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

Sexta-feira, 8 de maio/2020

Movimentação turística durante a quarentena
preocupa moradores de distritos de Ouro Preto

CRAS Ouro Preto auxilia
alunos das Escolas
Estaduais a receber
Bolsa Merenda pág.
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Live solidária beneficia
entidades de Ouro Preto
e Mariana

Mesmo após os decretos de isolamento social, devido à pandemia do
coronavírus, um intenso fluxo de pessoas está sendo registrado nos distritos
de Ouro Preto, principalmente em Lavras Novas, Santa Rita de Ouro Preto e
em São Bartolomeu, três dos principais
destinos turísticos da Região dos Inconfidentes.
O ecoturismo, que em outros momentos é responsável pelo aquecimento da economia local, atualmente está
preocupando os moradores dos pequenos vilarejos, devido ao cenário de proliferação do COVID-19.
Na tentativa de tentar impedir o
trânsito de forasteiros, os moradores
instalaram, nas entradas dos três distritos, faixas informando sobre o contexto
desfavorável à visitação. Vale destacar
que a maioria dos moradores dessas
localidades são idosos e, consequentemente, fazem parte do grupo de risco
do coronavírus.
Em Santa Rita de Ouro Preto, a
maior aglomeração de pessoas foi registrada ao longo das margens da Represa do Taboão, fato que gerou uma
grande repercussão nas redes sociais,
onde os moradores clamaram por respeito à quarentena. “A comunidade
toda está preocupada com a saúde, se

O cantor Léo Caballero realizou uma live solidária na noite
de quinta-feira, 23 de abril, que foi acompanhada por cerca de
6,4 mil pessoas simultaneamente, e teve mais de 14 mil reproduções através do perfil do artista no youtube. Como resultado da
ação, foi arrecadada cerca de 1 tonelada de alimentos que serão
doados para instituições de caridade em Ouro Preto e Mariana.
Para a secretária de Desenvolvimento Social, Habitação e
Cidadania, Luciene Ribeiro, toda contribuição neste momento
é bem vinda. “Além de atender a demanda mensal dos Centros
de Referência de Assistência Social (CRAS), estamos providenciando, com recursos próprios e doações, cestas para suprir
às necessidades de famílias cadastradas e que tenham também
alunos matriculados na rede municipal de ensino. Toda ajuda soma muito”,complementa. “Realizar esta
Live Solidária nos mostrou o quanto é importante amar ao próximo! Neste momento tão difícil que vivemos, devemos ser mais pelos outros. Através do meu dom de cantar, conseguimos ajudar várias famílias. O
sentimento é de dever cumprido e já estamos pensando na próxima para ajudar ainda mais", destacou Léo
Caballero. As instituições que receberam as doações foram: Assistência Social de Mariana e Ouro Preto, Lar
Santa Maria (asilo de Mariana) e Comunidade da Figueira (Ajuda financeira). Durante a live foi divulgada
a campanha “bume.site/ameemilly”, de arrecadação financeira para o tratamento de uma criança com AME
(Atrofia muscular espinhal).

resguardando e ficando em suas casas, enquanto isso, pessoas sem noção
estão vindo para cá e colocando todos
os santarritenses em risco”, disse uma
internauta.
Os famosos restaurantes e bares
de Lavras Novas seguem fechados, de
acordo com o Decreto Municipal nº
5.657. Porém, segundo um morador local que preferiu não se identificar, isso
não impediu a visita indesejada de centenas de turistas, que se aglomeraram
na Barragem do Custódio e frequentaram as duas pequenas mercearias do
distrito. “Quando cheguei na represa eu
me assustei, tinha várias churrasqueira
e mesas. O povo estava aproveitando
como se nada estivesse acontecendo.
Estou com muito medo, pois aqui somos todos família e a maioria faz parte do grupo de risco, se o vírus chegar
aqui ele vai se espalhar muito rápido”,
destacou indignado.
Em São Bartolomeu, distrito que
fica a cerca de 18km da sede, o receio
não foi diferente. De acordo com o
morador Bruno Emiliano, diversas famílias e grupos de amigos oriundos de
outras cidades aproveitaram o domingo
de sol de forma inoportuna à beira das
cachoeiras e nas trilhas que cortam o
distrito. “A comunidade está bem ame-

drontada com esse grande fluxo de pessoas, que só vem aumentando desde o
início do isolamento”, apontou.
Providências
Alguns moradores relataram que
já notificaram a Prefeitura e os órgãos
responsáveis, porém as fiscalizações
foram ineficientes, por isso eles estavam estudando em conjunto possíveis
ações para controlar o fluxo de pessoas,
por exemplo, fechar os acessos aos distritos.
De acordo com a Prefeitura de Ouro Preto, essa ação é ilegal, pois os cidadãos não podem bloquear integralmente a entrada e saída de pessoas e veículos de seus territórios para impedir
a propagação do coronavírus. “Ações
que atingem o direito do cidadão de ir
e vir são inconstitucionais e somente o
governo federal pode decretar esse tipo
de medida, como as dos chamados estados de exceção, em que se incluem o
estado de defesa e o estado de sítio. A
lei federal que definiu as medidas para
enfrentamento da pandemia do coronavírus, entre as quais a limitação de
circulação de pessoas, determina que
apenas com autorização do Ministério
da Saúde essas ações podem ser implementadas”, explicou em nota.

Treinamento para a volta da
Coleta Seletiva em Itabirito pág.
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Prefeitura de Ouro Preto cria
comitê para avaliar o retorno
gradativo do comércio
Comitê já realizou a primeira reunião dia 29

Gilson Antunes

89,3 FM

Ouro Preto

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

Primeira reunião do Comitê aconteceu dia 29 de abril

A Prefeitura de Ouro Preto publicou na terça-feira (28) o
decreto 5.689, que cria o comitê para avaliar e planejar a reabertura gradual e segura dos setores que tiveram as atividades
suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento da
epidemia causada pelo Coronavírus.
Para o vice-prefeito Tico Miranda, que preside o comitê, o
objetivo é planejar a retomada da atividade econômica, tendo
como prioridade a saúde. “Primeiro, Ouro Preto se preparou
para salvar vidas, com a criação do Centro de Enfrentamento
de Coronavírus e atuação com agilidade nas obras de finalização da Nova UPA. O município se prepara agora para o retorno gradual das atividades econômicas e, por isso, foi criado o
comitê para avaliar e planejar a reabertura gradativa e segura
do comércio, com a participação de entidades representativas
do setor e com a análise diária de acordo com os indicadores
da saúde”, explica o vice-prefeito, que ressalta que a prioridade é a vida.
O comitê já realizou a sua primeira reunião no dia 29 de
abril, quarta-feira, com a participação da Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (representada por Paulo Fer-

reira), do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Ouro Preto/Condes-OP (representado por
Valmir Maximiano), do Circuito do Ouro Convention & Visitors Bureau (representado por Márcio Abdo), da Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis (representada por Raimundo
Saraiva), do Secretário Municipal de Fazenda (Huaman Xavier Pinto Coelho), do Procurador Geral do Município (Geraldo Rodrigues Rioga), do Secretário Municipal de Governo (André Simões Villas Bôas), do Secretário Municipal de
Agropecuária (Yuri Borges Assunção), do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão (Moises Rodrigues de Paula) e
do Vice-Prefeito Ailton Miranda Silva, presidente do Comitê.
Segundo o secretário de Governo, André Simões, o comitê vai avaliar o planejamento a curto, médio e longo prazo. “Nada está sendo realizado sem avaliação. Lembrando
que todas as ações da Prefeitura estão sendo avaliadas e validadas pelo comitê técnico coronavírus, formalizado no dia
17 de março, com a participação de membros da Secretaria
Municipal de Saúde, Universidade Federal de Ouro Preto e
UNIMED”, afirma.

Polícias Militar e Civil desmontam laboratório de
preparo de maconha no Parque das Andorinhas
No local, foi apreendido um sistema de captação de
energia solar para funcionamento do laboratório

As Polícias Militar e Civil deflagraram operação conjunta
no final da manhã de segunda-feira, dia 4 de maio, após receber denúncias sobre a existência de plantio e de um laboratório
de preparo de maconha no Parque Natural Municipal das Andorinhas, no Morro São João, em Ouro Preto.
Foi feito adentramento à mata que pertence ao Parque,
que possui extensa área de proteção ambiental, sendo necessário fazer o rastreamento durante várias horas de caminhada,
quando foi localizada uma cabana. No local, não havia ninguém, mas ao redor da cabana foi encontrada plantação de
maconha e, no interior da mesma, os policiais verificaram que
havia um laboratório de preparo da droga.
Os policiais, então, apreenderam uma espingarda de pressão, vinte e cinco pés de maconha, aproximadamente 1 kg de
maconha e diversos materiais, com destaque para um sistema
captação de energia solar para o funcionamento do laboratório.
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Estamos todos no
mesmo barco IX

