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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.

Quinta-feira, 30 de abril/2020

UFOP é aprovada para realizar
exames de detecção do coronavírus
Glauciene Oliveira

GLAUCIENE OLIVEIRA

A Fundação Ezequiel Dias (Funed), aprovou, nesta
segunda-feira (27), o credenciamento da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) para a realização de exames diagnósticos do Coronavírus (COVID-19). A informação foi emitida pelo professor da UFOP, Deoclécio
Alves, durante a Reunião Ordinária do Conselho Universitário (CUNI) realizada na mesma data. O termo de
compromisso foi assinado na tarde da última terça (28).
Com essa aprovação, o Laboratório de Imunopatologia do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da
UFOP (Nupeb) passa a se integrar à Redelab Covid-19,
que reúne laboratórios das redes pública e privada.
O laboratório possui um padrão de segurança biológica nível NB2 e terá capacidade para realizar cerca de
200 testes diariamente.
O Nupeb realizará a análise do material, que continuará a ser coletado pela equipe de saúde do município.
Já a Secretaria de Estado de Saúde fica responsável por
enviar os insumos e a Universidade por adquirir os reagentes. A previsão é que em meados do mês de maio o
laboratório da UFOP já esteja realizando os testes.
A reitora da UFOP, Cláudia Aparecida Marliére, explicou que o não credenciamento da primeira vez aconteceu somente devido ao preenchimento de algumas perguntas que não foram muito coerentes. Cláudia ressaltou
que o credenciamento significa um avanço fundamental
para a contenção da doença na região. “A UFOP não medirá esforços para atender às comunidades com determinação e segurança, uma vez que possui uma excelente
qualificação no corpo de pesquisadores e colaboradores.
O momento é trágico, e o credenciamento, chegam em
boa hora”, destacou.
O prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, enfatizou
que os diagnósticos possibilitarão acompanhar a evolução do vírus na cidade. “A ampliação e a rapidez no
resultado dos testes permitirão a definição de estratégias
de isolamento de pessoas que possam vir a ser contaminadas, evitando a disseminação da doença”, disse.
Como são os testes da COVID-19?
São exames que detectam se a pessoa teve ou não
contato com o vírus. Existem os testes que usam sangue,
soro ou plasma e os que precisam de amostra de secreções coletadas das vias respiratórias, como nasofaringe
(nariz) e orofaringe (garganta).
Em Ouro Preto, a coleta será de amostra de secreções, que será feita pela Secretaria de Saúde e enviadas
para a UFOP, onde os testes serão de responsabilidade
dos docentes, técnicos-administrativos, doutorandos e
pós-doutorandos.
O Ministério da Saúde recomenda que o teste seja
coletado entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas, preferencialmente, quando a carga viral é maior, podendo
ser coletado até o décimo dia.

Saiba qual é o
prognóstico após
saída de Sérgio Moro
do governo federal.
Por Adriano Cerqueira
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Coletivo Outro Preto anuncia
apoio à Pré-candidatura de
Du Evangelista, pelo PT
Filiado ao Partido dos Trabalhadores, Du Evangelista
é pré-candidato à Prefeitura de Ouro Preto

89,3 FM

Ouro Preto

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

Buscando dar fim ao
rodízio de gestões que, há
décadas, se alternam no
poder em Ouro Preto e que
nunca geriram a cidade em
favor da classe humilde,
negra e trabalhadora, o Coletivo Outro Preto anuncia
apoio à pré-candidatura a
prefeito de seu membro-fundador, Du Evangelista,
pelo Partido dos Trabalhadores: o PT de Lula!
Empreendedor cultural,
servidor público da Universidade Federal de Ouro
Preto e proprietário da Mina
do Veloso, Du Evangelista é
nascido e criado na periferia
de Ouro Preto. Formado em
Engenharia Civil pela Ufop,
se destacou como melhor
aluno de Minas Gerais e
terceiro melhor do Brasil no
Provão de 2001. Além disso, o pré-candidato possui
ampla experiência no serviço público, com atuação de destaque como Prefeito da Ufop e como Secretário de Obras do
município.
Contexto
Em Ouro Preto, vemos duas classes de pessoas muito diferentes: uma que consome as riquezas do município e outra,
formada por trabalhadores e trabalhadoras do comércio, do
turismo, da agricultura, do artesanato, além dos pequenos e
médios empresários, que as produz e são a maioria da população. O apoio à pré-candidatura de Du Evangelista se dá pela
necessidade de mudar esse contexto, através da realização de
um debate político para as eleições municipais de 2020. Na
certeza de encontrar em Du a possibilidade de escuta das demandas dos moradores do município, nasce a possibilidade de
uma outra forma de gerir Ouro Preto e seus distritos, pautada
pela participação popular e pela priorização de políticas públicas voltadas à população de menor renda.
O Coletivo acredita que o município precisa de um gestor
que administre Ouro Preto para o mundo, mas que, principalmente, governe para seus moradores. Que se preocupe com o
patrimônio histórico material e imaterial, e que consiga, atra-

vés dele, gerar renda, mas que tenha como prioridade resolver
os problemas dos mais pobres, como a questão da água, que
há anos aflige a população da cidade e dos distritos.
Ouro Preto é da Humanidade, mas tem de ser, principalmente, da comunidade. De quem faz parte dela e não
de quem diz olhar por ela. Neste sentido, o Coletivo Outro
Preto apoia os cinco pontos que estruturam a pré-candidatura de Du Evangelista: 1) resolver, definitivamente a
questão da água em Ouro Preto, principalmente nos distritos; 2) melhoria do transporte público; 3) expansão e
descentralização do turismo e as ações de cultura e lazer
para a periferia e distritos; 4) estímulo da indústria e do empreendedorismo no município; 5) a proteção da vida, através da gestão de riscos das encostas, planejamento urbano
e moradia segura para a população, além da reconfiguração
do sistema de público de saúde.
O Coletivo Outro Preto acredita que a pré-candidatura de
Du Evangelista oferece uma oportunidade única para o nascimento de uma outra Ouro Preto, voltada a uma parcela significativa de moradores que há anos vem sendo excluídos das
prioridades de atuação do poder público municipal.

Câmara de Ouro Preto informa sobre confecção
de carteira identidade no município PROVÍNCIA

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informou que as confecções de carteiras de identidade (RG's) continuam suspensas em todo o estado devido à pandemia
do novo coronavírus. Dessa forma, o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da
Câmara Municipal de Ouro Preto continua sem previsão de retorno para oferecer o
serviço no município.
De acordo com o delegado regional da Polícia Civil de Ouro Preto, Alfredo Resende Coelho, a situação só será normalizada quando a autoridade sanitária deliberar
pela reabertura gradual. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) irá
informar, em breve, sobre a retomada de serviços, incluindo os de pedidos de novas
identidades.
Lembrando que, desde 2005, a Câmara Municipal de Ouro Preto possui parceria
com a Polícia Civil de Minas Gerais para realizar a emissão de Carteiras de Identidade por meio do Posto de Identificação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).
Por isso, o retorno da
confecção das identidades depende da retomada
dessa atividade pela Polícia Civil.
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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.
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CARTA AOS TEMPOS

Antonio Tuccílio*

“PEC do Orçamento de Guerra” entrega
cheque em branco nas mãos de políticos
É justificável que em momentos de crise tenhamos de melhorar
os processos e diminuir a burocracia, mas há que se pensar melhor no
“como fazer”.
O Senado aprovou o texto
substitutivo à PEC 10/2020, mais
conhecida como “PEC do Orçamento de Guerra”. Idealizada pelo
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM/RJ), a proposta tem
como um dos seus objetivos a autorização para o governo fazer gastos
relacionados à pandemia, desconsiderando as limitações impostas
pela chamada “regra de ouro”, que
proíbe a União de gerar dívidas que
não tenham previsão orçamentária.
A proposta institui um regime extraordinário de contratações e de
despesas com pessoal, obras, serviços e compras do governo durante
o estado de calamidade pública.
Também não será mais necessário
fazer licitações, o que, sem fiscalização, pode gerar uma enorme farra com dinheiro público.

O governo federal poderá, portanto, liberar recursos para a saúde
sem correr o risco de cometer crime
de responsabilidade fiscal. Além
disso, governadores não precisarão
se preocupar com as receitas dos
seus respectivos estados, pois tudo
o que foi arrecadado em 2019, que
não será arrecadado em 2020, será
transferido pela União.
A PEC também autoriza o
Banco Central a injetar recursos
em empresas que enfrentam dificuldades financeiras, já que poderá
comprar títulos das companhias e
emprestar esses ativos a elas sem
passar pelo sistema bancário.
O texto voltará à Câmara dos
Deputados para segunda votação,
pois o relator no Senado, Antonio
Anastasia (PSD/MG), fez mudanças no conteúdo do projeto. Porém,
sua aprovação é quase certa e será
rápida.
O propósito pode ser positivo
– acelerar o combate ao coronavírus –, porém, na prática a “PEC

do Orçamento de Guerra” poderá
ser utilizada por oportunistas e mal
intencionados. O texto permite, por
exemplo, que empresas que não
estejam em dia com a Previdência
Social de seus empregados recebam os benefícios fiscais.
Recentemente, o próprio Congresso Nacional aprovou o decreto
de calamidade pública que deu liberdade para o governo agir durante a pandemia. Se aprovada essa
PEC, haverá mais um mecanismo
para se gastar mais e com muita facilidade.
Esse é justamente o ponto mais
crítico: a entrega de um cheque
em branco nas mãos de políticos.
A dívida pública irá aumentar significativamente e todo mundo sabe que dinheiro não brota da terra
e alguém terá de pagar a conta no
futuro. E eu tenho certeza que não
serão eles.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP)

GLAUCIENE OLIVEIRA

digitais e centrais de atendimento
telefônico.
De acordo com Elisa, outra
medida eficaz em tempo isolamento social é a ativação do débito
automático, que está disponível em
todos os bancos que recebem as faturas: Banco do Brasil, Caixa, Itaú
e Santander. “Assim o cliente não
precisa sair de sua casa para fazer
o pagamento e não corre o risco de
ser exposto ao vírus”, ressaltou.
A superintendente alerta que
houve um aumento do consumo residencial de água durante a quarentena, o que requer mais responsabilidade e consciência, ainda mais

levando em consideração o relevo
de Ouro Preto “A gente mora em
uma cidade com um relevo muito
acidentado, então as partes baixas
recebem água com mais facilidade
e as partes altas sofrem com a falta
de pressão. Não desperdice água,
seja solidário com seu vizinho. Vamos dar prioridade para alimentação e higiene”, orientou.
Canais de Comunicação:
Telefones e WhatsApp: (31)
3350-5152, 99853-5014, 999955084, 99794-5950, 99665-7071 e
0800 026 1155. Portal das Águas:
http://servicosonline.saneouro.
com.br

Saneouro adota medidas de
segurança contra o coronavírus
Devido à pandemia do coronavírus, a Saneouro, empresa responsável pelo saneamento e abastecimento de água em Ouro Preto,
está adotando diversas medidas
de segurança e prevenção contra o
COVID-19.
De acordo com a superintendente da concessionária, Elisa Ribeiro, a
empresa desenvolveu um plano de
contingência, que detalha diretrizes
específicas para monitorar e manter
segura toda a corporação. “Mesmo
antes do decreto da prefeitura, a Saneouro, que faz parte do Grupo GS,
que tem uma controladora espanhola, já estava adotando algumas medidas e realizou um plano de contingência”, destacou.
Segundo a superintendente,
neste momento, o mais importante é proteger a saúde e integridade
de todos os funcionários e clientes.
Além de manter a produção e qualidade da água.
Elisa destaca que as principais
medidas tomadas estão relacionadas ao quadro de funcionários. “Os
trabalhadores da parte de produção
de água já possuem uma escala de
trabalho diferenciada e atuam sozinhos nas ETA’s, então o risco de
contaminação é menor. As equipes
de rua e manutenção estão em uma
escala de revezamento de horários,
para assim garantir a continuidade
de atendimento ao público. Já a
parte de administrativa está em home office”, explicou.
O atendimento presencial de
Cachoeira do Campo está fechado,
temporariamente, já o da sede está
funcionando de forma restrita. Em
contrapartida, os canais de comunicação foram ampliados, para que
assim as pessoas possam resolver
pendências sem sair de casa. Serviços como, por exemplo, reclamação, emissão de segunda via de
fatura e troca de titularidade podem
ser solicitados pelas plataformas

