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Decretos municipais estabelecem
medidas para conter o Coronavírus
na Região dos Inconfidentes

Prezados leitores: informamos que o
jornal O LIBERAL circula com
tiragem impressa reduzida nesta sexta-feira, 20/03, em face da pandemia de Corona
vírus declarada pela ONU. Além disso,
medidas preventivas, como orientações
de hieginização e adoção do uso de álcool
gel estão sendo empreendidas pela equipe
de distribuição do jornal, tendo em vista a
proteção tanto da equipe quanto do público
leitor. Outras medidas, caso necessário,
serão adotadas nas semanas seguintes.

As três cidades da região possuem até o momento um total de 14 casos suspeitos, sendo um já confirmado, em
Mariana. Em todos os municípios, aulas, eventos e demais aglomerações de pessoas foram suspensas

Prefeitura de
Ouro Preto propõe
um dos maiores
aumentos da
história da cidade
"Nenhum professor ganha menos
que o piso do magistério",
garante a Prefeitura
Gestores da Prefeitura de Ouro Preto apresentaram
nesta terça-feira, dia 17, uma proposta de aumento salarial de R$ 328,50 para o funcionalismo. O secretário
municipal de governo, André Simões, disse que essa
proposta foi resultado de uma análise técnica criteriosa
somada a um esforço e comprometimento da Prefeitura
para priorizar os servidores, mesmo diante de um cenário
crítico financeiro que passa o município.
Para o Prefeito Júlio Pimenta, a prefeitura conquistou
o piso do magistério em 2018 e garante ele todos os anos
para que nenhum professor ganhe abaixo do piso. "Esse
aumento privilegiou quem ganha menos. Tem pessoas
que vão ganhar aproximadamente 30% de aumento; mas
todos recebem o aumento de R$ 328,50 e provavelmente
um dos maiores aumentos da história de Ouro Preto",
explica.
A proposta foi validada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município de Ouro Preto (Sindsfop) no
mesmo dia. A Prefeitura enviou o projeto de lei à Câmara
Municipal para que o aumento seja autorizado pelo Legislativo e encaminhado, posteriormente, para sanção do
prefeito.
Acompanhe o histórico:
2017: O vale alimentação de todos servidores efetivos teve aumento de 7%.
2018: Pela primeira vez a Prefeitura de Ouro Preto
começou a pagar o piso dos professores.
2019: Aumento linear de 3% do salário para todos
servidores.
2020: Aumento de R$ 328,50 para TODOS os servidores do município. Desta forma, além de pagar o piso
dos professores, o aumento é mais justo para os que recebem menos, podendo chegar a quase 30% de aumento
para estes servidores.

Glauciene Oliveira

GLAUCIENE OLIVEIRA

Com o objetivo de manter a saúde
e segurança da população, as Prefeituras das cidades da Região dos Inconfidentes: Ouro Preto, Mariana e Itabirito
adotaram medidas de enfrentamento
ao Coronavírus (COVID-19). Ações
preventivas foram estabelecidas através de decretos municipais e portarias
que seguem medidas tomadas pelo
Governo do Estado e orientações
da Organização Mundial de Saúde
(OMS).
Em Mariana, desde a última terça-feira (17) estão suspensas as aulas
das creches e das escolas municipais,
sem previsão de volta e os eventos
que seriam realizados entre março e
abril também estão temporariamente
cancelados. Além disso, haverá redução do horário de funcionamento de
setores da Prefeitura. As ações foram
desenvolvidas junto ao secretário de
saúde, Danilo Brito, e aos médicos
Danuta Niquini e André Mendonça,
atrelada ao Decreto nº113, de 12 de
março de 2020, do estado de Minas
Gerais.
Já em Itabirito foram suspensas
as aulas nas escolas municipais, inicialmente de quarta (18/03) a sexta-feira (20/03) mas a suspensão das
aulas pode ser ampliada. Além disso,
os eventos promovidos pela Prefeitura, que possam trazer aglomeração
de pessoas também serão cancelados
ou adiados. Reforçando ainda mais
a prevenção haverá também rodízio
de servidores nos prédios públicos
municipais e acesso restrito à população nestes locais. Todas as medidas
estão descritas no Decreto Municipal
nº 13076, o documento também traz
recomendações para comércio, indústria, setor de serviços e entidades
sociais, para que reforcem as práticas
de higiene e contato entre as pessoas,
bem como evitem a realização de
eventos pelos próximos 30 dias ou até
que se restabeleça a normalidade.
Em Ouro Preto as aulas estão suspensas desde quarta-feira (18), por
tempo indeterminado, a visitação em
Museus e a emissão de alvará para
realização de eventos também estão
proibidas temporariamente. A respeito
da Semana Santa, o prefeito Júlio Pimenta disse, em coletiva de imprensa,
que está aguardando um posicionamento da Arquidiocese de Mariana,
que é a responsável pela organização
das celebrações. Todas as medidas de
prevenção e contenção do vírus estão
descritas no Decreto Nº 5.657 de 17
de março de 2020.
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A Universidade Federal de Ouro
Preto também suspendeu suas atividades a partir da mesma data por
tempo indeterminado, mas manterá
uma análise constante do contexto
e a emissão de boletins informativos num período de 15 em 15 dias.
O Instituto Federal de Minas Gerais
- IFMG Ouro Preto também já suspendeu seu funcionamento.
Números de Casos
Em Mariana, foram notificados
através do boletim informativo da última quinta (19) dez casos suspeitos
de coronavírus, sendo um confirma-

do, um descartado e os outros oito
seguem sob suspeita. Todos estão em
isolamento domiciliar e recebendo
acompanhamento médico, enquanto
aguardam o resultado dos exames.
Já em Ouro Preto 8 casos suspeitos foram contabilizados até a última
quinta (19) e 3 já foram descartados,
os demais seguem aguardando os
laudos médicos em isolamento domiciliar. Segundo Informações da
Prefeitura de Itabirito, até o momento
apenas um caso suspeito foi registrado, mas este já foi descartado após os
exames.
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Corona vírus, atitude,
coragem, solidariedade

89,3 FM

Ouro Preto

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

Diante do momento de incertezas e quarentena devido
ao Corona vírus, o vereador Chiquinho de Assis (PV) elencou questões da população que são importantes de serem refletidas e respondidas. De acordo com o vereador, apesar da
Câmara Municipal de Ouro Preto ter suspendido as reuniões
ordinárias, ele pretende manter conteúdos que possam ser
norteadores em suas redes. Com isso vem realizando transmissões ao vivo de suas páginas nos horários da reunião.
“Utilizaremos os recursos que temos para elencar as
questões que levaríamos durante as reuniões. Dessa forma
esperamos contribuir com o acesso das pessoas à informação. Nossa primeira ação foi cobrar do executivo um gabinete de crise, e, no dia 17 março, foi instaurado pelo prefeito
um comitê técnico. Não é um comitê interdisciplinar, como
acreditamos que deveria ser, e falta diversos entes que consideramos de suma importância, mas é um comitê voltado
para o coronavirus que está em trabalho.
Outra questão que tem nos afligido é a rodoviária da cidade, que está em funcionamento e recebendo pessoas das
mais diversas partes. Inclusive com o Sine de portas abertas
lá. Que tipo de controle está sendo feito ali? Existem prefeituras que foram radicais e fecharam os acessos às rodoviárias, como Petrópolis. Quais atitudes serão tomadas em
Ouro Preto?
Sobre o turismo gostaria de parabenizar a associação de
Lavras Novas que mobilizou o distrito e o comércio local,
solicitando o fechamento dos estabelecimentos durante o período de quarentena e possível propagação do vírus. É uma
atitude que pode salvar vidas! Que sirva de exemplo para
outros distritos que recebem muitos turistas e trânsito de pessoas no município, como Santo Antônio do Leite.
Outro ponto que gostaria de tocar é a tendência do serviço de entregas crescer muito daqui para frente. Acreditamos
que é preciso pensar em uma capacitação para os prestadores
de serviço que estarão muito expostos. São esses profissionais que estão em contato direto com os cidadãos levando
todo tipo de mercadoria. Eles precisam estar preparados para não se contaminarem, nem serem vetores de transmissão.
Então solicitamos ao comitê de crise que busque uma ação
de capacitação direcionada aos motoboys.
Em relação ao panorama atual, não descartamos que
esteja acontecendo omissão de dados por parte do governo
federal, e sabemos que já existem notificações de jovens e de
crianças que contraíram a doença no estado, portanto, o isolamento social é de extrema importância e precisa ser levado
a sério, é uma questão de responsabilidade. Não é hora de
passeios, jantares, comemorações. É hora de nos mantermos
em casa para nossa segurança e daqueles que amamos, e isso
inclui os hospitais, postos de saúde e prontos atendimentos.
Hospital também é local de contágio, então, apenas em situação de suspeita real é recomendado se dirigir às unidades
de saúde.
Precisamos de atos corajosos da prefeitura. Belo Horizonte já deu o exemplo no sentido de evitar qualquer tipo de
aglomeração de pessoas, publicando decreto proibindo abertura de estabelecimentos com esse fim. Sobretudo, nossos
estudantes, precisam entender que não é possível ter qualquer tipo de evento nas moradias e republicas nesse momento. Não é hora de rock! Não é férias, é uma pandemia e Ouro
Preto é uma porta de entrada para o mundo.
É importante também não propagarmos notícias falsas.
Nessa hora todo tipo de conteúdo é disseminado, precisamos
estar atentos e checar as informações que nos chegam, por
isso, cobro aqui também, a ação da prefeitura em disponibilizar canais de informação como call center, um link direto,
um whatsapp, etc, para que as pessoas também possam re-

correr ao comitê técnico de Ouro Preto e terem as informações devidas. Do contrário vamos ter as mais diversas fake
news propagadas na cidade, o que só irá colaborar com o
pânico e fazer com que as pessoas tenham as mais diversas
atitudes como o acúmulo de mercadorias sem necessidade.
É preciso deixar nossa ganância e nosso egoísmo de lado
e pensar no outro. E a prefeitura precisa estar voltada para isso, o comitê precisava contar com membros de outros
setores como da arquidiocese de Mariana, do comércio, do
turismo e da hotelaria, por exemplo. Tem comerciantes que
não acreditam na necessidade de fechar as portas, mas se todos os setores trabalharem juntos, as melhores atitudes serão
tomadas.
Na época dos 50 milhões a prefeitura estava o tempo todo nas rádios e em outros meios pedindo o empréstimo. E
agora? As informações sobre Corona vírus não são muito
mais necessárias? As ações de comunicação deveriam estar
totalmente voltadas para dar publicidade aos fatos, mas só
percebemos questões pontuais e uma população cheia que
questionamentos e incertezas.
Por fim gostaria de conclamar a nossa solidariedade
em relação aos grupos de risco que não podem sair de casa
em hipótese alguma, como os idosos, pessoas com doenças
respiratórias e crônicas e aquelas com dificuldades de mobilidade. Vamos ajudar essas pessoas a conseguirem o que
necessitam, vamos levar mercadorias a elas, vamos nos colocar à disposição para ajuda-las, mais que sermos solidários
prestando colaboração, levemos carinho e atenção a quem
precisa.
E termino aqui com a sabedoria de uma criança que está
rodando as redes nos últimos dias com a consciência que
os adultos deviam ter: “o monstro está do lado de fora, se a
gente ficar quietinho em casa, ele acha que não tem ninguém
e vai embora”.