Hoje, 1º de maio de 2020, Dia do Trabalho, é um dia atípico, seja com relação ao calendário e estação climática, seja nas comemorações alusivas às atividades laborativas, sua relação com a macroeconomia e fonte de renda para
o sustento de cada um. Lá fora há um belo céu azul de brigadeiro, muito sol,
porém um frio que não corresponde à estação, em curso, fazendo crer que estamos em pleno inverno, final de junho ou princípio de julho. Pouco antes de o sol
despontar, os termômetros marcavam nove graus, temperatura nunca esperada
para o início de maio. Mas essa queda não foi repentina, pois o verão não foi lá
essas coisas; bastando dizer que em quatorze de março a temperatura esteve a
quatorze graus. Quanto ao Dia do Trabalho, o que se recomenda é que não se
comemore, fique casa, o que nem sempre é possível para muitos, como medida
de contenção do coronavirus, que se espalhou por todo o mundo, bagunçando
a economia, isolando pessoas e países, além de eliminar milhares de vidas ao
redor do planeta. Ao desemprego anterior à pandemia do coronavirus, causador
da doença COVID-19, acrescente-se gigantesca legião de pessoas alijadas do
mercado de trabalho, em consequência da crise econômica forçada pelo combate à mesma pandemia. Não só se reduzem os postos de trabalho, mas, o
que é pior, fecham-se empresas, que poderiam recuperá-los. Aqui já foi dito que,
praticamente em todos os sentidos, o mundo não mais será o mesmo depois da
pandemia, a começar da economia, à qual se vincula o trabalho como fonte de
renda e de sustento, que pode faltar. É bom frisar trabalho “como fonte renda e
de sustento”, porque outros tipos de trabalho há que, além de não proporcionar
renda e nunca faltar, muitas vezes, não são devidamente reconhecidos como,
por exemplo: trabalho da dona de casa, trabalho voluntário, trabalho altruístico.
Acrescente-se ainda que trabalho não é somente aquele que faz barulho, exige
esforço físico ou faz transpirar, pois há também o trabalho sem esforço físico,
silencioso, que exige muita concentração e esforço mental. As primeiras mudanças relativas ao trabalho já se fazem notar com a transferência do escritório, da
empresa para o domicílio do empregado onde, com menor risco de contágio, o
trabalho passa a ser executado. A transitoriedade, alegada neste momento de
isolamento social e quarentena, converter-se-á em permanente para grande parte de trabalhadores, livrando-os de uma série de inconvenientes; não mais terão
que se deslocar de casa, enfrentar o trânsito ao volante ou dentro de coletivos,
não se afastarão da família, com a qual farão suas refeições, e, terão reduzidas
as ocasiões de eventuais atritos no ambiente de trabalho. Em consonância com
a lei da compensação na área do trabalho, serão eles os grandes beneficiados
pela pandemia, ficando evidente, mais uma vez, que o considerado mal, por uns
e para uns, pode ser o bem para outros. Outro tanto de trabalhadores, depois
de passar pela experiência do isolamento social, aproveitado esse período para
pesquisas e detecção de oportunidades, oferecidas pela internet, poderão deixar
o emprego formal e abraçar, definitivamente, o empreendedorismo digital. No
lado empresarial, algumas das inovações, aqui sugeridas, na série “Exercícios de
futurologia” poderão ganhar corpo, sobretudo no comércio. Um ponto nevrálgico
nos negócios, de qualquer lojista é a gerência de seu estoque, que deve ser mantido num nível a garantir o produto na loja sem que, para isso, tenha capital empatado, naquele produto estocado, por muito tempo. Capital empatado em produto com baixa saída é capital faltante para ter outro produto à venda. Além da
cessação das vendas e consequente quebra da renda, durante esta pandemia,
o estoque é empate de capital, tremendamente necessário nesta emergência,
que muito tempo levará para ser recuperado na volta à normalidade. Mas essa
normalidade não mais será como até então. Pouca coisa restará do conhecido
e praticado, especialmente na área comercial, na qual alguns setores deverão,
praticamente, ser reinventados.
Para quem já foi para a retaguarda, não mais tem compromissos forçados
fora de casa, não curte ociosidade nas ruas e ocupa seu tempo com trabalho, até
que a quarentena não faz muita diferença, com exceção daqueles que, por conta
dela, passa a ter, ao lado, familiares estressados pela mesma situação. Os da
retaguarda formam o maior grupo de risco, mas sob o comportamento já descrito
estão mais protegidos que todos os demais.
O velho, aposentado, em casa, pode e deve superar estes momentos, desde que consciente da situação e não influenciado por mal informados. Contudo,
mesmo entre eles pode haver aquele que se rebela contra a imposição, reclamando o direito de ir-e-vir à hora e como bem entender. É como aquele que não
gosta e não come jiló, mas faltando o legume no mercado, brada aos céus pela
oferta do jiló! Coisas da natureza humana! Para os forçados a se afastar do trabalho e ficar em casa a coisa é diferente. Não é fácil para ninguém deixar de trabalhar, por circunstâncias adversas à sua vontade, ficar retido dentro de casa e,
para completar o quadro negativo, ter o orçamento doméstico comprometido por
redução da renda. É necessário muito equilíbrio psicológico, nesses momentos,
para suportar razoavelmente a situação e não influenciar, negativamente, demais
membros do grupo familiar. O mais recomendável é que a pessoa se mantenha
ocupada, se não com afazeres domésticos, atividades físicas, que leia, escreva
ou se ocupe com algo como resolução de palavras cruzadas. Em forma passiva,
o melhor é ouvir boa música. O menos recomendável é ver televisão, especialmente o noticiário. Embora se sinta agredido no direito de se movimentar, quem
fica em casa pode se considerar um privilegiado, em comparação com aquele
que continua a sair para o trabalho e, em razão disso, está mais exposto ao
perigo, no transporte coletivo e toda vez que, em razão do trabalho, tem mais
proximidade com outras pessoas. A pessoa com a qual se mantém contato pode
estar contaminada e nem saber, mas a transmissão da doença pode se fazer,
naquele momento de proximidade sem os devidos cuidados, de ambas as partes, como o toque de mãos e o não uso de máscara, por exemplo.
Uns podem se contagiar e escapar da doença, mas a transmitem a outros,
que a desenvolvem com muita facilidade. No topo da ocasião de contágio estão
profissionais da saúde, dos quais a circunstância exige o máximo, em trabalho
de risco e nem sempre estão protegidos na mesma proporção. Cabe a eles o
maior sacrifício, em trabalho e em nível de risco para si e para suas famílias que,
mesmo isoladas em casa, podem ser contaminadas por médicos(as), enfermeiros(as) e outros, ao retorno do trabalho para casa. Como forma de diminuir esses
riscos, muitos se hospedam longe de seus domicílios, gerando dissociação física
do grupo familiar e consequente angústia; mais sofrimento agregado!
Ainda longe de ser plenamente dominada, a pandemia ainda poderá causar
muito sofrimento, além da saúde e das perdas em vidas, em decorrência da drástica redução nas atividades econômicas, imposta pelo necessário distanciamento social. Milhões de pessoas, em todo o mundo, se juntam à parcela anteriormente já desempregada; milhares de pequenas empresas se fecham; negócios
se reduzem. Governos são forçados ao gasto de seus recursos para minimizar o
impacto social, que implica na simples sustentação alimentar de grandes parcelas da população, desvinculadas da cadeia produtiva regular.
Configura-se, para depois da pandemia, um novo mundo, no qual pouco
restará da economia anterior à mesma e, paralelamente, poderão ser resgatados
antigos valores humanos, desaparecidos por força da pressa e do foco no TER.
Lamentável é que, no Brasil, enquanto a população sofre, de todas as formas, os efeitos do coronavirus, a política continua presa às antigas práticas dissociadas do coletivo nacional e voltadas à disputa partidária e interesses correlatos. Permita Deus que entre as transformações que o mundo aguarda para o
pós-pandemia, ainda que mais à frente, esteja o banimento de todos os partidos
políticos, permitindo assim a instauração da DEMOCRACIA ABERTA.
Partidos Políticos já fizeram mal demais à Humanidade!
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CARTA AOS TEMPOS

Em meio à pandemia
Duas decisões complexas recaem sobre governadores e prefeitos: ou determinam a quarenta
radical, com o recolhimento social
rígido, ou a autorizam a flexibilização para o retorno das atividades
urbanas, comércio, setor público,
reuniões etc. Decisão difícil pelo
risco que trazem: de um lado a flexibilização pode facilitar a contaminação do vírus, como advertem
as autoridades da saúde, brasileiras
e internacionais; de outro, é também justo que patrões e empregados pensem legitimamente em reabrir seus negócios, evitando desemprego, perda de salários e modos de
sobrevivência. Os favoráveis ao recolhimento total e obrigatório afirmam que é o único procedimento,
apensar das perdas sociais, que pode impedir o aumento dos atingidos
pela epidemia, cuja curva de infectados e mortos é ascendente, como
tem revelado as últimas estatísticas.
O conflito de opiniões divide
até as autoridades deveriam ter posições mais concordantes com esta
grave e urgente questão. De um
lado, o próprio presidente da República transformou-se em arauto da
abertura enquanto de outro o pensamento pode representar a morte de
centenas de brasileiros, sobretudo
das populações mais pobres e com
menos informações sobre os cuidados para evitar contaminações. Os
números dos últimos dias, nesta
primeira semana de maio, certamente trarão elementos que podem
reforçar uma das duas posições. Se

a epidemia crescer com o número
infectados e mortos, certamente ficara mais forte a posição pelo recolhimento social mais absoluto.
É importante lembrar que os números da última semana de abril indicam um crescimento da curva de
propagação do vírus. Mas também
nos últimos dias assistimos a uma
preocupante retomada de atividades, em desrespeito até as recomendações de uma liberação controlada.
O receio de um novo pico de atingidos é que tem feito governadores
e prefeitos a investir em hospitais de
campanha, criação de novos UTI’s,
aquisição de respiradores, mesmo
quando os recursos são escassos.
Mas não podem também descartar
inteiramente a reivindicação de diversas entidades, empresários, comerciantes, prestadores de serviço,
quanto à interrupção de suas atividades por tempo indeterminado, com
imensos prejuízos e uma grande perda de empregos.
É possível admitir que uma
liberação intermediária, não total
ou absoluta, como se a epidemias
estivesse terminado, pode ser admitida. Mas com radical observância de critérios, seleção de setores,
medidas objetivas e rigorosas de
afastamento entre pessoas, forte
higiene pessoal, evitando aglomerações. Sabemos que é possível,
mas também conhecemos o quanto
é difícil sua plena aplicação plena
entre as populações, quase sempre incontroláveis, numa natural e
compreensível ânsia de voltar ao

Mauro Werkema*
trabalho, obter receitas e pagar seus
empregados. Enfim, não é decisão
fácil e os critérios para opção não
permitem encaminhamentos fáceis,
de um lado e outro, com evidentes
riscos.
A situação se agrave em cidades que vivem do setor terciário
da economia, da prestação de serviços, como Ouro Preto e cidades
históricas em geral, onde o turismo
é o principal gerador de receitas
públicas e empregos, mesmo os
temporários. Além da preocupação
com a epidemia e os riscos de sua
propagação, são justos e também
urgentes medidas que possam restabelecer algumas atividades econômicas e empresariais. A perda de
receitas fiscais já é imensa e muito
preocupante e levará a restrições
orçamentárias por falta de recursos.
Mas o desemprego, especialmente
em comunidades carentes, onde
impera o subemprego, constitui
também justa preocupação. E as
medidas de auxílio temporário, tipo
cestas básicas, não podem se manter por tempo prolongado.
Uma ação conjunta, governos
e todos os segmentos da sociedade, com visão realista e solidária,
pode ajudar a encaminhar ações
de maior amplitude e cooperação.
Nos municípios cabe ao prefeito
esta convocação, que certamente
será atendida, criando-se uma espécie de ação solidária ampla e forte,
compreendida e aceita por todos.
Afinal, estamos todos nesta epidemia, suas crises e consequências, e
é dever de todos participar, ajudar,
colaborar, dentro de seus limites e
responsabilidades. É o melhor caminho no momento. *Jornalista

Perfil da Prefeitura de Ouro Preto no
Instagram alcança 20 mil seguidores
O perfil da Prefeitura de Ouro
Preto no Instagram foi criado em
abril de 2018 e dois anos depois se
tornou o perfil com mais curtidas
entre as Prefeituras da Região dos
Inconfidentes. Os seguidores da
página estão na faixa etária de 25
a 44 anos, sendo 60% formado por
mulheres.
Para Gilson Fernandes, coordenador de comunicação da Prefeitura de Ouro Preto, “o sucesso do
perfil é devido à publicação diária,
de domingo a domingo, além da interação com o público e postagens
nos stories e IGTV”.
Além do perfil no Instagram,
a Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Ouro Preto mantém
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o perfil no Facebook, YouTube,
LinkedIn, Soundcloud e Flickr,
cada um voltado para uma função
específica. O Facebook, por exemplo, é usado para divulgação geral
das ações da administração e das
atividades da cidade. Nos últimos
dois anos, a página da Prefeitura
aumentou em 25% o número de
curtidas, fruto também do trabalho
da assessoria de comunicação com
postagens diárias e interação com o
público. Os perfis do Soundcloud
e do Youtube já existiam, mas estavam desativados ou eram pouco
usados e foram resgatados pela
Assessoria. O primeiro serve para
disponibilizar áudios e o segundo,
vídeos.
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Foram criados também o canal
do LinkedIn – uma rede social de
negócios para se conectar ao mundo empresarial – e do Flickr, onde
a fotógrafa Ane Souz, ligada à Prefeitura, disponibiliza as fotos para
que qualquer cidadão possa ver e
baixa-las em alta qualidade.
A jornalista da Prefeitura, Nízea
Coelho, ressalta também a criação
de sites específicos para algumas
Secretarias. “A Assessoria percebeu que havia uma demanda muito
grande de alguns setores municipais e começou esse trabalho de articulação entre a Superintendência
de Tecnologia da Informação e as
Secretarias a fim de ampliar os canais de divulgação”. Hoje já estão
disponíveis os portais da Educação,
Transparência, Tributário, Turismo,
Vigilância Epidemiológica e Cultura e Patrimônio, este último ainda
em fase de desenvolvimento, mas
já com alguns serviços essenciais
disponíveis.
No último ano, o WhatsApp
também se mostrou uma ferramenta importante para informar a população, com envio de mensagens
de domingo a domingo, aumentando ainda mais a transparência
das ações em Ouro Preto. “Neste
momento de Coronavírus, o WhatsApp tem sido uma ferramenta essencial para evitar a veiculação de
notícias falsas”, explica Gilson, que
comenta que as ações aproximam a
prefeitura em todas as redes com a
população.

