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

Sexta-feira, 24 de julho/2020

Região dos Inconfidentes está com 100%
dos leitos de UTI para COVID-19 ocupados
Os municípios de Mariana, Ouro Preto e Itabirito contam com 13 leitos de UTI para
tratamento exclusivo aos pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus

GLAUCIENE OLIVEIRA

Recentemente, a Região dos Inconfidentes recebeu
mais três leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
para tratamento exclusivo aos pacientes suspeitos ou
confirmados de COVID-19, a implantação aconteceu
através de uma parceria entre as prefeituras municipais.
Com isso, as cidades de Mariana, Ouro Preto e Itabirito contam com 13 leitos de UTI, instalados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. O dado
preocupante é que, atualmente, 100% destes leitos estão
ocupados. Os dados são da Nota Técnica Nº129 da Secretaria de Saúde de Mariana, emitida na última quarta-feira (22).
Ainda segundo a Prefeitura de Mariana, nove dos 16
leitos comuns de isolamento de COVID-19 na Santa Casa também já estão ocupados, o que representa 56,25%
da taxa de ocupação.
A equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL
entrou em contato com a assessoria de comunicação da
Santa Casa para confirmar tais números, porém a mesma
informou que cabe ao poder executivo de cada cidade
dar ou não transparência aos dados referentes a taxa de
ocupação dos leitos. “Nós notificamos, diariamente, às
Secretária de Saúde das três cidades da microrregião sobre a taxa de ocupação e de atendimentos que realizamos aqui na Santa Casa. Cabe aos municípios definirem
como vão divulgar estes dados”, afirmou em nota.
Números
Até o fim da tarde da última quarta-feira (22) o município de Mariana registrou 838 casos confirmados,
sendo 751 recuperados, três internados e 10 óbitos. Até
o momento, 23 casos estão sob investigação, sendo cinco internados e o restante em isolamento domiciliar.
Nos últimos dias, Itabirito superou Mariana no número de casos confirmados, atingindo 887, sendo 838
recuperados, três óbitos, cinco internados (um em CTI)
e o restante em isolamento domiciliar. Há ainda 62 casos suspeitos da doença, sendo um óbito, nove pacientes
internados (um em UTI) e os demais em isolamento domiciliar. Os dados são do Boletim Epidemiológico desta
quinta-feira (23).
Já Ouro Preto possui 268 casos positivos para COVID-19, sendo 198 recuperados, sete óbitos, um internado no Hospital de Campanha, quatro internados na Santa
Casa (dois em UTI) e o restante em isolamento domiciliar. Outros 30 casos ainda estão sob suspeita, cinco internados no Hospital de Campanha e oito na Santa Casa
(quatro em UTI) e o restante em isolamento domiciliar.
Os dados são do Boletim Epidemiológico publicado
nesta quinta-feira (23).

Diabético tem perna amputada e precisa
de ajuda para comprar prótese
O morador de Ouro Preto, Edem Eustáquio Ferreira, amputou a perna
em março de 2019 devido às complicações da doença

Após ter que amputar uma das
pernas, devido às complicações da
diabetes, o morador de Ouro Preto,
Edem Eustáquio Ferreira, está realizando uma campanha de arrecadação
financeira para conseguir comprar
uma prótese e poder recomeçar a vida.
Em entrevista ao Jornal O Liberal,
Edem contou que no início de 2019
passou por sérias complicações da
doença e em março do mesmo ano teve que fazer a cirurgia de amputação
na perna esquerda, por conta da falta
de circulação sanguínea no membro.
Edem tem 50 anos e mora com uma
tia, que é responsável por ajudá-lo nas
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determina
fechamento
do comércio
de caráter
não essencial, em
Mariana. Comerciantes
protestam.
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atividades básicas do dia a dia. Atualmente, ele está usando muletas para
tentar se locomover. “As muletas estão machucando meu braço, então eu
só saio se for muito necessário mesmo”, disse. Edem é servidor da Prefeitura de Mariana há mais de 8 anos. Até
o mês de maio deste ano ele estava
afastado pelo INSS, porém a cerca de
um mês ele parou de receber o benefício. “Agora eu estou em casa parado
e sem receber, eles me disseram que
houve um erro no sistema e por isso
não conseguiram renovar meu afastamento. Estou aguardando”, explicou.
Devido às dificuldades financeiras, agora Edem busca ajuda para conseguir arrecadar o valor necessário para a compra de uma prótese, que custa
R$ 10 mil. O equipamento o ajudará a

se locomover e voltar à rotina normal.
A ideia de criar uma campanha
de doações surgiu dos seus amigos
da Banda São Sebastião, de Bandeirantes, da qual ele faz parte e sente
saudades de atuar. “Estou com muita
saudade da minha vida normal, saudade de trabalhar e de tocar na banda. Eu
tinha uma vida ativa e se Deus quiser
vou conseguir a prótese e voltar a viver a vida, pois não aguento mais ficar
parado”, destacou.
Como ajudar: As doações, de
qualquer valor, podem ser feitas através de depósitos na conta bancária:
Caixa - Agência 1701, operação 001,
Conta 23.124-1. Em caso de dúvidas
ou outros meios de doação, Edem disponibilizou seu contato pessoal: (31) 9
98141844.
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Hospital de Campanha atualiza
número de atendimentos

Ane Souz
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O hospital de campanha de Ouro Preto, montado na área do Centro de
Eventos e Parque Tecnológico Inconf.Tech, antiga
fábrica de tecidos, e que foi
entregue à comunidade em
13 de abril, o segundo do
Estado de Minas a entrar
em funcionamentos, mostra números que o consolida como importante ferramenta no enfrentamento
ao coronavírus no município. Com uma equipe altamente qualificada para o
atendimento aos pacientes,
ele contabilizou até a última terça feira, 765 atendimentos ambulatoriais e 51
internações.
No total, o espaço conHospital de Campanha já realizou 765 atendimentos ambulatoriais e 51 internações
ta com 50 leitos destinados
a pacientes de pequena a média gravidade, quando não é
Para oferecer segurança e bem-estar aos usuários e à
aconselhado o tratamento em domicílio e ao mesmo tempo
equipe do hospital de campanha, a unidade conta com connão há indicação de encaminhamento para a Santa Casa. A
sultórios, salas de triagem e paramentação, banheiros, posto
cada dia, 57 profissionais de categorias distintas, desde auximédico e enfermarias, área de expurgos e descarte de resíliares de higienização, equipe de enfermagem, vigias, até o
duos e um amplo estacionamento, garantindo espaço adecorpo médico, estão no hospital, atuando na linha de frente
quado e boa movimentação no local. A estrutura foi adaptapara garantir assistência segura e de qualidade aos pacientes
da atendendo às exigências legais com base em planejameninternados.
to e na ciência.Além do hospital de campanha, o município
A enfermeira Natália Dias de Almeida Costa é uma das
acabou de entregar à população uma nova e moderna UPA.
coordenadoras do hospital. “O Centro é específico para os
Em casos de sintomas como tosse seca, dificuldade para
casos respiratórios, suspeitos prováveis do coronavírus sinrespirar e febre maior que 38ºC, ligue: (31) 3559-3299 / (31)
tomáticos. Com o atendimento aqui, diminuímos o fluxo da
3559-3288. Para atendimento 24h e finais de semana: (31) 9
UPA e das unidades de saúde, concentrando em um só lugar
8431-5603. Para outras dúvidas sobre o coronavírus acesse
os casos relacionados ao coronavírus”.
o site: www.ouropreto.mg.gov.br/coronavirus.

Prefeitura conclui reforma de mais uma
quadra de esportes em Ouro Preto
Preocupada em melhorar a qualidade de vida
da população, a Prefeitura
de Ouro Preto investe em
obras que estimulam a prática do esporte e do lazer no
município. Prova disso é a
conclusão e entrega para a
comunidade de mais uma
quadra de esportes totalmente reformada.
Dessa vez foi a quadra
do bairro Piedade que passou por uma importante
reforma. As intervenções
incluíram serviços de instalação de novos alambrados, pintura, reforma do
piso, demolição dos vestiários antigos e a construção
de uma rampa de acesso.
Além disso, houve a troca de todo o sistema de iluminação
do espaço, o que permitirá estender o lazer para o período
noturno. Os benefícios dessa obra não se restringem somente aos moradores do bairro, mas também aos alunos da Escola Izaura Mendes, que após a pandemia poderão voltar a
realizar as aulas de educação física na quadra completamente reformada.
Para o morador do bairro Piedade, Romário Estevão,
que acompanhou todo o processo da reforma, “essa obra
trará grandes benefícios para toda comunidade. Estamos
ansiosos aguardando a pandemia passar para que a criançada, os jovens e adultos possam utilizar o espaço como antes.
A expectativa para a inauguração é muito grande, uma vez
que este espaço sempre foi palco de importantes torneios de
futebol que movimentaram a cidade, sempre com a quadra
lotada. Estamos confiantes de que em breve voltaremos a
vivenciar esses momentos”, contou.
Outro morador que também se mostrou satisfeito com
a reforma é Viriato Ferreira, que ressaltou a importância da
revitalização do espaço. “Estamos muito felizes porque esta
obra saiu. Esse lugar é a diversão do bairro. Antes da reforma
estava tudo muito ruim, agora a Prefeitura fez uma obra bem
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feita aqui”, destacou.
A quadra foi construída em cima de um reservatório de
água, que também passou por alguns reparos como a substituição do sistema de bombeamento de água, pintura do passeio e troca do portão. Este reservatório é responsável por
abastecer o bairro Piedade e seus adjacentes.
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Estamos todos no
mesmo barco XX

Vive-se 2020, ano plenamente atípico, situação que poderá
perdurar por mais um ou dois períodos iguais, a depender do quadro evolutivo da pandemia ou seu comportamento em relação às
vacinas em fase desenvolvimento. A verdade é que não há uma
base onde se assentar qualquer exercício de previsão sobre os
próximos dois ou três anos, uma vez que pouco se sabe, ainda,
a respeito do novo coronavirus, não se descartando nem possível
e nova forma de ataque, ou seja, outra doença altamente contagiosa.
Em todo o mundo, cientistas estão recolhidos, em laboratórios, a conduzir pesquisas em torno do diminuto e invisível, porém
poderosíssimo, ser, que, até agora, pouca coisa revelou de sua
verdadeira natureza. Se revelada, o mal já teria sido dominado!
Enquanto isso, a vida segue, a trancos e barrancos para muita
gente, doentes isolados em domicílio ou internados em hospital e
também não doentes, porém atingidos pela grave crise econômica
decorrente da pandemia; meio pedra/meio tijolo para parcela menos numerosa, que perdeu renda mas ainda consegue sobreviver;
e sem muitas alterações para uns poucos.
Felizmente, incluo-me entre os últimos. O fato de ter saúde razoavelmente boa, viver a faixa etária mais avançada e, por isso,
não necessitar de sair para trabalhar; somado ao de residir em
Cachoeira do Campo, clima saudável, sem excesso de poluição,
sem aglomerações, vivemos em mais segurança com relação à
COVID-19. Praticamente, a única alteração para nós é a focinheira, colocada quando, eventualmente, pomos os pés na rua e que
nos assemelha aos bandidos do faroeste, prontos para assaltar a
diligência! Afora isso e os devidos cuidados, lá fora, a rotina não
foi alterada. Enfurnar-se dentro de casa é para onde há o risco de
se meter em aglomerações, mesmo involuntariamente, o que não
acontece aqui, onde caminhadas podem ser feitas, isoladamente,
cumprindo assim a necessidade de exercícios físicos, ao ar livre.
Medo é sentimento agravante da situação, que deve ser substituído por cuidados especiais, como a higienização mais frequente
das mãos, não entrar em aglomerações, não ter contato físico com
outras pessoas, manter dieta regular e saudável, além de fazer o
repouso noturno.
Entretanto, em conversa com alguém, falei uma grande bobagem, da qual me penitencio. Falava-se do avanço da pandemia e
suas consequências, quando eu disse que o ano 2020 já estava
perdido. É uma conclusão totalmente falsa. Se há perdas, também
há ganhos. Com exceção das vidas humanas, perdas sempre irreparáveis, perdas em outros setores da vida tendem a nos parecer
maiores, no momento, mas, no futuro, saldo positivo poderá ser
constatado. Momentos difíceis aguçam a inventividade e criatividade, razão pela qual pode-se esperar por muitas mudanças positivas, algumas das quais em estágio experimental antes mesmo
da pandemia. Contudo, mudanças mais esperadas dizem respeito
à saúde pública, setor que passa por uma prova de choque e, na
medida que a traquinagem política permite, tem cumprido muito
bem seu papel. Diz a sabedoria popular que “há males que vêm
para o bem”. Com todo o sofrimento e transtornos que tem causado, a COVID-19 tem levado todo pessoal com ela envolvido, na
missão de cura e salvamento, a reagir e provocar suas competências e potencialidades, no sentido de resolver problemas. Muitos
erros há e isso é compreensível, mas, sabe-se ao mesmo tempo,
que soluções têm surgido dentro desse processo, na ingente tarefa de minorar sofrimento, dar conforto e promover a cura.
Depois de toda essa verdadeira guerra, quando as contaminações se reduzirem ao estágio não mais alarmante, quando os
hospitais se aliviarem da alta demanda, quando menos lágrimas
rolarem em decorrência da pandemia, o Brasil estará mais fortalecido na área da Saúde. Contudo, há que também sanear o setor
político, para que os resultados esperados na Saúde Pública se
confirmem. Quanto aos que se locupletam à custa do sofrimento
e do tombamento de vidas alheias deveriam ser julgados por um
tribunal de guerra.
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Até quando o servidor público
será desrespeitado?
Não bastasse a pandemia da
COVID-19 ser usada como pretexto para compras superfaturadas
de equipamentos hospitalares, o
vírus também tem sido motivo
para governos e prefeituras prejudicarem aquele que dentro deste
contexto de crise sanitária tem
uma importância como nunca vista antes: o servidor público.
A Lei Complementar (LC)
173/2020, entre outras medidas,
prevê o congelamento de gastos
públicos, inclusive gastos com salários de servidores federais, estaduais e municipais, que não devem
receber aumento até 2021. A contenção de gastos em tempos de crise financeira provocada pelo vírus
sem dúvida é louvável, mas porque
mais uma vez o servidor público
será penalizado?
O congelamento de salários vai
contra a revisão anual obrigatória
dos valores e fere o princípio da
irredutibilidade dos ganhos, tornando a LC inconstitucional. Além dis-