UBS de Santa Rita recebe mulheres para dia de saúde

N

o último dia 13/03 aconteceu na UBS de
Santa Rita o dia em comemoração ao dia
internacional da Mulher, o evento disponibilizou para as Mulheres do Distrito e região um
café coletivo, algodão doce, música ao vivo
com Daniel Santos além de orientações sobre
o auto exame do câncer de mama, saúde bucal,
uma roda de conversa com Meriane Rosa e
Giovanni sobre a auto estima da mulher, dinâmicas e sorteios de brindes. Esteve presente
a Nutricionista Fátima Arlinda de Morais. A
organização do evento foi da equipe das Esfs
Pedra Sabão e Veredas. Além da comunidade
as alunas Escola Estadual José Leandro e seus
professores prestigiaram o evento.

Nylton
Gomes
Batista

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

Estamos todos no
mesmo barco II
Conforme aqui dito, sob o mesmo título, há pouco mais de
um mês, o novo coronavirus, causador da COVID-19, avança
e já atinge todos os continentes, levando preocupação às autoridades e medo a muita gente; preocupação porque, enquanto
não se conhece o vírus, não há como combatê-lo, mediante
vacinação em massa, ficando toda uma sociedade, todo um
país sob o domínio da incerteza; medo porque, por muito que
se cuide, em termos de saúde, o indivíduo se sente ameaçado
ante a possibilidade de ser atingido por doença desconhecida,
ainda que de baixa letalidade, em comparação com outras similares, conforme mostram estatísticas. Enquanto não se sabe
como combater o vírus e eliminar a doença, providências drásticas se impõem para conter seu avanço sobre as populações.
É assim que cidades, regiões e até países inteiros se fecham e se colocam em quarentena, com as pessoas submetidas a algo similar a prisão domiciliar. Sacrifício coletivo pelo
bem coletivo! Essas alterações na vida pessoal, doméstica e
social do cidadão, acabam por afetar toda a economia, com
redução do trabalho, da produção, do comércio e da renda. O
mercado financeiro sofre a pior das crises de todos os tempos,
atingido por algo estranho ao setor. A mobilidade mundial é
reduzida ao mínimo e indispensável, com sério revés às atividades turísticas. Costumes, hábitos e tradições são revistos e
colocados de lado, pelo menos, temporariamente.
No Brasil, até a semana passada, os casos se limitavam
a pessoas que viajaram ao exterior, especialmente à Itália (à
Itália e não para a Itália como estão a dizer profissionais da
imprensa) e poucos casos de transmissão intrafamiliar dos
mesmos. São pessoas de relativo poder econômico, dotadas
de bom nível de educação e em condições de viajar ao exterior, o que facilitava a identificação dos contaminados. Por
essa razão, os casos detectados eram mantidos sob controle,
com ganho de tempo para as autoridades no planejamento de
ações concernentes a possível disseminação da doença entre
a população que, infelizmente, agora ocorre. A situação torna-se mais preocupante, mas isso não quer dizer que todos
correm o risco de sofrer a doença, estando mais vulneráveis
a ela pessoas mais velhas (ou idosas, como queiram) e pessoas debilitadas, com baixa resistência imunológica. Quando
autoridades, com relação esta emergência, vêm a público para
pedir calma, tranquilidade e nada de pânico, estão cobertas
de razão. Nada se resolve sob clima de desespero e pânico.
Cabe a cada cidadão, sim, ser disciplinado (e este é um dos
problemas tupiniquins) e solidário, cumprindo as normas estabelecidas para a coletividade melhor conviver com a situação
e superá-la, em seguida. Que cada um cumpra a parte que lhe
cabe, incluindo-se aí mais cuidados com a própria alimentação,
mais recolhimento ao lar, menos extravagâncias e menos bebida alcoólica.
Portanto, não colabora, em nada, a atitude de apresentador de televisão, que critica quem pede calma e cobra respostas a conjecturas suas, tendo como base o quadro atual. E se
acontecer isso, ou aquilo, o que se vai fazer? Ora, o bom senso pede que todo o trabalho se concentre na assistência aos
contaminados, evitando-se ainda que os mesmos contaminem
outros, enquanto se adotam ações preventivas, próprias da
saúde pública nessas ocasiões. Se todo o necessário, agora,
se fizer, conjecturas ficarão nas conjecturas e na baba gasta
pelo falador impertinente! Um pouco de silêncio dos anônimos
pesquisadores de laboratório – honra eles – lhe faria bem e a
nós também!
Enquanto não se tem a vacina contra o mal, a atenção deve se concentrar na contenção de seu avanço, valendo-se de
todos os recursos médico-científicos e legais. O que virá depois terá seu tempo de discussão e avaliação. Todo o mundo
vive em clima de guerra, com muitas restrições comuns nos
grandes conflitos armados. É a III Guerra Mundial, guerra sem
tiro, na qual toda a espécie humana se une contra o inimigo
comum, uma espécie microbiológica, mais traiçoeira que qualquer arma criada pelo Homem. É a vez de a espécie humana
repensar-se e avaliar se vale a pena realçar diferenças e guerrear pela supremacia.

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

Site: www.jornaloliberal.net
Composição e Arte Final:
Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda.
CNPJ: 26.101.279/0001-93
Impressão: Sempre Editora Ltda.,
Av. Babita Camargos, 1645 - Cidade
Industrial, Contagem/MG
Tiragem desta Edição: 6 mil exemplares
Periodicidade: semanal
Registro Sindical: Sindijori nº134
Os pontos de vista em artigos
assinados e/ou publicitários não refletem
necessariamente a opinião deste jornal,
e são de inteira responsabilidade dos
seus signatários. A reprodução total ou
parcial é permitida, desde que citada a
fonte.

O LIBERAL Ed.1380 - Sexta-feira, 20 de março/2020
www.jornaloliberal.net

3

Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana
e Conselheiro Lafaiete promovem
o 1° Seminário Intermunicipal de
Acolhimento Familiar da Região
dos Inconfidentes
O Seminário acontecerá no dia 30 de março,
em Mariana, a partir das 8h da manhã

Ouro Preto, Ouro Branco,
Mariana e Conselheiro Lafaiete
formam o Grupo Intermunicipal
de Estudo e Trabalho em Serviço
de Acolhimento Familiar. As reuniões acontecem mensalmente revezando em cada município.
A ideia do Seminário surgiu
das discussões técnicas realizadas
no Grupo, com o objetivo de capacitar e divulgar sobre o Serviço em
toda a Rede que compõe o Sistema
de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes da região dos
Inconfidentes.
O evento contará com palestrante de renome nacional, envolvida na construção e desenvolvimento desta importante política de
garantia de direitos, a Assistente
Social do município de Campinas - SP, Jane Valente. Militante
da causa e autora do livro que é

referência na área intitulado “Família Acolhedora: as relações de
cuidado e de proteção no serviço
de acolhimento”. Bem como a
participação de famílias acolhedoras, que trarão depoimentos reais

sobre a experiência de acolher.
As inscrições para o Seminário
são limitadas e podem ser realizadas pelo telefone: 3559-3369 ou
pelo e-mail: familiacolhedora@
ouropreto.mg.gov.br

iniciada com a obtenção do quórum necessário, conforme previsto
no Estatuto Social e no Edital, que
pode ser conferido no site www.
cooperouro.coop.br/ago2020
Além do relatório do Conselho
de Administração, com as ações
realizadas em 2019, o Cooperado
conferirá a prestação de contas do
exercício e os pareceres das auditorias realizadas, a demonstração
de resultados, a previsão de inves-

timentos para 2020, e ainda, elegerá os membros do Conselho Fiscal
para o mandato 2020/2021.
Para participar da AGO, o
Cooperado deverá comparecer ao
local portando cartão de sócio e
documento de identificação com
foto. Tem direito a voto o Cooperado em situação regular com a
Cooperativa, exceto os impedidos
por lei, dentre estes, os colaboradores da Cooperouro.

Cooperouro realiza Assembleia
Geral Ordinária dia 31 de março

Quer ficar por dentro das
principais realizações da sua
Cooperativa no ano de 2019?
Então você, Cooperado, precisa participar da Assembleia Geral Ordinária, dia 31 de março (3ª
Feira). A AGO será realizada no
Espaço Saber e Sabor da Cooperouro. As chamadas ocorrerão, na
ordem, às 16h, 17h e 18h, sendo

Mulher é estuprada em estrada
de terra em Mariana
O autor do crime, que aconteceu no
último sábado (14) ainda não foi localizado

Segundo informações da Polícia Militar de Mariana, no último
sábado (14) por volta das 7h, uma
mulher de 45 anos foi abordada,
agredida e estuprada em uma estrada de terra que liga a sede ao
distrito de Bandeirantes.
De acordo com o Boletim de
Ocorrência, o autor do crime aproveitou que a vítima se distanciou
de um grupo de corrida do qual a
mesma participava, e sob ameaças, a levou para dentro de uma
mata.

A vítima informou para a polícia as características do autor, que
tem entre 20 e 30 anos.
O criminoso ainda não foi localizado e as investigações estão
sob a responsabilidade da Polícia
Civil.
Crime Sexual
De acordo com o Código Penal Brasileiro, Lei nº 12.015, de
2009, artigo n° 213, caracteriza-se
como estupro o ato de constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça, a ter conjunção

carnal ou a praticar ou permitir
que com ele se pratique outro ato
libidinoso.
O estupro é considerado um
dos crimes mais violentos, sendo
enquadrado como crime hediondo. Atualmente a pena no Brasil
é de 6 a 10 anos de reclusão para
o criminoso, aumentando para 8
a 12 anos se há lesão corporal da
vítima ou se a vítima possui entre
14 a 18 anos de idade, e para 12
a 30 anos, se a conduta resulta em
morte.
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública abertura da licitação do
Pregão Presencial nº013/2020 – aquisição de maquinário para corte de grama e jardinagem. Início da sessão será
no dia 26/03/2020 às 14h00min. Edital
no site www.ouropreto.mg.gov.br, link
licitações. Maiores informações: (31)
3559-3301. Marineth M. Monteiro –
Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a ERRATA do Pregão
Presencial para Registro de preços
nº01/2020 - Aquisição de medicamentos de uso veterinário e insumos para a
Unidade de Vigilância de Zoonoses e
Bem Estar Animal - na especificação
e na unidade do item 15 (Nitenpiram)
dos Lotes 2 (dois) e 4 (quatro) da planilha de custos. Na especificação, onde
se lê: “Nitenpiram, 11,4 mg, caixa com
6 comprimidos”, leia-se “Nitenpiram,
11,4 mg, comprimido” e na unidade,
onde se lê: “Caixa com 6 comprimidos”, leia-se “Comprimido”. Demais
condições e especificações seguem
inalteradas. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br, link Licitações. Mais
informações: (31) 3559-3301. Hállan
Vinícius – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a REVOGAÇÃO do
processo licitatório Pregão Presencial nº014/2018 de objeto concessão
remunerada de 01 (uma) sala situada
no Terminal Rodoviário 08 de Julho,
localizada no final do corredor área
dos guichês, frente ao guichê 01. Fábio
Rodrigues Braga – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público SUSPENSÃO
da reabertura da Tomada de Preços
nº004/2019 do tipo menor preço global de objeto contratação de empresa
especializada na área de engenharia
para a execução de obras civis pavimentação em CBUQ, meio fio, sarjeta,
sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas e serviços complementares
na Estrada de Matias na Localidade
Coelhos – Distrito de Amarantina em
Ouro Preto- MG; para alterações no
termo de referência e no edital. Informações: (31) 3559-3301 Marineth
Márcia Monteiro – Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública a PRORROGAÇÃO DO PRAZO de abertura do
Chamamento Público nº001/2020.
Objeto: contratação de operação de
crédito interno, no montante de até R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais), destinada a realização de investimentos em projetos de infraestrutura
no Município, figurando como tomador o Município de Ouro Preto. A nova
data para recebimento da documentação, propostas e abertura da sessão será
27/03/2020 às 14h00min, na Superintendência de Compras e Licitações
de Ouro Preto- Praça Barão do Rio
Branco, n°12- Bairro Pilar. Demais
Condições permanecem inalteradas.
Informações: (31) 3559-3240 /35593301. André Simões Villas Boas – Secretário Municipal de Governo.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Resultado do Convite nº032/2019 de objeto contratação
de empresa para reforma de muros,
portões e construção de garagens cobertas para os veículos da 2ª Cia do
1º Batalhão de Bombeiros de Ouro
Preto. Empresa vencedora: Malleo Engenharia Ltda, com o valor global de
R$252.816,55. O Município de Ouro
Preto adjudica e homologa o presente
objeto. Marineth Márcia Monteiro.
Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Processo de Inexigibilidade nº028/2020, Artigo 25, Inciso
III , da Lei 8.666/93, que tem por objeto a contratação de shows artísticos
da “Banda Ousadiah” para atender
a demanda de eventos do Município
de Ouro Preto, com o valor global de
R$ 8.000,00; tendo como favorecida
a empresa Karley Rondinelli da Silva
CNPJ:08.296.755/0001-97. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna pública a Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão
Eletrônico SRP 35/2019 – item 33,
aquisição material médico hospitalar,