SEDESE cria canal para
auxílio ao trabalhador

O atendimento presencial do Sine foi suspenso devido ao estado de calamidade provocado pelo Covid 19.
Os trabalhadores que não estão conseguindo fazer a liberação
on line do seguro desemprego têm agora um novo canal para resolver a situação: O Fale Conosco, criado pela SEDESE (Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social).
Se, ao fazer a sua requisição pelo Portal Emprega Brasil, foi
solicitado que você procurasse uma unidade do Sine, acesse o Fale
Conosco pelo link: http://bpms.mg.gov.br/ligminas-bpms-frontend/
publico/br/gov/prodemge/seplag/ligminasbpms/visao/processos/
RegistrarAtendimentoFaleConosco.zul?processo=PROC_00093&atividade=ATIV_00388&site=SEDESE, e o seu problema será solucionado com agilidade. A SEDESE disponibilizou também o nº158.
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

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

Os efeitos políticos
da crise Moro

No dia 24 de abril, a política nacional sofreu um grande
impacto com o anúncio de Sérgio Moro que estava deixando o Ministério da Justiça e Segurança Pública. As razões
apresentadas foram que o presidente Bolsonaro, ao demitir
o Diretor Geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, teria
agido para poder colocar alguém de sua confiança para ter
maior controle sobre as ações da PF. As denúncias apresentadas pelo ex-ministro foram importantes a ponto do
Procurador Geral da República, Augusto Aras, ter solicitado
ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apura-las, no intuito de determinar as responsabilidades,
seja do presidente Bolsonaro, no sentido de ter maior interferência no trabalho da PF, seja do ex-ministro Sérgio Moro,
no sentido de ter feito uma falsa denúncia. O STF aceitou a
abertura do inquérito.
Sérgio Moro tomou posse do Ministério da Justiça e
Segurança Pública logo no início do governo Bolsonaro. O
ministério se tornou fortalecido, politicamente, com sua fusão com o antigo Ministério da Segurança Pública e por isso
Sérgio Moro foi logo alcunhado de “superministro”, assumindo ar de intocável, principalmente por conta de sua alta popularidade junto à população. Tudo indicava que Bolsonaro
havia incorporado um grande capital político com a parceria
com Moro, que também estava assumindo um perfil mais
político ao dirigir um ministério dessa importância. Moro
aplicou o selo da operação “Lava Jato” no governo Bolsonaro, reforçando o discurso do presidente de querer fazer
uma “nova política”, sem concessões de cargos e verbas
públicas visando obter uma base de apoio no Congresso
Nacional ampla o suficiente para lhe proporcionar “governabilidade” (facilidade de aprovar leis e medidas provisórias).
De fato, após um ano de governo, Bolsonaro perdeu diversas votações e vetos no Congresso Nacional e ficou evidente que ele não contava com uma ampla base de apoio
na casa, pelo contrário, ele até saiu do partido no qual ele
se elegeu para a presidência, o PSL. Nesse período, houve muitas manifestações críticas ao governo e à postura do
presidente Bolsonaro por deputados do chamado “Centrão”.
Além da ausência de uma base ampla de apoio partidário
no Congresso, Bolsonaro desenvolveu uma relação muito
conflituosa com os chamados grandes meios de informação
(a grande imprensa), o que lhe custou constantes notícias
negativas publicadas por esses meios.
Mas até que ponto tanta frente de oposição teria causado estragos na imagem de Bolsonaro? Para poder responder essa questão, pode-se analisar o histórico de pesquisas
de avaliação do governo feitas pelo Instituto Datafolha. Desde a posse de Bolsonaro, o Datafolha publicou cinco pesquisas de avaliação de seu governo, a primeira no início de abril
de 2019 e a quinta e última no final de abril de 2020. Nesse
intervalo de tempo, os percentuais de “ótimo/bom” para Bolsonaro foram: 32%; 33%; 29%; 30%; 33%. E os percentuais
de “péssimo/ruim” para Bolsonaro foram: 30%; 33%; 38%;
36%; 38%.
Analisando os percentuais de avaliação positiva (conceitos de ”ótimo” e “bom”) e os percentuais de avaliação
negativa (conceitos de “péssimo” e “ruim”) fica evidente que
a avaliação positiva de Bolsonaro não se alterou depois de
mais de um ano de governo, enquanto a avaliação negativa
teve um pequeno crescimento de 30% para 38%. Importante ressaltar que a última pesquisa foi feita no dia 27 de
abril de 2020, já captando os efeitos das saídas do Ministro
da Saúde, Henrique Mandetta (que ficou muito popular em
tempos de pandemia) e, principalmente, de Sérgio Moro (o
ex superministro). O que esses percentuais significam?
Significam, basicamente, que Bolsonaro não perdeu
sua base eleitoral desde que assumiu o governo. Há um terço do eleitorado que o avalia positivamente, mesmo após ter
enfrentado um ano repleto de crises políticas geradas pelos
efeitos da falta de uma base ampliada de apoio parlamentar, da relação conflituosa com a grande imprensa, da saída
de ministros populares, como Mandetta e Moro e das várias
frentes de denúncias, incluindo os inquéritos promovidos no
STF e a CPMI no Congresso Nacional, todas investigando
a base de apoio de Bolsonaro nas redes sociais. Como ele
ainda consegue manter um terço do eleitorado?
Bolsonaro tem sua popularidade totalmente ancorada na
sua base de mobilização nas redes sociais, o que lhe garante independência dos demais poderes, incluindo o chamado
“quarto poder” (a grande imprensa). O fato de seu índice de
aprovação não ter sido abalado pelo episódio da saída do
super ministro Moro indica aos presidentes da Câmara dos
Deputados (Rodrigo Maia), do Senado Federal (David Alcolumbre) e do STF (Dias Toffoli) que Bolsonaro ainda tem
uma grande capacidade de agir com independência, pois
consegue rapidamente colocar milhões de seguidores nas
ruas usando sua base de mobilização nas redes sociais. E
Bolsonaro parece estar sinalizando a esses poderes que está com disposição de ter uma relação mais amistosa com o
Congresso e com o STF, o que indica que ele já possa estar
construindo a montagem de uma ampla base de apoio no
Congresso. Bolsonaro tem muito a lhes oferecer, além de
cargos e verbas públicas, pois ele tem ainda uma impressionante e fiel base de apoio popular mobilizada diretamente
nas redes sociais. Isso, como vimos, não é pouca coisa.
*Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP
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Flávia do distrito
Rodrigo Silva, tem
uma história na música que
começou aos 10 anos de
idade na turma de flauta
doce da professora Tereza
Miranda. Aos 14 anos ela
entrou na banda de música
(Sociedade Musical Santa
Cecília de Rodrigo Silva),
ministrando aula de música
para os futuros integrantes
da banda. Lá ficou até os
seus 26 anos, pelo que é
“muito grata a Sociedade
Musical Santa Cecília
de Rodrigo Silva.Com o
passar dos anos e aprimorando seus conhecimentos,
entreou no curso de música
da UFOP, e começou a dar
aula de música em escolas
particulares, projetos... mas
um sonho ainda estava por
ser realizado: ser militar.
Era um sonho de criança
que se tornou realidade
dia 03 de março de 2020
quando ela foi incorporada
à banda do 12° Batalhão
de Infantaria leve de Montanha do exército Brasileiro. Hoje, ela é a primeira
mulher da Banda do 12°
BI, uma conquista muito
honrosa e gratificante.
“Sou muito grata à todos
os familiares e amigos, em
especial a minha mãe Ângela Nazareth de Morais
(Pitita) que me apoiaram
nessa batalha, sem eles
nada disso seria possível”,
conta a militar e musicista.
“Em cada um de nós há
uma chama de sonho. Persista, estude, lute, e jamais
desista dos seus sonhos!”.

N

esta quinta-feira (30), a
Câmara Municipal de
Ouro Preto irá realizar a 4ª
Reunião Extraordinária da
Casa, a partir das 9h. Ela vai
acontecer virtualmente, atendendo as recomendações
da Organização Mundial da
Saúde (OMS) para conter o
avanço do novo coronavírus. O presidente da Casa,
vereador Juliano Ferreira
(PT), explica que a Câmara
já realizou dois testes de
sistema de forma online: um
no dia 24 e outro no dia 27
de abril. “Na tarde de hoje,
os vereadores vão se reunir
novamente para outro teste
virtual. Estamos realizando
diversos testes para que as
reuniões online aconteçam
da melhor maneira possível”. A Reunião Extraordinária será transmitida pelo
Facebook, YouTube e site
da Câmara. Lembrando que,
de acordo com a Portaria
13/2020, a Casa segue com
as atividades suspensas por
tempo indeterminado.
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 23/04 a 29/04/2020
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite nº 039/2019, do tipo menor preço
global, 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. Empresa vencedora: Alvorada Construções Ltda.
ME, CNPJ 19.273.323/0001-87 com o
valor global de R$44.041,99. O Município de Ouro Preto adjudica e homologa o presente objeto – Marineth Márcia
Monteiro – Presidente da CPL/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública Chamada Pública nº
001/2020, que tem por objeto a aquisição de produtos alimentícios perecíveis,
visando atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAEF, PNAEP, PNAEC e PNAEJA)
do Município de Ouro Preto, durante doze meses, conforme Lei nº 11.326/2006,
Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 26
do FNDE/CD de 17/06/2013 alterada
pela Resolução nº 4 do FNDE/CD de
02/04/2015, Portaria MDA nº 21/2014
alterada pela Portaria N° 33, de 15
de maio de 2014 e da Lei Federal nº
8.666/93. Os interessados deverão entregar a documentação para habilitação
e o projeto de venda até às 08h30min
horas do dia 21 de Maio de 2020 e a sessão pública para abertura dos envelopes
ocorrerá às 09h00min horas do dia 21 de
Maio de 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 pública a Tomada de Preços nº
003/2020, pelo menor preço global,
objetivando a reforma das instalações
da Escola Municipal Profª Haydê Antunes - CAIC - localizada no Bairro
Vila Alegre, Distrito de Cachoeira do
Campo, Ouro Preto – MG, Protocolo de
habilitação e propostas até às 08h30min
do dia 13/05/2020, abertura do certame
às 09h00min do dia13/05/2020, 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 pública Retificação da homologação referente ao Pregão Eletrônico
– Sistema de Registro de Preços nº.
03/2020 de objeto Aquisição de laticínios para atendimento das Unidades
Escolares do Município de Ouro Preto,
por um período de 12 (doze) meses. No
resultado da empresa JVC Comércio de
Alimentos Ltda EPP - Onde se lê: “R$
6,22 para o item 10; R$ 6,49 para o item
11; R$ 1,05 para o item 12”, leia-se: “R$
5,45 para o item 10; R$ 6,40 para o item
11; R$ 0,79 para o item 12”. Informações: (31) 3559-3301. Luciene F. Souza
– Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite nº
041/2019, do tipo menor preço global,
objeto: contratação de empresa de engenharia para a execução, com fornecimento total de mão de obra, materiais e
equipamentos, para a reforma e serviços
de manutenção da Escola Municipal
Professora Juventina Drummond,
localizada na Rua São Pedro, N°20,
Morro Santana. Empresa vencedora:
Construtora Freire & Freire Ltda. ME,
CNPJ 71.053.821/0001-34, com o valor
global de R$ 168.103,50. O Município
de Ouro Preto -adjudica e homologa
o presente objeto – Marineth Márcia
Monteiro – Presidente da CPL/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite
nº008/2020, objeto: Contratação de
empresa de engenharia para a execução,
com fornecimento total de mão de obra,
materiais e equipamentos, para a manutenção e instalação de placas de identificação de ruas e sinalização de trânsito,
em diversas ruas do município de Ouro
Preto – MG. Licitante vencedor: Edson
Sérgio dos Reis Eireli, com o valor global de R$ 144.796,47. O Município de
Ouro Preto adjudica e homologa o presente objeto – Marineth Márcia Monteiro – Presidente da Comissão Permanen-