so, sem a reposição inflacionária,
assim como qualquer profissional
de outra categoria, o servidor terá
considerável redução dos valores
para suprir as necessidades básicas
de subsistência, considerando o
aumento dos alimentos, transporte,
plano de saúde, aluguel, remédios,
dentre outros custos.
Feita com o objetivo de minar
os direitos adquiridos pelos servidores, a Lei Complementar também veda a contagem de tempo para adicionais e licença-prêmio, no
período de calamidade pública, somente admitindo a contagem para
aposentadoria. Além de ignorar um
direito adquirido, o inciso IX da Lei
é desumano, se considerarmos que
os servidores da saúde, para tratar a
população, por vocação, arriscam a
própria vida e deveriam ter o tempo
contado em dobro ou triplo, como
gratidão social.
Diante de tantos abusos contra
uma classe que tem sido cada vez
mais desvalorizada pelos gover-

nantes, a Confederação Nacional
dos Servidores Públicos (CNSP),
através do seu diretor jurídico
Dr.Julio Bonafonte, entrou como
amicus curiae em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade(ADI)
encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar
o congelamento de salários, bem
como a contagem de tempo para
fins adicionais e licença-prêmio no
período da pandemia.
Seguiremos repudiando qualquer medida que penalize os servidores públicos. Estamos ao lado
dos quase 700.000 servidores ativos, aposentados e pensionistas
que seguem sendo essenciais para
o funcionamento de hospitais, delegacias, tribunais e escolas, entre
outros. Chega de penalizar o servidor. Eles merecem o nosso apoio e
o nosso respeito.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP)

Ouro Preto concede desconto no IPTU
para quem cuida do Meio Ambiente
Em Ouro Preto, quem economiza água, luz ou ajuda na coleta
seletiva da cidade garante desconto no IPTU e na TCR. É o programa Quem Preserva Paga Menos,
que já está com inscrições abertas
para conseguir desconto para o
imposto de 2021.
Os interessados têm até o dia
30 de setembro para apresentar a
documentação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (Praça
Américo Lopes, 109, Pilar) O horário de atendimento é de segunda
a sexta-feira, das 8h às 14h.
Além de preencher o requerimento, disponível no site ouropreto.mg.gov.br (Secretaria da
Fazenda > Formulários) é preciso
apresentar o número da inscrição
cadastral do imóvel e comprovar,
por meio de fotos, projetos e outros documentos, a existência de
sistema de captação de água de
chuva, de sistema de captação de
energia solar, ou mesmo a destinação rotineira de materiais reciclá-
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Sistema de captação de água
das chuvas de um dos participantes do programa

Painel de energia solar de um dos participantes do programa 1

veis a entidades de catadores ou
ao Programa Municipal de Coleta
Seletiva.
A cada ano o número de adeptos aumenta. Em 2020 foram 440
inscritos, quase o dobro do ano
anterior e cerca de oito vezes mais
que em 2015, quando contava com
apenas 56 pessoas. Quem capta
água de chuva e utiliza energia
solar tem direito a 5% de desconto
para cada ação realizada, podendo
acumular e chegar a 10% de desconto sobre o valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

E quem participa efetivamente da
coleta seletiva e possui o atestado emitido pelas Associações de
Catadores parceiras do município
recebe 10% de desconto na taxa de
coleta de resíduos (TCR).
Lembrando que o contribuinte
que obteve a isenção no exercício
de 2020 deve solicitar a renovação
do benefício para o exercício de
2021.
Saiba mais sobre o Programa
no link ouropreto.mg.gov.br/transparencia/diario-publicacoes/2237,
decreto nº 5386/2019.
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Saneouro substitui mais de
1.500 metros de rede de esgoto
em Santo Antônio do Leite
Em parceria com a Prefeitura de Ouro Preto, a obra já está sendo realizada no distrito

A Saneouro, em parceria com a Prefeitura de Ouro Preto, iniciou as obras de substituição
de mais de 1.500 metros de tubulação da rede de esgoto da Chapada, no distrito de Santo
Antônio do Leite. A medida vai beneficiar os moradores da localidade, que sofrem com os
frequentes vazamentos.
Com a obra da Prefeitura de canalização de rede pluvial para asfaltamento, o rompimento
de redes tem sido constante nos locais de intervenções, mas em Santo Antônio do Leite a
situação é mais criteriosa. “Na Chapada, além de ser antiga, as tubulações são superficiais
sendo mais suscetíveis a rupturas. Essa substituição está prevista em nosso planejamento,
mas não para esse primeiro ano. Então, vimos uma grande oportunidade de parceria com a
prefeitura a partir da obra de asfaltamento. Assim, entramos com o material e o executivo com
a mão de obra”, explica a superintendente da Saneouro, Elisa Ribeiro. As redes estão sendo
trocadas por tubos fabricados com materiais modernos e de maior resistência.
Durante a execução das obras alguns inconvenientes serão inevitáveis, mas a SANEOURO ressalta a importância da intervenção e agradece a compreensão dos moradores.

Mais de 1.500 metros
de rede de esgoto será
substituída em todo
bairro

Vazamentos são
frequentes no bairro
devido a rede ser antiga
e superficiais

Parceria entre SANEOURO e Prefeitura de Ouro
Preto promove a substituição da rede de esgoto
da Chapada, em Santo
Antônio do Leite

Em parceria, prefeitura
constrói muro de contenção
em Antônio Pereira
Um acordo firmado entre a Prefeitura de Ouro Preto
e a empresa Vale prevê a construção de um muro de gabião no rio Tabuleiro, no distrito de Antônio Pereira. O
muro de gabião é uma estrutura que suporta determinadas
deformações sem correr o risco de romper, já que torna
possível a drenagem do fluxo de água.
As obras, que serão realizadas pela Prefeitura de Ouro
Preto com recursos repassados pela Vale, fazem parte do
Plano de Compensação e Desenvolvimento de Antônio
Pereira e Vila Antônio Pereira, um conjunto de medidas
que a empresa assumiu, considerando as reivindicações
da comunidade local.
De acordo com a Vale, em nota publicada por sua Assessoria de Imprensa, “o investimento atende a uma solicitação voltada para a infraestrutura do distrito e as obras
serão realizadas fora da chamada Zona de Autossalvamento (ZAS), área que poderia ser impactada em caso de
rompimento da Barragem Doutor”.
O projeto, portanto, não está relacionado às ações destinadas à segurança ou descaracterização da estrutura do
local.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 16/07 a 22/07/2020
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público Ata de Registro de
Preços referente ao Pregão Eletrônico nº017/2020, objeto: Registro
de Preços, contratação de empresa
especializada no fornecimento de alimentos perecíveis: carnes, peixes e
embutidos, destinados à alimentação
dos residentes nos abrigos institucionais para crianças e adolescentes,
CRAS e CREAS de Ouro Preto, com
vigência pelo período de 16/07/2020
a 16/07/2021. Fornecedor: Cidineia
Lima Santos 11144591600 - CNPJ
26.425.324/0001-65. Valor registrado
- Itens 1 a 17: Item 01 - R$ 1.889,85;
Item 02 - R$ 844,20; Item 03 - R$
6.541,14; Item 04 - R$ 2.524,86;
Item 05 - R$ 1.965,60; Item 06 - R$
2.275,84; Item 07 - R$ 2.156,46;
Item 08 - R$ 2.037,60; Item 09 R$ 986,50; Item 10 - R$ 1.188,04;
Item 11- R$ 1.389,38; Item 12 - R$
996,93; Item 13 - R$ 951,60; Item 14
- R$ 951,60; Item 15 - R$ 2.207,04;
Item 16 - R$ 1.052,64; Item 17 - R$
1.072,08. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
convoca as empresas participantes do
Pregão Presencial nº019/2020, cujo
objeto é o Registro de Preços para
aquisição/fornecimento de ração canina, para filhotes e adultos, para abertura do Envelope de Habilitação da
empresa 3ª Colocada para o item 02 –
Ração caninos Filhote; tendo em vista
a desclassificação da empresa 2º colocada, a pedido da mesma. A sessão
será às 11h:00min do dia 23/07/2020.
Informações: (31) 3559-3301. Luciene F. de Souza – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública as Atas de Registro
de Preços nº 79/2020 e 80/2020 com
vigência até 15/06/2021 referentes ao
Pregão Presencial nº09/2020, cujo
objeto é a aquisição gêneros alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros)
para atendimento escolar das unidades municipais. Fornecedor: Wendel
Cordeiro da Silva - EPP, CNPJ nº.
22.865.666/0001-45, ata nº 79 - Valor
total R$ 794.631,50; Fornecedor: GP
Distribuidora de Alimentos LTDA ME, CNPJ nº. 13.714.568/0001-16,
ata nº 80 - Valor total R$ 444.640,61.
Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto revoga a Tomada de Preços nº
004/2019 - contratação de empresa especializada na área de engenharia para
a execução de obras civis pavimentação em CBUQ, meio fio, sarjeta, sinalização vertical e horizontal, pintura
de faixas e serviços complementares
na Estrada de Matias na Localidade
Coelhos – Distrito de Amarantina em
Ouro Preto- MG, conforme justificativa que consta no Ofício 248/2020 -