com vigência, pelo período de 10/02/2020
a 210/02/2021. Fornecedor: Aguamed
Importadora e Exportadora e Equipamentos Hospitalares e Odontológicos LTDA
– CNPJ: 25.137.947/0001-70 - item 33:
valor unitário de R$ 274,00, perfazendo o
valor de R$ 1.370,00. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Pregão Presencial nº010/2020, objeto: Registro de
Preços para contratação de empresa especializada para locação e prestação de serviços, mediante o fornecimento de toda a
infraestrutura de equipamentos (hardware),
sistema (software), suporte/treinamento,
montagem, manutenção e gestão de rede
de vendas (PDV’s), para uma gestão eletrônica, que permita a CONTRATANTE,
de forma integrada e simultânea a gestão e
operação da fiscalização, monitoramento
e comercialização de créditos eletrônicos,
mediante as condições estabelecidas no
Edital e aquelas que compõem seus anexos. Licitante vencedor: TI.MOB Tecnologia e Soluções em Mobilidade LTDA –
ME com o valor global de R$ 816.540,00.
O Município de Ouro Preto adjudica e homologa o objeto à licitante TI.MOB Tecnologia e Soluções em Mobilidade Ltda
– ME. Elis Regina S. Profeta - Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Processo de Dispensa de
Licitação nº019/2020, 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 complementação e adequação da rede
de drenagem pluvial na Rua Carlos Tomás - Bairro Antônio Dias, no valor total
de R$ 19.799,14, tendo como favorecida a
empresa FHM COMÉRCIO EIRELI ME,
CNPJ:15.264.875/0001-06.Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública, para conhecimento dos interessados, a licitação do Pregão Eletrônico
SRP nº09/2020 – Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros),
para atendimento da alimentação escolar
das unidades municipais. Recebimento
das propostas, por meio eletrônico no site
www.bllcompras.org.br, de 17/03/2020 as
18h00min até 27/03/2020 as 18h00min.
Início da Sessão de disputa prevista para o
dia 30/03/2020 às 10h00min. 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 pública Ata de Registro de Preços
referente ao Pregão Eletrônico nº42/2018
- aquisição de material de limpeza - com
vigência pelo período de 27/05/2019 a
27/05/2020. A empresa Versátil Comércio
Eireli - EPP, CNPJ nº 23.093.277/0001-01
foi detentora do menor preço para o lote 2,
no valor de R$ 536.606,52. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público Convite nº007/2020, do tipo
menor preço global, de 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 execução de
obras civis de pavimentação e complementação de rede de drenagem pluvial na
Rua Dr. Cláudio de Lima – Bairro Rosário.
Protocolo de habilitação e propostas até o
dia 26/03/2020 às 08h30min, abertura do
certame às 09h00min do dia 26/03/2020.
Maiores informações: (31) 3559-3301.
Marineth Márcia Monteiro - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública ERRATA na publicação (17/03/2020), referente a Dispensa
019/2020, onde se lê: “(...) Tendo como
favorecida a empresa FHM COMÉRCIO
EIRELI, CNPJ 15.264.875/0001-06 (...)”;
leia-se: “(...) Tendo como favorecida a empresa FHM COMÉRCIO EIRELI, CNPJ
15.264.132/0001-06 (...)”. Demais condições contidas na publicação permanecem
inalteradas. Informações: (31) 3559-3301.
Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Adesão
nº003/2020 a Ata de Registro de Preços
nº010/2019 do Pregão Presencial por
Registro de Preços nº010/2019, do CIMAMS - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, para
contratação de empresa para locação de
veículos, incluindo manutenção, combustí-

vel, seguro e rastreador veicular integrado
ao sistema de gerenciamento de frota, com
o valor global de R$560.985,60, tendo
como favorecida a empresa a Cooperativa
de Serviços e Transporte do Brasil CSTB
, CNPJ 19.221.229/0001-84. Superintendência de Compras e Licitações.
Extrato de Contratos – Março
Departamento de Atos
e Contratos DACAD
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI.
Adesão 2/2015. Objeto: Aditivo do valor e
do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
31/12/2020. Valor: R$ 1.098.479, 52. DO:
02.14.01.25.752.0075.1090.3.3.71.70.00F
R117 Ficha 866; 02.14.01.15.452.0071.2
133.3.3.71.70.00 FR100 Ficha 859; 02.06
.01.04.122.0021.2033.3.3.71.7000 FR100
Ficha 214.
Locaweb Serviços de Internet S/A. Dispensa 23/2020. Objeto: Prestação de serviços de hospedagem de caixas de e-mail
corporativo. Vigência: 12 meses. Vencimento: 20/03/2021. Valor: R$ 6.154,80.
DO:02.06.01.04.126.0025.1044.3.3.90.40.
00 Ficha 236 FR 100.
Empreiteira e Construtora J & M SS
LTDA. Dispensa 021/2019. Objeto:
Contratação de empresa de engenharia
para a execução, com fornecimento total
de materiais e equipamentos, das obras
e serviços para a execução de limpeza
e mureta de contenção na Rua Salvador
Trópia – Centro. Vigência: 06 meses.
Vencimento: 06/09/2020. Valor: R$
15.938,95. DO: 02.014.001.15.451.0070.
1079.4490.5100 FR 100 FP 852.
RIJ Construções EIRELI. Convite
037/2019. Objeto: Contratação sob empreitada de empresa para prestação de serviços de plantio de mudas ornamentais de
espécies variadas, equipamentos e demais
elementos necessários á boa execução da
mesma. Vigência: 06 meses. Vencimento:
06/09/2020. Valor: R$ 40.025,22. DO:02
.11.01.18.541.0113.2240.3390 3900 FR
100 FICHA 589.
Construtora J.J Diniz & R.M Barbosa
LTDA. Dispensa 020/2020. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de mão
de obra capacitada, materiais, equipamentos para a substituição da instalação
elétrica e reforma geral dos banheiros da
Policlínica São Cristóvão, localizada na
Rua Mecânico José Português, s/n, São
Cristóvão. Vigência: 05 meses. Vencimento: 06/08/2020. Valor: R$ 14.359,34. DO:
02.15.01.10.301.0064.2107 3390 3900
FR102 FP 921.
Premium Artigos Personalizados LTDA. Dispensa 014/2020. Objeto: Aquisição de troféus e medalhas para projetos,
treinamentos e competições no âmbito
municipal, promovidos e apoiados pela
PMOP através da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer. Vigência: 12 meses. Vencimento: 20/02/2021. Valor: R$ 17.436,20.
DO:02.013.001.27.812.0094.2102.3390
3100 FR 100 Ficha 820
Elétrica e Material de Construção Inconfidentes LTDA. Dispensa 93/2019.
Objeto: 1º aditivo do prazo. Vigência: 03
meses. Vencimento: 20/03/2020.
Bruno Moraes Regenthal. Inexigibilidade 11/2020. Objeto: Contratação de shows
artísticos da banda Manguacêra para atender a demanda de eventos do Município de
Ouro Preto, na sede e distritos. Vigência:
04 meses. Vencimento: 14/06/2020. Valor:
R$ 4.000,00. DO: 02.009.001.23.695.0059
.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Antônio Celso Alves. Inexigibilidade
010/2020. Objeto: contratação de shows
artísticos de Celso Alves e Banda para atender a demanda de eventos do Município de
Ouro Preto, na sede e distritos. Vigência:
03 meses. Vencimento: 14/05/2020. Valor:
R$ 10.000,00. DO: 02.009.001.23.695.005
9.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Karina Cristine de Sousa. Inexigibilidade 008/2020. Objeto: Contratação de shows artísticos da banda Abalô para atender
a demanda de eventos do Município de
Ouro Preto, na sede e distritos. Vigência:
03 meses. Vencimento: 18/05/2020. Valor:
R$ 8.000,00. DO: 02.009.001.23.695.0059
.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Conceição Maria Maia. Inexigibilidade
005/2020. Objeto: Contratação de shows
artísticos da Banda Os Traias para atender
a demanda de eventos do Município de
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12-03-2020 a 18-03-2020

Ouro Preto, na sede e distritos. Vigência:
03 meses. Vencimento: 07/05/2020. Valor:
R$ 6.000,00. DO: 02.009.001.23.695.0059
.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Associação Recreativa dos Amigos de
Diamantina. Inexigibilidade 025/2020.
Objeto: contratação show artístico da
Banda Bartucada para atender a demanda
de eventos do Município. Vigência: 03
meses. Vencimento: 16/05/2020. Valor: R$
15.000,00. DO: 02.009.001.23.695.0059.2
270.3390.3900 FR100 FP0470.
Construtora J.J. Diniz 7 R.M Barbosa
LTDA. Convite 42/2019. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para
execução, com fornecimento total de mão
de obra, materiais e equipamentos, para
a reforma do telhado da Creche Municipal Noêmia Veloso, localizada na Rua
Perita, 55 – São Cristovão. Vigência: 05
meses. Vencimento: 05/08/2020. Valor:
R$89.246,96. DO: 02.07.01.12.365.0035.1
049.33.90.39.00FR 101 Ficha 304.

shows artísticos da Banda Tindoida
para atender a demanda de eventos
do Município. Vigência: 03 meses.
Vencimento: 03/05/2020. Valor: R$
8.000,00. Do: 02.009.001.23.695.0059
.2270.3390.3900 FR100 FP 0470.
Sérgio José Barbosa. Inexigibilidade 018/2020. Objeto: Contratação de
show artístico de Serginho Barbosa
e Banda para atender a demanda de
eventos do Município. Vigência: 04
meses. Vencimento: 04/06/2020. Valor: R$ 3.500,00. Do: 02.009.001.2
3.695.0059.2270.3390.3900 FR100
FP0470.
Karina Cristine de Souza. Inexigibilidade 015/2020. Objeto: Contratação
de shows artísticos da banda doce Trapaça para atender a demanda de eventos do Município. Vigência: 03 meses.
Vencimento: 13/05/2020. Valor: R$
8.000,00. Do: 02.009.001.23.695.005
9.2270.3390.3900 FR100 DFP0470.

José Themóteo dos Santos. Dispensa
07/2019. Objeto: 1º Aditivo do valor e do
prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
18/02/2021. Valo: R$ 16.068,72. Do: 02
.007.001.12.365.0038.2.234.3390.3600
FR101 FP 321.

Retificação da publicação 13/03/
2020. Onde se lê: Empreiteira e
Construtora J&M SS Ltda. Dispensa 021/2020. Leia-se Empreiteira e
Construtora J&M SS Ltda. Dispensa
021/2020.

Elétrica e Material de Construção Inconfidentes Ltda. Dispensa 93/2019.
Objeto: 1º Aditivo do prazo. Vigência: 03
meses. Vencimento: 20/03/2020.