te de Licitação/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº043/2020, Artigo 24,
inciso II, que tem por objeto a Serviço
contratação de empresa especializada
para prestação de serviços técnicos
de consultoria contábil, orçamentária,
financeira e administrativa, visando
a unificação dos dados, em virtude
da extinção do Serviço Municipal de
Água e Esgoto de Ouro Preto – SEMAE-OP e consolidação aos dados do
município de ouro preto, referente aos
balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, conforme Lei Complementar nº. 188/19, tendo como favorecido:
Mercury Assessoria e Consultoria Ltda
EPP, CNPJ 07.016.011/0001-09, no
valor de R$ 17.500,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº 047/2020, Artigo 24,
Inciso II, da Lei 8.666/93, que tem por
objeto locação de postos de observação
para atender a demanda de eventos
do Município de Ouro Preto, com o
valor global de R$ 17.460,00 - tendo
como favorecida a empresa R2 Estruturas e Eventos EIRELI - ME – CNPJ:
08.639.595/0001-31. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº46/2020, Artigo 24, Inciso IV, da
Lei 8.666/93, que tem por objeto a
aquisição de saco plástico capa para
fardo, para produção de cestas básicas
à serem doadas para famílias em situação de vulnerabilidade, tendo em vista
a pandemia causada pelo Covid-19.
as cestas estão sendo produzidas com
produtos que estão sendo recebidos de
doação, por isso a necessidade da aquisição do saco plástico capa para fardo,
com o valor global de R$ 1.274,20
- tendo como favorecida a empresa
Comercial Dara EIRELI – CNPJ:
04.918.912/0001-06. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº039/2020, Artigo 25, Inciso
III , da Lei 8.666/93, contratação da
Thiago Martins e Banda, para atender
a demanda de eventos do Município
de Ouro Preto, com o valor global de
R$ 10.500,00 - tendo como favorecida
a empresa Karley Rondinelli da Silva
– CNPJ: 08.296/755/0001-97. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Resultado de Habilitação e proposta de preços da Tomada
de Preços 001/2020 – contratação de
empresa de engenharia especializada
na execução, com fornecimento de
mão de obra capacitada, materiais,
equipamentos e demais elementos
necessários à boa execução, dos serviços de recuperação de laje do fundo
do canal e extensão do trecho final do
mesmo situado à Rua José Moreira Júnior, próximo ao nº 131 - bairro Morro
Santana, no município de Ouro Preto/
MG. Empresa vencedora Construtora
Freire & Freire Ltda - ME – CNPJ:
71.053.821/0001-34, que ofertou o
valor global de R$ 57.608,96. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público Ata de Registro de Preços referente ao Pregão
Presencial SRP nº004/2020, objeto:
aquisição de mobiliário escolar para
educação fundamental (6º ao 9º ano)
com altura média entre 1,50 e 1,76m
para atendimento nas unidades escolares Municipais; com vigência pelo
período de 06/04/2020 a 06/04/2021.
Fornecedor: Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda,
CNPJ 05.010.382/0001-58, valores
globais registrados: R$65.750,00 para
o item 01 e R$21.750,00 para o item
1.1. Superintendência de Compras e
Licitações.
Extrato de Contratos
Empresa TI. MOB Tecnologia e
Soluções em Mobilidade Ltda. ME.
Pregão Presencial 010/2020. Objeto:
contratação de empresa especializada
para locação e prestação de serviços,
mediante o fornecimento de toda a
infraestrutura de equipamentos (hardware), sistema (software), suporte/
treinamento, montagem, manutenção e
gestão de rede de vendas (PDV’s), para
uma gestão eletrônica, que permita a
Contratante, de forma integrada e simultânea a gestão e operação da fiscalização, monitoramento e comerciali-

zação de créditos eletrônicos. Vigência:
12 meses. Vencimento: 13/03/2021.
Valor: R$ 816.540,00. DO: 02.16.02.0
4.122.0010.2014.3.3.90.39.00 FR 157
Ficha 1072.
Ourotec Tecnologia Ltda. Dispensa 040/2020. Objeto: aquisição de
câmeras, equipamentos e sistema de
videomonitoramento para atender a
demanda emergencial da Secretaria
Municipal de Saúde. Vigência: 30 dias.
Vencimento: 15/05/2020. Valor:R$
38.766,49. DO:02.015.001.10.302.065
.120.4490.5200 FR 102 FP 985;02.015
.001.10.302.0065.2120.3393.3900 FR
102 FP 983; 02.015.001.10.302.0065.
2120.3390.3000 FR 102 FP 977.
Maycon Junio Mendes Batista.
Inexigibilidade 030/2020. Objeto:
Contratação shows artísticos da Banda
Pagode do Sinal para atender a demanda de eventos do Município. Vigência:
3 meses. Vencimento: 10/05/2020.
Valor: R$ 8.000,00. DO: 02.009.001.
23.695.0059.2270.3390.3900.FR100
FP0470.
Consórcio Intermunicipal Aliança
para a Saúde. Dispensa 03/2016.
Objeto: 7º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
03/02/2021. Valor: R$3.599.999,88.
DO: 02.15.01.10.302.0065.2120.3393.
3900.FR155FP983;02.15.01.10.302.
0065.2120.3393.3900.FR159.FP983;
02.15.01.10.302.0065.2120.3393.
3900.FR102 FP983.
Felipe Borges Papa. Inexigibilidade
038/2020. Objeto: contratação shows
artísticos da Incrível Banda para atender a demanda de eventos do Município. Vigência: 03 meses. Vencimento:
20/05/2020. Valor: R$4.000,00. DO:
02.009.001.23.695.0059.2270.3390.
3900FR100FP0470.
Elétrica e Material Construção Inconfidentes Ltda. Dispensa 093/2019.
Objeto: 2º aditivo do prazo. Vigência:
06 meses. Vencimento: 20/09/2020.
Locaflex Eireli EPP. Adesão
02/2018. Objeto: 4º aditivo do prazo. Vigência: 09 meses. Vencimento: 09/12/2020.
Igar – Comércio e Serviços Ltda.
Pregão Eletrônico 005/2019. Objeto: aquisição de oxigênio medicinal
para atender ao SUS do Município.
Vigência: 12 meses. Vencimento:
02/04/2021. Valor: R$ 160.006,98.
DO:02.015.001.10.122.0063.2104
3390. 3000.FR102 Ficha 888.
Versátil Comércio Eirelli. Pregão
Eletrônico 042/2018. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para abastecimento das secretarias da Prefeitura.
Vigência: 12 meses. Vencimento:
19/03/2021. Valor: R$560.422,90.
DO:02.006.001.04.122.0021.2031
33903000 FR100 Ficha 203; 02.15.01.
10.302.0065.2120.33903000FR102
Ficha 977; 02.15.01.10.301.0064.2107
33903000 FR159 Ficha 919; 02.07.01.
12.361.0031.2060.33903000 FR147
Ficha 290; 02.07.01.12.365.0037.2064
33903000 FR147 Ficha 307; 02.07.01.
12.365.0038.2234.33903000 FR147
Ficha 319; 02.07.01.12.361.0031.2060
33903000 FR101 Ficha 290; 02.07.01.
12.365.0037.2064.33903000 FR101
Ficha 307; 02.07.01.12.365.0038.2234
33903000 FR101 Ficha 319; 02.012.04
08.244.0120.2179.33903000 FR229
Ficha 720.
Jose Geraldo Veloso & Cia Ltda.
Inexigibilidade 069/2018. Objeto:
Rescisão Contratual a partir do dia
06/03/2020.
Jose Geraldo Veloso & Cia Ltda.
Credenciamento 001/2019. Objeto:
Rescisão Contratual a partir do dia
06/03/2020.
Locadora Terramares Ltda. Adesão 05/2020. Objeto: Contratação de
empresa para serviços de engenharia
consistentes na prestação de serviços,
demolição, terraplenagem, obras de
arte, drenagem, pavimentação, obras
complementares, recuperação e manutenção de rede viária do Município. Vigência: 15 meses. Vencimento:
06/06/2021. Valor: R$ 23.667.362,09.
DO: 02.14.01.15.451.0070.1079.4490
5100 FR100 Ficha 852.
Construtora Santos e Martins Ltda
– ME. Dispensa 96/2019. Objeto: 1º
aditivo do valor. Valor: R$ 1.733,67.
DO: 02.007.001.12.361.0030.1047.33
90. 3900 FR101 FP 282.
Janet Helena de Lima. Inexigibilidade 47/2020. Objeto: Contratação
de 02 (dois) shows artísticos da Banda Sereno para atender a demanda de
eventos do Município. Vigência: 01
mês. Vencimento: 14/03/2020. Valor:
R$ 8.000,00. DO: 02.009.001.23.695
0059.2270.3390.3900FR100 FP0470.
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Prazos prorrogados para inscrição nos cursos do Ministério
do Turismo: Gestor de Turismo e Brasil de Braços Abertos

O Ministério do Turismo oferece cursos online gratuitos de
capacitação para a área do turismo. Os cursos são voltados para
quem atua na área e também para
quem quer obter melhor posicionamento no mercado e aumentar
as oportunidades de trabalhar na
área. As inscrições para os cursos:
Brasil Braços Abertos e Gestor de
Turismo tiveram os prazos prorrogados, tanto o de inscrição, quanto
o de conclusão, e os interessados
podem se inscrever até o dia 16 de
novembro e a conclusão do curso
pode ser feita até dia 30 de dezembro de 2020.
Para se inscrever, acesse:
www.gestor.turismo.gov.br (Gestor de Turismo) e www.brasilbracosabertos.turismo.gov.br (Brasil
Braços Abertos).
Um pouco sobre os cursos
O curso de Gestor de Turismo
tem como público-alvo brasileiros e estrangeiros maiores de 18
anos, preferencialmente gestores
públicos e privados de qualquer
atividade relacionada ao setor de

turismo. A carga horária de 50h é
dividida em 35 unidades e abrange
os seguintes temas: planejamento;
elaboração de projetos; legislação
sobre turismo e contratações; programas e ações do MTur. O certificado de curso profissionalizante,
chancelado pelo MTur e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ) é emitido pelo próprio estudante na plataforma do curso.
Brasil Braços Abertos é o curso de atendimento ao turista que
tem como publico-alvo as pessoas
com mais de 15 anos e se destina a
profissionais que já atuam ou pretendem operar no setor. A capacitação, que possui 80 horas-aula, abre
inscrições a cada ano e se divide em
quatro módulos: Introdução, Atendimento, Comunicação e Temas
Transversais. Com a utilização de
linguagem simples e engloba conteúdos como noções de inglês, ética
e marketing, transmitidos por meio
de jogos e vídeos. Ao final, o próprio aluno pode emitir certificado,
chancelado pelo MTur e pelo IFRJ.