Convênios/Obras Ouro Preto e e-mail,
anexos aos autos. Superintendência
de Compras.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº093/2020, Artigo 24, Inciso II, que
tem por objeto aquisição de placas de
sinalização destinadas as unidades de
saúde do município de Ouro Preto/
MG, no valor total de R$ 8.995,60,
tendo como favorecido a empresa
Henrique Aleixo Mello Toffanetto
09906949686. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº095/2020, Artigo
24, inciso II, que tem por objeto a
aquisição de Certificado Digital tipo
Pessoa Física A3 com Token USB
com validade de 3 anos para 08 (oito) servidores da Gerência da Receita
Municipal, bem como Certificado Digital do tipo Pessoa Jurídica A3 com
Token USB com validade de 3 anos
para 01 (um) servidor da Gerência da
Receita Municipal, no valor global de
R$2.430,00, tendo como favorecida a
empresa Certifica Minas Eireli, CNPJ
Nº 18.530.917/0001-63. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público Ata de Registro de
Preços referente ao Pregão Eletrônico nº007/2020 – Registro de Preços para locação de equipamentos,
incluindo manutenção e assistência
técnica para a Secretaria de Saúde de
Ouro Preto/MG, nova instalação da
Unidade de Pronto Atendimento, com
vigência pelo período de 01/07/2020 a
01/07/2021. Valores totais registrados
pelos fornecedores: Serv. Imagem
Minas Serviço, Indústria e Comércio
Ltda., CNPJ: 08.469.783/0001-69,
com valor de R$ 112.500,00 para o
item 1 e R$ 20.160,00 para o item
3 e Alfatec Radiologia Ltda, CNPJ:
35.071.029/0001-49, com valor de R$
131.880,00 para o item 2. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública abertura do Pregão
Presencial nº023/2020 de objeto concessão de autorização de uso, a título
precário de espaço para exploração
comercial de serviço do tipo Food
Truck, sendo instalado 01 (um) Food
Truck com funcionamento de 07:00
às 22:00 horas, em local externo reservado situado na UPA Dom Orione,
localizada na Avenida Américo Renê
Gianetti, nº 545, Bairro Saramenha,
Ouro Preto/MG. Início da sessão às
10h00min do dia 04 de agosto de
2020. Edital no site www.ouropreto.
mg.gov.br, link Licitações. Maiores
informações: (31) 3559-3301. Hállan
Vinícius – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a Revogação do Pregão
Presencial nº018/2020 – contratação
de empresa para a prestação de ser-

viços de fisioterapia domiciliar aos
pacientes do município de Ouro Preto/
MG, conforme justificativa que consta na Comunicação Interna 0112/2020
– DSSMS de 21/07/2020 e e-mail de
02/06/2020, anexos aos autos. Superintendência de Compras.
Extrato de Contratos
Departamento de Atos e Contratos
DACAD
Probus Consultoria e Serviços Ltda. Convite 012/2020. Objeto: Contratação de empresa de engenharia
especializada na execução, com fornecimento de mão de obra capacitada,
materiais, equipamentos e demais elementos necessários à boa execução de
serviços continuados de coleta, transporte e disposição final de resíduos
de construção civil e outros diversos
encontrados em logradouros públicos
e em lotes vagos da sede do município. Vigência: 08 meses. Vencimento:
10/03/2021. Valor: R$ 291.449,76.
DO: 02 14 01 15 452 0071 2133 3390
3900 - FR 100 – FICHA 862.
Elias e Lomas Construção, Comercio e Serviços Ltda. Dispensa
086/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia para a execução,
com fornecimento total de materiais
e equipamentos, das obras e serviços
para a execução de drenagem pluvial
e outros serviços na Rua dos Esportes
– Amarantina. Vigência: 04 meses.
Vencimento: 02/10/2020. Valor: R$
74.746,72. DO: 02 014 001 15 452
0140 1265 4490 5100 FR 100 FP 864.
Elias e Lomas Construção, Comercio e Serviços Ltda. Dispensa
087/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia para a execução,
com fornecimento total de materiais
e equipamentos, das obras e serviços
para a execução do muro de contenção, sarjeta e meio-fio na Rua da Lagoa, Bairro Lagoa. Vigência: 04 meses. Vencimento: 10/11/2020. Valor:
R$ 95.799,66. DO: 02 014 001 15 451
0070 1079 4490 5100 FR 100 FP 852.
Lanchonete Valadares e Barbosa Ltda. ME. Pregão Presencial 69/2016.
Objeto: 9º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 04 meses. Vencimento:
13/11/2020. Valor: R$ 45.457,25. DO:
02 15 001 10 302 0065 2120 3390
3900 Ficha 979 FR 159.
Museu de Arte Sacra do Carmo
Paroquia de Nossa Senhora do
Pilar. Inexigibilidade 059/2020. Objeto: Contratação do Museu de Arte
Sacra do Carmo para a restauração
da imagem de São João Evangelista
e integração de réplicas das imagens
de São João, São Pedro, São Paulo
e São Mateus no adro da Igreja da
Ordem Terceira dos Mínimos de São
Francisco de Paula. Vigência: 12 meses. Vencimento: 01/07/2021. Valor:
R$ 142.400,00. DO: 02 008 003 13
391 0044 2 238 3390 3900 FR 100
FP 439.

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Ouça a Rádio

Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil
de Ouro Preto. Oficial Titular: Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná,
nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG. Tel: (31) 3551-0422 E-mail:
cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
EDITAL 10629 - DANIEL LUCAS
GONÇALVES, solteiro, brasileiro,
Auxiliar administrativo, natural de

Anúncios

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

Muro será construído no Rio Tabuleiro
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Belo Horizonte – MG, nascido em
27/03/1998, filho de Wilson Gonçalves
Pereira e Leonice Alves Gonçalves. E
TAMARA ESTEVES DE SOUZA,
solteira, brasileira, Estudante, natural
de Belo Horizonte – MG, nascida em
24/02/1986, filha de Edson Rodrigues
de Souza e Elizabete Rodrigues Esteves.
Ambos brasileiros.
EDITAL 10630 - RENATO CÉSAR
DE CARVALHO, solteiro brasileiro,
Servidor Público, natural de Ouro Preto-MG, nascido em 22/06/1990, filho de
Roberto Wagner de Carvalho e Maria
da Conceição dos Santos Carvalho. E
NATANIELLE EFIGÊNIA FERNANDES DOS PASSOS, solteira, brasileira, profissão Estudante, natural de

Mariana-MG, nascida em 10/05/1991,
filha de Gilson Raimundo dos Passos e
Rosinei Aparecida Fernandes dos Passos. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto - MG
EDITAL 10631 - RICARDO JULIO
CORRÊA, divorciado, brasileiro, Policial Penal, Advogado, natural de Ouro
Preto, nascido em 20/06/1972, filho de
José Domiciano Corrêa e Maria dos
Reis Corrêa. E GRACIELY DOS
SANTOS CEZARIO, solteira, brasileira, profissão, professora de educação
infantil, natural de Ouro Preto – MG,
nascida em 21/10/1994, filha de Jarbas
dos Prazeres Cezario e Mary Auxiliadora Cezario. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto - MG.
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Termina reforma na quadra de
esportes do Bairro Santa Cruz
A Prefeitura de Ouro Preto concluiu a revitalização da quadra de esportes do bairro Santa Cruz. A reforma da quadra contou com serviços de instalação e reparo dos alambrados, pintura, reforma do piso, além de melhorias no entorno do espaço
esportivo e a colocação de um parquinho.
A presidente da Associação de Moradores do bairro, Kelis
Lopes, comemora a obra. “O nosso sentimento é de alegria por
mais esta conquista da comunidade. Uma conquista de todo
o bairro Santa Cruz. A obra de reforma está concluída. É uma
praça de lazer que ficou anos abandonada. É uma satisfação
pessoal ver de novo o espaço ser utilizado para o lazer público
de nossos moradores”. “Estamos conversando com a Prefeitura agora para estender esse lazer para o horário noturno, com
a iluminação do espaço”, complementa.
O espaço esportivo reformado servirá para o bem-estar da
comunidade local, por meio das práticas de futsal, funcional,
aulas de danças, atividades aeróbicas, entre outras.
“É com satisfação que recebemos a reforma da quadra de
esportes do bairro. A última reforma foi em 2014 e idealizada
pela associação de moradores, quando eu estava à frente dela.
É um espaço importante e muito bom para a comunidade. Não
precisaremos mais deslocar até o Caminho da Fábrica para fazer exercícios”, diz Suely Moraes, moradora do bairro, sempre
envolvida nas causas de sua comunidade e que conduziu a Associação por 12 anos.
O humorista e produtor cultural Leandro Borba tem familiares no bairro e celebrou a conquista. “Tivemos o recapeamento
do asfalto e agora a reforma da quadra, uma obra há muito esperada. Estávamos carentes de um espaço para a prática esportiva e de exercícios físicos”. A reforma foi executada dentro
de um cronograma de investimentos nos ambientes esportivos
da cidade.
Ane Souz

Ane Souz

COMUNICADO

A

direção da Escola Estadual Padre Afonso de Lemos informa que, de acordo
com o Memorando - Circular n° 42/2020/ SEE/SG, iniciou o Regime Especial de Atividades não Presenciais (REANP) no dia 13 de maio de 2020 e no dia
18 de maio, as atividades com os estudantes. Portanto, levando em consideração a continuidade da vida escolar
dos alunos, a escola alerta para a importância da realização das atividades
e pede aos pais e/ou responsáveis que
acompanhem e cobrem de seus filhos
as tarefas diárias. Ressalta também,
sobre os programas oferecidos pelo
Governo do Estado de Minas Gerais
para os alunos ativos na escola: Os
Pet’s impressos para os alunos que não
tem acesso à internet, o acompanhamento pelos professores, que não medem esforços para atender seus filhos
e uma novidade que é o Kit Merenda.
Esse kit será adquirido através dos
recursos destinados a alimentação escolar e entregue aos alunos da escola.
A equipe da E. E. Padre Afonso de Lemos, está à disposição para quaisquer
esclarecimentos. Mande suas dúvidas
também pelo e-mail: eepadreafonsodelemos@yahoo.com.br.
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Ouro Preto recicla quase
20 toneladas de vidros
No dia 21 de julho, a Associação de Catadores do Padre Faria
encaminhou para a reciclagem
uma caçamba com capacidade de
armazenamento de 20 toneladas
de vidro. Esta é a segunda remessa
de reciclagem entregue pelo município neste ano, sendo a primeira
realizada pela ACMAR, outra associação parceira do Município.
Ouro Preto tem se destacado
na reciclagem desse material, que
é considerado por muitos profissionais da área como o mais difícil de
gerenciar tendo em vista seu baixo
custo comercial, por demandar um
grande espaço para acondicionamento e por se tornar um resíduo
perigoso ao ser quebrado em cacos.
Mas, pensando nisso, as associações de catadores do Município, em parceria com a Prefeitura
Municipal, ANCAT (Associação
Nacional de Catadores) e outros
parceiros, conseguiram criar um
sistema capaz de sustentar toda es-

sa logística e ofertar segurança aos
trabalhadores.
No pátio do Ecoponto Municipal, as associações contam com três
caçambas estacionárias para acondicionamento temporário desses
resíduos, não sendo necessária sua
destinação às Associações, e assim,
minimizando a possibilidade de
acidente com os catadores.
Comerciantes ou cidadãos que
queiram participar da reciclagem de
vidro, podem encaminhar os materiais para o Ecoponto Municipal,
localizado na Rua Jorge Caram, nº
40, bairro Nossa Senhora do Carmo. Horário de funcionamento: 8h
às 16h, segunda a sexta-feira.
Telefones de contato:
Departamento de Resíduos da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 3559-3253
Ecoponto: 3559-3236
Associações de Catadores do
Padre Faria: 3559-32656
ACMAR: 3552-3063

OURO PRETO: Cidade Inteligente,
Iluminada e cada vez mais conectada
A cidade de Ouro Preto é uma das
primeiras cidades históricas a aderir
ao projeto de Cidade Inteligente, com
a homologação na última sexta-feira
da Parceria Público-Privada (PPP) de
operação, modernização, expansão e
manutenção da iluminação pública e
da infraestrutura de telecomunicação
do município.
O projeto prevê a modernização
de todo o sistema de iluminação da
cidade, com a substituição das lâmpadas de vapor de sódio pelas de LED,
que têm maior poder de luminosidade,
durabilidade e menor consumo. Está
prevista também a expansão da rede
para locais onde não há iluminação
pública e melhorias para aqueles locais onde a iluminação é precária, tanto na sede quantos nos distritos.
No centro histórico, a substituição por lâmpadas de LED seguirá um
projeto rigoroso com aprovação do
IPHAN, respeitando sempre o tom de
cor (temperatura) da iluminação para
manter a ambientação característica
da cidade histórica. Para o superintendente de eletrificação, Nilson Efigênio
Gomes, essa parceria é um marco para
a cidade de Ouro Preto. “É um marco
histórico. Um serviço moderno e eficiente, pois o modelo atual é arcaico
e precário. O novo sistema trará um
ganho enorme para a população, com
uma melhoria acentuada da iluminação pública, com muito mais eficiência e gerando uma grande economia”.
Ane Souz