Ansaloni Forte & Comunicações
Ltda. Credenciamento 002/2018.
Objeto: 3º Aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento: 09/02/2021. Valor: R$77.700,00.
Do:002.01.04.131.0008.20083390
3900FR100

Luzertino Análio de Araújo. Inexigibilidade 020/2020. Objeto: Contratação de

Sesi
suspende
atividades

O

SESI-MG comunica a
suspensão do funcionamento dos centros culturais e
escolas de cultura da entidade
em todo o estado. Além do
Museu de Artes e Ofícios e
do Centro Cultural SESIMINAS, na capital mineira, também estarão fechados os centros culturais em Ouro Preto,
Uberaba e Tiradentes. Também o Teatro Vânia Campos,
de Itaúna, permanecerá fechado. A paralisação das atividades inicia na próxima quinta-feira, 19 de março, e vai até
o dia 31 do mesmo mês. No
sábado, 14 de março, foram
anunciadas também a suspensão das aulas do SENAI-MG,
do EJA e do Ensino Médio
do SESI-MG. Nesta segunda,
16, foi anunciada a paralisação das aulas da Educação Infantil e Ensino Fundamental a
partir da próxima quarta-feira,
18/3. Todas as suspensões valem até 31/3.

Academia projeto social pede
auxílio para levar atletas
para nacional de Karatê
A

academia de Karatê – Dô Nova Geração, do Padre Faria de Ouro Preto, está em busca de apoio para que seus vitoriosos atletas possam participar de torneio em Santa
Catarina, que acontece em maio deste ano. Os organizadores pedem qualquer quantia à
comunidade e empresariado para levar os atletas Emanuel Victor e Gustavo Faria, campeões mineiros na modalidade, para disputarem o nacional de Karatê. Quem se interessa
em colaborar, pode ligar para o número 98423-7936.

JEMG/2020 é adiado!
Confira o novo Cronograma
E

m virtude do decreto de situação de emergência em saúde pública no estado e em
consonância com as medidas que estão sendo tomadas para conter o avanço do
Covid-19, o Governo de Minas Gerais adiou os Jogos Escolares de Minas Gerais –
JEMG/2020 e divulgou o novo Cronograma de Execução. O documento pode ser acessado no site jogosescolares.esportes.mg.gov.br. O fim do prazo de inscrições foi prorrogado
do dia 27 de março para 17 de abril. Já as datas de execução das etapas microrregional,
regional e estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2020 foram alteradas,
visando a realização do maior programa esportivo-social de Minas Gerais, sem comprometer a saúde de todos os envolvidos na competição. A etapa microrregional, que anteriormente seria realizada entre 20 de abril e 31 de maio, será executada no período de 18
de maio a 21 de junho. A etapa regional, que tinha data marcada de 22 a 28 de junho, será
executada entre 13 e 19 de julho. Já a etapa estadual foi adiada, do período de 27 de julho
a 2 de agosto, para 17 a 23 de agosto.

SANEOURO altera atendimento
presencial devido à pandemia
do coronavírus

D

evido à pandemia de
coronavírus, a SANEOURO vai realizar o
atendimento presencial
com quadro reduzido a
partir desta quarta-feira
(18) em suas lojas de Ouro Preto e Cachoeira do
Campo. Embora não tenha casos confirmados na
cidade, a estratégia adotada segue às recomendações dos órgãos sanitários
por tempo indeterminado.
A medida visa proteger os colaboradores e cidadãos da exposição a possíveis fatores de contaminação do COVID- 19. Dessa forma, pede-se aos clientes que priorizem o atendimento
telefônico pelos números (31) 3350-5152 ou 0800 026 1155.

-feira, 20 de março/2020
O LIBERAL Ed.1380 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net
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Câmara de Ouro Preto aprova
projeto que institui a Comenda
da Liberdade Chico Rei
A 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto realizada na quinta-feira (12) foi
marcada pela aprovação,
em única discussão e
redação final, do Projeto
de Resolução 18/2017,
de autoria dos vereadores
Chiquinho de Assis (PV)
e Juliano Ferreira (MDB)
que institui a Comenda
da Liberdade Chico Rei.
A honraria tem o objetivo
de homenagear pessoas
físicas e jurídicas que tenham realizado trabalhos
e ações relevantes para o
reconhecimento e o desenvolvimento da promoção da igualdade racial
no município, no estado
ou no país. Para o vereador Chiquinho de Assis,
essa é uma das homenagens mais históricas que a Casa
faz para os ouro-pretanos. “Fiquei muito feliz em poder
aprovar essa comenda aqui, inclusive com coautoria
do vereador Juliano, que é afrodescendente. A Câmara,
pela primeira vez, com mais de 300 anos de história, irá
conceder uma medalha exclusiva levando como patrono
dessa homenagem um afrodescendente, que foi Chico
Rei. A gente sabe que as belezas que o mundo se encanta
com Ouro Preto, a riqueza, a sabedoria da mineração,
da arquitetura, do traçado dessa cidade colonial foi produzido pela sabedoria do povo africano, que merece ser

reconhecido.
Nesse momento que a gente vive no Brasil, a gente
tem que ter resistência, luta e espaços para que as pessoas que lutam pela questão da igualdade racial, tanto do
ponto de vista do povo afrodescendente, quanto do povo
indígena, para que possam ser reconhecidos e valorizados’, ressaltou. A cerimônia de entrega da "Comenda
da Liberdade Chico Rei" será realizada anualmente, na
semana do dia 20 de novembro, como parte das comemorações do "Dia da Consciência Negra", de cujo calendário oficial passa a fazer parte.

Vereador Regina Braga quer conversa
sobre linha de transmissão em
Engenheiro Corrêa e Motta
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Durante reunião
legislativa, a vereadora
Regina Braga (PSDB)
solicitou o agendamento
de encontro entre o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente (Ibama) com
as comunidades de Engenheiro Corrêa e Motta,
distritos de Ouro Preto.
O intuito é tratar sobre a
passagem de uma rede de
transmissão de energia
nessas localidades. “Recentemente, participei de
uma Audiência Pública
em Ouro Branco, realizada pelo Ibama e pela
Mantiqueira, empresa
responsável por uma rede
de transmissão de energia
que vai passar por Ouro Preto, Ouro Branco e Congonhas. 40 km dessa rede irá passar só em Ouro Preto.
Então, de 160 torres, 80 ficarão no município. Sabemos
que eles já estão procurando a comunidade para adquirir
terrenos a preços aquém do que eles vale. Porém, os
moradores querem reuniões com a comunidade e não
reuniões individuais. Reclamei disso na Audiência e o
Ibama me orientou a fazer esse pedido por meio de Ofício”, explicou.
Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, a Câmara Municipal de Ouro Preto está adotando medidas de
prevenção devido ao risco de transmissão do Coronaví-

rus. Em um vídeo gravado na tarde desta segunda-feira
(16), o presidente da Casa, vereador Juliano Ferreira
(MDB), destaca que, no prédio da Câmara, localizado na
Praça Tiradentes, há uma grande circulação de pessoas,
inclusive de turistas. Por esse motivo, as atividades legislativas serão suspensas durante uma semana, a partir
desta terça-feira (17). “Em conversa com os demais
vereadores decidi suspender as atividades da Câmara,
incluindo do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).
Na próxima semana, iremos avaliar a situação e qual
medida será tomada”, disse. Já os serviços considerados
essenciais terão expediente normal, porém, sem atendimento ao público externo.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Uma lenda sobre
conselhos

Reza a lenda que, em tempos longínquos, um rei foi pescar,
acompanhado pelos nobres da corte. No caminho, cruzaram com
um servo, que lhes disse:
- Se um dos senhores me der cem dinares, retribuirei com um
conselho que lhe será útil.
O rei se deteve e disse:
- Meu servo, que bom conselho me dará, em troca de cem dinares?
- Senhor, primeiro ordene que me sejam dados os cem dinares,
e imediatamente o aconselharei - respondeu o homem.
O rei assim fez, esperando dele alguma coisa realmente extraordinária. Mas o servo se limitou a dizer-lhe:
- Meu conselho é: “Nunca comece nada sem antes pensar no
resultado final do que for fazer”.
Ao ouvir estas palavras, todos os que estavam presentes riram,
comentando que o servo tivera razão ao tomar o cuidado de pedir o
dinheiro adiantado, porque o conselho era óbvio demais.
- Vocês não têm razão – objetou o rei – em rir do excelente
conselho que acabei de receber. Certamente ninguém ignora o fato
de que se deve pensar antes de fazer alguma coisa, mas todos cometemos o erro de esquecer isso, e as conseqüências podem ser
trágicas. Eu dou muito valor ao conselho do servo.
Procedendo de acordo com suas palavras, o rei decidiu não
apenas ter o conselho sempre presente, mas mandou também escrevê-lo com letras de ouro nos muros do palácio e até gravá-lo em
sua bandeja de prata.
Algum tempo depois, um cortesão muito ambicioso concebeu
a idéia de matar o rei. Para tanto, subornou o cirurgião real com a
promessa de nomeá-lo primeiro-ministro, se aplicasse no braço do
rei uma seringa envenenada.
Quando chegou o momento em que era necessário colher sangue do rei, seu braço foi colocado sob a bandeja de prata.
Ao ver a bandeja, não teve como o cirurgião deixar de ler a mensagem: “Nunca comece nada sem antes pensar no resultado final
do que for fazer”.
Depois de ler, o cirurgião se deu conta de que se fizesse o que o
cortesão tinha lhe proposto, e este subisse ao trono, simplesmente
o cortesão poderia mandar executá-lo imediatamente, e assim não
precisaria cumprir o trato.
O rei, percebendo que o cirurgião estava tremendo, perguntou o
que havia de errado com ele.
O cirurgião confessou imediatamente.
O autor do complô foi preso, e o rei perguntou aos nobres que
estavam com ele quando o servo deu seu conselho:
- Ainda riem do conselho que recebi?
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Doença contagiosa afeta crianças
em Cachoeira do Campo
O surto da síndrome mão-pé-boca teve início na Creche
Isaías Pedrosa. Cerca de 12 crianças foram contaminadas

Os alunos da Creche Isaías Pedrosa, localizada no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto,
foram surpreendidos na última semana com um surto de uma doença
contagiosa denominada Mão-pé-boca (HFMD).
A síndrome contagiosa provoca
sintomas como febre alta, aparecimento de manchas vermelhas na
boca, amígdalas e faringe, além de
erupção de pequenas bolhas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.
A doença é causada pelo vírus
Coxsackie. Embora possa afetar
também os adultos, ela é mais comum na infância, antes dos cinco
anos de idade, o que foi o caso em
Cachoeira do Campo.
Segundo dados da Prefeitura de
Ouro Preto, a creche atende cerca
de 82 crianças, e pelo menos 12 foram infectadas com o vírus.
O filho de Talita Paranhos, de
apenas 10 meses de idade, foi um
dos contagiados pela doença. Segundo a mãe, os sintomas, como
febre e caroços pelo corpo, começaram a aparecer na última quinta-feira (12). A mãe relatou que o
filho não frequenta a creche, mas
esteve na casa de uma das crianças que estuda na instituição, por
isso mesmo sem ter contato com a
criança ele contraiu a síndrome.
A mãe levou o filho ao Pronto Atendimento de Cachoeira do
Campo, no sábado (14) porém o
médico não confirmou o diagnóstico de mão-pé-boca, mesmo após
a paciente relatar sobre o surto. O
profissional informou que se tratava apenas de uma alergia ocasionada pela fralda descartável e receitou
uma pomada para o caso. Como o
bebê não apresentou melhoras no
quadro, a mãe o encaminhou para
uma segunda consulta, no domingo
(15) dessa vez na UPA de Itabirito, onde a síndrome contagiosa foi
confirmada pelo pediatra, que passou os remédios corretos e as orien-