Diagnóstico de ações e
instalações esportivas
para realizar Seminário
O Município de Ouro Preto irá realizar, assim que tiver
fim o isolamento social devido à COVID-19, o primeiro Seminário de Esportes e Lazer de Ouro Preto. A organização
do Seminário teve início ainda em 2019, quando foi estabelecida uma comissão responsável pelo trabalho, e agora
está na etapa de diagnóstico das ações e instalações esportivas na cidade. O objetivo é levantar as atividades realizadas no município para dar continuidade ao Seminário.
O evento é realizado pela Prefeitura de Ouro Preto
em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) Campus
Ouro Preto, Federação das Associações de Moradores de
Ouro Preto (FAMOP), Liga Esportiva Ouro-pretana (LEO),
Conselho Municipal de Esportes, Fundação Aleijadinho,
Instituto Trampolim e Associação Desportiva e Cultural
Cativeiro Capoeira de Ouro Preto (ADCC).
Para realizar esse diagnóstico, foram disponibilizados
dois formulários:
Formulário 1 - a ser preenchido por qualquer pessoa,
entidade ou associação que desenvolva atividade de esporte e lazer no município de Ouro Preto.
Formulário 2 - a ser preenchido por presidentes ou
representantes de bairros. Buscando levantar os equipamentos de esportes e lazer em cada localidade.
Para atender a todos, os formulários foram disponibilizados no formato online e também na versão em PDF, no
intuito de oportunizar o acesso por mais de uma via.
Caso você seja responsável por alguma atividade esportiva, ou se for presidente/representante de bairro e ainda não teve acesso aos formulários, acesse aqui, preencha e encaminhe para o email seminariodeesporteelazerop@yahoo.com.br
Qualquer dúvida quanto ao preenchimento ou quanto
ao processo de diagnóstico podem ser esclarecidas pelo
telefone 31 3559-3216.

Ministério do Turismo cria canal com
ações dos Estados contra a covid-19
Para assegurar as boas práticas
desenvolvidas por Estados e municípios no combate à pandemia do
novo coronavírus, o Programa de
Regionalização do Turismo (PRT)
disponibilizou um espaço no portal
do Ministério do Turismo (Mtur)
para divulgar as ações institucionais que estão andamento. Foi criado um canal de comunicação, no
dia 15 de abril com os representantes do programa em cada Estado,
para que possam ser encaminhados
os dados, reportagens e vídeos desenvolvidos e relacionados ao combate à covid-19.
A ideia do canal é compilar todo o material recebido dos estados
em um único site para facilitar a divulgação e agilizar o acesso da população às medidas adotadas neste
período de crise.
Os estados de Minas Gerais,
Amazonas, Maranhão e Mato
Grosso já disponibilizaram as ações
realizadas em cada região. Durante
as reuniões, interlocutores dos estados e representantes do MTur
tratam, também, de temas como
os critérios de atendimento para
atualização do Mapa do Turismo;
as ações do Ministério do Turismo
para o enfrentamento da pandemia;
e o uso da #ConexãoPRT.
PRT - O Programa de Regionalização do Turismo trabalha a
convergência e a interação de todas as ações desempenhadas pelo
MTur com estados, regiões e municípios brasileiros. Seu objetivo
principal é o de apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do turismo no país.

PANORAMA

Na última segunda-feira, 27 de abril, o Posto de Saúde do bairro Piedade completou 20 anos de funcionamento. Parabéns a todos os profissionais pela atuação na saúde e qualidade de vida dos ouro-pretanos.

N

esta quinta-feira (30), a Câmara Municipal de Ouro Preto irá realizar
a 4ª Reunião Extraordinária da Casa, a partir das 9h. Ela vai acontecer virtualmente, atendendo as recomendações da Organização Mundial da
Saúde (OMS) para conter o avanço do novo coronavírus. O presidente da
Casa, vereador Juliano Ferreira (PT), explica que a Câmara já realizou dois
testes de sistema de forma online:
um no dia 24 e outro no dia 27 de
abril. “Na tarde de hoje, os vereadores vão se reunir novamente
para outro teste virtual. Estamos
realizando diversos testes para
que as reuniões online aconteçam
da melhor maneira possível”. A
Reunião Extraordinária será transmitida pelo Facebook, YouTube e
site da Câmara. Lembrando que, de
acordo com a Portaria 13/2020, a
Casa segue com as atividades suspensas por tempo indeterminado.

-feira, 30 de abril/2020
O LIBERAL Ed.1386 - Quinta
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AÇÃO
SOCIAL
A Pedreira
Irmãos Machado
realiza
doação de
materiais de
limpeza e
cestas básicas na
região, que serão
utilizadas na
prevenção e
combate ao
coronavírus.

Juntos somos
mais fortes!
Rua Ponte de Pedra, s/nº
Amarantina – (31) 3553-5176

-feira, 30 de abril/2020
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Vereadores debatem situação dos
professores contratados em Mariana
A Câmara oportunizou este momento de diálogo entre os
profissionais contratados e a administração pública

Corpo é encontrado em
córrego em Mariana

Na tarde da última segunda-feira (27) um corpo foi encontrado em um córrego, na área central de Mariana. De acordo
com Corpo de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada
por um morador que relatou a presença de um cadáver na altura da Travessa Frei Durão. Segundo os bombeiros, a vítima
era um homem de 39 anos e ainda não é possível confirmar
a causa da morte. Os militares informaram ainda que o corpo
estava intacto e apresentava apenas com um corte na cabeça.
O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) e qualquer ato criminoso ainda não foi descartado.

Na manhã da última segunda-feira (27),
a Comissão Permanente de Educação da
Câmara de Mariana realizou reunião remota
com representantes dos professores contratados pelo município, com a secretária municipal de Administração e com a advogada do
escritório Garcia e Macedo, que é responsável
pela elaboração do Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos (PCCV) dos profissionais da
categoria.
Entre as principais reivindicações dos
professores está a defasagem salarial destes profissionais em relação aos professores
efetivos da rede municipal de ensino. O professor de educação física, Eduardo Oliveira,
membro do Sindicato dos Servidores Municipais, ressaltou que
a perda nos salários dos contratados chegou a quase mil reais depois da sanção da Lei Complementar nº 194/2019, que instituiu
o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos profissionais da
Educação. “Eu sou professor efetivo e contratado em Mariana
e desempenho as mesmas atividades em ambos os cargos, porém recebo como contratado quase a metade do salário do cargo
efetivo”, ressaltou o professor. "Quando a gente recebeu o primeiro salário foi frustrante", desabafou a professora contratada
de Matemática, Érica das Graças Ferreira, sobre os vencimentos
em 2020. O professor de inglês, Erick Drumond , também questionou perdas no contrato celebrado em fevereiro deste ano e o
fato de os contratados não possuírem mais o direito de receber o
descanso semanal remunerado. “Não há como manter os contratos do jeito que estão”, pediu Drumond.
Para o advogado Eduardo Pandolpho, que representa os professores contratados, a situação dos profissionais de ensino pode
ser resolvida seguindo o edital do concurso simplificado realizado no ano de 2018, que tem validade por dois anos. “O concurso
foi firmado com base em um edital. O edital é a lei entre as par-

tes”, ponderou o advogado.
A secretária de Administração, advogada Arlinda Gonçalves, explicou que o Executivo não teve a intenção de reduzir os
salários dos professores, apenas vem cumprindo com a lei que
rege os contratos temporários. A Lei Complementar Municipal nº
175/2018 determina que o profissional temporário não pode ter
vencimentos maiores que os trabalhadores efetivos. “Se for falar,
neste momento, em alterar o vencimento do servidor contratado,
a gente está autorizando o servidor contratado a receber mais que
o servidor efetivo”, explicou a secretária.
O vereador José Jarbas Ramos filho, Zezé de Nego (MDB)
e a vereadora Daniely Alves (PR) esclareceram que não houve
nenhuma votação de projetos que tinham como pano de fundo
o corte em salários de servidores públicos. Eles lembraram que
o Legislativo fomenta pautas de valorização do servidor, seja ele
efetivo ou contratado.
A Comissão de Educação da Câmara deliberou pelo envio de
um ofício ao prefeito Duarte Júnior relatando os questionamentos
dos professores contratados e solicitando um estudo sobre os salários dos profissionais contratados.

Seminário on-line discute como fazer reunião virtual com fornecedores locais
Evento gratuito realizou-se na quarta-feira (29) para orientar empreendedores de Mariana e Governador Valadares

Para capacitar e preparar empreendedores e empresas para possíveis oportunidades de negócio e geração de empregos
em Mariana, Governador Valadares (ambos em Minas Gerais)
e região, o programa de Desenvolvimento de Fornecedores da
Fundação Renova promove o 3º webinar (seminário on-line)
com o tema “Reunião virtual: como fazer?”.
O seminário é gratuito e, devido ao enfrentamento
da pandemia do coronavírus, será realizada on-line nesta
quarta-feira (29), das 16h às 17h, com transmissão pelo
YouTube.
Os interessados em participar devem confirmar presen-

ça pelo link https://bit.ly/2W5cTMl. Após a inscrição, os
participantes receberão por e-mail o link de acesso à transmissão. O evento contará com emissão de certificado.
A palestra será mediada por Etania Gave e ministrada
por Marcos Aloízio França, ambos da DVF Consultoria.
Os participantes poderão enviar suas dúvidas e interagir via
chat, enviando perguntas. A videoconferência tem como objetivo apresentar a operacionalização das reuniões no trabalho remoto. A iniciativa faz parte do Programa de Estímulo
à Contratação Local da Fundação Renova e tem apoio da
Consultoria DVF.

Quer ler o jornal pela internet?
Envie um pedido pelo

(31)

98489-7530

SAAE Mariana inicia processos ambientais
necessários para construção da ETE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Mariana iniciou os processos para licenciamento ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município.
O licenciamento do SES terá realizado em duas etapas,
uma municipal e outra estadual.
A municipal consiste na regularização ambiental dos
Interceptores, Emissários, Elevatórias e Reversão de Esgoto. Esse processo foi protocolado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(SEMMADS) de Mariana no dia 21/01/2020 e está sob análise dos técnicos desta secretaria.
Já o processo estadual consiste na regularização ambiental da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário, o qual foi
formalizado junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), por meio da Superintendência Regional de Meio Ambiente – Central Metropolitana (SUPRAM – CM), no dia 24/03/2020, recebendo a solicitação de número 2020.03.01.003.0003217.
72 milhões para esgotamento sanitário
Esses recursos, provenientes da Fundação Renova, são
parte do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
(TTAC) assinado entre a União, os estados de Minas Gerais
e Espírito Santo e as controladoras da Samarco. O recurso
já está disponível, o terreno onde a ETA será construída já
pertence ao município e agora só depende da conclusão dos
processos necessários para licitar a obra.