O projeto contará ainda com a
iluminação cênica de vários monumentos da cidade, com utilização de
refletores do tipo Micro Led RGB. Este tipo de tecnologia permitirá que os
principais monumentos recebam uma
projeção de iluminação especial com
qualquer padrão de cor escolhida, o
que valorizará ainda mais o patrimônio da cidade.
Investimentos a longo prazo
Ouro Preto já vem desenvolvendo diversas ações neste sentido desde
2017, mas agora passa para outro patamar em relação a modernização e
reforça o comprometimento na consolidação de todas estas ações através de
um modelo inédito de gestão na cidade. Isso garantirá, por 25 anos, que não
haja retrocessos e sucateamento desta
infraestrutura ao longo do tempo.
Indicadores de
Cidades Inteligentes
A cada ano, os indicadores que
são utilizados para aferir o ranking
nacional de Cidades Inteligentes são
alterados e aperfeiçoados para que
esta análise corresponda exatamente
ao cenário real de cada município. Por
conta destas mudanças, é cada vez
mais difícil se destacar nesta temática
e as cidades precisam fazer um bom
planejamento pensando sempre a longo prazo, com investimentos constantes na qualidade de vida da população,
modernização dos serviços públicos,
utilização de tecnologias em diversas
áreas como segurança pública, saúde,
educação, entre outras. “Através deste
projeto, Ouro Preto dá mais um importante passo para se consolidar dentro do conceito de “Cidade Inteligente”, que vai muito além do que pensar
apenas em tecnologia propriamente.
São dezenas de indicadores e eixos de
atuação que devem ser trabalhados a
curto, médio e longo prazo, e vemos
que essas ações demonstram que a
Prefeitura está fazendo o seu dever de
casa, com muita seriedade e comprometimento, para que a população seja
beneficiada cada vez mais com os resultados deste planejamento”, destaca
o gerente de tecnologia da informação, Rafael Gomes.
Tecnologia
A pandemia trouxe à tona uma
importante demanda que é a necessidade de inclusão digital e acesso a
tecnologias. Nesta linha, Ouro Preto
passará a ter agora uma rede de Wi-fi
público contemplando diversas praças

da sede, distritos e localidades do município. Além disso, todos os esforços
que já foram implantados no município nos últimos anos, como a disponibilização de internet de alta qualidade
em todas as escolas/creches e postos
de saúde, serão agora atendidos por
uma infraestrutura ainda mais robusta
e com garantia de funcionamento por
25 anos. Um novo anel de fibra óptica
será construído, complementando o
projeto já existente e ainda os serviços públicos receberão um novo link
de internet 3 vezes maior que o atual
contratado.
Segurança
O projeto prevê a instalação de
mais de 30 pontos de câmeras segurança em vários bairros e distritos, o
que complementará o atual sistema
que a prefeitura possui, incluindo ainda uma nova central de monitoramento. A nova tecnologia implantada será
integrada ao sistema Helios da Polícia
Militar de Minas Gerais, que é um
software que captura, via câmeras de
segurança, os caracteres das placas de
veículos e os envia à central de monitoramento. A partir do momento em
que um veículo suspeito passa pelos
locais com videomonitoramento, um
sinal de alerta é emitido e indica a
localização geográfica e o sentido do
deslocamento, o que auxilia no cerco e bloqueio do suspeito. O sistema
também faz o alerta em tempo real de
veículos que estejam sinalizados como roubado.
Ações planejadas,
resultados conquistados
Ouro Preto é o segundo município brasileiro a receber uma PPP desta
natureza, que integra soluções tecnológicas e garante melhorias na prestação dos serviços com economia aos
cofres públicos. Todo este trabalho de
modernização da Prefeitura de Ouro
Preto começou a ser desenvolvido
em 2017 e, desde então, a cidade vem
conquistando diversos resultados positivos, principalmente quando relacionados a uma gestão dinâmica, moderna, transparente e eficiente. Exemplo disto é o reconhecimento a nível
nacional em diversos eixos, como: 6ª
cidade mais transparente de Minas
Gerais (superando grandes centros),
finalista nacional do Prêmio Otimiza
de Gestão Eficiente, 92ª no ranking de
Cidade Inteligente do Brasil, destaque
nacional em Gestão do Turismo, dentre outros.
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Ouro-pretanos dão lição de solidariedade
e superação durante pandemia do COVID-19
Por meio de doações o jovem João Oliveira conseguiu comprar uma cadeira de rodas nova e
doou a antiga para o pequeno Isaac, de 4 anos
Fábio Rogério

GLAUCIENE OLIVEIRA

Em maio deste ano, o Jornal O
LIBERAL divulgou a história
do jovem ouro-pretano João Oliveira, que estava realizando uma
arrecadação financeira para consertar sua cadeira de rodas motorizada.
Mais de 160 pessoas contribuíram
na campanha de João, que devido
ao sucesso decidiu adquirir uma
nova cadeira, e para retribuir o gesto de solidariedade, João resolveu
doar sua antiga cadeira. Nesta quarta-feira (22) mais uma vez, a história teve um final feliz e o pequeno
Isaac Raphael, de apenas 4 anos,
recebeu o equipamento cedido por
João. A doação foi intermediada
pelo barbeiro Fábio Rogério, que
ficou sabendo da iniciativa de João
através de um programa de rádio.
O início
Atravessar a pandemia do novo coronavírus tem sido um grande desafio para pessoas do mundo
inteiro. Em meio a esse cenário de
luta, um jovem de 23 anos estava
pedindo ajuda da população para
consertar sua cadeira de rodas.
João nasceu com paralisia cerebral e vem lutando desde pequeno
contra os entraves da doença. O
jovem é estudante do curso técnico
em Administração no IFMG-Ouro Preto e a cadeira de rodas é seu
único meio de transporte, principalmente considerando a falta de
acessibilidade da cidade histórica,
porém sua família não tinha condições de arcar com a despesa do
equipamento.
Com a intenção de arrecadar
a verba necessária para o conserto
de sua cadeira de rodas, João criou
uma campanha no site de financiamento coletivo “Vakinha”. Após
dois meses de arrecadação o sonho de João se tornou realidade e
superou suas expectativas. “Meus
amigos me aconselharam que conseguir o sonho de uma cadeira nova
era possível. Por isso, aumentamos
o valor, em busca de alcançar uma
nova meta, uma cadeira nova. Graças a Deus, consegui alcançar minhas metas, através da campanha
que mobilizou o coração de tantas
pessoas para me abençoar. Agradeço a todos que oraram e contribuíram”, disse.
Com o coração cheio de amor
e gratidão, João decidiu retribuir
a ajuda e anunciou que doaria sua
cadeira antiga para alguma pessoa
que estivesse necessitando. “Ajudar as pessoas é muito bom!”, destacou sorridente.

Solidariedade gera
solidariedade
O jovem decidiu então anunciar a doação nas rádios. Logo no
primeiro dia, apareceram inúmeras
pessoas interessadas. A primeira
delas foi o barbeiro Fábio Rogério.
Por conta do fechamento de
sua barbearia, devido à pandemia
do COVID-19, Fábio começou a
prestar serviços como motoboy em
uma lanchonete de Ouro Preto. Em
uma de suas entregas, Fábio conheceu o pequeno Isaac Raphael, morador do bairro São Cristóvão. “Um
dia eu fui fazer uma entrega de dois
hambúrgueres e me deparei com
uma criança bem pequenininha e
muito feliz, pois seu lanche havia
chegado. Quando reparei direito vi
que ele estava sentado em uma cadeira de rodas rosa e bem velhinha.
Aquela cena mexeu muito comigo”, descreveu emocionado.
Fábio contou que logo se sensibilizou com a história de superação
de Isaac e pensou em reunir alguns
parceiros para tentar conseguir
reformar a cadeira do garotinho.
“Para não me emocionar tanto na
hora e estragar a alegria dele com
o hambúrguer tentei descontraí-lo e
perguntei para qual time ele torcia.
Logo ele respondeu animado: ‘Galo’, e começou a cantar o hino do
time para mim. Foi aí que prometi
um boné do atlético para ele, mas
Graças a Deus eu consegui muito
mais do que um boné”, disse.
Os dias foram passando e Fábio
continuou com desejo de presentear o pequeno e ajudá-lo a consertar sua simples cadeira manual,
porém as dificuldades financeiras o
impossibilitaram de realizar as doações de forma rápida.
Felizmente, nesta quarta-feira (22) ao ouvir o rádio do carro,
enquanto ia para o trabalho, o barFábio Rogério

beiro escutou o anúncio da doação
da cadeira de João e no mesmo
momento entrou em contato com
o doador, que já era seu conhecido. “O João é meu cliente, então já
conhecia a história dele e da campanha. Quando eu ouvi o anúncio,
fiquei muito feliz e logo me lembrei
do Isaac. No mesmo momento, liguei pro João e perguntei se ele se
interessava em doar para o Isaac e
ele aceitou”, relatou.
Emocionado, Fábio conta que
está muito feliz em intermediar
a doação. “A pandemia coloca a

gente em situações precárias, mas
também está trazendo muito aprendizado. Precisamos ser sempre solidários e doar ao próximo um pouco
do que temos. Eu ganhei o meu dia
com isso, é muito gratificante poder
ajudar o próximo.”
A história de Isaac
A equipe de reportagem do
Jornal O LIBERAL conversou
com a mãe do Isaac, Jéssica Fernanda. Ela explicou que o menino
nasceu com uma doença denominada Síndrome da Regressão Caudal (SRC) que é uma malformação rara. “Durante a gestação, eu
descobri que ele não andaria. Ele
superou todos os diagnósticos, pois
os médicos falavam que ele não
iria sobreviver. Hoje, ele está aqui
e sempre com um sorriso no rosto. Apesar das suas limitações ele
nunca perdeu a alegria de viver”,
afirmou.
Jéssica disse que ficou muito surpresa e feliz com o gesto de
solidariedade de João e Fábio.
“Do nada, chegou um carro aqui
na porta chamando pelo Isaac. Eu
não estava esperando, fiquei muito
emocionada e sem palavras para
agradecê-los”, disse.
Segundo a mãe, Isaac possuía,
de forma emprestada, a cadeira ma-