-feira, 8 de maio/2020
O LIBERAL Ed.1387 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

CRAS Ouro Preto faz plantão
telefônico para auxiliar
estudantes da rede estadual a
receberem Bolsa Merenda

Auxílio é exclusivo para estudantes matriculados na rede estadual
de ensino e com renda familiar mensal de R$ 89 por pessoa
Os estudantes da rede pública estadual de ensino começaram a receber na segunda feira (27) o Bolsa Merenda. O benefício, no valor de R$ 50, é voltado para crianças e
adolescentes matriculados na rede estadual de ensino e inscritos no CadÚnico.
A bolsa tem o objetivo de reduzir os impactos da suspensão das aulas em função
da pandemia do novo coronavírus e garantir a segurança alimentar dos alunos. Os estudantes beneficiados atendem ao critério de extrema pobreza, exclusivo para famílias
com renda mensal de até R$ 89 por pessoa.
Cada estudante de uma mesma família, matriculado na rede estadual de ensino,
tem direito a receber o benefício, ou seja, uma família com três alunos matriculados em
escolas do estado faz jus a um benefício no valor de R$ 150,00 – R$ 50 por estudante.
Participantes do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem
receber o benefício. O Bolsa Merenda terá duração inicial de quatro meses - de abril a
julho - e poderá ser estendido de acordo com o calendário das aulas.
PAGAMENTO
Para verificar se tem direito ao benefício, o responsável pela família cadastrada no
CadÚnico deverá consultar o site - social.mg.gov.br/bolsa-merenda - e digitar o CPF.
Caso a consulta aponte positivamente, a pessoa deverá baixar o aplicativo PagBank
PagSeguro - disponível no Google Play e App Store - ou acessar o site: cadastro.pagseguro.uol.com.br – ou ainda fazer o cadastro de uma conta digital e terminar o cadastro
no app. Com a confirmação do cadastro e envio do documento, o beneficiário receberá
a informação do pagamento no segundo dia útil após o cadastro, no primeiro mês. Nos
demais meses o benefício será pago todo dia 18.
Para quem não tem acesso à internet
As informações podem ser obtidas nos seguintes canais (interior e capital):
Ligação a partir de um telefone fixo: 0800-728- 217.
Ligação a partir de um celular: 0 + OPERADORA + 11 4003-1775 (exemplo. 015 11
4003-1775). E-mail (bolsamerendamg@pagseguro.com.br). Após o cadastro, o cartão
chegará em até 20 dias úteis na residência do aluno. Caso o cartão não chegue, favor
entrar em contato com o pagseguro pelos telefones acima mencionados.
Em OURO PRETO - Os CRAS estão com plantão telefônico das 8h às 14h para
informações desse benefício e apoio ao usuário. CRAS Cachoeira do Campo: 35532543; CRAS Antônio Pereira: 3553-8278; CRAS Santa Rita: 3553 3403; CRAS Padre
Faria: 3552-1509 e 989331076; CRAS São Cristóvão: 3551-0581.

Distanciamento social comprometido
Na última terça-feira (5) o legislativo ouro-pretano realizou, de forma remota, a 11ª Reunião
Ordinária de 2020. Na pauta, diversos documentos solicitando melhorias para a cidade. Entre
eles, a Indicação 60/2020, de autoria do vereador Geraldo Mendes (PT) solicitando que a Guarda Municipal dê orientações às pessoas que precisam enfrentar filas nas agências bancárias em
relação ao uso de máscaras e também para que respeitem o distanciamento social. “Grande parte
dessas pessoas estavam nas filas para sacar os 600 reais referente ao auxílio emergencial do governo federal, o que é legítimo e importante. Mas constatamos que as pessoas não estão usando
as máscaras e tão pouco tendo distanciamento umas das outras e nós não temos a presença da
guarda municipal”. Outro documento apresentado pelo vereador foi a Representação 31/2020,
para ser encaminhada à mineradora Vale. “A empresa não parou a sua produção, ou seja, todos
os seus funcionários estão trabalhando durante a pandemia. O pedido é para que ela forneça
máscaras para os moradores do distrito de Antônio Pereira já que, na localidade tem pessoas
de lá que trabalham nessas empresas, seja Vale ou Samarco ou em empreiteiras, e esse trabalho
não parou. Além do mais, os moradores do distrito têm que ir até Mariana para fazer compras,
ir ao banco e muitas dessas pessoas não têm condições de terem máscaras. Tenho certeza que
isso é simplório para uma empresa do porte da Vale”, pontuou. Outro documento apresentado
durante a Reunião foi a Representação 30/2020, de autoria do vereador Marquinho do Esporte
(SD). “Fizemos essa representação porque, nesse momento de pandemia, as empresas de ônibus
estão reduzindo os horários, até por questão de segurança. Mas está dando muita aglomeração
nos pontos de ônibus, principalmente nos primeiros horários da manhã e mais na parte da noite.
Também têm vários relatos de assaltos, tanto aqui no bairro Alto da Cruz, quanto no Padre Faria,
Alto das Dores, em geral. Nossa preocupação é muito grande porque sabemos que, quem pode,
está ficando em casa, mas são muitas pessoas que têm que sair de suas casas para trabalhar e,
com essa redução dos horários dos ônibus, está acontecendo muita aglomeração. Fiz essa representação ao comandante da 52º Batalhão da Polícia Militar, para que polícia redobre a atenção
nesses horários da manhã e da noite para diminuir essas ocorrências de assalto e garantir a segurança dessas pessoas”, disse.

IFMG lança edital para que instituições
possam contratar serviços tecnológicos
Instituições públicas e privadas que procuram por serviços técnicos especializados podem
recorrer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) para
encontrar soluções tecnológicas. A Pró-reitoria de Extensão acaba de lançar um edital de fluxo
contínuo que visa identificar demandas para fomentar ações que estimulem parcerias com o
ambiente produtivo e empresas. A ideia é que pesquisadores e estudantes dos cursos técnicos, da
graduação e da pós-graduação tenham oportunidades de atuação junto aos arranjos produtivos
locais. De acordo com o edital, os demandantes deverão entrar em contato por e-mail e fazer o
requerimento sobre a prestação de serviços tecnológicos. As parcerias deverão abranger atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, visando à maior competitividade
das empresas. Após entrega do requerimento, o coordenador indicado terá prazo de até sete dias
úteis para informar ao demandante sobre o aceite. Entre os serviços que poderão ser prestados
estão: consultorias, assessorias, auditorias, perícias e vistorias; análises, ensaios e calibrações de
campo e/ou em laboratório; manutenção de equipamentos; manutenção de sistemas computacionais; revisão de material bibliográfico; procedimentos clínicos e cirúrgicos; organização de
eventos técnicos e científicos; cursos, treinamentos, palestras e conferências; e outros serviços
especializados relacionados às áreas de atuação das unidades do IFMG.
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Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite
nº036/2019, do tipo menor preço global, objeto: contratação de empresa
de engenharia para execução, com
fornecimento total de mão de obra,
materiais e equipamentos, para a execução da reforma do Complexo Esportivo Água Limpa e Estádio Genival
Alves Ramalho. Empresa vencedora:
Construtora Freire & Freire LTDA
ME, CNPJ 71.053.821/0001-34 com
o valor global de R$23.580,02 para o
lote I – cota reservada e 91.372,81 para
o lote II – cota principal. O Município
de Ouro Preto adjudica e homologa
o presente objeto – Marineth Márcia
Monteiro – Presidente da CPL/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de Licitação nº031/2019, Artigo
24, Inciso I, da Lei 8.666/93, que
tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para a execução,
com fornecimento total de materiais
e equipamentos, das obras e serviços
para a complementação da rede de
drenagem pluvial e contenção na Rua
Rio Das Velhas e na Rua Rio Ipiranga
- Bairro Morro São Sebastião, com o
valor global de R$ 25.775,08 - tendo
como favorecida a empresa Construtora Santos e Martins LTDA – CNPJ:
26.984.060/0001-80. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº45/2020, Artigo 24, Inciso IV, da
Lei 8.666/93, que tem por objeto a
dispensa emergencial de licitação para
aquisição de ambulância de suporte
avançado (tipo D), com finalidade
de uso para o hospital de campanha
na Secretária Municipal de Saúde de
Ouro Preto (SMSOP), com o valor
global de R$ 258.000,00 - tendo como
favorecida a empresa Unividas Veículos Especiais EIRELI - EPP – CNPJ:
07.517.130/0001-45. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de Licitação nº016/2020, Artigo
24, inciso IV, que tem por objeto a
Contratação de serviços de hospedagem para alojamento de policiais
militares, policiais civis e bombeiros
que prestarão serviços de segurança
pública durante o carnaval de Ouro
Preto 2020, tendo como favorecida
a empresa: SR Hotelaria Ltda ME,
CNPJ 09.454.846/0001-76, no valor
de R$ 73.935,00. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o Processo de Inexigibilidade nº049/2020, Artigo 25,
Inciso III, referente à contratação de
shows artísticos da Banda Trio Celulose para atender a demanda de eventos
do Município de Ouro Preto, tendo como favorecida a empresa Rômulo de
Paula Leite da Silva 10326526676 ME
– CNPJ 26.758.395/0001-80, no valor
total de R$ 5.500,00. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público a RETIFICAÇÃO dos
Anexos do Edital de Concorrência
nº 1/2020, publicado no dia 08 de abril
de 2020, (Extrato de Licitação nº
2420) no Diário do Município de Ouro
Preto (DOM), sendo especificamente:
item 1.3.3 e item 6.1 do Anexo III Caderno de Encargos; item 6.4.3 do
Anexo IV - Caderno de Indicadores
de Desempenho, Mecanismos de Pagamento e Garantias; item 47.2 e item
8.1 do Anexo VIII – Minuta de Contrato de Concessão Administrativa; item
4.1.2.8, alínea “d”; item 4.5.2, tópico
“a”; item 5.1.2.11, alínea “g”; e item
5.5.2, tópico “a” do Anexo I – Termo
de Referência. São as retificações. Publique-se. Rogério Alexandre Morais,
Presidente da Comissão Especial de
Licitação (CEL) / PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público a RETIFICAÇÃO na
publicação da Dispensa de Licitação
nº031/2019, Artigo 24, Inciso I, da Lei
8.666/93, 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 da
rede de drenagem pluvial e contenção
na Rua Rio Das Velhas e na Rua Rio
Ipiranga - Bairro Morro São Sebastião. Onde se lê Dispensa 31/2019,
Leia-se: Dispensa 031/2020. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o processo de
Dispensa nº40, Artigo 24, Inciso IV,
da Lei 8.666/93, que tem por objeto
a dispensa emergencial de licitação
para aquisição de equipamentos para o sistema de segurança da nova
upa e do hospital de campanha para
o enfrentamento do Coronavírus,
com o valor global de R$ 38.766,49
- tendo como favorecida a empresa
Ourotec Tecnologia Ltda – CNPJ:
29.774.110/000192. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Dispensa nº48/2020, artigo 24, Inciso
IV, lei 8.666/93- objeto: aquisição de
materiais de limpeza para serem utilizados nos processos de desinfecção e
limpeza das unidades de saúde, sendo
fundamental no combate ao Covid19 no Município de Ouro Preto, com
o valor global de R$ 106.010,00;
tendo como favorecida a empresa
Fabiana Rodrigues Pereira - CNPJ
26.427.828/0001-14. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o processo de
Dispensa nº049/2020 que tem por
objeto Contratação, por dispensa com
fulcro no Artigo 24, XXVI, da Lei nº.
8.666/93, de prestação de serviços
de gestão de urgência e emergência, consistente na administração e
fornecimento de insumos, serviços
médicos, enfermagem, técnico de
enfermagem, motorista, serviços
gerais, administrativos e coordenador geral durante o Carnaval 2020,
compreendido entre o Pré-carnaval
no dia 08/02/2020, e o Carnaval nos
dias 20/02/2020 a 26/02/2020. , com
o valor total de R$ 132.108,57, tendo
como favorecida a empresa Instituição de Cooperação Intermunicipal do
Médio Paraopeba-ICISMEP, CNPJ
05.802.877/0001-10. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o Processo de
Inexigibilidade nº051/2020, Artigo
25, Inciso III, referente à contratação de shows artísticos da Banda
Batucada Ouro Preto para atender a
demanda de eventos do Município de
Ouro Preto, tendo como favorecida a
empresa Karley Rondinelli da Silva
ME – CNPJ 08.296.755/0001-97, no
valor total de R$ 20.000,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o Processo de
Inexigibilidade nº029/2020, Artigo 25, Inciso III , da Lei 8.666/93,
que tem por objeto a contratação de
shows artísticos da cantora “Silvia
Gomes” para atender a demanda de
eventos do Município de Ouro Preto,
com o valor global de R$ 12.000,00;
tendo como favorecida a empresa
Aretha Mariane Bittencourt GallegoCNPJ-24.917.713/0001-82. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público edital, nos
termos propostos, da Tomada de
Preços nº002/2020, do tipo menor
preço global, de objeto contratação
de empresa especializada na área de
engenharia para execução de obras
civis de uma pista de caminhada com
ciclovia na Rua Rio Piracicaba que liga os bairros Morro São Sebastião ao
Morro São João em Ouro Preto-MG.
Protocolo de habilitação e propostas
até o dia 27/05/2020 às 08h30min,
abertura do certame às 09h00min do
dia 27/05/2020, na Superintendência
de Compras e Licitações desta Prefeitura, situada à Praça Barão do Rio
Branco, nº 12, Pilar, em Ouro Preto/
MG. Edital no site www.ouropreto.
mg.gov.br. Maiores informações:
(31) 3559-3301. Marineth Márcia
Monteiro - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público a Ata de Registro de
Preços referente ao Pregão Eletrônico nº03/2020, objeto: – Registro
de Preços para aquisição de laticínios
para atendimento das Unidades Escolares do município de Ouro Preto. – Com vigência pelo período de
27/04/2020 a 27/04/2021. Fornecedor: Amazônia Indústria e Comércio
Ltda, CNPJ nº66.476.052/0001-47.
– Valor registrado: Item 01: R$ 3,59;
Item 02: R$ 4,20. Fornecedor: JVC
Comércio de Alimentos Eireli EPP,
CNPJ nº10.525.331/0001-07. – Valor
registrado: Item 03: R$ 5,45; Item 04:
R$ 6,40; Item 05: R$ 0,79; Item 06:
R$ 2,79; Item 07: R$ 2,65; Item 08:
R$ 3,79; Item 09: R$ 4,22; Item 10:
R$ 5,45; Item 11: R$ 6,40; Item 12:
R$ 0,79; Item 13: R$ 2,79; Item 14:
R$ 2,65. – Superintendência de Compras e Licitações.
Extrato de Contratos
RIJ Construções Eireli. Convite
001/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de capina, roçado e limpeza
geral das escolas municipais. Vigência:
6 meses. Vencimento: 01/10/2020. Valor: R$154.193,00. DO: 02.07.01.12.
361.0031.2060.33903900 - FR: 101 –
Ficha: 293; 02.07.01.12.365.0037.2064
33903900 - FR: 101 – Ficha: 310; 02.
07.01.12.365.0038.2234.33903900FR: 101 - Ficha: 323
Brisa Ônibus S.A. Pregão Presencial 008/2020. Objeto: O objeto do
presente instrumento contratual é a
concessão onerosa para fins comerciais, de espaço para instalação de
guichês, sendo remunerada mensalmente. Lote I. Vigência: 12 meses..
Vencimento: 15/04/2021. Valor: R$
14.239,68.
Souza e Souza Alimentos e Varejo
Ltda. Pregão Presencial 008/2020.
Objeto: O objeto do presente instrumento contratual é a concessão
onerosa para fins comerciais, de espaço para instalação de loja, sendo
remunerada mensalmente. Lote V.
Vigência: 12 meses. Vencimento:
15/04/2021. Valor: R$7.236,00.
Alvorada Construções Ltda. – ME.
Convite 039/2019. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
mão de obra, materiais e equipamentos, para a reforma da edificação que
abriga a Escola Municipal de Educação Infantil Cirandinha, localizada
na Rua 24 de Julho – Morro Santana.Vigência: 6 meses. Vencimento:
16/10/2020. Valor: R$44.041,99.
DO: 02.07.01.12.365.0035.1049.33.
90.39.00 FR 101 Ficha 304.
Inovar Construções e Comércio Ltda. – ME. Convite 003/2019. Objeto:
2º aditivo do valor. Valor: R$49.250,72.
DO: 02.12.02.16.482.0087.1109.3390
3900 FR100 FP 647.
Inovar Construções e Comércio
Ltda. Dispensa 038/2020. Objeto:
contratação de empresa de engenharia
para a execução, com fornecimento
total de mão de obra capacitada, materiais, equipamentos para a implantação
do Centro Avançado de Enfrentamento
ao Coronavírus, localizado na Rua
Desidério de Matos, s/n, Bairro Padre
Faria.Vigência: 180 dias. Vencimento: 27/09/2020. Valor: R$622.515,78.
DO: 02.15.01.10.302.0065.2120.3390
3900 FR102 FP 979.
SR Hotelaria Ltda. Dispensa
16/2020. Objeto: Contratação de serviço de hospedagem para atendimento
à Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros durante a realização do Carnaval. Vigência: 03 meses. Vencimento:
21/05/2020. Valor: R$73.935,00.
DO:02.09.01.23.6950.059.22703390.3900FR 100 Ficha 470.
Unividas Veículos Especiais Eireli.
Dispensa 045/2020. Objeto: aquisição
de ambulância de suporte avançado
(tipo D), com finalidade de uso para
o Hospital de Campanha do Município. Vigência: 02 meses. Vencimento:
17/06/2020. Valor: R$ 258.000,00.
DO:02.015.001.10.302.0065.2120
4490.5200 FR100 FP 985.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Não se justifica