-feira, 30 de abril/2020
O LIBERAL Ed.1386 - QuintaMARIANA
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Carta Aberta da Secretária
de Educação de Mariana
Mariana, 29 de abril de 2020.
O ano de 2020 chegou trazendo esperança de novas conquistas, possibilidades, desejos de paz, saúde, felicidade e todas as outras esperanças que
depositamos em ciclos que se iniciam.
Mas a pandemia do Covid-19 e o cenário atípico de isolamento social
obrigou todos os países a repensar caminhos e a redefinir estratégias diante
de algo totalmente desconhecido e devastador, que trouxe ao mundo a necessidade imperativa de medidas excepcionais, inclusive no funcionamento das
nossas escolas.
Nós, profissionais da Educação, nos deparamos em um desafio inédito.
Como dar continuidade à escolarização dos estudantes? Como continuar
ensinando sem a mediação do professor/estudante em espaço físico? Como
cumprir os dias e a carga horária exigida? Como atingir todos os estudantes
de maneira equânime, conforme artigo 205 da Constituição Federal que diz
que a Educação é direito de todos?
Diante de tantas indagações e desafios, tendo também em mente a necessidade de fortalecimento dos vínculos existentes entre os estudantes, suas famílias e escolas da Rede Municipal de Ensino, a Secretaria de Educação elaborou o Projeto de Atendimento aos Estudantes de Mariana durante o período
de isolamento social. Pensamos em várias ferramentas e sabemos que não
conseguiremos atender a todos os alunos da nossa rede da mesma maneira,
mas precisamos unir forças para superar esse desafio, que é novo para todos.
Fique por dentro das nossas iniciativas durante o período do novo corona
vírus:
- A primeira medida foi a verificação e ajuste dos nortes e parâmetros
legais de ação, considerando as deliberações dos órgãos competentes como
Conselho Nacional de Educação, Superintendência de Ensino e outros.
- Reorganizados os quadros e situação administrativa dos servidores, a
equipe deliberou por unanimidade e em sintonia com outros Municípios que
adotam iniciativas semelhantes, a produção de um caderno impresso de atividades de atualização pedagógica e preservação do vínculo dos alunos com
suas unidades de Ensino. Esse caderno obedecerá a uma frequência mensal
e contará com orientações de estudo e atividades por segmento (Educação
Infantil/ Ensino Fundamental - Anos iniciais/ Ensino Fundamental - Anos
Finais e Educação de Jovens e Adultos). A Educação Inclusiva, Biblioteca
Pública Municipal Benjamim Lemos e Casa do Professor Presidente Pedro
Aleixo perpassarão por todos os segmentos. Os conteúdos serão baseados
no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e serão produzidos pelos
próprios profissionais da rede. A distribuição será feita de forma física, para
todos os estudantes terem acesso da mesma forma que distribuímos as cestas básicas, evitando aglomerações. Disponibilizaremos também por meios
virtuais (Portal da Secretaria Municipal de Educação, e-mail e WhatsApp
dos pais cadastrados nas escolas, entre outros). O início está previsto para 11
de maio. A grande novidade é que agora todos os profissionais da Educação
ganharão um reforço especial! Em um espaço dedicado apenas para a iniciativa, a comunidade escolar poderá acessar todos os conteúdos produzidos,
esclarecer dúvidas e muito mais por meio de um portal exclusivo.
- A Rádio UFOP se apresenta como grande parceira da Secretaria Municipal de Educação nessa agenda de comunicação e preservação de vínculos,
tirando dúvidas e mantendo o nosso diálogo com a rede ativo. Através desse
meio de comunicação de grande credibilidade, já foi feito um podcast com a
participação de alguns alunos das escolas municipais no Programa “O Coronavírus chegou. E agora? O que as crianças querem saber?”, e ainda, elaboração textos para exibição em programa de rádio montados por professores
e alunos;
- UFOP com a Escola: Mariana é um dos municípios que tem participação efetiva em mesas de discussão sobre os novos desafios da escola.
- Fundação Renova - Empresa Compreender/Lunática - Mundo Jojoba
na formação de Gestores, pedagogos, professores, formação em Educação e
Inclusão e na produção de vídeos educativos e lúdicos.
- A Rede Municipal também poderá usufruir da parceria que o Estado
de Minas Gerais fez com a Rede Minas de Televisão. O programa “Se Liga
na Educação” será transmitido de segunda a sexta-feira, sempre de 7h30 as
12h30 apresentando os conteúdos nos quais os estudantes têm mais dificuldades. Serão quatro horas de aulas gravadas (7h30 às 11h30), além de uma
hora (11h30 às 12h30) ao vivo na qual os estudantes poderão interagir, por
meio das redes sociais, WhatsApp e telefone, com os professores no estúdio.
A previsão é que o primeiro programa vá ao ar no dia 11 de maio. Os alunos
que possuem alguma deficiência física terão acesso a teleaulas em Libras. A
Rede Minas é uma rede de televisão brasileira de cunho cultural e educativo.
A emissora está no ar no canal 17 UHF ou 9.1 (HD) e 9.2 (SD); Net 20 e Net
HD 520; Oi 09; One Seg (para celulares e portáteis) 9.3 e através do satélite
Brasilsat C2 para a América Latina. O conteúdo também é disponível ao
público pela Internet, por meio do site da emissora www.redeminas.tv e do
aplicativo.
Acreditamos que, investindo nestas frentes de ação, pensadas de modo
a garantir o máximo de inclusão e participação dos estudantes, avançamos
mais um passo no caminho de uma educação para todos. A Educação, caminho de acesso à justiça social, à distribuição de renda e oportunidades mais
equânimes para todos os cidadãos, é também o caminho para a libertação do
indivíduo do desconhecimento. Transforma vidas, liberta, agrega e cria pontes para um futuro melhor. É nesta meta que acreditamos e para a qual temos
envidado todos os nossos esforços e recursos.
Aline Aparecida Silva de Oliveira
Secretária Municipal de Educação de Mariana
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Violência contra a mulher
tem aumento alarmante
durante a quarentena
Saiba como se proteger e buscar ajuda
GLAUCIENE OLIVEIRA

De acordo com um estudo feito pelo Fundo Populacional da ONU, os casos de violência contra a mulher devem aumentar cerca de
20% em todo o mundo durante o período de
isolamento social adotado por conta da pandemia do coranavírus. O cálculo foi feito pensando em uma quarentena que possa durar até
três meses, nos 193 países membros da ONU,
levando em consideração a possível subnotificação.
No Brasil, de acordo com dados da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, as
denúncias de violência doméstica contra mulheres já aumentaram 17%, após o início da
quarentena.
Segundo a presidenta da União Brasileira
de Mulheres (UBM Ouro Preto) Débora Queiroz, nesse momento é necessário repensar não
só a violência doméstica, mas também a masculinidade e o papel do homem na sociedade.
“Esse aumento nos casos acontece porque os
homens possuem uma masculinidade construída em cima da violência e da agressão.
Estes homens estavam habituados a serem
ausentes em suas casas e com esse excesso
de convívio e por alguns gatilhos, como, por
exemplo, bebida, desemprego e estresse eles
acabam descontando em cima de suas companheiras, que são as mais próxima”, salientou.
Subnotificação
A dificuldade na notificação, que já era
histórica, é agravada no isolamento imposto
pelo coronavírus. De acordo com Secretaria
Nacional de Políticas para Mulheres, alguns
estados apresentaram queda no número de
registros de ocorrências no mês de março,
enquanto relatos de brigas de casal no Twitter
tiveram aumento de 431%.

Débora explica que o problema da subnotificação acontece devido às falhas nos
canais de denúncia. “A Lei Maria da Pena é
um grande avanço, mas a falta de delegacias
especializadas em atendimento à mulheres e
canais de denúncia mais próximos da cidadã
dificulta muito, pois muitas vezes a mulher
tem que sair às ruas para buscar ajuda. O disque 180 não possui a mesma rapidez necessária em todas as cidades”, enfatizou.
Com o objetivo de amparar mulheres vítimas de violência doméstica, a UBM Ouro
Preto criou uma rede de apoio e doações. O
contato pode ser feito através de um fórmulário online, disponível em: bit.ly/vocenaoestasozinha. “Criamos uma rede de apoio para
mulheres intimidadas, que ainda não possuem coragem de realizar uma denúncia. Assim vamos poder conversar, amparar e encaminhar o caso dessas mulheres. Além disso,
estamos recolhendo doações para que nenhuma mulher seja obrigada a ficar presa dentro
de casa com seu agressor, simplesmente para
conseguir se alimentar ou sobreviver nesse
período”, disse.
Como agir
De acordo com Débora, uma série de medidas podem ser adotadas pelas mulheres vítimas de violência doméstica, a primeira é falar
sobre o que está passando para uma vizinha,
amiga ou pessoa de confiança. “É preciso
criar coragem, para que essa pessoa possa ser
monitorada, e caso seja necessário ela possa
ser socorrida da maneira correta”, ressaltou.
As denúncias podem ser feitas através do
disque 180, canal especializado em denúncia
de violência contra a mulher ou disque 190,
denúncia na Polícia Militar.

Cuidando de quem cuida com servidores do IFMG
Campus Ouro Preto fabrica protetores faciais para doação
a profissionais da saúde
Tecnologia a favor da saúde e da solidariedade: servidores do curso técnico em Automação
Industrial do IFMG – Campus Ouro Preto estão empenhados, há cerca de um mês, na produção
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados a profissionais da saúde envolvidos
no combate ao Coronavírus. A equipe conta com reforços de alunos, ex-alunos e servidores da
UFOP, além de empresários da região.
Até o momento, cerca de 450 máscaras do tipo Face Shield já foram doadas a hospitais, instituições filantrópicas, laboratórios de análises clínicas, secretarias de saúde e profissionais liberais
de Ouro Preto e Mariana. Os EPIs são acompanhados de manual contendo orientações de montagem e limpeza. A partir de um levantamento realizado pelos voluntários, entretanto, há demanda
para a produção de aproximadamente 1.200 máscaras.
Para fabricação dos EPIs, a equipe produz, em impressoras 3D, os suportes que integram as
máscaras. Além de material enviado pela reitoria do IFMG, a equipe conta com a doação de insumos, como filamentos (ABS ou PLA ou PETG), acetato (ou placa de PVC semi-rígida) e elástico,
e também de recursos financeiros para que possa aumentar a produção. “A ajuda da comunidade
tem sido fundamental. Vamos continuar produzindo máscaras enquanto tivermos material para
isso. A ideia é não parar e atender ao máximo de demanda possível”, destaca a professora Sílvia
Grasiella Almeida, que integra a equipe.Contribua com a campanha!
Aqueles que desejarem contribuir de alguma forma podem fazer contato com a professora, para orientações, pelo e-mail silvia.almeida@ifmg.edu.br. É possível contribuir, também, por
meio de uma vaquinha virtual: https://abacashi.com/p/combate-covid-19.

-feira, 30 de abril/2020
O LIBERAL Ed.1386 - Quinta
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Itabirito dá importante passo para implantação
do Compliance na gestão municipal

Projeto de Lei aguarda aprovação da Câmara Municipal para se tornar uma realidade em Itabirito

A Prefeitura de Itabirito enviou
para a Câmara Municipal o projeto
de lei que institui o Código de Ética dos Servidores Públicos Municipais. O anúncio foi feito na sexta-feira, dia 23 de abril, pelo prefeito
Orlando Caldeira, ao lado promo-

tor Umberto de Almeida Bizzo. A
partir da aprovação do documento,
por parte do Legislativo, tornará
possível a implantação, na gestão
municipal, do Compliance, um
conjunto de ações que visa colocar
em prática um Sistema Municipal

Prefeito Orlando Caldeira assina PL ao lado do promotor
Umberto de Almeida Bizzo

de Integridade e Anticorrupção.
Segundo o prefeito, o Compliance permite o envolvimento
conjunto da sociedade, servidores
públicos, legislativo, órgãos de
controle externo e academia, formando uma estrutura sólida e permanente de controle e gestão de
riscos, assim como mecanismos
de transparência e engajamento,
para estabelecer uma cultura de
integridade pública em Itabirito.
“Este mecanismo determina os
critérios de conduta que devemos
ter na área pública, tanto neste governo quanto nos que virão. Por
meio dessa iniciativa conjunta,
Itabirito avança como uma das primeiras cidades a dispor de tal ferramenta, de que tanto necessita o
nosso País. Espero que possamos
ser exemplo para muitos outros
municípios”, frisou.
O promotor Umberto de Almeida Bizzochamou atenção para
a urgência da iniciativa. ”O Compliance é importante especialmen-

Garantir a segurança
de seus servidores é
meta do Saae de Itabirito

Autoridades reunidas no Gabinete do Prefeito para assinatura de
PL do Código de Ética municipal

te numa época como esta de pandemia, pois torna possível dispor
do controle de um programa de
integridade efetivamente independente”, disse. O promotor também
deixou claro seu empenho na condução do projeto. “Eu tenho me
reunido com a Câmara Municipal
para sensibilizar os vereadores sobre a urgência da aprovação desse
Código de Ética e para o bem que
fará para toda a sociedade de Itabirito”, declarou.

Compliance
Compliance é um conjunto
de medidas que visa evitar que a
administração pública desvie de
seu objetivo principal, que é entregar os resultados esperados pela população de forma adequada,
imparcial e eficiente. Consiste no
estabelecimento de mecanismos
internos de controle de atos e condutas administrativas que possam
caracterizar improbidade ou crimes contra a administração.