Prefeitura de Ouro Preto e
Rede Cidade Digital promovem
evento para municípios mineiros

Fórum de Cidades Digitais traz soluções para modernização dos
serviços públicos; Inscrições estão abertas

A Prefeitura de Ouro Preto e
a Rede Cidade Digital (RCD) firmaram parceria para a realização
do I Fórum de Cidades Digitais da
Região Central de Minas Gerais,
no dia 08 de abril, no Centro de Artes e Convenções da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP). O
objetivo do encontro é facilitar a
modernização dos municípios por
meio da troca de experiências e
acesso às novas tecnologias.
O diretor da RCD, José Marinho, destaca que o Fórum aproxima prefeitos, gestores e vereadores
do universo das cidades inteligentes, que garantem maior eficiência
da máquina pública e atendem
melhor o cidadão. “A tecnologia
é transversal e fundamental para
gerar economia e inúmeras facili-

dades para fomentar o crescimento
socioeconômico. O Fórum é o espaço para conhecer diversos modelos em andamento nos municípios,
políticas públicas e as soluções de
mercado disponíveis”, explica.
Marinho também ressalta que
o evento prioriza inovações, principalmente, para as pequenas e
médias cidades. “São tecnologias
próximas da realidade dessas localidades que também precisam se
desenvolver, oferecer as mesmas
facilidades que os grandes centros
contam. O objetivo é facilitar o
planejamento municipal voltado
para a inovação”. As inscrições são
gratuitas para servidores públicos/
universidades/entidades e podem
ser feitas pelo http://forum.redecidadedigital.com.br/ouropreto
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Com o Programa Ouro Preto
Monumento Digital, o município
anfitrião tem fomentado a inovação
nos seus processos internos e também com legislação para estimular
a atração de empresas de tecnologia
para geração de empregos. "Ouro
Preto colhe os frutos do investimento
que vem sendo realizado desde 2017
com diversas ações para que o município se torne cada vez mais uma cidade digital, com foco na tecnologia
e na inovação", completa o Prefeito
Júlio Pimenta. O I Fórum de Cidades
Digitais da Região Central de Minas
Gerais tem o patrocínio ouro da Sonner e green4T ; apoio da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e
Associação Brasileira de Empresas
de Soluções de Telecomunicações e
Informática (Abeprest).

tações de alimentação e isolamento
para contenção da doença.
Talita afirma estar muito indignada com o atendimento e o diagnóstico falho realizado na UPA de
Cachoeira do Campo. “Eu fiquei
muito preocupada com meu filho
e também muito revoltada, pois o
médico aqui de Cachoeira deveria
saber do surto, então ele poderia ter
tido um pouco mais de boa vontade ao atender meu filho, pois ele
nem examinou a criança, ele só viu
uma foto que eu mostrei e depois
não pediu para ver os caroços pessoalmente. Aí tive que ir em outra
cidade procurar ajuda, tive gastos,
pois aqui eles não foram capazes”,
destacou.
A reportagem do Jornal O LIBERAL conversou com outras

duas mães, que preferiram não se
identificar, mas que também enfrentaram o problema com seus
filhos e demonstram preocupação
com a situação extraordinária.
A Prefeitura de Ouro Preto informou em nota que a responsável
pela epidemiologia no município,
Mercês Melo, esteve presente na
creche para realizar uma reunião
com todos os pais. Na ocasião, a
profissional fez a entrega de apostilas contendo todas as informações
para orientar os pais sobre a doença. Acrescentaram ainda, que todas
as crianças afetadas pela síndrome
foram afastadas e tratadas. Além
disso, afirmaram que o local passou
por limpezas e adequações e que a
situação já está controlada.
Transmissão e
Medidas Preventivas
A transmissão da síndrome
mão-pé-boca pode ocorrer tanto
pela via oral, onde há contato com
a saliva e outras secreções das vias
respiratórias, feridas, alimentos
ou objetos contaminados quanto
via fecal-fezes de pacientes infectados. A pessoa recuperada pode
ainda transmitir o vírus pelas fezes
durante aproximadamente quatro
semanas.
Certas precauções podem ajudar a reduzir o risco de infecção
com a doença mão-pé-boca, como
por exemplo, lavar as mãos com
cuidado, desinfetar áreas comuns,
manter hábitos de higiene e isolar
as pessoas infectadas.

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

Uma nova cidade
é possível!

A gente queria iniciar este texto com uma pergunta direta: quantas vezes você já teve a sensação de não ser ouvido ou de não ser
visto? Uma sensação de ser, realmente, invisível? Quando falamos
sobre invisibilidade, não estamos falando do super-poder dos heróis do cinema. Falamos mais de um sentimento de impotência. Um
sentimento de estarmos sozinhos para enfrentarmos os problemas
estruturais da cidade que, na maioria das vezes, dependem da “boa
fé” de alguns, da solidariedade de outros, e, em especial, de políticas
públicas efetivas, estas que soam como promessas que, de tempos
em tempos (a cada quatro anos, mais precisamente) ouvimos.
Ouro Preto. Por tanto tempo, a cidade patrimônio cultural da humanidade teve como modelo de desenvolvimento e progresso um
olhar, a nosso ver, predominantemente elitista. Convidamos você a
fazer um exercício de memória: nos últimos 40 anos, quais foram
as pessoas que estiveram por detrás do processo de implementação de políticas públicas que transformaram Ouro Preto na cidade
que conhecemos hoje, com tanta riqueza, mas, ao mesmo tempo,
cheia de questões complexas, que vêm prejudicando grande parte
da população?
Acreditamos que a cidade precisa de um Outro Olhar, que represente uma nova forma de lidar com suas dificuldades e qualidades.
Um outro jeito de pensar e fazer Ouro Preto. Foi pensando na possibilidade de aumentarmos o volume de nossas vozes e mostrar que
não somos invisíveis, que em janeiro de 2020 lançamos o coletivo
Outro Preto.
Mas o que é o Outro Preto? É, antes, um grito para o mundo.
É a necessidade de repensar a história dos negros em Ouro Preto
e no Brasil: não como escravos, mas como agentes participantes
da cidade. Como reis, rainhas e engenheiros que vieram de África
com um conhecimento primordial que possibilitou a mineração de
toneladas de Ouro.
O Outro Preto une forças. Somos pedreiros, atores, músicos,
professores, estudantes, pesquisadores, cozinheiros, jornalistas,
engenheiros, guias turísticos... um coletivo, formado por muitas pessoas que têm em comum a luta contra o racismo, contra a desigualdade social e outras formas de opressão, com a crença de que há
a necessidade de construirmos juntos, e democraticamente, uma
Outra Ouro Preto.
É hora, portanto, da sociedade brasileira contemporânea reconhecer e divulgar a ancestralidade africana, valorizar a identidade
negra e a genialidade do povo preto, que além de lindo é inteligente.
Convidamos você a dialogar e compartilhar com o Coletivo Outro Preto, para implementarmos soluções para os desafios políticos,
educacionais, culturais, sociais, raciais, turísticos e econômicos que
o município de Ouro Preto vem enfrentando.
Siga nossas redes e saiba mais. Facebook: @coletivooutropreto. Instagram: @outro_preto. E-mail: contato.outropreto@gmail.com
Du do Veloso
Coordenador Geral do Coletivo Outro Preto

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

Informativo Sine Ouro:

Suspensão do Atendimento
à partir de hoje (20)
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação
e Cidadania de Ouro Preto determinou a suspensão das atividades
do SINE Ouro Preto por período indeterminado à partir de hoje
(20), como medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da pandemia COVID-19. Anexo
segue o comunicado oficial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE, que fornece mais detalhes sobre a medida. Salientamos que o benefício do Seguro-desemprego poderá ser
solicitado pelo Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo
site Emprega Brasil cujo método passo a passo encontra-se também
anexo neste email.
Informamos, também, que neste caso excepcional o trabalhador
não perderá o direito ao seu benefício caso o prazo legal para postagem (120 dias para trabalhador formal e 90 dias para empregados
domésticos) seja extrapolado.
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Torneio Master 35 tem
final emocionante

S

ábado 14/03 foi dia da final do IV Torneio Master 35 em
Cachoeira do Campo, no Estádio Oratório Dom Bosco.
Em uma disputa emocionante entre Havaí x São Cristóvão, o
cachoeirense Havaí sagrou campeão invicto. Com esse título, o
Havaí, que não está associado a nenhuma liga regional, se torna o maior campeão da região dos últimos anos, conquistando
todos os títulos possíveis. “A diretoria do Havaí agradece aos
torcedores, atletas e também a organização do torneio que, nos
anos anteriores, nos impediram de participar, mas esse ano ‘finalmente’ nos fizeram o convite e viram nossa família levantar
mais uma taça”. Parabéns!

QUER ANUNCIAR? Contato:
Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

-1890
1
9
4
8
9
(31)
-7530
9
8
4
8
9
(31)

IFMG suspende aulas por
tempo indeterminado e
autoriza trabalho remoto

D

esde quarta-feira, 18 de março, estão suspensas as aulas presenciais
de todos os cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Minas Gerais (IFMG) em todos os
seus campi. Com relação às atividades
acadêmicas e administrativas, deverão
ser mantidos os serviços essenciais
que demandam a presença do servidor
no local de trabalho, levando em conta
as orientações de prevenção determinadas pelo Ministério da Saúde. Os
demais servidores deverão permanecer em serviço por trabalho remoto, a
ser acordado com a direção do campus
de exercício, e com os pró-reitores ou
diretores sistêmicos, na Reitoria. As
decisões são por tempo indeterminado, até que novas orientações sejam
repassadas por autoridades e órgãos
de saúde. As medidas visam conter o
avanço da pandemia da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, e somam-se a uma série de ações que
já estavam em andamento no IFMG desde o dia 11 de março. As medidas atingem mais de 17 mil alunos e
cerca de 2 mil colaboradores. Valem para a Reitoria, em Belo Horizonte, para o Polo de Inovação e para os
18 campi, localizados em Arcos, Bambuí, Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Formiga, Governador
Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ponte Nova, Ribeirão das Neves,
Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista.
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Prefeitura de Mariana assegura aumento
real de salários para todos os servidores

Em mais uma medida tomada para beneficiar o servidor, a Prefeitura de Mariana anunciou uma revisão
anual de 6% nos rendimentos dos seus funcionários.
Com a revisão, o Executivo garante mais um ganho para os trabalhadores do serviço público. O acréscimo é
maior do que a inflação oficial de 2019, que fechou em
4,48%, resultando de fato em um aumento real do salário dos servidores, uma vez que ele cresceu mais do que
aumento dos preços de produtos e serviços.

Além do aumento, a Secretaria de Administração
propôs um novo valor para o vale-alimentação dos funcionários, que irá beneficiar mais pessoas. Agora, todos
os servidores do município que tem vencimentos básicos de até R$3.000 terão direito ao auxílio. A nova
medida prevê também uma paridade para todos os que
recebem, com o valor do auxílio sendo o mesmo para
profissionais efetivos, contratados e nomeados.
Segundo a secretária de Administração, Arlinda
Gonçalves, a revisão anual foi só possível por conta de
um trabalho sério feito por uma gestão comprometida
com a valorização dos servidores e o desenvolvimento

de município. “Passamos por uma grande crise em momentos anteriores, mas fizemos todos os esforços para
diminuir e qualificar os gastos, o que nos possibilitou
a concessão de revisão geral anual nos anos de 2019 e
2020 e também permitiu a implementação inédita de
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos aos Servidores no final do ano passado”, afirmou a secretária.
A implementação do PCCV garante ganhos reais
para todas as categorias a médio e longo prazo, além
de corrigir pontualmente distorções salariais, fazendo
adequação de algumas carreiras que nunca foram valorizadas antes.