Agora é Lei!
Sancionada a lei nº 1.174, que cria o auxílio emergencial municipal em Ouro Preto. A lei, de autoria do
vereador Geraldo Mendes, foi aprovada pela Câmara
por unanimidade no início do mês, e autoriza a prefeitura a implantar em caráter temporário um auxílio
emergencial para atender a população mais vulnerável
economicamente, e que foi prejudicada pela pandemia.
Pela Lei nº 1.174, de 20 de julho de 2020, são prioritários para serem atendidos com uma ajuda que pode
chegar até R$ 600 por mês: os catadores de materiais recicláveis, os produtores rurais da agricultura familiar e da
agroecologia que tiveram suas produções interrompidas
pela pandemia, os povos e comunidades tradicionais, os
trabalhadores ambulantes e feirantes, os trabalhadores
das artes, da cultura e do turismo, os microempreendedores, os artesãos, os trabalhadores informais em geral,
dentre outros, desde que sejam moradores de Ouro Preto. E ainda prevê uma complementação de renda para as
famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal — CadÚnico e eventualmente já
atendidas pela ajuda emergencial do governo federal.
O vereador Geraldo Mendes disse que “mesmo com
a retomada gradativa de alguns setores da economia,
muitos trabalhadores, que perderam emprego e renda
nos últimos 4 meses por causa da pandemia, permanecem com dificuldades, o que justifica a adoção emergencial de um programa municipal que busque amenizar o
sofrimento das famílias”.
O poder executivo deverá
editar decreto e regulamentar a
lei nos próximos 30 dias, detalhando como a lei será aplicada.
Anúncios
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nual à cerca de dois anos. “Agora
vamos devolver a cadeira para
quem me emprestou para que ela
possa atender outra criança que esteja precisando”, acrescentou.
Jéssica destacou que a cadeira
motorizada fará uma grande diferença na vida de seu filho, que
está no primeiro ano da escola.
“A cadeira dará mais independência para o Isaac, agora ele poderá
se locomover para onde quiser.
Além disso, para nós (os pais) ela
vai ser muito útil também, pois ele
está muito pesado e cada dia que
passa está crescendo mais, então
ficar no colo com ele estava muito
complicado. Foi um presente que
veio na hora certa e eu só tenho a
agradecer aos anjos que Deus colocou em nossas vidas”, contou
emocionada.
Mais doações
De acordo com Fábio, a história de Isaac despertou o sentimento
de generosidade em outras pessoas,
que também irão fazer doações para a família do menino. “A República Necrotério vai doar uma cesta
básica, o anestesista Dr. Rafael dará
um boné do Galo pro Isaac e a Fiona Lanches, onde eu trabalho, vai
dar de presente um café da tarde
para ele”, explicou.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda do homem
que caminhou
sobre a água
Reza a lenda que na Índia antiga havia um vilarejo situado às
margens de um rio largo e muito fundo.
Nesse vilarejo havia cerca de quinhentas casas. Seus habitantes nunca tinham ouvido falar do budismo ou de outras religiões
e viviam como bárbaros, brigando e trapaceando uns aos outros.
Com o desejo de despertá-los para a Lei, certo dia Buda dirigiu-se até lá, sentou-se sob uma árvore e meditou profundamente.
Impressionadas com o Buda, algumas pessoas reverenciaram-no, enquanto outras, agitadas, não paravam de perguntar quem
era aquele homem.
Ciente do que acontecia no coração de cada um deles, Buda
disse-lhes:
- Por favor, sentem-se e me escutem com atenção.
A multidão se calou e o Buda ensinou-lhes sobre a Lei e o
modo correto de viver. Porém, as pessoas não conseguiam crer
em suas palavras, pois durante muito tempo viveram em meio ao
egoísmo e à falsidade.
Então, para levá-las à compreensão, o Buda fez surgir do outro lado do rio um homem que conseguia atravessá-lo caminhando
sobre a água, deixando a todos admirados.
Quando o homem chegou à margem onde a multidão estava
reunida, algumas pessoas lhe disseram:
- Nosso povo vive aqui há centenas de anos e nunca vimos
ninguém andar sobre a água. Que truque é esse? Ensine-nos!
E o homem respondeu:
- Sou uma pessoa comum, que mora ao sul do rio. Soube que o
Buda estava aqui e vim vê-lo. Quando cheguei à margem do outro
lado, fiquei perdido, pois não tinha como chegar até aqui. Então,
ouvi alguém dizer que o rio era raso o suficiente para atravessá-lo
a pé, e não duvidei.
O Buda o elogiou, dizendo:
- Aquele que crê, consegue atravessar com facilidade até mesmo o rio da vida e da morte Assim, não é de se admirar que alguém
consiga atravessar um rio de poucas milhas de extensão.
O Buda ensinou que a fé é como um barco para atravessar um
rio. Aquele que ouve atentamente reúne conhecimento e aquele
que acredita e segue os preceitos é um homem corajoso capaz de
atingir a iluminação.
Após ouvir as palavras do Buda, os habitantes do vilarejo decidiram crer e praticar seus ensinamentos. Ao começarem a praticar
sua fé, cresceram espiritualmente e as próximas gerações deixaram para trás a violência e o modo bárbaro como viviam seus ancestrais.

Hospital de Mariana adquire
monitores de sinais vitais com
recurso de Thiago Cota
Com recursos direcionados pelo deputado estadual Thiago Cota, leitos
do Hospital Monsenhor Horta serão equipados com monitores multiparâmetros. A verba, no valor de R$ 60 mil, é oriunda de emenda parlamentar
e, há um mês, está disponível no Fundo Municipal de Saúde da cidade.
Os equipamentos são essenciais para o monitoramento de sinais vitais de
pacientes em procedimento operatório ou que estão internados devido ao
quadro de saúde. Conforme o diretor administrativo do hospital, Tiago
Alvarenga, a aquisição irá auxiliar profissionais e trazer segurança para
os enfermos.
“Serão três telas novas, em três leitos que não possuíam a tecnologia.
Elas são essenciais para o monitoramento de pacientes com diagnóstico
de coronavírus, mas, também serão úteis em cirurgias e operações que
acontecem cotidianamente na unidade”, frisa o gestor.
Cada equipamento custa R$ 17, 6 mil. O hospital também irá comprar
com a verba oito glicosímetro (aparelho eletrônico que mede a glicose e
auxilia no controle do diabetes), quatro esfigmomanômetro (equipamento
para aferir a pressão) e três estetoscópio (equipamento de verificação das
funções cardíacas e pulmonares). Para concluir o pedido, a administração
da unidade de saúde está aguardando o repasse financeiro da Prefeitura
Municipal.
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Animais resgatados após
rompimento da barragem de
Fundão estão para adoção
Atendimento a interessados é feito a distância em virtude da pandemia;
19 cães e dois gatos esperam por novos lares

Durante a pandemia da Covid-19, o programa de Assistência
aos Animais da Fundação Renova
está oferecendo atendimento a distância para quem se interessar pela
adoção de cães e gatos resgatados
após o rompimento da barragem de
Fundão. São 19 cães e dois gatos,
todos eles vermifugados, castrados
e vacinados e que estão sob os cuidados do programa na Fazenda Asa
Branca, no distrito de Camargos,
em Mariana (MG).
Como os eventos de adoção e
as visitas ao Centro de Acolhimento Temporário de Animais (Cata)
estão suspensos, o programa está
atendendo os interessados a distância, além de oferecer o transporte
do animal adotado até seu novo lar.
Os animais para adoção estão
em um catálogo disponível no site
da Fundação Renova. Para adotar, é
preciso ser maior de idade e se responsabilizar pelo bem-estar e qualidade de vida dos pets. Pensando
nessa sensibilização e conscientização, os interessados também receberão uma cartilha preparada pelo
programa, com informações, dicas
e curiosidades sobre os animais.
Processo de adoção
A pessoa interessada deve entrar em contato pelo número (31)
97112-3867 ou pelo e-mail luciana.
sales@fundacaorenova.org. Em
seguida, ela recebe fotos ou vídeos
do animal escolhido, conforme a
necessidade de cada caso, além das
orientações sobre o processo de
adoção.
O passo seguinte é a realização de uma entrevista online, por
aplicativos como Google Meet ou
Zoom, para que a equipe entenda
melhor o perfil buscado pela pessoa e se ela tem disponibilidade de

receber o animal. Logo após, é feito
um bate-papo sobre o animal, com
a opção de envio de mais vídeos e
fotos.
“A ideia é mostrar algo mais
real, para a pessoa ter acesso de fato a esse animal, como ele se porta
e com o que está acostumado, por
exemplo. Cada animal tem particularidades em suas atividades. Caso
a pessoa mantenha esse interesse,
podemos passar para o processo
de adoção”, diz Luciana Sales, da
equipe de assistência aos animais
da Fundação Renova.
Depois dessa etapa, é feito o
agendamento da entrega do animal
pela Fundação Renova. “Inicialmente, o processo é mais fácil para
a região de Mariana. Para outras
áreas, estamos avaliando se é possível encaminhar o animal neste
momento ou posteriormente, em
um cenário mais tranquilo. Vale
ressaltar que tomamos todos os
cuidados cabíveis tanto na intermediação quanto na entrega do animal
neste cenário de pandemia. Então,
a equipe que levará o animal e a
família que vai recebê-lo deve estar
ciente de todas as condições para
minimizar qualquer tipo de risco ou
exposição”, diz Luciana Sales.
Sobre a Fundação Renova
A Fundação Renova é uma entidade de direito privado, sem fins
lucrativos, constituída com o exclusivo propósito de gerir e executar
os programas e ações de reparação
e compensação dos danos causados
pelo rompimento da barragem de
Fundão.
A Fundação foi estabelecida
por meio de um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta
(TTAC), assinado entre Samarco, suas acionistas Vale e BHP, os

governos federal e dos estados de
Minas Gerais e do Espírito Santo,
além de uma série de autarquias,
fundações e institutos (como Ibama, Instituto Chico Mendes, Agência Nacional de Águas, Instituto
Estadual de Florestas, Funai, Secretarias de Meio Ambiente, dentre
outros), em março de 2016.

Produtores rurais cultivam mudas nativas
para reflorestamento da bacia do rio Doce
O cultivo de mudas de espécies
nativas para auxiliar no reflorestamento de áreas atingidas pelos rejeitos do rompimento da barragem de
Fundão é a nova atividade de quatro agricultores de Mariana (MG) e
Barra Longa (MG). Viabilizada pela
Fundação Renova por meio do Ater
Viveiros Familiares, a implantação
dos viveiros contou com o envolvimento das famílias, que enxergaram
a oportunidade de recuperar áreas
impactadas e de diversificar a renda,
proveniente, em sua maioria, da produção leiteira.
Cada um deles recebeu cerca de
5 mil mudas. A capacidade das unidades produtivas soma 48 mil plantas. As primeiras safras serão absorvidas pela Fundação e utilizadas para
recuperar áreas atingidas e outras regiões que demandam restauração da
paisagem florestal.
A estruturação dos viveiros foi feita com apoio técnico da Universidade
Federal de Viçosa (UFV), que colaborou também com a descoberta de
microrganismos que aumentam a tole-

rância da planta em solos com rejeitos
e permitem manejo a baixo custo.
De acordo com Andréia Dias,
analista do programa de Uso Sustentável da Terra da Fundação Renova,
o objetivo principal do projeto é “promover a integração dos agricultores
familiares na cadeia produtiva de
sementes e mudas para estimular o
empreendedorismo no ramo, diversificar a renda das propriedades rurais,
fomentar a troca de saberes entre as
universidades e os agricultores e ainda a criação de viveiros florestais na
região, que carece desse mercado”,
afirma.
Também foram realizadas capacitações com os produtores para o
cultivo destas mudas. Os treinamentos foram ministrados com o apoio
técnico de agricultores familiares e
viveiros florestais mobilizados para produção de mudas nativas, com
aplicação prática do estudo da UFV.
O projeto Ater Viveiros Familiares integra o Programa de Recuperação da Área Ambiental, previsto pelo
Termo de Transação e Ajustamento

de Conduta (TTAC).
Pesquisa pioneira
O estudo aplicado no Ater Viveiros Familiares faz parte de um
convênio firmado entre a Fundação
Renova, a Universidade Federal de
Viçosa (UFV) e a Fundação Arthur
Bernardes (Funarbe) em 2018.
Foi comprovado que a revegetação emergencial no epicentro do desastre acelerou o aumento da diversidade de microrganismos fixadores de
nitrogênio no solo. Devidamente isolados e inoculados no substrato, eles
permitem a produção de mudas mais
resistentes e de maneira mais rápida .
A presença destes microrganismos aumenta a tolerância ao ambiente de estresse, melhora o aproveitamento da adubação e otimiza o uso
de insumos. “A inoculação também
favorece a aclimatação das mudas
em campo, diminuindo a mortalidade e a necessidade de replantio, minimizando gastos adicionais”, afirma
a pesquisadora do Departamento de
Microbiologia da UFV, Catharina
Kasuya, à frente da pesquisa.
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Justiça determina suspensão dos serviços não
essenciais em Mariana e comerciantes protestam
A partir desta terça-feira (21) só podem funcionar estabelecimentos considerados essenciais

GLAUCIENE OLIVEIRA

A Juíza de Mariana, Marcela
Oliveira Decat, em consonância
a ação impetrada pelo Ministério
Público de Minas Gerais (MPMG)
determinou a suspensão do funcionamento dos comércios e serviços
considerados não essenciais no
município de Mariana. O decreto,
que apresenta as novas diretrizes
de funcionamento dos estabelecimentos durante a pandemia do coronavírus, foi publicado no Diário
Oficial nesta terça-feira (21) e entra
em vigor na mesma data. Insatisfeitos com a decisão, os comerciantes
marianenses realizaram um protesto pacífico, também nesta terça.
De acordo com a decisão judicial, o poder executivo deverá seguir
a Deliberação Nº 17 do Comitê Extraordinário COVID-19, determinada pelo Governo de Minas Gerais.
O decreto prevê a suspensão de
serviços considerados não essenciais, entre eles, bares, restaurantes,
lanchonetes, salões de beleza, academias, clubes, espaços de realização
de eventos, lazer e recreação e entre
outros que tenham circulação ou potencial aglomeração de pessoas.
No documento consta que os
serviços de delivery ou retirada no
balcão podem continuar a funcionar “desde que respeitadas às regras
sanitárias e de distanciamento adequado entre os funcionários”.