Vivemos tempos difíceis. Estamos todos estressados, tensos,
preocupados com o que estamos vivendo e mais ainda com o que
pode estar por vir. A quarentena deixa as pessoas tensas e os que
precisam sair o fazem com medo. Esta sensação generalizada de
impotência nos deixa desanimados e isto é natural, mas não podemos deixar que estas sensações negativas se tornem mais fortes do
que nós mesmos.
O estresse é justificável, o cansaço e o desânimo também, mas
mesmo sendo as sensações justificáveis, os atos que elas estão provocando em algumas pessoas não o são. Estar ansioso, nervoso ou
tenso não significa poder sair por aí agredindo os outros e xingando
todo mundo, como se fossem culpados pelo que estamos sentindo.
Não estamos mais à beira do caos, e sim dentro dele, seja governamentalmente, socialmente, economicamente e, de todos o pior, no
setor de saúde. É exatamente por isto que precisamos fazer de tudo
para manter nossa sanidade mental. Em lugar de justificar agressões
verbais e até físicas pelo nervosismo, procurar controlá-lo e olhar para o outro com mais tolerância.
Fala-se muito em intolerância, mas muitos continuam mais intolerantes do que nunca. Qualquer atitude, por mais insignificante que seja, é motivo para más respostas, “patadas”, gritos, etc., isto sem contar
os palavrões, que já fazem parte do vocabulário do brasileiro, como se
fosse a coisa mais normal do mundo. Não é e nunca vai ser. Palavrões
e palavras de baixo calão não são sinônimos de “modernidade” como
alguns querem fazer crer, são falta de educação, e se pensar assim é
ser antiquado, então eu sou antiquada, com muito prazer.
Da mesma forma, agressões gratuitas não são “resultado desse
estresse todo”, e sim falta de empatia, intolerância, falta de pensar no
outro. Por mais exaurida que a pessoa esteja, nada justifica descontar em alguém a sua exaustão.
Não me refiro a um ou outro caso isolado, quando alguém perde
a cabeça e tem uma atitude momentânea, da qual depois se arrepende, pois somos humanos e estamos todos sujeitos ao erro, pode
acontecer com qualquer um. O que não pode é este erro ser recorrente e visto como natural. Não é natural sair aos gritos um com o
outro por bobagens, não é normal distribuir ofensas a torto e a direito,
xingar Deus e o mundo toda hora ou colocar um palavrão depois de
cada palavra ao formular uma frase. Não existe quarentena, estresse ou preocupação que justifique isto. Pelo contrário, quanto mais a
pessoa se sentir tensa, mais ela deve procurar ser gentil. Ou, pelo
menos, deveria ser assim.

-feira, 8 de maio/2020
O LIBERAL Ed.1387 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net

5

Começam os trabalhos do PAC
das Encostas em Ouro Preto
Prefeitura conta com a colaboração da população para
que o levantamento topográfico possa ser realizado

Ouro Preto acaba de receber
uma excelente notícia! As verbas
do tão esperado PAC das Encostas
e do Decreto Estadual de Calamidade Pública começaram a ser
repassadas ao Município, e os trabalhos já foram iniciados.
Uma equipe da empresa Hidros está na cidade desde segunda-feira, 4 de maio, realizando o
levantamento topográfico dos locais onde serão realizadas as obras
para, enfim, resolvermos o histórico problema de deslizamentos que
atinge esses locais em épocas de
chuvas.
As ruas e bairros contemplados são os seguintes:
• Padre Carmélio – Bairro
São Cristóvão; • Rua 24 de Julho
– Morro Santana; • Rua Perita –
Alto do São Francisco; • Rua P.
João Goulart – Bairro Taquaral; •
Rua do Pinheiro – Alto do Morro
São Sebastião; • Rua Quinze de
Agosto – Morro Santana; • Rua
Quintiliano Maciel – Bairros Morro da Queimada e Taquaral; • Rua
Ver. Miguel Alves Pereira – Morro

Mapa de todas as áreas de risco em Ouro Preto

do Piolho.
Para a realização desta etapa,
a equipe precisa da autorização
de alguns proprietários para entrar
em terrenos particulares. Sabemos
que este é um momento crítico de
pandemia em todo o mundo, mas
o levantamento topográfico é essencial para que a obra possa ser
realizada.
A população não precisa se
preocupar: toda a equipe da Hi-

dros está devidamente identificada, com equipamentos de topografia e EPIs necessários seguindo as
recomendações da Organização
Mundial de Saúde.
Não há nenhum contato físico com os proprietários e todo o
trabalho é feito na área externa do
terreno, sem a necessidade de entrar na casa.
Essa é uma grande conquista
para Ouro Preto. Colabore!