Vale repassa
R$ 20 milhões ao
município de Mariana
Em função dos impactos gerados a partir do rompimento das
barragens da Minas do Córrego do Feijão, as autoridades com
competência regulatória sobre exploração de recursos minerais
estabeleceram um novo parâmetro mínimo o fator de estabilidade das barragens de minério de ferro. Esse novo parâmetro
consiste em fazer com que a empresa mineradora, no caso a Vale
S.A., assuma o compromisso de providenciar suporte emergencial à determinados municípios.
Dessa maneira, a Vale celebrou um Protocolo de Intenções
com a AMIG (Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais), em abril do ano passado. Mariana, cidade afeta pelo
rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015,
receberá um valor de R$ 20 milhões através de um Termo de
Doação. Esse recurso será utilizado em serviços de infraestrutura
em Mariana.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

O temor do
plebiscitarismo

Quando apoiadores do presidente Bolsonaro se mobilizaram
para uma manifestação nacional de apoio ao presidente, com o
próprio presidente publicando em redes sociais mensagens de
apoio, uma parte expressiva do Congresso Nacional, de políticos
e da imprensa reagiu de imediato, acusando o presidente de ser
favorável a uma manifestação que pretendia criticar o Congresso e colocar em risco nossa democracia. De fato, em meio às
centenas de mensagens compartilhadas nas redes sociais, apareceram manifestações agressivas contra o Congresso, ou alguns
parlamentares e membros do judiciário. Porém, não foram as motivações dominantes para o evento, que seguiu a lógica daqueles
que têm as redes socais como principal meio de mobilização: o
pluralismo de motivações. O que houve de mais comum foi a intenção de apoiar o atual governo.
O fato é que a principal razão para a reação que beirou o
histerismo foi o medo do “plebiscitarismo”. O que é isso? Ele é
uma característica típica de governantes carismáticos, que fazem
uso dos meios de comunicação de massa (que lhe são parceiros
nessa empreitada) para pressionar os demais poderes instituídos,
usando a opinião pública a seu favor. A intenção é colocar o povo
constantemente nas ruas visando pressionar os congressistas e
os opositores e desse modo facilitar a ação do governante para
implementar suas políticas.
Mas para que o plebiscitarismo se desenvolva em um país algumas condições têm que ser satisfeitas, das quais destaco cinco:
1º- presença de uma liderança política carismática; 2º- o apoio expressivo dos principais meios de comunicação (grande imprensa,
canais de televisão e de rádio, além das redes socais); 3º- uma
fraca oposição; 4º- ausência de lideranças populares concorrenciais; 5º- elevada popularidade do governante. Quando essas
condições estão presentes poderá ser desencadeada uma ação
mais autoritária por parte do governante populista e a democracia
poderá ter seus fundamentos atacados e eventualmente suprimidos. Todos regimes autoritários que se instalaram em ambientes
democráticos passaram por esse caminho (exemplos: Hitler, na
Alemanha; Fujimori, no Peru e Chavez, na Venezuela).
Será que o Brasil, no governo Bolsonaro, atende essas exigências? Para tal vamos analisar as condições já indicadas.
Em primeiro lugar, Bolsonaro é uma liderança de tipo carismática, pois ele consegue mobilizar diretamente um setor expressivo
da população que lhe tem muita admiração.
Em segundo lugar, não há um apoio expressivo dos principais meios de comunicação de massa a Bolsonaro, muito pelo
contrário, há uma expressiva manifestação contrária à postura do
presidente, muitas delas publicadas em editoriais dos principais
jornais impressos do país. O espaço em que Bolsonaro consegue
angariar apoio popular está apenas nas redes sociais, onde ele
conquistou um expressivo movimento de apoio e de mobilização,
mas que não consegue ser dominante nas redes, pois há muitos
grupos contrários a Bolsonaro que fazem uso constante e marcam presença com críticas e sátiras contra ele.
Em terceiro lugar, não há uma fraca oposição no país, pois
o maior partido brasileiro hoje é da oposição (PT), ela ainda está
presente de modo expressivo na Câmara dos Deputados e do
Senado, há muitos governadores que são da oposição e, como
se não bastasse, Bolsonaro não tem se esforçado por fazer uma
maioria confiável no Congresso. Assim, não falta uma forte linha
de oposição ao presidente no atual momento político brasileiro.
E ainda por cima os demais poderes, como o Supremo Tribunal
Federal e o Tribunal de Contas da União estão agindo com independência e frequentemente limitando as ações do governo. Os
poderes constituintes de nossa república estão fortes e independentes.
Em quarto lugar, há pelo menos uma grande liderança política
concorrencial a Bolsonaro, que é a figura do ex-presidente Lula.
Ele está solto pelo país (Lula foi preso em 2018 após a condenação em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro), está fazendo mobilizações críticas contra o
governo e tendo amplo espaço nos principais meios de comunicação, incluindo as redes sociais.
Finalmente, em quinto lugar, Bolsonaro tem um terço do eleitorado avaliando positivamente seu governo. Mais de um terço o
desaprova e um terço fica na avaliação regular. Bolsonaro está
muito distante de ser um líder carismático com ampla aprovação
da população (para efeito comparativo, Lula, no auge da popularidade como presidente, teve apenas 3% da população desaprovando seu governo).
Concluindo, a atual conjuntura política nacional não sustenta
a interpretação de que há um risco iminente de uma mobilização
plebiscitária conduzida pelo presidente Bolsonaro atentando a democracia. Os indicadores objetivos informam uma tendência contrastante: Bolsonaro tem condições muito limitadas para colocar
em campo uma pressão plebiscitária. Não lhe falta apoio popular,
mas esse apoio é insuficiente para colocar em risco nossas instituições republicanas e nossa democracia. Qualquer outra interpretação tende a ser uma reação emocional exagerada.
*Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP

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

98489-7530
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10ª Edição da Terça Gerencial
é cancelada como modo
prevenção ao coronavírus
Seguindo o Decreto Oficial Nº
10.030, de 16 de março de 2020,
que suspende todos os eventos
realizados pela Prefeitura de Mariana entre os meses de março e
abril, a 10º Edição da Terça Ge-

rencial será adiada. Não há data
prevista para o próximo encontro.
A decisão foi tomada como medida preventiva contra o coronavírus
(COVID-19), doença que causa
infecção respiratória e pode levar a

morte. Os organizadores da Terça
Gerencial ressaltam a importância
de evitar espaço aglomerados, lavar as mãos com frequência e tampar boca e nariz com a parte interna do braço ao tossir ou espirrar.

Parceria entre Presídio de Mariana e Secretaria
de Esporte promove ressocialização de
indivíduos privados de liberdade
A Secretaria de Esporte estabeleceu uma parceria com o Presídio de
Mariana para auxílio em serviços de
manutenção de equipamentos esportivos da cidade. Com a colaboração,
o presídio local será responsável por
ceder a mão de obra. Ela virá oriunda
de indivíduos privados de liberdade
(IPL’s).
Alessandro Muniz é o coordenador administrativo do presídio e explicou que a parceria surgiu pela necessidade que o estado tem de alocar esses
indivíduos em uma ocupação lícita.
Proporcionando assim, sua integração
na sociedade, por meio do trabalho.
Para colaborar com a parceria,
além de estar cumprindo pena em
regime semiaberto, o IPL precisa passar por uma análise de classificação
técnica realizada por uma comissão
composta por membros servidores do
Presídio de Mariana e ainda mediante autorização da Vara de Execuções
Penais.
Ao todo, a Secretaria de Esporte
recebeu quatro IPL’s que vão participar da manutenção de equipamentos
esportivos, como na quadra do São
Gonçalo. Além disso, a incorporação
deles na equipe, irá possibilitar e facilitar a continuidade e o implemento de
novas modalidades esportivas e projetos por toda cidade.
Atualmente, o Presídio de Mariana libera 25 IPL’s para diversas
Secretarias Municipais de Mariana, a
previsão que este número chegue a 50.

Funcionários aposentados
da Prefeitura de Mariana
recebem homenagens
A noite de quinta-feira, 12, foi
de homenagens e agradecimentos
aos servidores do município que
se aposentaram no início do ano de
2020. Com 16 pessoas agraciadas,
o mérito funcional contou com a
participação de familiares e amigos dos homenageados, e funcionários da administração pública.
Em sua fala, o Prefeito Duarte
Júnior, afirmou que esse evento foi
o momento de agradecer e homenagear todos esses servidores que
contribuíram para o crescimento
da cidade. “Não é simplesmente deixar a pessoa ir embora para
sua casa. Temos que reconhecer
e demonstrar respeito por essas
pessoas que colaboraram tanto em
favor de Mariana”, destacou.
Luiza Mazzarelo, professora
que se aposentou no início deste
ano, disse que foram muitos anos
de luta, mas em todos esses mo-

mentos ela foi muito bem recompensada. “Nenhuma outra cidade
faz o que Mariana fez por nós,
que encerramos nossa carreira no
serviço público. Estou muito feliz!
Ressalto que nesse tempo todo pu-

de ensinar e aprender muito com
cada um, e ainda quero continuar
aprendendo”, pontuou.
O evento aconteceu no Cine
Teatro e homenageou 16 servidores públicos.

A CIDADE
E EU

João de
Carvalho

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Adolescência,
bela fase da vida

HÁ UM PROVÉRBIO que desafia o tempo, cujo conteúdo é
“Se a juventude soubesse, e se a velhice pudesse”. A juventude,
fase encantadora da vida, dos sonhos e dos ideais, sempre abre um
espaço saudoso da vida dos idosos. É uma época que exige dos
pais, dos mestres, muita compreensão, carinhosa orientação e, sobretudo conversação para enxergar, apoiar e ajudar a corrigir seus
problemas próprios desta fase impulsiva e decidida. É uma época
de grandes possibilidades, mas também de provas que exigem a
presença orientadora dos pais.
Não basta estar presente fisicamente, é preciso, com delicadeza
e firmeza e muita sensibilidade, ajudar, corrigir, apontar caminhos,
em seus campos biológicos, psicológicos, sociais e de escolha de
uma profissão, sem negar-lhes os meios necessários possíveis.
LI UM ARTIGO da Dra. Dora Lúcia Nascimento da Rocha Loures que, sabiamente pondera que: “A adolescência se defronta com
uma terra prometida que também é estranha. Qualquer que seja
a ajuda que os maiores lhe deem, não lhe podem desbravar por
completo o caminho, nem preparar um lugar na vida para o adolescente. Os adolescentes precisam descobrir-se a si mesmos, descobrir suas capacidades e limites, e achar o papel que lhes cabe no
mundo adulto”.
O mundo de hoje, com o uso aberto, amplo e universal dos
meios de comunicação, mostra ao jovem adolescente uma infinidade de vias e caminhos, os mais diversos possíveis, nem sempre
fáceis, mas que exigem conhecimento, estudo, dedicação e disposição forte para transitar por eles até a realização de seus sonhos,
na busca de sua profissão. Afinal, o jovem paga caro pelo privilégio
de estar crescendo!
A adolescência não é apenas uma idade de conflitos, mas principalmente de escolha que, com toda certeza, o orientará em toda
a sua vida. É um período de transição, com todas as suas crises,
mas também com toda sua força física, explosiva, na qual busca
descobrir sua própria visão, concepção do mundo.
Nós, os pais e mães, professores instrutores, temos de conhecer bem esta fase da vida dos jovens, para ajudá-los a superarem
com naturalidade este período delicado dos nossos filhos e estudantes. Não pode ser “a ferro e fogo”, mas com conhecimento,
presença, compreensão e assistência permanentes. Afinal somos
pais e mestres, os grandes interessados para que eles superem
dignamente esta fase decisiva de suas vidas.
Leiam o que Rosemara Oliva diz sobre adolescência e participação social: “O essencial é estimular os jovens a estudarem,
opinarem e trabalharem nos programas sociais. A não participação
da juventude em debates impede seu amadurecimento para a sua
atuação posterior na vida pública.
Para o desenvolvimento de uma personalidade adulta e responsável é necessário construir, desde a idade juvenil, um sopro de
ideias próprias”.
ENFIM, a adolescência é a idade dos conflitos, sim; mas é também de grande disposição e procura de um espaço definitivo para
sua vida futura na sociedade, na qual viverá como um bom profissional, dedicado e orientador da sua própria família.