Além dos comércios, a determinação exige que a lotação do
serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros não
exceda à metade da capacidade de
passageiros sentados e siga, rigorosamente, as medidas sanitárias de
limpeza diária dos veículos e uso
de máscaras entre passageiros e
funcionários.
O Artigo 8º do decreto destaca
que o poder executivo assegurará à
população os serviços e atividades
consideradas essenciais: farmácias,
supermercados, agências bancárias, postos de gasolina, pet shops,
distribuidores de gás, dentre outros.
Tais estabelecimentos também devem seguir as medidas sanitárias,
por exemplo, disponibilização de
produtos de assepsia aos clientes e
manutenção do distanciamento mí-

nimo entre os consumidores.
De acordo com o artigo 5º, a
fiscalização dos estabelecimentos
e do transporte coletivo, acerca do
cumprimento das normas exigidas
no decreto, cabe às autoridades sanitárias e aos órgãos de Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais
e da Guarda Civil de Mariana.
"Não vamos parar,
queremos trabalhar”
Após a decisão judicial, a
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Mariana
(ACIAM) convocou os comerciantes marianenses para participarem
de uma manifestação pacífica em
favor do funcionando de todos os
comércios locais.
Os trabalhadores percorreram
as ruas do centro de Mariana carregando cartazes e repetindo em

conjunto a frase: “Não vamos parar, queremos trabalhar”. Os manifestantes destacaram que todos os
comércios deveriam ser tratados
como essenciais. “8 mil pessoas
dependem do comércio para sobre-

viver e para sustentar suas famílias.
Só nós sabemos as dificuldades do
dia a dia para manter nosso negócio”, afirmou um dos comerciantes.
O diretor comercial da
ACIAM, Amarildo Pereira, informou que já está tomando as
medidas judiciais cabíveis para
tentar reverter a decisão. Segundo
ele, o protocolo de reabertura dos
comércios adotado pela Prefeitura de Mariana foi construído com
participação ativa da ACIAM,
considerando todos os cuidados de
prevenção da transmissão do COVID-19, inclusive com reconhecimento judicial. “O Governo precisa fazer sua parte, parar as atividades econômicas não é a solução.
Famílias sem renda e sem condições básicas para sobrevivência
também adoecem”, salientou.

Cadastramento de espaços
Antônio Adolfo grava Milton
artísticos e culturais de
Nascimento em CD com homenagem Mariana está disponível
à Brumadinho e Mariana
O pianista carioca Antônio
Adolfo, autor de sucessos como
“Sá Marina” (gravada por Ivete
Sangalo e Stevie Wonder) está
lançando mundialmente o CD
BruMa (Mixt): Celebrating Milton
Nascimento. O disco traz sucessos
de Milton como Encontros e Despedidas e Nada Será Como Antes,
que são apresentados em novos e
inspirados arranjos. Adolfo, que
reside entre Brasil e Estados Unidos, é reconhecido, internacionalmente como uma estrela do jazz
latino. Conheceu Milton Nascimento em 1967, durante o 2º Festival Internacional da Canção (FIC)
e são amigos até hoje. Inclusive já
tocaram juntos. Segundo Adolfo,

“as músicas de Milton quebraram
padrões harmônicos e rítmicos. O
que fiz foi adicionar a esse repertório, meu vocabulário de jazz brasileiro”. O título do álbum, BruMa,
nos lembra os desastres ambientais
que atingiram as cidades mineiras
de Brumadinho (2019) e Mariana
(2015). “Milton e muitos brasileiros fazem parte de um esforço de
grupo para garantir que os danos
ao território de Minas não sejam
esquecidos e não voltem a acontecer”, finalizou. Antonio Adolfo
começou a estudar música na infância. Em 1985 cria, no Rio de
Janeiro, o Centro Musical Antonio
Adolfo, onde desenvolve atividade pedagógica.

A Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo Esporte e Lazer, informa que está aberto o cadastro de espaços artísticos e culturais,
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias. O cadastro poderá permitir a formalização de parcerias com a Secretaria, e a prestação de serviços ao município,
valorizando, acima de tudo, a fomentação da cultura local.
Os interessados devem acessar o link no site da Prefeitura de Mariana
(mariana.mg.gov.br) e preencher o formulário. O envio é online e deverá ser
realizado até 20 de agosto de 2020.
Lembrando que o cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura
ainda continua aberto e as inscrições também são feitas através do site da
Prefeitura. Dúvidas serão esclarecidas através do telefone: 3558-2315.

Demutran realiza cadastro
para motofretistas
A Secretaria Municipal de Defesa Social, através do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran),
convoca a todos os interessados em obter autorizações provisórias para realizar o serviço de entregas de
mercadorias utilizando o motofrete, em Mariana, a comparecer a sede do Demutran. Os cadastros serão
feitos nos dias 22 a 24 de julho, das 8h às 11h e das 13h às 17h.
Confira abaixo o cronograma dos atendimentos:
(22/07) – QUARTA-FEIRA: motocicletas com placas de finais 1, 2 e 3;
(23/03) – QUINTA-FEIRA: motocicletas com placas de finais 4, 5 e 6;
(24/03) – SEXTA-FEIRA: motocicletas com placas de finais 7, 8, 9 e 0.
Para a emissão das autorizações os interessados deverão se apresentar na sede do Demutran, localizada no Centro de Convenções, apresentando a seguinte documentação:
•Cópia da CNH com pelo menos 2 (dois) anos na categoria A, com a descrição de "exerce a atividade
remunerada";
•Cópia do comprovante de endereço;
•Ficha de inspeção mecânica da motocicleta;
•Cópia e documento original da motocicleta. Para a emissão das autorizações provisórias, os interessados (pessoas jurídicas e físicas) deverão atender os seguintes requisitos:
•O condutor já ter completado 21 (vinte e um) anos;
•A motocicleta deverá ter o protetor de motor, “mata-cachorro”, fixado no chassi do veículo, destinado
a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento;
•Já ter instalado na motocicleta a antena aparadora de linhas, nos termos de regulamentação do
CONTRAN;
•Possuir os dispositivos para transporte de cargas de acordo com a regulamentação do CONTRAN;
•Possuir na motocicleta e estarem em pleno funcionamento os espelhos retrovisores, velocímetro e
buzina. Para mais informações, ligue 3558-1709.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

O plano Cruzado
e a pandemia

Em 28 de fevereiro de 1986 foi decretado pelo presidente José
Sarney o plano Cruzado que objetivava acabar com uma inflação
crônica que atingia a economia brasileira. A medida mais impactante do plano foi o tabelamento de preços de vários itens da economia, como alimentos, combustíveis, serviços, entre outros.
O que se pretendia com o tabelamento de preços seria promover uma espécie de “congelamento” na inflação, simbolizada pelo
preço que o consumidor pagava quando fosse adquirir um produto
ou serviço. Logo, o plano identificava o preço final dos produtos como o culpado pela inflação e se o preço fosse “controlado”, a inflação também seria. Porém, esse pressuposto é falso, pois o preço
é um efeito da inflação, nunca sua causa. Mas por que inverter a
relação de causa-efeito?
A explicação é dada pelo impacto político que o tabelamento
de preços gera. Esse desejo foi escancarado no discurso do presidente Sarney, quando ele convocou a população para ser uma
guardiã do plano, para que ela atuasse no mercado denunciando
os “maus” empresários que não estivessem obedecendo o tabelamento promovido pelo governo. Foi nesse contexto que surgiram
os “fiscais do Sarney”, zelosos cidadãos que estavam dispostos a
até fechar estabelecimentos que não estivessem cumprindo a lei.
Ficou famoso o episódio de um cidadão que lacrou um supermercado em Curitiba, em 01 de março, e que bradava para as câmaras
de televisão que ele era um fiscal do plano Cruzado.
Claro que o passar dos meses foi revelando a falácia da equação e a manutenção de preços irreais logo levou ao desabastecimento de produtos. O auge foi a falta de carne, em outubro de
1986. E como reagiu o governo Sarney? Mobilizou os aparatos de
repressão a favor do plano e mandou a Polícia Federal confiscar
bois nos pastos. A ideia era clara: o que estava gerando a falta de
produtos era o indivíduo que trabalhava contra o plano, agindo de
modo criminoso e justificando a ação da polícia. Enfim, o culpado
era o comportamento de alguns indivíduos mal intencionados.
O tabelamento produzido pelo plano Cruzado, ao demorar muitos meses, teve o destino esperado de todo plano econômico que
se ampara na tentativa de controlar o comportamento do indivíduo
na economia: falhou. Não há poder estatal capaz de fazer tal coisa.
Mas o que o plano Cruzado tem a ver com a pandemia?
As situações estão se assemelhando porque o atual enfrentamento da pandemia no Brasil está ocorrendo há mais de três meses
e as ações dos governos estão cada vez mais se amparando em
medidas que pretendem responsabilizar diretamente o comportamento do indivíduo pela própria pandemia.
Há aumento no número de casos? A culpa será de quem insiste
de sair de casa (afinal, foi decretado uma espécie de tabelamento
domiciliar – todos devem ficar recolhidos). Mas alguém teve que
sair de casa? Que o indivíduo seja obrigado a usar a máscara. E
que seja denunciado aquele que não estiver usando. E assim as
vítimas da pandemia são transformadas em agentes causadores
da doença. E quem mais promove essa acusação, claro, são os
governantes, que ficam confortáveis na situação de proibirem tudo e de usarem seus aparatos de repressão nos indivíduos que
estariam agindo errado. Eles transferem a responsabilidade pelo
enfrentamento da doença aos governados, e acabam por estimular
um clima de animosidade entre eles.
Do ponto de vista político, em um primeiro momento, esse pacote de ações gerou muita popularidade para os governantes que
o fizeram, pois a população ficou aterrorizada com a doença, mas
com o passar dos meses o efeito está acabando e as pesquisas
já estão revelando a perda de popularidade nesses governantes.
Como foi demonstrado no artigo “Game Theory of Social Distancing
in Response to an Epidemic”, de Timothy C. Reluga (publicado em
PLOS Computational Biology, 2010), os indivíduos esperam um
benefício em troca das ações restritivas que em um primeiro momento aceitam, mas se o benefício demora para acontecer e, o que
é pior, se ocorrer um aumento expressivo nos casos de infecção e
mortes, eles ficam com a sensação que os meses de recolhimento
foram em vão e tendem a relaxar no comportamento auto restritivo.
Isso está acontecendo no Brasil, com o agravamento das doenças
pulmonares por causa do clima frio do inverno e que agravaram o
quadro da pandemia.
Concluindo, é preocupante que muitos governantes continuem
promovendo a culpa pela pandemia no comportamento dos indivíduos, pois isso é evidência que eles não estão sabendo enfrentar
a doença de modo responsável. Como foi feito com a inflação, na
época do plano Cruzado.
*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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Obras do Parque Agropecuário no
Córrego do Bação estão a todo vapor
1ª etapa contemplará a drenagem do aterro, reforma de telhados,
piso nos galpões e outras melhorias
PAULO SOUZA

A Prefeitura de Itabirito começou as obras de implantação do
Parque Agropecuário no distrito do
Córrego do Bação. “É um sonho
antigo a construção deste parque e é
mais uma ação que colocamos em
nosso plano de governo e que começa a virar realidade. Proporcionar espaços para eventos do ramo
agropecuário é também investir no
homem do campo, trazer turismo
para Itabirito e novos investidores
para o distrito”, destaca Orlando
Caldeira, prefeito de Itabirito.
Nesta 1° etapa estão previstas as obras de drenagem e aterro,
reforma dos telhados e colocação
de pisos dos galpões, alvenaria e
edificação de banheiros. “O planejamento é que o parque seja uma
estrutura multiuso, ou seja, um
local para eventos, cavalgadas, encontros de cavaleiros, leilões, concursos leiteiro e de marcha, cursos
e treinamentos, ecoterapia entre
outras atividades importantes para
o setor, explica Rainer Cardoso,
secretário de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
Pelo planejamento da Prefeitura, o parque será usado por pessoas
de todas faixas etárias e com um
calendário anual construído com as
diversas representações da classe
rural, de forma que se tenha pelo
menos um evento quinzenal. “Este
ano estava planejado, para o mês de
março, um Dia de Campo com os
produtores rurais, cujo tema seria
‘Plantio Protegido de Hortaliças’.
Mas, infelizmente, devido à pandemia, tivemos que adiar”, lamenta
Rainer.
“Sabemos que as expectativas
para a conclusão das obras são

grandes e, mesmo com as dificuldades impostas pelo atual cenário,
a conclusão do Parque é prioridade,
finaliza o secretário.
Apoio ao homem do campo
O apoio ao homem do campo
é constante por meio do Plano Mu-

nicipal de Desenvolvimento Rural.
Foram disponibilizados máquinas,
implementos, adubos, corretivos de
solos, mudas (frutífera, hortaliças)
e assistência técnica à produção
agrícola do município, com um
investimento de 250 mil reais nos
primeiros meses de 2020.