Se você quer receber o
jornal O LIBERAL pelo
Contate o
98489-7530
e receba todas
as suas notícias
online diariamente
*Priscilla
Porto

LINHAS TORTAS

Instagram: @priscillaportoescritora

E daí, Presidente?

O diretor-presidente do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico (Saae) de Itabirito tem a
convicção de que nenhum resultado operacional é mais importante
do que a segurança dos seus servidores. A segurança do trabalho
nos setores operacionais é uma
preocupação constante. Dessa
forma, todas as obras da autarquia
são acompanhadas por um técnico
em Segurança do Trabalho.
O objetivo é garantir o bem
estar dos servidores e também
orientar a população sobre os riscos iminentes nas obras. “Procuramos criar um ambiente de trabalho
saudável, com investimentos em
EPIs e capacitação para garantir a

segurança de nossos servidores”,
enfatiza o diretor.
E quem fica responsável por
essas atividades no Saae é o técnico de segurança, Lucas Horta.
Na última sexta-feira (24), ele
esteve na Unidade de Tratamento de Água (UTA) na BR 040,
acompanhado da gerente-técnica,
Heloísa França, para falar sobre os
cuidados em relação à segurança
e importância do uso correto dos
equipamentos para os servidores
do local. “Não medimos esforços
para garantir um ambiente de trabalho livre de acidentes e uma das
formas de alcançar isso é orientar e
também fiscalizar sobre o uso dos
equipamentos”, contou Lucas.

O chefe da UTA, Aldair da
Silva, considera esse trabalho de
conscientização acerca da importância da segurança do trabalho
essencial. “É fundamental estarmos sempre atentos para evitar
acidentes de trabalho e nesse
sentido levamos muito a sério as
orientações do setor de segurança
do Saae”, disse.
O Saae conta também com a
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada por
colaboradores eleitos pelos próprios servidores e indicados pelo
diretor, que trabalham de modo a
tornar compatível o trabalho com a
preservação da vida e a promoção
da saúde do trabalhador.

Meus sentimentos ao Brasil por ter elegido o atual Presidente.
Afinal, o que dizer para os familiares dos mais de 5.000 mortos
pelo novo coronavírus no Brasil?
“E daí?”
Ou talvez: “Quer que eu faça o quê?”
Ora, ora, senhor Presidente! Queremos que Vossa Excelência
assuma as suas responsabilidades diante de uma pandemia que
está matando milhares e ameaçando tantos outros, além da sua
estimada economia.
Ora, ora, senhor Presidente! Queremos que Vossa Excelência
abandone esse vosso inconsequente norteamento de resolução
de problemas e abandone esse que parece ser o seu slogan de
desgoverno: “E daí?”.
Meus sentimentos também aos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e funcionários de unidades de saúde que estão enfrentando a verdadeira guerra contra a COVID-19, e que ao
chegarem em casa exaustos, o que recebem como declaração do
Presidente? Um debochado “E daí?”
Vossa Excelência ainda complementa a lamentável declaração afirmando não fazer milagres. Pois na atual conjuntura, só
mesmo um milagre para salvar o Brasil de um colapso, visto que
possui tão irresponsável comandante.
Jornalista e autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – mensagens para
um pessoal especial.

-feira, 30 de abril/2020
O LIBERAL Ed.1386 - QuintaITABIRITO
www.jornaloliberal.net

Aviso de Errata: O Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG; através de seu Presidente de
Licitação comunica aos interessados que
fica alterada a redação e a data de abertura do Processo Licitatório nº043/2020,
na modalidade de Tomada de Preços
nº002/2020; cujo objeto: Contratação de
empresa especializada em prestação de
serviços de obras de drenagem urbana para
o serviço autônomo de saneamento básico
de itabirito-mg, conforme especificações
do Anexo I do Edital. Tipo: Menor Preço.
Legislação Aplicável: Lei nº. 8.666/93
com suas posteriores alterações. Prazo
e horário para efetuar o cadastramento e
habilitação nos moldes do Artigo 22 §2º,
apresentando os documentos de Cadastramento e Habilitação: até o dia 15/05/2020,
podendo ser efetuado das 08:00 às 11:30
horas e das 13:00 às 16:30 horas. Prazo e
horário para recebimento dos envelopes
de Proposta Comercial e o Certificado de
Cadastramento: até dia 20/05/2020 até às
08:30 horas. Data e horário de início da
sessão: dia 20/05/2020 às 09:00 horas. O
Edital na íntegra e as informações complementares encontram-se à disposição
afixado no quadro de aviso localizado
no hall de entrada do Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito, Sede
Administrativa. E-mail do SAAE de Itabirito-MG: compras@saaeita.mg.gov.br
- Rogério Eduardo de Oliveira - Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina. Referência: Pregão
Presencial nº021/2020, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Eco Plast Comercio e Indústria Ltda. e Tripui Serviços
e Comércio Eireli. 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 um Valor Total: R$59.492,50 (cinquenta e nove
mil quatrocentos e noventa e dois reais e
cinquenta 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: 13/04/2020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Pessoa Jurídica
Especializada na Fabricação e Montagem de Peças, Componentes e Estruturas em Perfis e Chapas Metálicas.
– Serralheria. Referência: Processo Licitatório nº038/2020, na modalidade Pregão Presencial nº022/2020, 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 caldeiraria e serralheria (por kg), para fabricação e montagem de peças, componentes e estruturas
em perfis e chapas metálicas nas áreas de
atuação do SAAE, pertencente ao Sistema de Água, Esgoto, ETE, ETA, Perdas e
DI-BR040 de Itabirito - MG, com fornecimento de insumos, material e mão-de-obra, conforme especificações do anexo
I, do Edital, Valor Global: R$104.144,00
(Cento e quatro mil cento e quarenta e
quatro reais), Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Até 31/12/2019.
Dotações Orçamentárias: Operações e
Manut. em Abast. de Águas nas Sedes
Urbanas. 17.512.1701.4001.33.90.39.00,
Operações e Manut. em Abast. de Águas
nas Sedes Urbanas – UTA 17. 512. 1701.
4001. 33.90.39.00, Operações e Manut.
em Esgotamento Sanitário nas Sedes
Urbanas - Esgoto. 17.512.1702.4002.
33.90.39.00, Operações e Manut. em Esgotamento Sanitário nas Sedes Urbanas
– ETE 17. 512. 1701. 4002. 33.90.39.00 e
Operações e Manut. em Abast. de Águas
nas Sedes Urbanas – ETA 17. 512. 1701.
4001. 33.90.39.00 Data da assinatura do
contrato: 16/04/2020. 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
nº040/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº024/2020. Objeto:contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de Seguro Total de
Veículos para parte da frota de veículos do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito/MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Gente Seguradora S/A
perfazendo este pregão um valor total de
R$9.790,00 (Nove mil setecentos e no-

venta Reais), Itabirito / MG, 24/04/2020
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Seguro de Veículos. Referência: Processo Licitatório
nº040/2020, na modalidade Pregão Presencial nº024/2020, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Empresa Contratada: Gente
Seguradora S/A. Objeto: contratação de
empresa especializada em prestação de
serviços de Seguro Total de Veículos para
parte da frota de veículos do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/
MG, conforme especificações do anexo I,
do Edital, Valor Global: R$9.790,00 (Nove
mil setecentos e noventa Reais), Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 24/04/2021. Dotações Orçamentárias:
Operações e Manut. em Abast. de Água
nas Sedes Urbanas 17.512.1701.4.001
33.90.39.00, Data da assinatura do contrato: 24/04/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Locação de
Pequenos Equipamentos. Referência:
Processo Licitatório nº036/2020, na modalidade Pregão Presencial nº020/2020,
S.R.P. nº 008/2020 Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de

Itabirito-MG. Empresa Contratada: Loc
Mil Máquinas e Andaimes Ltda., Objeto:
Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de pequenos equipamentos para obras de saneamento do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG, conforme especificações do
Anexo I, do edital, Valor total desta empresa: R$11.000,00 (Onze mil reais). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2020. Dotação Orçamentária
Dotação Orçamentária Operações e Manut. em Abast. de Água nas Sedes Urbanas
17 512 1701 4.001 33.90.39.00 e Operações e Manut. em Esgotamento Sanit.
nas Sedes Urbanas 17 512 1702 4.002
33.90.39.00 Data da assinatura do contrato: 17/04/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa do Serviço de Perícia em Engenharia. Referência: Dispensa de licitação nº 015/2020, Processo
Licitatório nº 045/2020, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Contratada: Renato Ramos Burni. Objeto: Realização de vistoria técnica com
mapeamento das ocorrências e elaboração

de laudo técnico diante das condições da
estrutura das edificações identificadas
e quesitos formulados pela área técnica
determinado as causas reais dos sinistros
ocasionados. Valor Total R$8.855,01 (Oito
mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e
um centavo). Forma de pagamento: em 10
(dez) dias corridos, após, emissão e aceite
da Nota Fiscal. Vigência: Até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: 17.512.1711 4030
3390.39.50. Data da assinatura do contrato: 24/04/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 027/2020. Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo
Licitatório n° 046/2020, na Modalidade de
Pregão Presencial nº027/2020. Objeto:
contratação de empresa especializada em
manutenção de soft starter e inversores
de frequência, que atendem ao sistema de
abastecimento de água do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG,
conforme especificações do anexo I, do edital, no dia 14/05/2020 às 09h00min, na sala
de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio
Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG
– CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.
gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato da Ata nº009/2020 - Registro de Preço 009/2020
- Processo Licitatório nº037/2020 – Pregão Presencial nº021/2020 – 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/Fabricante se
imp. país de Origem

1

Água Sanitária

Unid.

600

2,65

1.590,00

Santa Clara

2

Balde Plástico, Capacidade p/20 Litros, com alça.

Unid.

30

11,00

330,00

Arqplast

3

Cera Líquida Incolor, (lata c/850 ml)

Unid.

48

9,00

432,00

Brilhowax

4

Cera Líquida Verde (lata c/850 ml)

Unid.

48

9,00

432,00

Bry

5

Detergente Líquido (500 ml)

Unid.

1000

1,73

1.730,00

Minuano

6

Escova para Limpeza

Unid.

20

4,60

92,00

Condor

7

Espalhador de Cera. Rodo de Espuma

Unid.

20

11,10

222,00

TP

8

Filtro de Papel nº. 103.

Cx.

100

3,62

362,00

Brigitida

9

Fósforo (maço com 10 caixas) Selo Inmetro;

Maço

30

4,60

138,00

Pinheiro

10

Limpa Alumínio, Frasco com 500 ml.

Unid.

20

4,60

92,00

Mix

11

Lustra Móveis (500 ml.

Unid.

12

9,60

115,20

Poliflor

12

Pá Coletora de Lixo

Unid.

10

7,00

70,00

Guirado

13

Pano de Prato

Unid.

100

3,80

380,00

Brand

14

Papel Alumínio (Largura: 30 cm x comprimento: 7,5m.)

Unid.

50

4,50

225,00

Boreda

15

Purificador de Ar, em aerosol

Unid.

120

12,05

1.446,00

Glade

16

Rodo para Pia.

Unid.

5

5,50

27,50

Condor

17

Rodo, aprox. 40cm, quantidade borrachas 2.

Unid.

20

8,00

160,00

Guirado

18

Rodo, aprox. 65 cm, quantidade de borrachas: 2.

Unid.

20

10,00

200,00

Guirado

19

Sabão em Pó, com Alvejante e Perfume Floral, Caixa
com 500 gramas.

Unid.

50

5,80

290,00

Spumil

20

Sabonete Branco (90g)

Unid.

120

1,59

190,80

Nips

21

Saponáceo c/ Deterg. e Cloro (300g). Pó. (pote c/300g.)

Unid.

100

5,70

570,00

Radium

22

Suco Concentrado Líquido, Sabor Caju,

Lt.

480

7,60

3.648,00

Dafruta

23

Suco Concentrado Líquido, Sabor Goiaba,

Lt.