Escola Alfredo Baeta
recebe acervo fotográfico
no seu centenário

A Escola Municipal Alfredo Baeta, que integra rede municipal de ensino e
atende alunos do 1º período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, foi inaugurada em 9 de novembro de 1920. Dentre as ações previstas para
comemorar os 100 anos da escola, a Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP,
cedeu gentilmente a restauração de 12 fotografias pertencentes ao acervo da entidade. Tanto as fotos como suas antigas molduras foram restauradas pelos alunos
do Curso Técnico em Conservação e Restauro, sob orientação das professoras
Bianca Monticelli e Poliana Reis, com apoio técnico das restauradoras Elisa Diniz, Roberta da Silva e Ludmila Ribeiro. De acordo com a diretora, Maria Regina
Gonzaga, nas fotografias constam as imagens dos antigos dirigentes, e até do
próprio Alfredo Baeta, que doou o terreno para a construção de sede própria da
instituição, quando este ocupava o cargo de presidente da Câmara Municipal de
Ouro Preto. “São registros importantes da memória da nossa instituição de ensino, que agora, graças ao apoio da Faop, serão preservados”, explica.
Centenário - Apesar das dificuldades geradas pela pandemia, a diretora,
professora Maria Regina Gonzaga, e a vice-diretora, professora Ana Maria de
Paula Gallisa, permanecem empenhadas em fazer com que os 100 anos da Es-

cola Municipal Alfredo Baeta sejam
lembrados. Para isso, elas estão dedicadas na organização e promoção
de ações relacionadas ao histórico da
entidade, dentre elas, a publicação de
um livro comemorativo.
Outra meta para este ano é a
realização de uma campanha para
angariar fundos para a realização de
reformas, construção de uma quadra
e aquisição de um parquinho para as
crianças. Aos que puderem contribuir
de qualquer forma, o contato é (31)
3551-2731, ou pelo e-mail: alfredobaeta2009@hotmail.com

Famílias seguem sendo beneficiadas
com cestas básicas em Ouro Preto
1.500 já foram atendidas, 2.000 serão contempladas nos próximos dias

Ane Souz

A Secretaria de Assistência
Social da Prefeitura de Ouro Preto
continua promovendo a entrega de
cestas básicas às famílias que precisam de benefícios eventuais.
A iniciativa ocorre durante
todo o ano, no entanto, a procura
pelo auxílio aumentou em virtude
da pandemia da Covid-19. Até o
momento, a equipe já atendeu cerca de 1500 famílias com a doação
de cestas básicas.
Estão sendo priorizados os
inscritos no Bolsa Família e que
tenham crianças matriculadas em
creche ou na rede municipal de
ensino. Algumas famílias estão
recebendo também um kit da agricultura familiar.
As entregas estão sendo feitas
em domicílio para evitar aglomeração em postos de distribuição e
evitar que as pessoas tenham que
sair de casa neste período de distanciamento social.
A segunda etapa, que pretende
atender a aproximadamente mais
2000 famílias, teve início na última quinta-feira, 30, abrangendo os

distritos de Cachoeira do Campo,
Amarantina, Santo Antônio do
Leite e os bairros Alto da Cruz,
Morro Santana, Morro da Queimada e Saramenha.
Quem se enquadra no perfil de
prioridade e ainda não recebeu a
cesta, pode entrar em contato com
a Secretaria, de segunda a sexta
feira, de 10h às 16h, pelos telefones 3559-2969 ou 3559-3248, para atualização de cadastro. Não há
atendimento presencial.
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Ouro Preto supera meta de vacinação contra
gripe e anuncia início da 3ª fase da campanha
Seguindo a agenda estabelecida pelo Ministério da Saúde, a
Campanha Nacional de Vacinação
contra a Gripe começou em todo o
Brasil no dia 23 de março de 2020.
Na primeira etapa, foram vacinados grupos prioritários, trabalhadores da saúde e pessoas acima de
60 anos. A segunda etapa, iniciada
em 22 de abril, foi voltada aos
portadores de doenças crônicas,
alunos da APAE, funcionários do
sistema prisional, população privada de liberdade, profissionais
das forças de segurança e salvamento (bombeiros, brigadistas e
militares), e também aos caminhoneiros e motorista e cobradores do
transporte coletivo.
Em razão do isolamento social imposto pelo cenário atual de
pandemia, a Prefeitura de Ouro
Preto optou por levar a vacina até
as pessoas, e os agentes da saúde
percorreram os bairros e distritos
para aplicar as doses.
Apesar das dificuldades decorrentes dessa nova estratégia,
a Secretaria Municipal de Saúde
informou que, até o dia 6 de abril,
foram vacinados 11.484 idosos,
superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de

Ane Souz

Vacinação de idosos aconteceu de porta em porta

promover a imunização de 90%
dos idosos, ou seja, 7.870 pessoas
em Ouro Preto, segundo os dados do IBGE. Além dos idosos,
a campanha também já vacinou
1.441 trabalhadores da Saúde e
outras 1.922 pessoas dos demais
grupos prioritários. Com um total
de 14.847 doses aplicadas no Município.
A terceira fase da Campanha
de Vacinação contra Gripe inicia-se na próxima segunda-feira, 11
de maio. Além dos públicos das
fases anteriores, a vacinação irá

priorizar crianças de 6 meses a 5
anos, gestantes e puérperas (com
recém-nascidos até 45 dias após
o parto). A vacinação agora é realizada nas Unidades Básicas de
Saúde.
É importante saber que a vacina distribuída nessa campanha
protege contra os vírus Influenza
A (H1N1), Influenza B e Influenza
A (H3N2). Mesmo não tendo eficácia contra o coronavírus, auxilia
na exclusão do diagnóstico para o
Covid-19, já que os sintomas são
bastante parecidos.

Aceop e Prefeitura de Ouro Preto iniciam
campanha para movimentação do comércio
A pandemia do coronavírus exigiu
das pequenas empresas - inclusive as
ouro-pretanas - a criação de um movimento de vendas de modo remoto, seja
por internet ou telefone.
O comitê de avaliação e planejamento da reabertura gradual e segura,
criado a partir do Decreto 5.689, reforça o comprometimento com a retomada econômica, mas apenas após a garantia de segurança com a saúde.
Para minimizar os impactos econômicos durante a crise do COVID-19, a
comunicação da Associação Comercial

de Ouro Preto e da Prefeitura Municipal de Ouro Preto irão disponibilizar
gratuitamente, a partir de hoje (6) seus
canais de comunicação para a divulgação dos pequenos comércios da cidade
e distritos.
A campanha está alinhada com as
informações captadas através da Pesquisa realizada sobre o cenário econômico de Ouro Preto, no mês passado.
A intenção da Campanha vem de
encontro a dois pontos importantes do
comércio em tempos de pandemia. O
primeiro diz respeito aos clientes, que

precisa encontrar novas formas de
aquisição de produtos e serviços, e tem
utilizado os canais online (internet, aplicativos e telefone).
Para ser divulgado nos canais de
comunicação da ACEOP e da Prefeitura de Ouro Preto é simples. A empresa,
de qualquer segmento, que quiser figurar na Campanha, basta encaminhar a
oferta ou promoção para o e-mail compreemouropreto@gmail.com ou ainda,
em horário comercial, encaminhar um
Whastapp com as informações para o
número (31)3551-1469.

Casa Bandeirista
recebe exposição
permanente e projeta ser
transformada em Museu

A Casa Bandeirista, conhecida também como Casa de Pedra ou Setecentista, localizada próximo à Igreja em devoção a São Gonçalo do Amarante no distrito de Amarantina, resguarda em sua história a passagem dos
bandeiristas pelos caminhos de Minas entre os séculos passados.
Construída no século XVIII para receber os desbravadores paulistas
para pouso e abastecimento dos tropeiros que percorriam os caminhos do
ouro, época em que a região do distrito de Cachoeira do Campo também se
desenvolvia economicamente na agricultura, a Casa Bandeirista foi declarada “Patrimônio Nacional” em 1963 pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN). Desde 2012, vem recebendo investimentos
da Prefeitura com o objetivo de transformar o espaço em local de visitação,
remetendo às memórias da época.
As obras de restauração do casarão (que estava em ruínas) se iniciaram
em 2012 e, após a readaptação, o espaço vinha sendo utilizado para reuniões
e práticas culturais, como oficinas, workshops e trabalhos artesanais para a
comunidade.
Em 2020, a Secretaria de Cultura e Patrimônio conseguiu recursos de
medida compensatória de um empreendimento comercial na região para
realizar a ambientação do espaço, com mobiliário de época e historiografia,
criando uma exposição de longa duração. Foi desenvolvido, pela própria Secretaria, um projeto museológico para tentar fazer dessa ação uma exposição
permanente, e transformar a Casa em um Museu Municipal, a exemplo do
Museu Casa dos Inconfidentes.
Segundo o idealizador do projeto, o ex-secretário Zaqueu Astoni, “todo
o museu está pronto e este foi desenvolvido sem ônus para o município, com
recursos obtidos junto a uma medida compensatória. A parte histórica receberá uma expografia que evoca o período dos bandeirantes, as Cavalhadas,
a formação do Distrito de Amarantina e sua importância pra Ouro Preto. O
anexo da Casa Bandeirista receberá todos os equipamentos para se tonar
um espaço multiuso, com auditório completo, cadeiras, mesas, computador,
televisor, Datashow e sonorização. Ainda será instalado um outdoor na rodovia convidando as pessoas a conhecerem o espaço”.
De acordo com o museólogo responsável pela exposição permanente e
servidor do Município, Hudson Augusto Silva, a exposição de longa duração, contará um pouco sobre a história e as origens de Minas Gerais, Ouro
Preto e Amarantina. “A exposição irá destacar a cultura, o patrimônio, as
tradições, os festejos populares e religiosos e a memória bandeirista. O acervo será composto por móveis de época e antiguidades, além de fotografias
antigas, atuais e textos informativos”, ressalta Hudson.
Além do mobiliário de época, a Casa Setentista receberá uma imagem
de São Gonçalo de mais de 300 anos vinda de Portugal e um oratório mineiro setecentista, para enriquecer o acervo e valorizar a cultura, além de ser um
incentivo para desenvolver e fomentar o turismo no distrito de Amarantina.

Casa
Setentista
receberá
uma imagem de
São
Gonçalo
de mais
de 300
anos
vinda de
Portugal
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Marianense lança
documentário sobre
padrões de beleza feminina
GLAUCIENE OLIVEIRA
UBM Ouro Preto

No sábado (08) será lançado
oficialmente o Documentário
Múltiplas, produzido pela jornalista marianense Stefanny Rolim. A estreia online acontecerá
através da página de facebook
da União Brasileira de Mulheres
(UBM Ouro Preto) organização
da qual Stefanny faz parte. A
exibição terá início às 18h e
após haverá um bate-papo com
as participantes.
Na obra sete mulheres contam, por meio de entrevistas,
suas experiências pessoais e
opiniões relacionadas à beleza
feminina ao longo de suas vidas.
Cada uma das entrevistadas traz
de formas distintas uma ruptura
da idealização da mulher bonita,
compartilhando suas insatisfações vividas pela pressão estética, promovendo um manifesto a
favor da liberdade, da diversidade, e da beleza, em suas múltiplas manifestações.
A produção foi criada como Trabalho de Conclusão do
Curso de Jornalismo (TCC) que
foi defendido pela jovem em
dezembro de 2019.
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Teste rápido é usado para
confirmar 80% dos casos de
coronavírus em Mariana
Dos 21 casos positivos, 17 foram confirmados
através do teste rápido

GLAUCIENE OLIVEIRA

De acordo com o Boletim Epidemiológico emitido pela Prefeitura de Mariana, nesta quarta-feira
(06) o município possui 21 casos
confirmados de coronavírus. Entre
os casos positivos, 17 foram confirmados através de teste rápido realizado pela equipe de saúde do município, o que corresponde a cerca de
80% dos casos confirmados.