Convênio regulariza Brigada
Municipal de Itabirito junto ao Corpo
de Bombeiros Militar de Minas
Evento aconteceu no último dia 17 de julho, no gabinete da Prefeitura
RAQUEL BARAKAT

Na manhã do último dia 17
de julho Itabirito amanheceu com
mais uma conquista. Foi assinado o
convênio que regulariza a Brigada
Municipal junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Este ato possibilita que a atuação da
brigada ocorra em conformidade
com às legislações federal e estadual, garantindo a qualidade dos
serviços prestados à população de
Itabirito. Estiveram no gabinete,
juntamente com o prefeito, membros da corporação das cidades de
Belo Horizonte e Ouro Preto.
O prefeito Orlando Caldeira,
falou sobre a expectativa do município e da corporação para esta
aliança. “Estamos muito entusiasmados com este trabalho. Foram 20
anos aguardando por isso e espero
que consigamos fazer com que o
estado possa contar com a nossa
cobertura.” É importante destacar
que, a partir deste convênio, a bri-

gada passa a seguir os padrões de
linguagem e gerenciamentos estadual e federal.
De acordo com o comandante
geral Edgard Estevo da Silva, essa
ampliação é uma passo fundamental para a proteção da população.
“Estamos aqui para colaborar, contribuir e construir uma boa relação,
fortalecendo os trabalhos. É bom
para a brigada e para a sociedade
de Itabirito”. Com a assinatura des-

te convênio, cursos de capacitação
profissional e visitas as instalações
serão realizados.
O Coordenador da Brigada
Municipal, Rubens Cleber Matos
Carvalho destacou a importância
dos cursos diretamente à população. “O que queremos e que a
população seja servida com excelência e segurança, e nada melhor
do que aprender com padrão internacional”.

João João
de
de
Carvalho
Carvalho

A CIDADE
A CIDADE
E EU E EU

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

Candidato, invista
na sua preparação!
ELEIÇÃO é escolha entre dois ou mais candidatos para ocupar, dessa vez, postos no Executivo e Legislativo Municipal. Em
nossas cidades entendemos como Executivo a ocupação de um
cargo, por dois cidadãos escolhidos, eleitos pelo povo, para dirigirem os destinos econômico-administrativos do município. A palavra município vem de “Munus” que significa dádiva, privilégio; e
“cápere”, verbo latino que se traduz por “receber”. Quem, portanto
aspira à esta função, receber privilégio ou dádiva, tem de merecê-la.
Este presente está dividido em duas formalidades (entidades)
essenciais (jurídicas) chamadas: Executivo e Legislativo. Ambos
compõem a organização do município. Estes dois poderes são independentes e harmônicos. Um administra, o outro faz as leis. O
Município de Itabirito foi criado pela Lei nº 843, em 07 de setembro de 1923. Pertencia à Comarca de Ouro Preto emancipando-se
nesta data.
HOJE, figura-se como uma cidade avançada em termos comerciais e educacionais. Localizada entre a Capital de Minas e a
cidade de Ouro Preto, beneficiando-se com o turismo. Como município bem organizado, através da Lei Orgânica Municipal (LOM),
tem competência legal para realizar: a eleição de seu prefeito, vice-prefeito e vereadores.
A superveniência do Coronavírus, importado da China, submetendo o mundo à sua ingerência letal, sem respeito à vida, criou
todas as espécies de dificuldades administrativas, especialmente
relacionadas à saúde dos cidadãos que habitam a cidade e os distritos. O Brasil com mais de cinco mil municípios vive sufocado por
esta pandemia de caráter assustador sem até o momento dispor
de uma vacina específica para erradicar ou prevenir contra seus
efeitos maléficos à saúde humana. O que se vê e se constata diariamente são milhares de óbitos em todo o País, cujos administradores (Presidente, Governadores e Prefeitos) se desdobram, como podem, para ajudar a população a se defender de seu estágio
de alto risco para todos, independente de raça, credo, cor, posses,
títulos, poder e outras situações!
A eleição do Prefeito, Vice e Vereadores, também em nossa
cidade, procede nos moldes de todos os municípios brasileiros,
observando-se as disposições do Código Eleitoral Brasileiro e das
normas emanadas pelo presidente do STE. (Lei n 9.504/97 e Leis
Complementares e Resoluções).
Este ano foram alterados os meses e dias para eleição. Daí
a importância dos pré-candidatos conhecê-las todas, para praticá-las rigorosamente. Vários partidos (mais de 30) dispõem, em
geral, de cartilhas explicativas e orientadoras do procedimento ordinário da eleição municipal. Os candidatos devem se interessar
pelo seu conteúdo prático, abordando todos os aspectos da eleição e como se orientar para não cometerem erros ou deslizes que
poderão complicar sua candidatura.
NO MAIS cada um se prepare para enfrentar as dificuldades
próprias desta etapa pré-eleitoral. Lembrem-se candidatos que um
“homem prevenido vale por dois”. É tempo de disputa eleitoral na
qual, além do preparo físico em busca do voto, exige-se conhecimento claro e atual das normas legais para esta eleição cheia de
reviravoltas calendárias. A leitura diária de jornais, de noticiários,
a atenção ao rádio, tvs, internet, celulares, pode ajudar muito sua
pretensão de disputar um poder no município.

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da proposta e habilitação do Processo Licitatório
nº058/2020, na modalidade Pregão Presencial nº038/2020, objeto: contratação
de pessoa jurídica especializada no fornecimento de uniformes masculinos que
serão utilizados pelos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito/MG, conforme especificações
do anexo I do edital, Empresa vencedora
e habilitada, Comercial C & C Eireli ME,
Zenite Comercial Ltda. - ME, M Uniformes Indústria e Comércio Eireli e Brasil
Minas Uniformes Profissionais Ltda. perfazendo este processo um valor total de
R$67.651,00 (Sessenta e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais), Itabirito / MG,
21/07/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Empresa para
Fornecimento de Uniforme Masculino. Referência: Pregão Presencial nº
038/2020, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Comercial C & C Eireli ME,
Zenite Comercial Ltda. - ME, M Uniformes Indústria e Comércio Eireli e Brasil
Minas Uniformes Profissionais Ltda.
Objeto: contratação de pessoa jurídica
especializada no fornecimento de uniformes masculinos que serão utilizados pelos servidores do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I do edital

– Valor total: R$67.651,00 (Sessenta e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais).
Vigência: Fica contratada até 31/12/2020
Dotação Orçamentária: Op. Manut. Ações
de Gestão Adm Geral SAAE 17 512 1711
4.030 33.90.30.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura:
21/07/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Referente ao Apostilamento: Pregão
Presencial nº 096/2019, Processo Licitatório nº156/2019 S.R.P. nº 027/2019 nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratado Rangap
Distribuidora de Alimentos Ltda. – ME.
Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual fornecimento de leite longa vida
integral UAT – Ultra Alta Temperatura, envasado em embalagem totalmente asséptica tipo (Tetra Pak) que proteja, garantindo
uma perfeita e longa conservação de suas
qualidades, com dizeres de rotulagem, data
de fabricação e prazo de validade, informações dos ingredientes e composição nutricional, conforme especificações do anexo
I do Processo. Realizado Apostilamento do
Contrato nº 005/2020 referente a revisão
de preço do Fornecimento de Leite Longa
Vida Integral UAT para R$3,18 (Três reais
e dezoito centavos), Forma de pagamento:
conforme contrato após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado até 31/12/2020. Dotação Orçamentária:
Dotação Orçamentaria – 17 512 1711
4030 3390 30 07, 17 512 1701 4001 3390
30 07, 17 512 1701 4001 3390 30 07, 17
512 1702 4001 3390 30 07, 17 512 1704
4004 3390 30 07 e 17 511 1712 4031
3390 30 07 Gênero de Alimentação, Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
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Ouvidoria da Câmara de Itabirito
é canal de comunicação entre
Poder Legislativo e cidadão
A Ouvidoria da Câmara
de Itabirito é um canal de
comunicação entre a Casa
Legislativa e o público. O
órgão pode ser procurado
para denúncia, sugestão,
solicitação, reclamação ou
elogio que diz respeito à
Câmara itabiritense. Por
ser um serviço recentemente reformulado, gera certa
confusão nos cidadãos. Prova disso é que a maioria dos
questionamentos diz respeito ao Poder Executivo.
Mesmo assim, desde que a
Ouvidoria foi reformulada, neste ano de 2020, nenhuma demanda ficou sem resposta. No caso, quando o assunto diz
respeito exclusivamente ao Poder Executivo, o solicitante é encaminhado para Secretaria da Prefeitura que poderá
respondê-lo.
Entre as demandas que chegaram à Ouvidoria estão: sugestões e dúvidas sobre a diversificação econômica do
município e a respeito do fechamento do comércio por causa da pandemia de coronavírus, pedido de informação
sobre eventos em Itabirito e sobre o orçamento da Câmara de Vereadores, denúncia sobre as condições de trabalho
na Unidade Básica de Saúde no bairro São José, e dúvidas a respeito da 2ª via do RG (a confecção de carteiras de
identidade é um serviço oferecido pelo CAC, órgão que pertence à Câmara Municipal).
O ouvidor é o vereador Nilson Esteves Lopes, e o chefe administrativo é Dioji Matsumura, que presta suporte ao
ouvidor e responde pelo trabalho da Ouvidoria no dia a dia.
O acesso à Ouvidoria da Câmara pode ser feito de 4 formas: 1- Por meio do tel: 3561-1599.
2- Comparecendo à Câmara de Itabirito das 12h às 18h (ligue antes para o número já citado e saiba como pode
ser feito o atendimento em meio às restrições por causa da pandemia).
3-Via Correios, mandando carta para o endereço: Av. Queiroz Júnior, 639, Praia - Itabirito/MG - CEP 35450-280.
4- Por meio do formulário eletrônico (neste caso, é necessária a identificação do solicitante e a indicação de
e-mail para resposta). A implantação da Ouvidoria na Câmara de Itabirito obedece à determinação da Lei Federal
12.527/11 – Lei de Acesso à Informação.