480

9,05

4.344,00

Ischa

24

Suco Concentrado Líquido, Sabor Manga,

Lt.

480

8,20

3.936,00

Ischa

25

Suco Concentrado Líquido, Sabor Uva,

Lt.

480

8,60

4.128,00

Ischa

26

Toalha de Papel, 100% Celul. Virg. (pct. c/1000 folhas)

Pct.

800

12,60

10.080,00

All Paper

27

Vassoura de Cabo Longo .

Unid.

10

21,80

218,00

Triangulo

28

Vassoura de Pêlo Animal, Medindo Aprox. 30 cm,

Unid.

10

24,00

240,00

Distack

29

Vassoura de Pêlo Sintético, Medindo Aprox. 30 cm,

Unid.

20

12,00

240,00

Atual

30

Vassourinha p/vaso (plástica c/suporte)

Unid.

10

7,00

70,00

Bettanin

Fornecedor: Eco Plast Comercio e Indústria Ltda. CNPJ: 20.161.464/0001-97 Conforme Relação dos objetos abaixo:
Dotação Orçamentária
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit

Preço
Total

Marca/Fabricante se
imp. país de Origem

1

Desinfetante Líquido Bactericida (500 ml)

Unid.

1000

3,04

3.040,00

Pinho Lar

2

Esponja de lã de aço:

Pcte.

150

1,90

285,00

Assolan

3

Esponja para limpeza, dupla face, antibactérias –

Unid.

1000

0,93

930,00

Wish

4

Flanela para limpeza, tamanho aproximado 28 x 50 cm.

Unid.

300

1,90

570,00

Tmg

5

Limpador instantâneo, desengordurante (500ml),

Unid.

2000

2,96

5920,00

Q Otimo

6

Pano de Chão p/limpeza, 100% algodão, alvejado- tamanho
aprox. 60 x 80cm.;

Unid.

200

5,40

1080,00

Intextil

7

Papel Higiênico, neutro, branco (pct. c/04 rolos)

Pcte.

300

3,42

1026,00

Otimo

8

Sabão em tablete, 200g. sabão em tabl., glicerinado, (200g)

Unid.

150

1,52

228,00

Barra

9

Sabonete líquido perolizado.

Unid.

30

32,50

975,00

Roma

10

Saco Plást. preto, reforçado. saco p/lixo de 200 litros (pct. c/05)

Pct.

200

4,00

800,00

Eco Plast

11

Saco Plástico preto, reforçado, p/ lixo cap. de 15 litros/3 kg

Pct.

500

2,00

1000,00

Eco Plast

12

Saco Plástico preto, reforçado, para lixo capac. de 30 litros

Pct.

300

1,71

513,00

Eco Plast

13

Saco Plástico preto, reforçado. saco p/lixo de 50 litros (pct.
c/10 un)

Pct.

500

1,81

905,00

Eco Plast

14

Saco Plást. preto, reforçado, p/lixo capac. de 100 litros/20 kg

Pct.

700

2,00

1400,00

Eco Plast

15

Toalha de Papel, folha dupla (pct c/2 rolos).

Pct.

500

4,80

2400,00

Ellegant

16

Vassoura Piaçava c/cabo de madeira, nº 04.

Unid.

50

14,44

722,00

Super Lar

17

Vassourão Piaçava, 45 cm

Unid.

100

17,00

1.700,00

Super Lar

A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 13/04/2020.
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Pregão Presencial – 028/2020 - S.R.P. nº
011/2020 - Encontra-se aberto na sede do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em
Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°
047/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº028/2020, S.R.P. nº011/2020.
Objeto: Registro de preço para futuro
e eventual fornecimento de hidrômetro
multijato e suas respectivas conexões a serem utilizados em novas ligações de água
do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital, no dia
15/05/2020 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 029/2020 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°048/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº029/2020. Objeto: contratação de empresa especializada
em prestação de serviço de levantamento topográficos, nivelamento, cadastro
georreferenciado de redes coletoras e
interceptores de esgotamento sanitário no
município de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
18/05/2020 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

JoãoJoão
de de
Carvalho
Carvalho

Pregão Presencial – 030/2020 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito à
Rua Rio Branco, nº 99 em Itabirito - MG,
o Processo Licitatório n°049/2020,
na Modalidade de Pregão Presencial
nº030/2020. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de reforma da Sede Administrativa do SAAE com fornecimento de
materiais e mão de obra, conforme especificações descritas no anexo I, do edital,
no dia 19/05/2020 às 09h00min, na sala
de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio
Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito MG
– CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.
mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.
mg.gov.br
Pregão Presencial – 031/2020 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°050/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº031/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada
em serviço de manutenção e adequação
com reposição de peças, nos sistemas
elétricos e pneumáticos dos atuadores e
válvulas solenoides da ETA do SAAE Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 21/05/2020 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br

AACIDADE
CIDADE
EEEU
EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br
drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Dia do trabalho sem
comemoração

O MEDO é a trepidação da mente ante um perigo iminente ou futuro. Há um fato que preocupa a todos os habitantes do universo, como realidade perigosa e provocadora de medo. O que nos obriga, com imposição impiedosa,
bruta, extensa e perigosa chama-se Covid-19. O povo teve que sair das ruas para se recolher, maciçamente, em
suas residências, fugindo de um inimigo minúsculo, invisível, forte e perigoso. Sua fome insaciável tem sacrificado
grande parte da população mundial, infelizmente, com a
morte, especialmente dos mais idosos, tendo voltado sua
ganância letal também para os adultos e jovens.
O trabalho sofre um grande impacto, na expectativa
de se proteger o operário de todas as áreas da atividade
humana, preservando-se as atividades de primeira necessidade. “Home-office”, o trabalho em casa, é a solução encontrada pelo mundo empresarial para manter a
produção, mesmo em caráter precário.
AS PESSOAS não podem, socialmente, se encontrar, com medo da propagação deste mal do século XXI.
Longe estão dos cumprimentos manuais, dos abraços e
beijos, atitudes tão simples e corteses que fazem parte do
cotidiano das pessoas. Os pais não abraçam filhos(as), os
amantes não se arriscam sem cautelas. Os vovôs e vovós afastam-se dos(as) netos(as), sempre preocupados
com a proteção mútua. A humanidade viveu no passado
situações semelhantes, perigosas, com a febre amarela,
a peste negra, e, até mesmo com a lepra, sobretudo na
Palestina, tempo de Cristo. Vestiam-se de saco, cobriam
a cabeça de cinza, tapavam-se os rostos e fugiam para
as cavernas, autoconfessando-se como perigosos ao
contato humano. Quanto sofrimento, humilhação, perigo, fuga do contato humano também familiar. A história
da vida é uma repetição do bem e do mal. O que resta,
deste primeiro de Maio, sem comemorações oficiais, é a
força da oração, única fonte espiritual para afastar o mal
deste Coronavírus. Vacina, ainda não existe. Fala-se,
sem comprovação oficial, sobre a ingestão da hidroxicloroquina como uma esperança imediata, ainda única
e na expectativa de sua liberação. O vírus não espera,
ataca! Enquanto isto as estatísticas das vítimas sobem,
em ascensão vertiginosa, deixando para trás vítimas de
todas as idades, raças, cores, posses, tamanhos, sexos.
E famílias inteiras chorando as perdas! Os médicos, enfermeiras, e todo o pessoal que se expõe todo o tempo
atendendo os pacientes são os heróis na batalha. Que
Deus proteja o ser humano que Ele criou e para o qual
seu Filho, Jesus, morreu numa Cruz. Que a desobediência de sua criatura não impeça o favor divino, sobretudo
em circunstâncias tão adversas, como esta que atinge a
Terra em pleno Século XXI.
NO ANO QUE vem, sob a invocada proteção de
Deus, que não deseja o mal humano, mas que ele tenha
a vida em abundância, possamos comemorar livremente
o Dia do Trabalho em comunhão também física, fato tão
comum e esperado.
Senhor afaste de nós o Covid-19, porque somos filhos(as) de Deus e temos Sua proteção poderosa. A
medicina curativa, hoje, está impotente para destruir este
mal de origem chinesa que avassalou o mundo. Que o
Espírito Santo ilumine as inteligências dos cientistas que
procuram a cura!

Elson
Cruz

NOTAS
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cogumelo2005@yahoo.com.br

Mundo científico: Remdesivir é o nome da
droga que bloqueia a RNA polimerase, impedindo, assim, a proliferação do vírus de corona nas células. Esta descoberta deixa animado
cientistas do planeta. É uma luz no fim do túnel, na luta contra esta
doença que nos deixa perplexo, muda nossos hábitos, e destrói economias até mesmo dos países mais ricos.
Perda: Itabirito perdeu esta semana Hamilton Medeiros, proprietário
de um dos bares mais frequentado de nossa cidade. Pessoa de grande
caráter, popular e participativo. O falecimento de Medeiros causou
consternação e perplexidade. Aos familiares nossas condolências.
Gente de expressão: Houve um tempo em que o jornalista Nicolau
Neto em sua coluna social do jornal Estado de Minas gozava de grande popularidade e reconhecimento por abrir uma janela na mídia da
Capital para o interior. Na sua sucessão a colunista Lurdinha manteve
este elo criando também a homenagem gente de expressão. O saudoso Hilton Malheiros e o professor Ricardo Francisco a representavam
em nosso município, propiciando assim ilustres itabiritenses a serem
homenageados com tal honraria. Tempos bom onde o incentivo e a
valorização de nossas lideranças estavam sempre em pauta.
Santa Clara: Os moradores do condomínio Santa Clara e adjacentes
aguardam com expectativa a remodelação e asfaltamento da estrada (Rua Ana Maria Teixeira). O prefeito Orlando Caldeira, apesar
do enfrentamento de problemas relacionados a Pandemia e queda
da receita, já deu sinal verde para alegria de todos os famíliares dos
ruralistas.
Fique em casa: Não podemos e nem devemos relaxar, o pico desta
pandemia pode acontecer dentro de 30 a 60 dias. A comunidade que
atender as normas das autoridades de saúde, com certeza, não vão
chorar a perda de amigos e familiares. O momento é sério e todos
somos responsáveis. Mesmo que venha dia do trabalhador e dia das
mães: fique em casa.
1º de maio: Ainda bem que não temos por aqui gente nas redes sociais apoiando a ideia da volta do AI -5. Para refrescar a memória,
tempos em que músicas eram censuradas, prisões sem critérios, etc.
lembro-me do artigo de Antônio Carlos no jornal Esporte urgente
(mimeografado) exaltando o trabalhador no seu dia. Na semana seguinte ele teve que prestar esclarecimentos no alto comando do exército em Juiz de Fora. Tivemos também as prisões de Regaldino Neto
de Souza, presidente do sindicato dos Metalúrgicos, e do médico Dr.
Antônio Castro Veado por ter dado palestra no Rotary Club de Itabirito. As músicas dos nossos compositores para o festival da canção
passavam primeiro pelo crivo da censura em Brasília. AI 5 nunca
mais, democracia sempre!
Por falar em saudade: Tá difícil os domingos sem jogos do cruzeiro. Nos bastidores já existem comentários contando com a possibilidade dos canais de esporte começarem a exibir as conquistas
do melhor de Minas, começando pela copa do Brasil (6 conquistas),
brasileirão, libertadores, recopa etc. calcula-se que os índices de audiência vão bater recorde. Qual sua opinião?
Prorrogação das eleições: O ministro Luiz Roberto Barroso, que
assume a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disse que
é possível a prorrogação do mandado de prefeitos e vereadores por
um prazo mínimo. Ele pretende evitar ao máximo o adiamento, mas
se não der, terá que ser prorrogado. Em junho, mês das convenções,
teremos uma definição.
Amigo: O que é amigo? É um anjo que está sempre ao nosso lado,
mesmo que na distância, é aquele que compartilha nossas alegrias e
tristezas. É aquele que se cala nas horas certas e dentro deste silêncio
nos diz tudo. É aquele que nos aceita, não pelo que temos, mas pelo
que somos. Amigo de verdade é anjo, é paz, é tudo. (Ariela)
Boas novas: Em breve o município contará com a inauguração das
novas instalações do CEM, centro de especialidades médicas que
está em novo endereço à Rua João Pinheiro, 116, Santa Efigênia.
Retorna aos atendimentos com uma equipe de profissionais da saúde
sempre atuante e determinada.
Para refletir: O castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. (Platão)
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Prefeitura define medidas para
retorno parcial do comércio
A partir de novo decreto, administração municipal coloca
em prática a flexibilização das atividades empresariais