De acordo com a Recomendação Técnica Nº 27, os testes rápidos são realizados em pessoas que
apresentem Síndrome Respiratória
Aguda e estejam hospitalizados.
Além disso, em parentes que moram na mesma residência de pessoas infectadas, em pacientes em
monitoramento que apresentarem
sintomas, em todos os profissionais da saúde sintomáticos e em
óbitos suspeitos.
Há uma indicação para que a
realização do teste seja feita apenas em pacientes a partir do sétimo dia de sintomas, pois somente
após este prazo o exame apresentará uma alta precisão. O método
consiste na coleta de sangue com
processamento do material e análise a partir do soro.
Segundo a médica responsável
pelo acompanhamento dos casos
de COVID-19 em Mariana, Dr.
Danuta Niquini, o teste rápido faz
a detecção de anticorpos anti-coronavírus, que são produzidos pelo nosso organismo. “Temos dois
anticorpos avaliados no teste rápido, o IGG, que indica se o paciente
foi exposto ao vírus; e o IGM, que

aponta que a pessoa foi exposta e
além disso, está com a doença em
atividade, no momento”, explicou.
Danuta destaca que a grande
vantagem dos testes rápidos está
na rapidez dos resultados. “Demora entre duas horas a dois dias
para o resultado ser liberado pelo
município”, afirmou.
Números
Entre os 19 casos confirmados, está um óbito e quatro recuperados, apenas um paciente está
hospitalizado e os demais seguem
em isolamento domiciliar.
Atualmente, há 56 casos descartados e cinco pacientes estão
sob investigação, quatro internados e um em isolamento domiciliar, ambos aguardando liberação
de exames pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED).
Outros 200 pacientes seguem
em monitoramento pelo comitê.
Esses estão em isolamento e serão
acompanhados durante 14 dias
pois não se enquadram nos critérios para coleta de exame. Até o
momento, 687 pessoas receberam
alta do monitoramento.
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Rodovia que liga
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Mariana a Brumadinho
Prefeitura de Mariana atua para
será duplicada
Ed.1387 - Sexta-feira, 8 de maio/2020
MARIANA

Na manhã desta quinta-feira (30), o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, anunciou a duplicação da rodovia que liga a cidade de
Mariana a Brumadinho. A medida será iniciada a partir da assinatura do acordo entre o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) e o Governo do Estado e atrairá futuros investimentos. Nas palavras do prefeito, a ação afetará positivamente
Mariana, bem como todo o estado de Minas Gerais.
Em seu pronunciamento, Duarte afirmou que o projeto está
sendo discutido há algum tempo entre o BDMG, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Governo Federal
e Governo do Estado. O chefe do Executivo demonstrou muita
satisfação ao anunciar a duplicação da rodovia. “É uma notícia
que vai transformar a nossa realidade. As duas cidades terão essas medidas, que irão compensar uma parcela do que ambas
vêm sofrendo pós-rompimento. Essa duplicação vai trazer para
a nossa região investimentos que mudarão a realidade do nosso
município” disse o prefeito, destacando, ainda, a situação atual,
com a pandemia do novo coronavírus. “Em um momento tão
difícil como este, essa é uma excelente notícia. Tenho a certeza
que marcamos o nosso nome para a eternidade na história de
Mariana, com este projeto que vai ficar para a história do Brasil”.
O BDMG será o órgão responsável por coordenar e integrar
os estudos de viabilidade necessários à modelagem do projeto,
bem como apoiar a secretaria estadual. Ainda de acordo com o
que foi divulgado, as ações também têm como foco a dinamização da economia e do turismo nas duas cidades. A previsão do
lançamento do edital e assinatura do contrato é para até o final
do próximo ano e o cronograma já leva em consideração o período de isolamento social.
Há uma reunião prevista para acontecer na próxima semana,
na sede do BID, em Brasília, e reunirá representantes dos municípios, estado e banco, para discussão das garantias e demais
assuntos referentes ao projeto.

Obras dos reassentamentos
de Bento Rodrigues e Paracatu
têm retorno gradual
Intervenções no aterro sanitário de Mariana e na
cachoeira de Camargos também são retomadas
desde terça-feira

Desde terça-feira, 5 de maio, a Fundação Renova retoma de forma gradual algumas obras civis em Mariana, incluindo atividades nos reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e na modalidade do reassentamento familiar. A decisão de retomada das obras civis considera a Deliberação nº 17 do Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo de Minas
Gerais, que inclui o setor da construção civil na lista de atividades e serviços
essenciais. As atividades foram paralisadas em 23 de março como medida emergencial de prevenção e segurança frente à pandemia da Covid-19 e
seguiram o Decreto Municipal de Mariana 10.030/20. A retomada das atividades acontecerá em etapas, com um número reduzido de trabalhadores
para evitar aglomerações, e seguirá orientações da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e do município de Mariana, conforme o Decreto Municipal
10.071, de 30 de abril de 2020. A obra de readequação do Aterro Sanitário
de Mariana também será retomada. Serão cerca de 35 trabalhadores para
intervenções como montagem da estrutura do galpão de triagem e finalização do prédio administrativo, além dos processos de terraplenagem. Durante a paralisação das obras no local, apenas os serviços essenciais, como
o recebimento do lixo e seu recobrimento, continuaram acontecendo, com
as devidas medidas de segurança. A obra de readequação permitirá que os
resíduos sejam inseridos em locais devidamente impermeabilizados, a fim
de impedir o contato do lixo com o terreno natural.

diminuir fila de pagamento do
Auxílio Emergencial
GLAUCIENE OLIVEIRA

Muitos beneficiários do programa Auxílio Emergencial, concedido pelo Governo Federal,
estão relatando, desde o princípio,
problemas no cadastro e movimentação do dinheiro. Nesta semana,
com o início do calendário de saque
em dinheiro direto da poupança digital, filas e aglomerações de pessoas em agências da Caixa foram
registradas em diversas partes do
país, inclusive na Região dos Inconfidentes.
Na tentativa de suavizar os impactos da situação das pessoas que
precisam enfrentar as filas a Prefeitura de Mariana instalou, nesta
quinta-feira (07), uma estrutura na
Praça da Sé, para receber os cidadãos que estão aguardando para
retirar o auxílio ou fazer demais
serviços bancários. O local conta
com tenda, cadeiras espaçadas e
um banheiro público.
O espaço foi planejado a partir de uma solicitação do vereador
Juliano Duarte (PPS). “Foi uma
iniciativa que vimos na Prefeitura
de Itajubá e solicitamos ao executivo que fizéssemos o mesmo. Além
de ser mais confortável, garante
o distanciamento entre as pessoas
para evitar a disseminação do COVID-19”, destacou.
O auxílio e a inclusão digital
O Auxílio Emergencial é um
benefício financeiro destinado a
trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais (MEI)
autônomos e desempregados. Tem
como objetivo fornecer proteção
emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus.
O auxílio de R$ 600 será pago
por três meses, para até duas pessoas da mesma família. Para as famílias em que a mulher seja a única
responsável pelas despesas da casa,
o valor pago mensalmente será de
R$ 1.200,00.
Para quem não recebe Bolsa
Família ou não está inscrito no Cadastro Único (Cadúnico) o benefício só pode ser solicitado por meio

do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site da agência bancária. No caso de quem optou receber por meio da poupança digital, a
movimentação dos valores também
depende do uso de um outro aplicativo, o Caixa Tem.
Especialistas financeiros dizem
que, em meio à pandemia do coronavírus, o uso de meios digitais
para o cadastro e pagamento do
auxílio faz sentido, mas acreditam
que algumas medidas poderiam ter
sido tomadas para facilitar o acesso
da população aos valores e evitar
aglomerações, pois o benefício é
focado em pessoas de baixa renda,
que muitas vezes não têm habilidade com os meios digitais.
O presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, reconheceu, durante
uma coletiva de imprensa, realizada nesta terça-feira (05), que os
problemas são gerados pela falta de
conhecimento de parte dos beneficiários sobre o uso do aplicativo. De
acordo com o presidente, cerca de

Juliano Duarte

30 milhões dos contemplados com
o auxílio não tinham conta bancária.
Pedro afirma ainda que os
problemas tendem a diminuir nas
próximas semanas, à medida que
os usuários se habituarem com as
plataformas online. "É um conjunto
de coisas. Por isso que esse primeiro movimento foi muito importante para que muitas dessas pessoas,
milhões de brasileiros que nunca
tinham usado um celular para realizar pagamentos, começassem a
aprender", explicou.
Segunda parcela
O calendário de pagamento da
segunda parcela do Auxílio Emergencial ainda não foi divulgado pela Caixa. De acordo com Pedro, o
próximo pagamento deve ser mais
rápido, pois o governo já possui
uma base de dados das pessoas que
devem receber o benefício. Ele informou ainda que os próximos pagamentos serão feitos com "datas
espaçadas" e com novas estratégias
para evitar problemas e filas.
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Educação remota mantém alunos ativos em Itabirito
Blocos pedagógicos criados por docentes da rede municipal estão disponíveis no
site da Prefeitura durante quarentena e já tiveram mais de 21,3 mil acessos

A Prefeitura de Itabirito disponibiliza em seu site blocos pedagógicos com atividades escolares para
crianças do ensino fundamental e
pré-escola. O material engloba a
maior parte das disciplinas curriculares e pode ser baixado gratuitamente em PDF. A intenção é manter
as crianças em atividade enquanto
as aulas continuam suspensas durante o isolamento social. “Nós só
fazemos a mediação. Quem cria
as apostilas e executa as ações de
fato são os professores, supervisores e diretores escolares”, explica a
secretária municipal de Educação,
Iracema Mapa.
A cada semana, são disponibilizados novos blocos de exercícios.
Para ter acesso, basta acessar o site da Prefeitura e clicar no banner
que está logo na página inicial. O
interessado também pode acessar
diretamente o link http://www.
itabirito.mg.gov.br/blocos-de-atividades-pedagogicas/. “Não é necessário imprimir os exercícios. Basta
ler pela tela do computador ou do
celular e responder no caderno”,
sugere a secretária.
As atividades são de caráter
apenas suplementar e não contam
pontos, já que nem todas as famílias
possuem acesso à internet. Porém,
a adesão tem impressionado. A
maior parte dos pais recebe o material via whatsapp, por meio dos
grupos criados pelos professores,
que enviam as apostilas diretamente pelo aplicativo, tiram dúvidas e
mantêm o pique da turma. A média

de adesão aos exercícios é de 84%,
com mais de 21,3 mil acessos pelo
site da Prefeitura nos três primeiros
blocos.
O pequeno Heitor Augusto, de
cinco anos, cursa o 1º ano da Escola
Municipal Guilherme Hallais França e está firme nos estudos em casa.
A mãe, Cristina Braga, diz que põe
o filho para estudar nos mesmos
horários das aulas, pois assim ele
não perde tanto a rotina. “A professora nos dá suporte pelo grupo de
mães, no celular, e isso ajuda bastante a manter as crianças com foco
nos estudos”, avalia.
Os irmãos Pedro Emanuel Martins Braga, de 12 anos, e João Lucas
Martins Braga, de 11 anos, são alunos da Escola Municipal Ana Amélia Queiroz e também dispõem da
educação remota oferecida pela Prefeitura para se manterem ativos durante a quarentena. “Eu ajudo meu
irmão mais novo quando ele tem
dificuldade e, quando aperta, chamo
minha mãe, que já foi professora,
para ajudar”, conta Pedro.
Muitos professores vão além
dos blocos de exercícios e aproveitam datas comemorativas para
enviar atividades temáticas para os
alunos, como no Dia do Índio, celebrado em 19 de abril. Outra vantagem do formato online é que não
tem necessidade de impressão, já
que basta ler os exercícios na tela e
desenvolve-los no caderno e aguardar os blocos da semana seguinte,
que vêm com as respostas dos exercícios anteriores.

Heitor faz exercicio online em casa

Os irmãos Pedro Emanuel e João Marcos
estudam juntos

Pedro ajuda o irmão mais novo João
a resolver os exercícios

Pequeno Heitor mostra trabalho
desenvolvido online

GM de Itabirito orienta população
sobre uso de máscaras
Durante a ação os agentes doam máscaras para
os moradores que estão sem a proteção

Prefeitura de Itabirito
realiza treinamento para
volta da coleta seletiva
O serviço de coleta seletiva está de volta em Itabirito. E para melhor
segurança dos coletores, a Prefeitura realizou um treinamento sobre o
combate ao coronavírus e as melhores práticas para preservar a saúde.
“Foi um momento importante para esclarecer dúvidas e destacar como
o trabalho deles é essencial para o meio ambiente. E, para a retomada do
serviço, todos precisam estar cientes dos cuidados necessários para evitar o contágio e cuidar da saúde”, destaca Frederico Leite, secretário de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Na oportunidade, a Prefeitura entregou Equipamentos de Segurança
Individual (EPI) para todos os associados da Ascito e da Reciclar, que são
as responsáveis por recolher os recicláveis em Itabirito. “A coleta seletiva
está voltando e você tem que continuar exercendo seu papel de cidadão,
tratando seu material, desde a comercialização até o descarte”, ressalta
Jennifer Thais Santos Fernandes, da Ascito.
Para a retomada segura da coleta seletiva, cada coletor recebeu duas
máscaras reutilizáveis e um óculos de proteção. Ainda, em parceria com
o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), os
associados também receberam um protetor facial, que foi fabricado pelos
alunos do campus Itabirito.
O infectologista da Prefeitura, Dr. Marcelo Araújo, também participou do treinamento. O especialista respondeu perguntas e explicou a
importância de trabalhar com responsabilidade e uso correto dos equipamentos de segurança. “Estamos trabalhando para que a coleta seletiva
possa acontecer da forma mais segura possível, e esse dia de treinamento
foi fundamental para a retomada do serviço. Agradeço a todos os envolvidos e contamos com a parceria da população para continuar separando
o lixo reciclável”,
conclui o secretário de
Meio Ambiente.
O serviço de coleta seletiva recomeça
nesta quarta-feira, dia
06, com a rota usual
em toda Itabirito.
Mais informações pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente: (31) 3561-4008.