- Sexta-feira, 20 de março/2020
O LIBERAL Ed.1380MARIANA
/ ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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m reunião com os membros da Mesa Diretora na tarde de terça-feira
(17), o presidente da Câmara de Mariana, vereador Edson Agostinho
de Castro Carneiro, assinou o Ato Normativo nº 04/2020 que suspende a
visitação ao prédio do Poder Legislativo Municipal (localizado na Praça
Minas Gerais, 89) e regulamenta medidas preventivas à disseminação
do COVID-19. Diante da necessidade de reduzir o risco de contágio
da população, o acesso ao prédio da Câmara, que é o monumento mais
visitado da cidade, está restrito aos parlamentares e funcionários da Casa
até o dia 31 de março. A restrição de acesso suspende, por consequência,
as cessões de espaço para as reuniões semanais do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) e do Interact Club durante este mês. As reuniões
da casa devem ser acompanhadas online. Os serviços de todos os departamentos da Câmara, inclusive do Centro de Atendimento ao Cidadão
(CAC), estão mantidos. A emissão da Carteira de Identidade, feita pelo
CAC em parceria com a Polícia Civil, foi limitada a oito atendimentos
diários. Os agendamentos deverão ocorrer, exclusivamente, por telefone,
através do número 3557-6210. Para expedição do Certificado de Alistamento Militar (CAM), os cidadãos também devem agendar atendimento.
A Junta de Serviço Militar de Mariana atende no CAC da Câmara e o
telefone de contato é o 3558-1503.

S

eguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS)
e diante do aumento dos casos de contaminação pelo coronavírus no
Brasil, a Fundação Renova, responsável pela reparação e compensação
dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), decidiu adotar medidas
de prevenção e segurança para a
comunidade em geral. O objetivo é
minimizar as chances de contágio
ITABIRITO
de atingidos, funcionários e parceiros nos territórios em que atua.
A Fundação reitera que, mesmo
s cartórios eleitorais de Itabirito informam à população que estão suspensos os atendimentos aos eleitores em
diante das medidas tomadas, o travirtude da pandemia, declarada pela ONU, de Corona vírus em todo o planeta. O atendimento à advogados e
balho de reparação segue seu currepresentantes deverá se dar, prioritariamente, por meios eletrônicos. Demais dúvidas, se informe pelo número (31)
so. Todas as unidades, escritórios
3561-1467.
e canteiros de obras da Fundação
receberam orientações sobre cuidados com a higiene e outras ações
o dia 16 de março, como arguque ajudam a conter a propagação
menta o Ofício nº: 025, docudo vírus, segundo os protocolos
mento assinado pela presidente do
da OMS. As equipes de Diálogo
Conselho Municipal de Educação
e a de Relacionamento Instituciode Itabirito, pedagoga Núbia Fonnal deverão reavaliar as reuniões
seca; o CME posicionou-se pela
marcadas, prioritariamente as cosuspensão temporária das aulas
letivas, e buscar alternativas para
como melhor recomendação a ser
dada à prefeitura nesse momento
manter a interação com o público
emergencial. A comunicação foi
interessado, assim como o Comidirecionada à secretária de educatê Interfederativo (CIF) e as difeção, Iracema Ana D'arc Pedrosa.
rentes instâncias de Governança.
Segundo o Conselho Municipal
Os canteiros de obras, como os
de Educação de Itabirito, “o moreassentamentos, continuam funmento agora é de união por um
cionando. Estão sendo providenroibir, por 30 dias, aglomerações principalmente no Plenário José
bem maior: a saúde da população.
ciadas tratativas para minimizar
Bastos Bittencourt da Câmara Municipal de Itabirito (MG). Em suÉ importante monitorar a evolução
aglomerações nos transportes e
ma, esse é o teor da Portaria 35, assinada em 16 de março de 2020 pelo
da transmissão. Isso requer mudanno refeitório. Os profissionais que
vereador presidente Renê Américo da Silva, ou seja, tal Portaria já está
ça de hábitos, como a higienização
atuam em escritórios de obras adoem
vigor.
Isso
que
dizer
que
não
será
permitido
o
acesso
de
populares
das mãos e de objetos com uso do
taram escala reduzida, de acordo
durante
reuniões
ordinárias
dos
vereadores,
e
não
será
cedido
o
Plenário
álcool gel 70, além de evitar aperto
com as orientações dos gestores.
para conferências, audiências, debates, reuniões de comissões e de consede mãos e abraços. Essas medidas
A Fundação Renova acompanha a
lhos
etc.
Contudo,
as
pautas
das
ordinárias
continuarão
sendo
divulgadas
simples podem reduzir muito o
evolução do histórico da transmisconforme
Regimento
Interno,
e
as
transmissões,
ao
vivo
e
via
YouTube,
risco de contágio”. Todos nós presão do coronavírus em todo o terriprosseguirão. Por sua vez, o acesso às outras dependências da Casa Lecisamos nos mobilizar. Conselhos
tório e continuará adotando ações
gislativa de Itabirito também serão limitados (mas não proibidos). Já os
municipais, profissionais da saúde,
de prevenção e segurança por reserviços telefônicos da Câmara e a confecção de carteiras de identidade
prefeitura, comerciantes, popugião de acordo com os protocolos
(RG) por meio do CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão) continuam
lação. (Para ter acesso aos docuregionais, nacionais e internacionormalmente (por serem serviços essenciais). Entretanto, outros serviços
mentos citados acima, acesse o site
nais, caso seja necessário.
oficial da prefeitura de Itabirito em
oferecidos pelo CAC (como internet popular e ajuda na feitura de curríitabirito.mg.gov.br).
culos) estão suspensos.
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Prefeitura de Mariana comunica, por meio da Portaria
Conjunta nº 001, de 17 de março de
2020, que suspende o atendimento
externo dos serviços vinculados
às Secretarias de Fazenda, Administração e a Procuradoria Geral
até o dia 24 de março. A medida
faz parte de uma série de procedimentos tomados pelo município
no enfrentamento ao coronavírus
(COVID-19). É importante ressaltar que o PROCON irá atender pelo
telefone 3557-9001 e pelos e-mail:
procon@mariana.mg.gov.br/procon_mariana@yahoo.com.br

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
028/2020, na modalidade de Pregão Presencial nº. 012/2020 Objeto: Aquisição de
conjunto motobomba submersa, equipada com motor de 150HP, 440v trifásico,
60HZ a ser utilizada na UTA - Unidade
de Tratamento de Água de Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito
– MG, conforme descrito no anexo I, do
edital, Empresas Vencedora e Habilitada
BH2O Bombas e Serviços Comércio e Representações Ltda., perfazendo este pregão
um valor total de R$36,300,00 (Trinta e
seis mil e trezentos reais), Itabirito / MG,
17/03/2020 – 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 nº.
029/2020, na modalidade de Pregão Presencial Nº. 013/2020 Objeto: Aquisição
de estação elevatória compacta de esgoto a
ser instalada, no polo Industrial Santa Luzia localizado a Rua Engº Simão Lacerda,
s/n Bairro Padre Eustáquio no Município
de Itabirito – MG, do edital, Empresa
Vencedora e Habilitada Ariadine Vaz Germano Ribeiro 06746257657, perfazendo
este pregão um valor total de R$39.000,00
(Trinta e nove mil Reais), Itabirito / MG,
18/03/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contratos de Prestação de
Serviços de Aquisição/Fabricação/Fornecimento de Materiais para o Saae. Referência: Pregão Presencial nº 013/2020,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Ariadine Vaz Germano Ribeiro 06746257657.
Objeto: Aquisição de estação elevatória
compacta de esgoto a ser instalada, no polo
Industrial Santa Luzia localizado a Rua Eng.
Simão Lacerda, s/n Bairro Padre Eustáquio
no Município de Itabirito – MG, do edital.
Perfazendo um Valor Total: R$39.000,00
(Trinta e nove mil Reais). Forma de pagamento: 05 (cinco) dias uteis após a emissão
e conferência da Nota Fiscal. Vigência:
Fica vigente ate 31/12/2020 Dotação Orçamentária Proj. Const. Ampl. Obra Infraest. Abastecimento Água Sede Urbana. 17
512 1702 3002 44.90.51.00. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura do
contrato: 18/03/2020. 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 nº.
030/2020, na modalidade de Pregão Presencial nº. 014/2020 Objeto: Aquisição de
tubos e conexões em PEAD, para construção de rede de recalque do efluente de esgoto no Polo Industrial Santa Luzia, para o
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
no Município de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I. Empresas Vencedora e Habilitada LI Comércio de Materiais Hidráulicos e Pneumáticos LTDA,
perfazendo este pregão um valor total de
R$8.076,03 (Oito mil, setenta e seis Reais
e três centavos), Itabirito / MG, 19/03/2020
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.

Contrata-se
Precisa-se de caseiro
(casal) para trabalhar
em sítio na área rural
de Itabirito, com experiência. Telefone:
(31) 98897-8376.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Profecia do ano 1555: Circula nas redes sociais as previsões de Nostradamus: ...e no ano
dos gêmeos (2020) surgirá uma rainha (coroa
– corona) desde o Oriente (China) que estenderia a sua praga (vírus) vinda dos seres da noite (morcegos) à terra
das sete colinas (Itália) transformando o pó (morte) aos homens do
crepúsculo (anciões) para culminar na sombra da ruína (fim da economia mundial).
Por aqui: As autoridades estão tomando todas as precauções recomendadas pelo ministério da saúde. Mas sabe-se que as máscaras
não são recomendadas para todos, pois há evidencia limitada de que
impeçam a propagação da doença. A higienização das mãos tem um
impacto maior. Máscara é recomendada para quem tem suspeita ou
infectado pelo Covid-19, evitando contaminar os outros.
São Gonçalo do Bação: Em destaque com a circulação do informativo local onde tem a associação como responsável pela edição.
Nele, fatos e registros da história daquele charmoso distrito. São dez
anos na arte de comunicar, projetando sua gente, costumes e o mais
importante, trazendo as reivindicações dos moradores. A equipe de
redatores nossa admiração e reconhecimento.
Futebol: A pandemia do corona vírus paralisou as atividades esportivas. A situação é grave e merece toda nossa atenção e respeito pela
mídia. Assim sendo não vamos comentar sobre o time em reconstrução. O momento é de paz e sabedoria.
90 anos: As filhas Rosemary e Maria Aparecida coordenam a festa
de aniversário dos 90 anos de José de Carvalho, pertencente à tradicional família de Casa Branca. Ele residente no Bairro Jaraguá em
BH, prestou serviços em restaurantes de destaque da capital, é atleticano apaixonado e reúne amigos e familiares para uma grande festa
neste sábado, com direito a boa música, guloseimas, bebidas e muita
alegria. Parabéns!
Perda: A cidade perdeu esta semana um filho ilustre; Pedro Damasceno, profissional de conceito que se destacou desde os tempos da
Usina Queiroz Júnior. Grande empreendedor, criou a Mani Mecânica, além de atuante e participativo em nossa sociedade. A família
Damasceno está de luto e os amigos choram a perda. A eles nossas
condolências.
Nossas paróquias: Os Párocos Rodrigo Artur Medeiros Silva e
Miguel Ângelo Fiorillo, de São Sebastião e Boa Viagem, respectivamente, elaboraram uma nota suspendendo as celebrações de missas, atividades da semana santa, batismos, casamentos etc. Sugerem
ainda aos fiéis assistirem missas pelos canais de tevê católicos, mas
informam que as igrejas permanecerão abertas nos horários de costume.
Faria: O Bar da Irany Faria, estabelecido à Rua Belo Horizonte, tem
conquistado gente animada de toda região, com o tradicionais pratos galopé e costelão, principalmente as sextas, quando ela oferece
música ao vivo de qualidade e bom gosto, realçando o romantismo e
sucesso de um passado recente. Vale a pena conferir!
Por onde anda? Júlio Barbosa, o popular Xará Barbosa, músico da
Banda Nova. Grande incentivador e colaborador dos grupos de Alcoólicos Anônimos de Itabirito. Sempre participativo e solidário, está
sempre à disposição para ajudar o próximo. Xará Barbosa é gente de
expressão na região dos Inconfidentes,
Para refletir: A educação é a arma mais poderosa que você pode
usar para mudar o mundo. (Nelson Mandela)

