Público do Trabalho e Justiça Federal do Trabalho e pela
Secretaria de Saúde de Ouro Preto. O valor do benefício recebido
pelo hospital foi da ordem de R$ 2.2 milhões, e será destinado para
criação de mais 25 leitos para atendimentos de pacientes em tratamento específico para infecções causadas pelo Coronavírus, sendo
10 leitos de UTI e 15 leitos clínicos, todos classificados como leitos
de isolamento. Atualmente a Santa Casa de Ouro Preto possui 121
leitos, sendo que desses, apenas 10 são de UTI. A demanda de leitos
de UTI para atender a microrregião já era grande e suprimida. Com
a atual situação da pandemia, a expansão de leitos se tornou urgente.

O LIBERAL Ed.1381 - Sexta-feira, 27 de março/2020
www.jornaloliberal.net
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Transmissão comunitária do Coronavírus é confirmada em Minas Gerais
e notificações aumentam na Região
Mariana, Ouro Preto e Itabirito fazem investimentos para evitar a
proliferação do vírus na região

Glauciene Oliveira

GLAUCIENE OLIVEIRA

De acordo com o Ministério
da Saúde, Minas Gerais já tem
registros de transmissão comunitária, também conhecida como
sustentada, de Coronavírus (COVID-19). Esse tipo de proliferação
é caracterizada por não ser mais
possível identificar a origem da
contaminação, o que agrava ainda
mais a situação, fazendo os números subirem e os cuidado redobrarem. Na Região dos Inconfidentes,
o número de notificações teve um
aumento considerável e totalizam,
até o momento, entre as três cidades, 85 registros.
O município de Mariana, até a
última quarta-feira (25) conta com
2 casos confirmados, 1 caso descartado e estão sob investigação
18 casos suspeitos de Coronavírus.
Em Ouro Preto, até o momento não
foi confirmado nenhum caso de
coronavírus, mas foram registradas
51 notificações e há 47 casos suspeitos, sendo 4 descartados. E em
Itabirito houve até o momento 13
notificações, sendo 10 descartadas
e 3 seguem sob suspeita, sem casos
confirmados. Já no estado de Minas Gerais, são 133 confirmações
e 4.277 casos suspeitos do COVID-19.
Contenção e Prevenção
Tendo em vista o cenário de
pandemia do novo Coronavírus, os
municípios da Região dos Inconfidentes vêm realizando ações e investimentos que possam contribuir
para a prevenção e o combate duma
possível propagação do COVID-19
nas três cidades.
Em Mariana e Itabirito foram
instaladas barreiras sanitárias, que

Glauciene Oliveira

funcionam como postos de triagem, e contam com a presença de
equipes da área da saúde e segurança, que realizam o monitoramento
de todas as pessoas que entram na
cidade além de fornecerem orientações técnicas à população.
Em Itabirito os acessos à cidade
foram fechados, no último sábado
(20) concentrando o fluxo de veículos no Acesso 3 (Rodoviária Nova).
Já em Mariana, foram instaladas cinco barreiras sanitárias, os
postos são na: Avenida Nossa Senhora do Carmo (próximo do Posto
Shell) na entrada do bairro São Pedro (próximo da Gameleira) início
da Rua Diamantina (bairro Cabanas) na rodovia MG-129 (próximo
ao Farid) e na rodovia MG-129 (na
entrada da Mina Del Rey e Vila dos
Engenheiros). Com a implementação dos bloqueios, o município
de Mariana realizou o fechamento
das entradas do bairro Chácara e da
Cartuxa com o intuito de concentrar esforços e otimizar o trabalho
nos pontos onde haverá barreiras.
Por outro lado, a Prefeitura
de Ouro Preto está realizando a
adaptação do prédio da antiga Fábrica de Tecidos, onde atualmente
funciona o Centro de Eventos e o
Parque Tecnológico, para receber
pacientes que apresentem um quadro de contaminação e, consequen-

temente, necessitem ficar isolados.
De acordo com o prefeito Júlio
Pimenta, o Centro de Eventos foi o
local escolhido para se tornar temporariamente um Centro Avançado
de Enfrentamento ao Coronavírus,
por se tratar de um lugar “mais
afastado e que possui uma infraestrutura que nos permitirá oferecer
um tratamento adequado aos pacientes”, destacou.
O espaço contará com 50 leitos,
banheiros, posto médico, enfermarias, expurgo e depósito de material
de limpeza. Os trabalhos estão em
fase final e a expectativa é de que
até o início da próxima semana já
esteja pronto para acolher pessoas
que estejam infectadas.
Além das barreiras sanitárias, a
Prefeitura de Itabirito também está
reforçando a estrutura da Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) a
partir do aluguel de oito ambulâncias UTI, com isso o município
passa a ter 20 leitos de urgência. Os
veículos com aparelhamento completo estarão disponíveis no hospital de campanha, que está sendo
montado atrás da UPA.
A medida também disponibiliza mais oito respiradores para a
população. “Nós estamos nos preparando muito para ajudar Itabirito,
caso haja alguma necessidade em
decorrência da Covid-19”, pontua Orlando Caldeira,
prefeito. Itabirito conta
com o apoio da mineradora Vale para montar
outro ponto de apoio
para o enfrentamento ao
coronavírus. A estrutura
está sendo montada no
Centro de Especialidades Médicas, que foi reformado recentemente.