Além de distribuir máscaras agentes da Guarda Municipal
fazem a conscientização da população

Doações foram possíveis após o apoio de senhoras
que fabricaram as máscaras

A Guarda Municipal de Itabirito
realiza a orientação e distribuição de
máscaras pela cidade, a fim de deixar
a população informada a respeito do
uso obrigatório do equipamento de
proteção, a partir do Decreto Municipal nº 13136, de 14 de abril, que visa
a prevenção ao coronavírus.
“Estamos sempre atentos às demandas da cidade e com a prevenção
à Covid-19 não é diferente. Trabalhamos em diversas frentes como
nas barreiras sanitárias e na conscientização da população para o uso das
máscaras. Além de proporcionar segurança queremos também dar conforto e bem-estar aos itabiritenses”,
destaca o agente Lopes, comandante
da Guarda Municipal de Itabirito.
A distribuição das máscaras com
orientações sobre a Covid-19 teve
início no dia 22 de abril a partir da
doação de 60 máscaras produzidas
por cinco voluntárias. “Mesmo em
épocas difíceis para todos, é possível observar boas ações das pessoas.
As senhoras Sandra, Tereza, Raquel,
Aparecida, e Mariângela são um
ótimo exemplo de solidariedade.
Elas são conhecidas como as ‘vizinhas solidárias’ e confeccionaram as
máscaras para serem utilizadas para
prevenção do coronavírus”, explica
o guarda municipal Caldeira. Nos
próximos dias mais 110 máscaras serão entregues para a população pelos
agentes da Guarda Municipal.
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Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina. Referência: Pregão
Presencial nº025/2020, nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Tripui Serviços e
Comércio Eireli e Maria Geralda da Silva
Braga & Cia Ltda. Objeto: Para registro de
preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada no fornecimento de materiais de cantina e produtos de
limpeza a serem utilizados rotineiramente
nas unidades e dependências do SAAE de
Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I do edital. Perfazendo este contrato
um Valor Total: R$63.143,30 (sessenta e
três mil cento e quarenta e três reais e trinta
centavos). Forma de pagamento: 10 (dez)
dias corridos após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate
31/12/2020. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
05/05/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº042/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº026/2020, Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de tornearia para atender o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto
do Município de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada Eletromecânica Mani Ltda. EPP, perfazendo este pregão um valor total de R$24.642,00 (Vinte
e quatro mil seiscentos e quarenta e dois
reais), Itabirito / MG, 06/05/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente
do SAAE.
Extrato de Contrato de Pessoa Jurídica
Especializada no Serviço de Tornearia. Referência: Processo Licitatório
nº042/2020, na modalidade Pregão Presencial nº026/2020, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Eletromecânica Mani Ltda. ME. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de tornearia para atender o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto
do Município de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I, do edital. Valor
total deste contrato: R$24.642,00 (Vinte
e quatro mil seiscentos e quarenta e dois
reais), Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2020. Data da
assinatura do contrato: 06/05/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente
do SAAE.
Reabertura do Pregão Presencial –
019/2020 - Encontra-se aberto na sede do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito – MG situado à Rua Rio Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo
Licitatório n° 035/2020, na Modalidade de
Pregão Presencial nº019/2020, Objeto:
Aquisição de Asfalto Frio, para ser utilizado em pequenos reparos proveniente de
manutenções do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento
Sanitário da sede do SAAE no Município
de Itabirito - MG, conforme especificações
do anexo I do edital. No dia 25/05/2020 às
09:00 horas, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.

Projeto de Lei discute Sistema
de Compliance em Itabirito
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drjoaodecarvalho@yahoo.com.br
drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito. Ato do Diretor Presidente, portaria SAAEITA/ 063/2020,
Conceder, a requerimento, férias prêmios
prevista no art. 122 e 123 da Lei 3003, a
partir do dia 01 de maio de 2020 ao dia 30
de maio de 2020 para o servidor Raimundo
Nonato Ribeiro. Itabirito, 30/04/2020, 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 nº045/2020,
na modalidade de Pregão Presencial
nº025/2020. S.R.P. nº010/2020. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de cantina e
produtos de limpeza a serem utilizados rotineiramente nas unidades e dependências
do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I do edital. Empresas
Vencedoras e Habilitadas: Maria Geralda da
Silva Braga & Cia Ltda. e Tripui Serviços
e Comércio Eireli perfazendo este pregão
um valor total de R$63.143,30 (sessenta e
três mil cento e quarenta e três reais e trinta
centavos), Itabirito / MG, 05/06/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
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A mãe devia
ser eterna

Nesta quarta-feira (6), os vereadores realizaram uma reunião interna para discutir o Projeto
de Lei (PL) nº 54/2020 que visa instituir o Sistema de Compliance (Controladoria Geral) em
Itabirito (MG). O órgão vai exercer poder de fiscalização sobre as atividades da Prefeitura,
prestando informações de interesse público à Câmara Municipal, ao Ministério Público e demais entidades fiscalizadoras. O Projeto de Lei já foi analisado pelo Departamento Jurídico
da Câmara. Na reunião, os vereadores discutiram as possíveis mudanças no texto para melhor
eficácia do projeto. O PL é o resultado de um trabalho conjunto entre Ministério Público, o
Poder Executivo e o Poder Legislativo.

“MÃE é mãe. Genitora é a tua. Progenitora é a Vó”,
segundo um dos maiores oradores políticos do século
passado, Carlos Lacerda. Há um mundo de ideias precisas, corretas e verdadeiras neste pensamento, onde
o fundo materno permeia esta correta afirmação. Sem
censura!
Na verdade esta mulher, cujo dia ora destacamos,
representa, na sociedade humana, uma infinidade de
sentido e participação que a enobrece cada vez mais e
melhor. Colocada no alvorecer do ser humano, sempre
representou um papel insubstituível no destino da raça
humana, como mulher-mãe! Valorizá-la não é uma simples atitude filial, é o reconhecimento pleno de quem lhe
deve a vida cercada de carinho, atenção, assistência,
proteção e amor, sem nenhuma exigência de recompensa material. Ela quer apenas proteger e servir. A vida
passa. Os filhos(as) crescem. A velhice chega, mas o
amor de mãe permanece com a mesma intensidade do
começo. É um sentimento profundo inculcado por Deus
no seu coração. Ninguém apaga, nem iguala, nem supera.
A História da Grécia denominava-a de “Réia”, a mãe
dos deuses. No século XVII, a Inglaterra dedicou-lhe o
4° domingo, como dia das mães. No século XX, nos
EUA, festejaram-na, para reanimar “Anna Jarvis”, através dos amigos(as). No Brasil, é comemorado este dia,
oficialmente desde 1930, no 2° domingo de maio.
Hoje, apesar da inclemência de um vírus desconhecido, mas real, chamado pela ciência de Coronavírus,
dentro de cada lar, esta mulher-mãe será festejada pela
família, talvez sem beijos e abraços, mas com todo carinho, gratidão e amor filial.
A gente, já no ocaso da vida, daria tudo para ter
pertinho, nesta data, fisicamente, a própria mãe, cuja a
lembrança jamais se apaga da mente. A mãe devia ser
eterna!
“A CÉLULA fundamental na formação e desenvolvimento do ser humano é, sem dúvida, a família. Esta
instituição sofreu e sofre uma carga violenta de desintegração. O fato é que a vida nos tem levado por rumos
quase sempre regidos por tecnocratas, burocratas e outros seres tão estranhos ao processo da vida, quanto o
são em relação à família. Realmente, a família atual nos
apresenta um quadro deplorável. Quase em extinção. A
partir do momento da não existência da família, começará também um processo massacrante de autodestruição da raça humana.
O lar é um elemento necessário para a formação da
personalidade do indivíduo. Até o momento nada substituiu a família, em relação ao processo equilibrado de
uma pessoa. Queira-se ou não, toda pessoa será na vida adulta o que foi de pequena e transmitirá aos outros,
aquilo que recebeu. Na formação de uma personalidade
entram em jogo a parte herdada e a parte adquirida. Os
pais formam este ambiente adequado e harmonioso.
Na família a pessoa (filho, filha) aprenderá a ser gente e
tratar os outros como tal”(Isabel C.V. Yaedu, em “Conselhos”, pág.597).
ENFIM, dedico às mães, genitoras, avós, este pensamento que nos enobrece como filho(a): “Mãe, você é
um presente de Deus”.

Votado Projeto de Lei que concede empréstimos a micro-empreendedores
Com o retorno das reuniões ordinárias presenciais da Câmara de Itabirito, nesta segunda-feira (4), foi aprovado, em redação final (com todas as emendas propostas pelos vereadores),
o Projeto de Lei (PL) que concede empréstimos a microempreendedores (MEIs), bem como
a micro e pequenas empresas (MPEs) para enfrentamento da crise econômica provocada pelo
coronavírus. O valor do empréstimo é de, no máximo, R$ 20.000 por beneficiado. Pela proposta original do Poder Executivo – autor da proposta – o valor era no limite de R$ 7.000. A
intenção é permitir que empresas de Itabirito não “fechem suas portas” e (em consequência)
diminuir o impacto da crise no aumento do índice de desemprego no Município.

Flexibilização do funcionamento do
comércio em Itabirito requer
cuidados redobrados da população

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº010/2020 - Registro de Preço 010/2020 Processo Licitatório nº045/2020 – Pregão Presencial nº025/2020 – Objeto Para registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada no fornecimento de materiais de cantina e produtos de limpeza a serem utilizados rotineiramente nas unidades e dependências do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I do edital, Fornecedores e Relação do serviço segue
planilha abaixo: Fornecedor: Tripui Serviços e Comércio Eireli CNPJ: 05.086.623/0001-42 Conforme Relação dos objetos abaixo:
Dotação Orçamentária
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit

Preço
Total

Marca / Fabric. se Importado, País de Origem

1

Álcool Etílico Hidratado

Unid.

480

23,90

11472,00

Flops

2

Manteiga

Unid.

1200

18,00

21.600,00

Itaoca

3

Papel Higiênico Folha Simples, Neutro, 100 %
Celulose Virgem.

Emb.

100

36,05

3.605,00

Ecogreen

Valor Total: R$36.677,00 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais)
Fornecedor: Maria Geralda da Silva Braga & Cia Ltda. CNPJ: 00.548.018/0001-22
Dotação Orçamentária
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit

Preço
Total

Marca/Fabricante se Importado, País de Origem

1

Açúcar Cristal Peneirado, (pacote com 5 kg.) 1ª qual.

Pct.

600

13,99

8.334,00

Tryumpho

2

Álcool Aparência Visual Gel, 500 ml.

Unid.

480

14,90

7.152,00

Bioaseet

3

Café Torrado e Moído, Tradicional, (pacote com 500g).

Pct.

1000

9,99

9.990,00

Biagini

4

Limpa Vidros, Frasco com 500 ml.

Unid.

120

6,30

756,00

Uau

5

Palha de Aço nº 0, Pacote com 25g.

Unid.

5

1,90

9,50

Açobom

6

Papel Filme de PVC Transparente, rolo 28 cm x 30m

Unid.

20

6,49

129,80

Boreda

7

Prato de Plástico Descartável, (pct. c/10 un.)

Unid.

50

1,90

95,00

Limpmax

Valor Total: R$26.466,30 (vinte e seis mil quatrocentos e sesenta e seis reais e trinta centavos)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 05/05/2020.