feira, 20 de março/2020
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Reunião em Acuruí cadastra e
prepara moradores para Ação Social
Atividade no distrito contou com palestra educativa sobre
a castração e cadastro de moradores
A Prefeitura de Itabirito se reuniu com os moradores do Acuruí,
no Salão Comunitário do distrito,
no último dia 11 de março. A comunidade acompanhou uma palestra sobre educação humanitária,
que aborda o bem-estar animal,
principais doenças causadas pelos
animais (zoonoses) e controle populacional ético. “Mais uma vez,
tivemos um envolvimento muito
grande por parte da população, que
participou fazendo muitas perguntas sobre os temas abordados. Tivemos mais cadastros para castração
do que esperávamos”, destaca Tamires Derzil Verazani, coordenadora técnica do Serviço de Controle
Animal (SCA) do Canil Municipal.
Para a população cadastrar seu
cão ou gato para esterilização (castração), a participação na palestra
é obrigatória. Na ocasiao, foram
cadastrados cerca de 75 animais
para posterior esterilização. Além
do SCA, participam da Ação Social
profissionais da Atenção Primária; Vigilância Ambiental; Centro
de Especialidades Odontológicas
(CEO); e Comissão de Proteção
à Fauna. A primeira Ação Social
aconteceu no dia 29 de fevereiro,
no Marzagão, com sucesso de público.
Ação Social no Acuruí
Devido ao Decreto Municipal
13076, de 16 de março, que estabelece normas para conter o avanço
do coronavírus, a Ação Social no
distrito, que aconteceria no dia 21
de março, foi adiada. O SCA fica
no Canil Municipal, no Córrego do
Bação. Mais informações pelo telefone: (31) 98897-1659.

Semana do Consumidor:
dúvidas da população são
esclarecidas nas rádios
da cidade
Representantes do Procon Municipal
esclarecem as principais dúvidas dos
consumidores itabiritenses

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Para comemorar o Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março, a Prefeitura de Itabirito preparou atividades para levar informação sobre os
direitos e deveres dos consumidores, durante a semana de 16 a 19 de março.
Uma das atividades foi a participação de representantes do Procon Municipal
nas rádios locais. “As entrevistas na rádio abordaram os assuntos mais reclamados no Procon durante o ano. O objetivo é manter o consumidor informado de
seus direitos e deveres, esclarecendo as medidas legais cabíveis e os procedimentos necessários para realizar uma reclamação no Procon", destaca Alexandre Sampaio, procurador do Município e coordenador do Procon.
No dia 17, o procurador esclareceu as dúvidas dos ouvintes da Radio Cidade FM. Já no dia 18 de março é a vez dos da Radio Estrada Real FM receber
o representantes do Procon. "Acreditamos que a conscientização da população previne problemas e colabora para
um sistema de defesa do consumidor mais efetivo”, opina
Alexandre Sampaio.
Outras atividades previstas na programação da Semana
do Consumidor, como palestras nas faculdades Unipac
Itabirito e Alis, foram canceladas. A medida segue as orientações para o enfrentamento e prevenção ao coronavírus em
Itabirito.

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

Seria a fotografia espelho da memória? Assim Ana Maria
Toledo Patrocínio abriu o prefácio do Livro “Eternamente
Itabirito”, de Ivacy Simões, que foi lançado no último sábado na casa de cultura Maestro Dungas. Por problemas
técnicos, local definido na última hora. A mensagem é
um convite a apreciar um registro incomparável e único.
Os amantes da boa leitura podem adquirir seu exemplar
pelo tel. 3561-1995, e reviver um pouco da nossa história
através de fotos e registros muito bem preparados pelo
autor. Na noite de lançamentos, Ivacy autografa livro para
Simone, esposa do D. João de Carvalho

3561.7814

(31)

Al. Wolmer de Abreu Matos,160 - Centro - ITABIRITO

O BERRO DO
BODE ZÉ

De volta às cavernas?
Pelo rastro conhece-se o bicho! Também pelo comportamento
social se conhece o cidadão, ou suposto cidadão, de acordo com
o que ele faz ou deixa de fazer, no espaço público ou no uso da
coisa pública. Ainda há indivíduos que, ao dar descarga no vaso
sanitário de suas casas, puxam a folha da bananeira. É o que se
deduz, considerando-se o estado em que deixam as instalações
sanitárias da estação rodoviária local (Cachoeira do Campo) quando delas fazem uso. Quebram o que conseguem quebrar e roubam produtos de higiene e limpeza, pouco lhes importando o custo
de tudo que, afinal, sai um pouco de seus próprios bolsos. Não
mais se sabe o que fazer, para evitar a ação desses vândalos, que
tudo destroem por onde passam. Em sua ignorância, talvez imaginem que estão a causar prejuízos ao prefeito quando, na verdade,
o prejuízo é coletivo, pago com os impostos recolhidos de cada
cidadão. Tais indivíduos, que não assimilaram o mínimo do que
se pede pra viver entre civilizados, deveriam morar em cavernas,
voltando assim à origem da espécie, quando o comportamento humano ainda era meio animalesco.

MARIANA: R. Praia do Canela,359- BARRO PRETO 3557-3356 / 3558-1659
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Greve nas escolas
estaduais já dura um mês
70% das escolas estaduais suspenderam as atividades
GLAUCIENE OLIVEIRA

A greve das escolas estaduais
de Minas Gerais já dura mais de um
mês e seguirá por tempo indeterminado. Na região dos inconfidentes
boa parte das instituições de ensino
já aderiram ao movimento.
A greve tem como objetivo reivindicar o pagamento do piso salarial nacional, R$ 2.886,24, aos trabalhadores da educação, conforme
consta na Lei estadual 21710/2015
e no artigo 201 da Constituição
de Minas Gerais. Atualmente os
profissionais recebem apenas R$
1.982,54.
O movimento é organizado pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais
(Sind-UTE/MG) o órgão pede que
o governador Romeu Zema (Novo) sancione o Projeto de Lei (PL)
1451/2020 e a emenda 2/2020, que
previa inicialmente apenas o reajuste salarial para policiais e agentes do sistema prisional. A emenda,
elaborada pela deputada estadual
Beatriz Cerqueira (PT) estende o
reajuste salarial para outras 15 carreiras do funcionalismo público, inclusive os servidores da educação.
Outra reivindicação do sindicato está relacionada ao novo sistema
online de matrícula, que gerou vá-

rios erros e fez com que cerca de 86
mil alunos ainda não estejam matriculados nas escolas corretas.
De acordo com o diretor do
Sind-UTE/MG, Fábio Garrido, a
precarização da educação também
é uma das pautas do movimento.
“Nossa luta é também para que o
governo pare de fechar escolas e
turmas. Hoje temos turmas lotadas,
muitos estudantes sem vaga e profissionais totalmente desvalorizados”, ressaltou indignado.
Segundo o diretor, até o momento o governo não apresentou
nenhuma proposta para a categoria,
essa falta de diálogo seria um dos
principais motivos do prolongamento da paralisação. “Estamos
desde 2019, início deste governo,
apresentando nossas reivindicações, mas até o momento, mesmo
depois deste um mês de greve com
mais de 80 mil estudantes sem aula,
o governo não nos apresentou nada,
não nos deu nem a oportunidade de
dizer não”, destacou. O Sind-UTE/
MG afirmou que mais de 70% das
escolas do estado estão em greve e
tiveram suas atividades paralisadas
total ou parcialmente.
Contexto Regional
O Sind-UTE/MG informou
que a greve na Região dos Incon-

fidentes está forte e boa parte das
instituições de ensino estaduais
estão apoiando a paralisação. Das
cinco escolas estaduais de Itabirito,
quatro suspenderam as atividades.
Já em Ouro Preto, todas as escolas
foram afetadas pela greve e nenhuma está funcionando normalmente.
Em Mariana, o movimento vem
crescendo e as escolas já sinalizaram que irão aderir à greve a partir
dos próximos dias.
Próximos Passos
No dia 18 de março a Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE) realizará a
Greve Geral da Educação Pública.
Na data professores e funcionários
da categoria de todo o Brasil vão
paralisar os locais de trabalho para
ir às ruas lutar por melhores condições de trabalho. O Sind-UTE MG
vai aderir ao movimento e na mesma data fará também uma reunião
geral na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, para informes e
debate do contexto atual da paralisação. “Continuaremos pressionando o governo para a derrubada
dos vetos, fazendo manifestações
locais e reuniões nas escolas, além
de conclamar à população para nos
apoiar”, salientou o diretor do Sind-UTE MG.
Glauciene Oliveira

Reunião Geral do Comando de Greve de Ouro Preto, na Escola Estadual Dom Velloso

Rodoviária de Itabirito recebe medidas de combate ao coronavírus
Equipes da Prefeitura realizam reforço da limpeza e prestam informações sobre as medidas de enfrentamento à doença

Para conter o avanço do coronavírus, a Prefeitura de Itabirito
adota medidas importantes por
toda cidade. Na Rodoviária Nova,
as equipes são orientadas a prestar
informação sobre a prevenção da
doença e reforçar a limpeza, principalmente em ambientes com
maior fluxo de pessoas. “Estamos
trabalhando pela saúde de Itabirito
e contamos com a parceria da população para que o surto da doença
não chegue em nossa cidade”, destaca Orlando Caldeira, prefeito de
Itabirito.
As equipes que trabalham no
terminal estão atentas à nova realidade mundial e fazem a higienização constante dos guichês, bancos
de espera, banheiros, áreas de embarque de passageiros, entre outros

espaços. Ainda, cartazes com orientações e informações sobre os serviços públicos foram afixados em
locais estratégicos.
O coordenador da Rodoviaria
Nova, José Eustáquio Ferreira, conta que as medidas são importantes
e já aconteciam antes da crise ge-

rada pelo coronavírus “Desde que
assumi a responsabilidade de zelar
pela rodoviária, ainda no ano passado, antes da pandemia, já tomamos
providências para manter o local
limpo e organizado. Os servidores
usam seus materiais de proteção
individual e atendem a todos com

muito carinho e cuidado. A partir
da situação do covid-19, reforçamos essas medidas de prevenção”,
destaca.
Polícia Civil
A sede da Delegacia da Policia
Civil de Itabirito fica no segundo
andar da Rodoviária Nova e tam-

bém tomou atitudes para o combate
ao coronavírus. Algumas atividades, como expedição de Identidade, exame de legislação, exame
de direção, atendimentos no setor
de CNH, setor de veículos e a elaboração de Boletim de Ocorrência
foram suspensas temporariamente.