A Prefeitura de Itabirito, por
meio de novo decreto, que passou
a vigorar terça-feira, informa a toda
população as medidas adotadas para que a reabertura do comércio na
cidade aconteça de forma cuidadosa
e controlada. O Decreto Municipal
no 13.155 aponta as normas de prevenção à Covid-10 que devem ser
cumpridas pelo comércio, indicando que a responsabilidade de todos
– poder público, entidades, empresários e cidadãos – no combate ao
coronavírus. Tais normas seguem
rigorosamente as determinações das
organizações de saúde e demais autoridades competentes.
Uma das medidas estabelecidas no decreto é a determinação de
horários para o funcionamento de
estabelecimentos que oferecem serviços considerados não-essenciais.
As lojas poderão funcionar de segunda a sexta feira, das 10h às 16h;
aos sábados, das 9h às 12h. Bares,
restaurantes, lanchonetes e similares funcionarão diariamente, até às
21h, devendo permanecer fechados
a partir deste horário. Já salões de
beleza e barbearias deverão atender
com agendamento de horário,entre
12h e 19h, de segunda a sexta feira,
e, aos sábados, das 9h às 13h. As
academias de ginástica e demais estabelecimentos de condicionamento
físico podem funcionar das 10h às
21h.
O decreto estabelece que é de
responsabilidade do comerciante
fornecer máscaras para todos os funcionários e terceirizados, bem como
álcool gel 70% ou água corrente e
sabão, além de papel toalha para a
higienização das mãos. O estabelecimento deverá obedecer também
às regras relacionadas ao distanciamento social (distância mínima de
1,5 metros quadrados a cada cliente). Filas deverão obedecer também
a mesma medida de distância por
pessoa, dentro e fora do estabelecimento. Caixas e guichês deverão
limitar filas de até 10 (dez) pessoas,
sempre respeitando a distância estabelecida.Fica também proibido o
atendimento a clientes que não estejam usando as máscaras de proteção
das vias aéreas de forma correta.
É importante ressaltar que a Prefeitura recomenda adotar, preferencialmente, a prática de vendas por

Segundo a PC de MG, confecções de RGs
no CAC Itabirito continuam suspensas
Com base em informações da Polícia Civil
(PC) do Estado de Minas Gerais, as confecções
de carteiras de identidade (RGs) em todo o estado continuam suspensas por conta dos perigos de
contaminação da covid-19. Portanto, o Centro de
Atendimento ao Cidadão (CAC), que assumiu o
serviço em Itabirito, continua sem previsão de retorno das atividades de confecção.
A feitura dos RGs em Itabirito, como se dá
atualmente, só foi possível por meio de uma parceria da Câmara de Itabirito com a Polícia Civil
e o Governo do MG. E o retorno das confecções
das carteiras depende exclusivamente da Polícia
Civil, que, apesar do plano de retomada da atividade econômica do Governo do Estado, ainda não
sinalizou com a previsão de retorno dos trabalhos
de feitura dos RGs
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Presidente da CDL, Carolina Tabari, Prefeito, Orlando Caldeira, e
presidente da Câmara Municipal, Renê Butekus

Representantes do comércio participaram do anúncio
do novo Decreto

sistema de delivery, agendamento,
aplicativos de entrega ou retirada de
mercadoria no local, adotando também as medidas de higienização.
A Prefeitura esclarece ainda que
todos os comerciantes considerados
não essenciais, deverão apresentar,
no prazo de 5 (cinco) dias, o Termo
de Responsabilidade, disponível no
site da Prefeitura. O termo deve ser
preenchido e encaminhado ao Protocolo da Prefeitura, com a cópia do
contrato social e do documento do
proprietário, até o dia 30 de abril. O
documento reafirma o compromisso do estabelecimento em cumprir
as medidas sanitárias estabelecidas
no decreto.
A fiscalização do cumprimento
dessas medidas será feita pela Prefeitura e demais órgãos responsáveis. Em casos de descumprimento,
os comerciantes serão notificados
e, não havendo a adequação, ou
em caso de reincidência, sofrerão a
suspensão da atividade comercial
praticada.
A decisão do Poder Executivo
Municipal foi tomada após longo
debate com as procuradorias jurídicas Consultiva e Contenciosa, as
secretarias municipais de Saúde,
Planejamento, Fazenda, Administração, Meio Ambiente, Segurança e
Trânsito, além de representantes da
Guarda Civil e do Corpo de Bombeiros Municipal, da Câmara de
vereadores, do Conselho Municipal
de Saúde, Adesita, CDL, Sincovita,
Acomnbi, Abrasitah, Ministério Público e Polícia Militar.
De acordo com a presidente da

CDL, Carolina Tabari, deve haver,
por parte dos comerciantes, uma
atenção e cumprimento rígido de
todas as determinações, para que o
comércio possa manter suas atividades em funcionamento. Além das
normas do Plano doGoverno de Minas sobre a Covid-19 edo novo decreto municipal, as normas impostas
pela OMS (Organização Mundial
da Saúde) deverão continuar sendo
cumpridas.
O secretário de saúde, Marco
Antônio, se posiciona em relação à
reabertura parcial do comércio. “Entendemos que é um momento de
flexibilização necessário, mas isso
deve acontecer de forma consciente”. Ele ressaltou também a gravidade da situação em todo o país, e se
mostrou satisfeito com os resultados
apresentados pelo município, mas
alertou que o cuidado deve ser ainda
maior. “Devemos entender que estamos em guerra e precisamos usar
nossas armas contra esse inimigo
invisível”.
A Prefeitura esclarece que, as
medidas adotadas até o momento,
se mostraram eficazes no combate à Covid-19. Até a presente data,
não há nenhum caso da doença
confirmado na cidade. Para que esta
realidade continue, a Administração
Municipal conta com a colaboração
de todos. Caso as normas sejam descumpridas, resultando na iminência
de propagação do vírus, a Prefeitura
poderá suspender a flexibilização
das atividades comerciais e implementar normas mais rígidas para o
retorno do isolamento.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Um retrato da mentalidade
retrógada e antissocial
Nem um pouco favorável, o que se espera para depois desta
pandemia ninguém se arrisca a prever. Quem já não tem poderá
continuar a não ter, mas não se engane quem tem e quer mais ter,
ainda que à custa do sofrimento do semelhante na atual situação.
Poderá de nada adiantar o salto sobre o pouco de muitos, pois a
vala da derrocada poderá comportar, ao mesmo tempo, explorador
e explorado de agora. A ganância de certos setores de produção e
de comércio, valendo-se do momento para aumento do lucro, mediante aumento injustificado de preços, é um retrato da mentalidade
retrógada e antissocial, fundamentada no famigerado jeitinho, que
se agiganta por ocasião das grandes tragédias. Mas que não cerrem
punhos contra estes, aqueles que não tendo tanto, pretendem tomar
dos que ainda menos têm, via cadastramento para recebimento do
auxílio emergencial. Também eles merecem a reprovação da sociedade, que repudia a corrupção nos meios empresariais e políticos,
uma vez que pobreza não pode ser capote para a desonestidade.
Verdadeiros necessitados do socorro emergencial do governo são
prejudicados, no acesso ao recurso, porque espertinhos congestionam o sistema na tentativa de burlar a lei, destacando-se entre ele
até presidiários. Mas, quanto a estes últimos pergunta-se: onde está
o controle dos presídios?

Ampliação da área de proteção
do Parque Ecológico tem
Consulta Pública em Itabirito
Proposta é transformar o Parque em Unidade de
Conservação de Uso Sustentável

Será realizada pela Prefeitura de Itabirito, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), na quinta-feira, 7
de maio, às 14 horas, Consulta Pública online para ampliação da
área de proteção do Parque Ecológico de Itabirito. Para participar,
basta acessar a conta da Prefeitura de Itabirito no Facebook.
Atualmente com uma área total de 45.042m², o Parque não integra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A Prefeitura
propõe a ampliação da área de proteção para 270 mil m², transformando o Parque Ecológico em Unidade de Conservação de Uso
Sustentável, enquadrada na categoria de Área de Relevante Interesse Ecológico. Além disso, há previsão de atualização das normas de
utilização pública do Parque, de modo a atender às necessidades da
população.
Com a aprovação da medida, a área passará a ser um Complexo
Eco Cultural Esportivo, com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso de parcela dos seus recursos naturais.
A finalidade é conservar o ecossistema natural local e protegê-lo
contra quaisquer alterações que os desvirtuem, de forma a possibilitar o desenvolvimento de atividades de cultura, educação ambiental, turismo ecológico e recreação em contato com a natureza.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Frederico
Leite, “os parques urbanos são elementos imprescindíveis para a
manutenção da qualidade de vida nas cidades, constituindo elemento
fundamental para a democratização do acesso ao lazer e garantia do
direito à cidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.
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Prefeitura de Mariana garante
construção de 10 leitos de UTI

A Prefeitura de Mariana prepara investimento de mais de R$6
milhões na Saúde. Anunciada pelo
prefeito Duarte Júnior, na quinta-feira (23), por meio de transmissão ao vivo no Facebook, a
quantia já está nos cofres públicos
e garantirá a construção de 10 leitos de UTI no município, a aquisição de quatro ambulâncias tipo
UTI móvel, 20 camas hospitalares
eletrônicas e 30 manuais, 20 ventiladores pulmonares mecânicos e
10 carros maca para complementar o serviço de saúde pública de
Mariana.
De acordo com o chefe do
executivo marianense, Duarte
Júnior, o recurso que garantirá
construção dos 10 leitos de UTI é
uma conquista almejada há anos.
“Agora poderemos tratar o nosso
marianense com mais cuidado e,
melhor ainda, dentro do município! Temos o dinheiro, estamos

trabalhando no Projeto de Lei e,
assim que o enviarmos para a Câmara e for aprovado, a quantia será
repassada ao Hospital Monsenhor
Horta para que, caso entendam
que sim, construam os leitos. Agora, sim, é realidade”, comemora o
prefeito.
Para além da estrutura de Saúde do município, Mariana também
receberá R$74.496,80 para produzir e confeccionar Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs),
como luvas, máscaras, jalecos
entre outros itens de segurança.
A produção será feita pela equipe
de Corte e Costura, do programa
de Inclusão Produtiva da Mulher
- Renda Mínima. O objetivo é
garantir a segurança do trabalhador marianense durante, e após,
a pandemia do novo coronavírus
(COVID-19).
O recurso que será investido na
saúde pública de Mariana é fruto da

ação judicial movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT)
contra a Samarco Mineração S.A..,
com despacho cedido em 20 de
abril de 2020 pela juíza titular da
Vara do Trabalho de Ouro Preto,
Graça Maria Borges de Freitas. O
secretário de Saúde, Danilo Brito
reforça a importância da quantia e
afirma que essa é uma grande vitória em favor do município. “O
recurso veio no momento em que
mais precisávamos. Estamos passando por uma situação atípica,
onde tudo é novo. A garantia que
podemos dar é que não estamos
medindo esforços para proteger a
nossa população, prova disso foi
o nosso pedido ser aprovado integralmente pelo Ministério Público
do Trabalho. Sabemos que ainda há
muito a ser feito, mas essa vitória
nos dá mais impulso para alcançarmos ainda mais uma saúde de qualidade aos nossos usuários”, disse.