Itabirito não é a primeira cidade a flexibilizar o funcionamento de seu comércio. Betim-MG e Blumenau-SC, por exemplo,
passaram por situação parecida, e o que ocorreu em seguida deve
servir de alerta para o município. Nessas cidades, a reabertura do
comércio causou um afrouxamento por parte dos empresários e
população, que acabou causando aumento no índice de contaminação. Para evitar que o mesmo aconteça em Itabirito, a Prefeitura
orienta que todos devem exigir a manutenção rigorosa das medidas de prevenção e agir como ‘fiscais’, fazendo denúncias anônimas à Ouvidoria do município pelo telefone 3561-2412.
O prefeito Orlando Caldeira pede atenção a toda a população
itabiritense para que as medidas sejam cumpridas à risca. “Seguindo as medidas de isolamento e cumprindo as estabelecidas
no decreto, a cidade continuará mantendo os bons resultados e,
assim, possibilitando que as atividades sejam realizadas de forma
consciente. Mas se isso não acontecer, se a população e o comércio não fizerem a sua parte, poderemos retornar à situação anterior
de forma ainda mais rígida”, alerta o prefeito.
A reabertura controlada e gradativa do comércio de Itabirito
teve início na terça-feira, dia 28, seguindo as medidas impostas
pelo decreto municipal 13.155, publicado no dia anterior, seguindo orientações do Ministério Público e Governo do Estado.
Medidas rigorosas foram impostas para os estabelecimentos comerciais, casas religiosas e toda a população. Os comerciantes,
inclusive, tiveram que assinar um Termo de Responsabilidade
pelo cumprimento das normas dentro e nas mediações de seus
estabelecimentos, sob pena de sanções, como multa e cassação do
alvará de funcionamento.

NOTAS
DA PEDRA

Elson
Cruz

cogumelo2005@yahoo.com.br

Água Limpa: A Associação Solidária do
Balneário de Agua Limpa reúne itabiritenses,
belorizontinos, novalimenses etc. em uma comunidade aconchegante e acolhedora. Com o
trabalho de sua diretoria ela tem conseguindo significativos melhoramentos como posto de saúde, urbanização e infraestrutura. A ASBALI é exemplo de união e determinação.
Fique em casa: Com a suspeita do 1º caso de Corona vírus a se confirmar em Itabirito, as autoridades de saúde seguem firmes na orientação de isolamento social. A prefeitura tem feito a sua parte, criando
barreiras na entrada higienização das vias públicas etc., mas mesmo
assim muitos desrespeitam e formam aglomerações nas portas de
lojas e instituições financeiras. A situação é preocupante e aqui fazemos um apelo: proteja você e sua família. Siga as recomendações.
Há duas décadas: Era celebrada missa pelo Pe. Miguel na Escola
José Ferreira Bastos, marcando oficialmente a implantação da faculdade de Itabirito, graças ao empenho e a visão do prefeito Manoel da
Mota, Geraldo Magno de Almeida, dos secretários João Gualberto
e Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz. Hoje temos a UNIPAC e
ALIS. Neste período abriram-se as portas para centenas de jovens
que hoje estão devidamente preparados para a vida profissional.
Tempos de transformações.
Por onde anda? O delegado geral Dr. Marcos Vinícius Soares, que
eleva o nome da Polícia Civil, realizando um trabalho digno de elogios. Ele é casado com Luciana e seus filhos são: Natália e Vinícius.
Em seu currículo décadas de bons serviços prestados à instituição.
De liderança positiva na defesa de cidadãos da região, ele coloca todo
seu dinamismo e dedicação no cumprimento do dever. Dr. Marcos
Vinicius é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Volta às aulas? O colunista Paulo Navarro descreve a volta às aulas
como uma época que já foi mais agradável, tinha perfume e sabor de
infância, tempos de colégio, tempos inocentes, onde a gente era obrigado a ser feliz. Fim de férias na fazenda ou na praia. O futuro era um
lugar longe e bonito. E longe era um lugar que não existia. Belos dias,
velhos tempos. Agora volta às aulas tem outro gosto, é voltar as aulas
da rotina, do trabalho. É encarar de novo o trânsito péssimo, a falta
de segurança, e para completar todo mundo robotizado, alienado ao
celular sem ver ninguém e sem ver que a vida passa. Novos tempos.
Para refletir: O dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens.

Memória de Itabirito: A fazenda de Gonçalo Araújo,
na Vila Gonçalo
Heitor: Quem
aniversariou foi o
inteligente Heitor,
filho de Joyce e
Gabriel. Ele é o neto
mais novo do casal
Julia Matilde e Célio
Marques. De família
tradicional da sociedade itabiritense,
festejou e compartilhou-se das alegrias
e travessuras do
Heitor.

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

98489-7530
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Primeiro caso de COVID-19 em
Itabirito está em estado grave

O idoso de 76 anos está em coma induzido na Santa Casa da Misericórdia, em BH
Glauciene Oliveira

Glauciene Oliveira

Grande movimentação de pessoas na área central de Itabirito
GLAUCIENE OLIVEIRA

De acordo com o Boletim Epidemiológico emitido pela Prefeitura de Itabirito na última quarta-feira
(06) a cidade registrou o primeiro
caso confirmado de coronavírus.
Trata-se de um idoso de 76 anos,
com diabetes. O resultado se deu a
partir de um teste rápido, realizado
na Santa Casa da Misericórdia, em
Belo Horizonte.
A equipe de reportagem do
Jornal O Liberal conversou com
a filha do paciente e segundo ela
o caso do seu pai é grave, pois ele
está em coma induzido e precisou
ser entubado com febre “altíssima”.
Ela ainda destacou que a família está sendo julgada ao invés de receber apoio. “Somos apenas vítimas
da irresponsabilidade que houve no
caso dele”, disse.
Histórico do caso
Em nota, a Prefeitura de Itabirito informou que o homem foi
internado na UPA, no 24 de abril,
após relatar que estava sentindo
mal-estar e dor no peito desde o dia
22 de abril. “O eletrocardiograma
e os exames de sangue mostraram
infarto agudo do miocárdio, causando edema de pulmão e provocando falta de ar. No dia seguinte, o
paciente necessitou de intubação e
ventilação mecânica (respirador).”
No mesmo dia, foi colhido o swab

para realizar o exame diagnóstico
do coronavírus, porém o resultado
foi negativo.
No dia 28 de abri, o paciente foi
transferido para o "CTI COVID",
no Hospital Santa Casa, em Belo
Horizonte. “Pacientes com doenças
diversas e que têm também falta de
ar, mesmo por outras causas claras,
como é o caso deste senhor que teve infarto, são admitidos nos leitos
COVID”, informou a Prefeitura de
Itabirito por meio da secretaria de
saúde.
Na última terça-feira (06) a família do idoso foi informada, pelos
médicos de Belo Horizonte, que ele
teria apresentado resultado positivo
para COVID-19, através de um teste rápido. “A Secretaria de Saúde
de Itabirito ainda não tem o laudo
desse exame. Essa informação foi
dada por telefone. O resultado do
PCR, teste mais confiável, colhido
na UPA, foi negativo”, explicou em
nota.
De acordo com o médico infectologista, Marcelo Campos, este
caso permite três hipóteses distintas
e que mesmo havendo discrepâncias entre os exames o caso deve
ser tratado como positivo. “Estes
fatos nos permitem três hipóteses, a
primeira é que ele já saiu daqui de
Itabirito com Covid, é uma hipótese que parece pouco provável, pois
ele colheu o exame, que é o padrão

ouro aqui, e deu negativo e ele tinha uma razão para explicar a falta
de ar, que era o infarto. A segunda
é que ele tenha se contaminado
por estar junto a outros pacientes
com Covid, numa ala de Covid. A
terceira hipótese é que como é um
teste rápido, possa ser um falso-positivo”, salientou.
O infectologista destacou que a
equipe de saúde já está fazendo o
mapeamento das pessoas que tiveram contato com o paciente. “Para efeito de proteção da família e
contatos, é necessário considerar o
resultado positivo, e aplicam-se as
medidas como isolamento, coleta
de swab e orientação sobre sintomas”, disse.
Isolamento social e
flexibilização do comércio
A Prefeitura de Itabirito, por
meio do novo Decreto Municipal
nº 13.155, publicado no dia 28 de
abril, autorizou a reabertura do
comércio da cidade. E em poucos
dias a rotina começou a voltar ao
normal e a movimentação de pessoas nas áreas centrais sofreu um
aumento considerável.
Em nota, a Prefeitura afirmou
que não há como relacionar o caso
do idoso à flexibilização das medidas de isolamento social, já que os
sintomas foram apresentados pelo
paciente no dia 22 de abril, antes da
determinação do retorno gradativo
das atividades.
A equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL percorreu as
ruas de Itabirito e notou que ainda
é possível encontrar pessoas que
não estão seguindo as medidas de
prevenção estabelecidas no decreto,
como o uso de máscaras e o distanciamento social de dois metros. “Eu
precisei sair para resolver um serviço urgente no banco e me assustei
com o tanto de gente nas ruas, as
pessoas estão sentando pertinho nos
pontos de ônibus, conversando nas
filas, frequentando bares. A maioria
das pessoas estão agindo como se
nada estivesse acontecendo. Eles
estão achando que só porque liberou
o comércio o vírus não vai chegar
aqui”, destacou uma moradora que
preferiu não se identificar.
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A outra face da
solidariedade
A pandemia não só traz doença e mortes, mas bagunça a vida de todo o mundo com a imposição do isolamento social, mais
atenção com a higiene, notadamente das mãos e da face, uso de
máscara, sem falar em transtornos relativos ao próprio sustento. São
sacrifícios individuais e coletivos, necessários ao controle da propagação da doença. Embora não se possa generalizar, pois a maioria
cumpre as regras, há sempre aqueles que não observam o distanciamento recomendado, não usam máscara e, talvez, também não
cumpram as demais recomendações. O assunto é sério, mas, infelizmente, alguns tendem à banalização da doença, pressupondo-se
imunes ao vírus, o que não é verdade para ninguém, até que se
prove o contrário. Cumprir as determinações recomendadas durante
a pandemia constitui a outra face da solidariedade, que muitos pensam consistir unicamente na ajuda ao próximo, em seus momentos
de maior necessidade. Na outra ponta há o exagero da verdadeira
prisão, pessoas que nem abrem a porta ao toque da campainha,
passam o dia a ver televisão e tremem de medo à aproximação do
semelhante. Se o isolamento é recomendado não quer dizer que o
sedentarismo vá junto, pois exercícios são necessários tanto à conservação do corpo quanto à preservação da mente. Populações de
pequenas cidades podem praticar o isolamento com mais facilidade,
sem sacrificar, por exemplo, as caminhadas, que podem ser feitas
em hora e local sem aglomeração.
Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

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

Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos
R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com
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Parceria entre Prefeitura e Vale garante
a higienização das ruas de Itabirito
Caminhão pipa com detergente faz limpeza da cidade todas as noites

Por meio de uma parceria da
Prefeitura de Itabirito com a mineradora Vale,as ruas e praças da
cidade recebem todos os dias a
partir das 21h, higienização para a
prevenção da proliferação do coronavírius. A limpeza, feita por dois
caminhões pipas com uma mistura
de água e cloro, percorrem as principais ruas da cidade, como a área
central, os três principais acessos a
Itabirito e vias principais dos bairros, como São José, Santa Rita, Padre Eustáquio, entre outros.
A medida, em operação desde
o dia 9 de abril, é mais uma ação
que a Prefeitura tomou contra o coronavírus. “Muito importante essa
parceria com a Vale, pois por meio
dela conseguimos efetivar essa medida que está dando certo.Tenham a
certeza de que isso está ajudando na
não proliferação do vírus em nossa
cidade”, destaca Orlando Caldeira,
prefeito de Itabirito.
A cada dia são usados dois caminhões pipas com capacidade para 25 mil litros de água e cloro cada
um. “Essa parceria tem ajudado a
manter a cidade limpa e contribuído para que o vírus e outras doenças não venham a atingir a nossa
população, sem contar que minimiza o trabalho dos garis, que podem
atuar em outras frentes”, destaca
Lúcio Braga, diretor do Departamento de Limpeza Urbana.