89,3 FM

Ouro Preto

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

assinatura do Apostilamento: 14/07/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de Manutenção
auto elétrica. Referência: ao Contrato
SAAE/ITA 021/2020, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - MG. Contratada: Auto Elétrica Beto & Sinfrônio Ltda.
Objeto: Prestação de serviços elétricos de
Manutenção Preventiva e Corretiva para
os veículos pertencentes à Frota do SAAE.
Valor por hora de manutenção: R$69,65
(sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Valor Total das horas contratadas:
R$1.741,25 (Um mil setecentos e quarenta
e um reais e vinte e cinco centavos). Forma
de pagamento: mensal com 05 (cinco) dias
úteis após a emissão e conferência da Nota
Fiscal. Vigência: Fica aditado por mais 25
(Vinte e cinco) horas ou até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: 17.512.1703 4007
3390.39.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do Termo Aditivo:
16/07/2020 Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de Suporte ao
programa Comercial. Referência: Pregão Presencial nº 056/2019, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Gestcom Informática Limitada – ME. Objeto: empresa
especializada em sistema (software) de gestão comercial, para fornecimento de licença
de uso, sob a forma de locação que inclui
a sua manutenção, atualização e suporte,
contendo os módulos de requerimentos,
contas e consumos, atendimento ao publi-

co, divida ativa, autoatendimento, cobrança
via cartório de protesto, ordens de serviços
online, controle da estação de tratamento de
água bem como as suas respectivas instalações, migração e implantação dos dados
existente, para ser utilizado no SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de

Itabirito – MG. Valor mensal: R$5.365,66
(Cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais
e sessenta e seis centavos), Valor Total:
R$26.828,30 (Vinte e seis mil oitocentos e
vinte e oito reais e trinta centavos). Forma
de pagamento: 05 (cinco) dias após a emissão e aceite da nota fiscal. Vigência: fica adi-

tado para 05 (cinco) meses ate 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: 17.512.1711.4.030
33.90.40.04 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do Termo Aditivo:
24/07/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Convenções: O período das convenções partidárias vão de 15 de agosto a 15 de setembro
segundo calendário da justiça eleitoral. Assim,
as nossas agremiações já começam a se movimentar para preparar a festa da democracia, escolhendo os nomes
que serão submetidos a apreciação popular dia 15 de novembro. Os
aprovados pelo povo para prefeito, vice e vereador, depois de empossados, comandam o município a partir do dia primeiro de janeiro.
Lions Club: Na reunião festiva do Lions Club, último dia 17, a neta
da saudosa Tia Lola, a jovem Bianca, foi empossada tendo como padrinho o Leão Rômulo. José Antônio Ricardo também foi investido
como novo associado tendo, Welby Gurgel como padrinho. O Lions
Club de Itabirito tem uma folha de relevantes serviços prestados a
sociedade itabiritense ao longo das décadas.
Culinária: Quem está completando 20 anos de serviços prestando
à culinária itabiritense é a Sra. Amélia Gonçalves dos Santos Viana,
do Restaurante Quatro Estações. Desde os tempos do restaurante do
complexo turístico no laticínios Ita, Amélia foi referência na arte e na
magia de preparar saborosos pratos, sendo elogiada até mesmo por
governadores que por lá passavam para saborear a comida mineira.
Ela é natural de Araçuaí e Irmã do líder político José Maria Gonçalves Santos. A Amélia nossos parabéns e nosso reconhecimento.
Alma de poeta: Querendo ou não, todos vamos envelhecer, as pernas vão pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no
espelho vai se alterar gradativamente e perderemos a estatura, lábios
e cabelos. A boa notícia é que a alma pode permanecer com humor
dos 10 ou viço dos 20 e o erotismo dos 30 anos. O segredo não é
reformar por fora. É acima de tudo renovar a mobília interior, tirar o
pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas e arejar o ambiente.
O tempo irá corroer o exterior e quando ocorrer, o alicerce precisa
estar forte para suportar. (Adélia Prado)
Música: A música não somente é a arte de manifestar os diversos
afetos da alma mediante o som, ela, quando ensinada a crianças de
todas as idades, auxilia no raciocínio, atenção, capacidade auditiva,
fala e linguagem, habilidades emocionais e sociais, destreza corporal, pensamento criativo, desenvolvimento visual, autoestima, gosto
musical, ritmo e coordenação. Vale a pena você matricular seu filho
numa escola de música.
Recordando: Fundado na década de 80, o Bloco Irmãos Metralha
mantém sua tradição como uma bem humorada forma de retratar a
realidade de ontem e de hoje. Sempre esbanjando alegria, o bloco, já
se tornou referência em nossos carnavais. O ano que passou marcou
o retorno, com 230 integrantes. Onde estão os irmãos metralhas está
a inimaginável fantasia da realidade. Sintomas de saudades carnavalesca.
Para refletir: Dê a quem você ama: asas para voar, raízes para voltar e motivos para Ficar. (Dalai Lama)

Bodas de Cedro: No último dia 17 o casal Edna Martins e
Geraldo, do Bairro Agostinho Rodrigues, comemorou seus
36 anos de felicidade conjugal. Ao lado dos filhos e netos,
momentos de alegria, principalmente com o recebimento de
mensagens de carinho dos amigos e familiares.
Ao casal votos de felicidades sempre!

feira, 24 de julho/2020
O LIBERAL Ed.1398 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Centro de controle animal de Itabirito
é referência para outros municípios
Em visita, o secretário de saúde de Santa Bárbara e sua equipe recebem informações sobre o trabalho dos profissionais do Centro
RAQUEL BARAKAT

Na última quinta-feira, o secretário municipal de saúde, Marco Antônio Félix, recebeu no Centro de Controle Animal, no distrito
de Córrego do Bação, o secretário
de saúde de Santa Bárbara, região
central de Minas Gerais, Felipe
Guerra e sua equipe.
A visita foi uma troca de experiências entre os profissionais do
Centro e a Secretaria de Saúde do
município vizinho.
Após conhecerem as instalações, os profissionais detalharam
como é feito o trabalho, desde o
recolhimento de animais abandonados até os cuidados, como
castração, vermifugação e outras
situações que, por ventura, se fizerem necessárias.
O secretário de saúde de Itabirito, Marco Antônio Félix se mostrou satisfeito com a visita e colocou o município à disposição para
novas trocas de experiências. “É
importante que outros municípios
sigam o nosso modelo, que deu
certo. Essa troca de experiências
só tem a acrescentar, tanto para Itabirito quanto para outras cidades”,
destaca.

Visita secretário de saúde de Santa Bárbara no
Centro de controle animal

Visita ao centro de controle animal

Recomposição do asfalto é
uma das prioridades do Saae
Além da manutenção das redes
de água e esgoto nas ruas da cidade,
o Serviço Autônomo de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito não
tem medido esforços na qualidade
do serviço de recomposição asfáltica promovido pela autarquia.
O Saae vem investindo na aquisição de maquinário que permita a
execução de suas tarefas com qualidade e no menor tempo possível e
na qualificação de sua equipe.
O supervisor de Obras Civis
do Saae, Giovanne Vicente Ferreira, explica que toda obra feita pela
autarquia é seguida por um trabalho
de recomposição asfáltica minucioso para gerar o menor impacto possível nas vias.
Ele explicou que o Saae gasta
por mês uma média de 80 toneladas de asfalto e todo o trabalho feito, por uma empresa terceirizada,
desde as medições até a própria
recomposição é acompanhado pela
equipe do Saae.
Segundo Giovanne todo o planejamento de asfalto é realizado
com antecedência para causar o
menor impacto possível nas vias e
no tráfego.

“Definimos as rotas dos caminhões, acompanhamos a textura do
material, conferimos as medições e
fiscalizamos a execução do serviço final para que o asfalto anterior
sofra o menor impacto possível”,
contou.
O diretor-presidente do Saae,
Rogério Eduardo, afirmou tem
dado muita atenção ao serviço
de recapeamento das vias devido
ao aumento do número de obras

realizadas em prol da melhoria de
abastecimento e coleta de esgoto da
cidade.
“Deixar o mínimo de danos
possível nas ruas, após as obras, é
uma prioridade de nossa equipe e
a qualidade do serviço de asfalto é
algo pelo qual não abrimos mão”,
finalizou Rogério.
Anúncios

1890
1
9
4
8
(31) 9
Atendendo por agendamento e entregas

98742.2990

Construtora Pizzane Ltda., por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente torna público que solicitou através do
Processo 8280/2020, Licença Ambiental
para a atividade de Serviços de engenharia (adequação estrutural em barragem
de concreto existente), localização Rio das
Velhas pertencente a bacia do Rio São Francisco, distrito de Acuruí, do Município de
Itabirito/MG.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Vendam ideias, mas
não matem a língua

Finalmente, chegou ao fim a novela a envolver escolha do novo
ministro da Educação. Espera-se do novo titular um trabalho de gigante, para colocar a Educação no patamar merecido pela atual e
futuras gerações de brasileiros. O caso da linguagem, por exemplo,
é um desastre; vamos de mal a pior no uso da Língua Portuguesa,
se não bastasse a invasão de termos e expressões estrangeiras. A
internet está tomada por textos mal escritos, em todos os sentidos.
São erros grosseiros de ortografia, emprego equivocado de pronomes, uso de palavras fora do contexto e por aí vai. A internet mostra
como está o ensino do Português no Brasil. Lamenta-se o conteúdo
exposto, mas se lhe dá o desconto por ser a WEB o primeiro espaço completamente democrático, na área da comunicação, não se
esperando dela nenhum virtuosismo literário. Mas, em se tratando
de profissionais da comunicação, assim como instituições e corporações empresariais, há que ter mais cuidado, pois o que escrevem
deve ser o exemplo do “bom” a ser seguido pela sociedade. Arrepia-se só de ver estampada a chamada “ARROZ E FEIJÃO ESTÁ
MAIS CARO NA MESA DOS BRASILEIROS”, em matéria jornalística. Quem tem o mínimo de conhecimento de gramática entende que, neste caso, “arroz e feijão” pedem concordância no plural
“estão mais caros”, diferente de ARROZ COM FEIJÃO ESTÁ MAIS
CARO NA MESA DOS BRASILEIROS, pois “com” converte “arroz +
feijão” em sujeito único. Em seguida, este caso local. Está a circular,
entre a população, panfleto que chama a atenção para os serviços
de determinada empresa. A empresa, pretendendo usar fórmula de
chamada à porta de casa, usada no interior mineiro, diz: “OH, DE
CASA!” – completamente equivocada a chamada, pois o “oh”, seguido de vírgula ou sinal de exclamação, é exclamativo, podendo
também denotar surpresa. Nada a ver com “chamamento”, “invocação” ou “interpelação”, quando se quer a atenção de outrem voltada
para si. A tradicional chamada à porta de casa é assim grafada: Ó
de casa! Esse “Ó”, sim, é um vocativo, justamente o requerido para
se chamar a atenção de alguém! É sério, gente! Que se contrate
profissional competente no uso do idioma. Assim não dá! Se mal
arranhamos o Português, nossa língua-mãe, como podemos usar e
abusar de palavras estrangeiras como “delivery”, “out”, fake news”,
“off”, self-service”, “new look”, “home office”, “bike” e outras mil papagaiadas? No mundo lusófono (falantes do Português) com algo em
torno de 280 milhões de falantes, nós, brasileiros, somos cerca de
210 milhões; isso joga nas nossas costas a grande responsabilidade
de usar bem e preservar a Língua Portuguesa. Portugal a criou; o
Brasil a expandiu!

O LIBERAL Ed.1398 - Sexta-feira, 24 de julho/2020
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Prefeitura de Itabirito emite parecer
contrário à Unidade de Tratamento
de Minério em Ribeirão do Eixo

O município constatou que a área possui potencial para a criação de uma
Unidade de Conservação Ambiental, o projeto passará por uma consulta pública
GLAUCIENE OLIVEIRA

A Prefeitura de Itabirito emitiu um parecer contrário à instalação de uma Unidade de Tratamento de Minério (UTM) no
distrito de Ribeirão do Eixo. O
projeto é da empresa Aston Martin Participações.
A Declaração de Inconformidade 03/2020 foi publicada na
última terça-feira (21). No documento consta que a instalação
está em inconformidade com “as
leis e regulamentos administrativos do município, inclusive com
a legislação aplicável ao uso e
ocupação do solo”.
De acordo com o Secretário
de Meio Ambiente de Itabirito,
Frederico Arthur Souza Leite,
o processo de licenciamento da
UTM cabe a Superintendência
Regional de Regularização Ambiental, de responsabilidade do
estado. “Devido ao porte do empreendimento e do tipo da atividade a regularização ambiental
deve ser feita pelo estado. Cabe
ao município se manifestar somente sobre o uso e ocupação do
solo, e neste momento o poder

executivo entende que este empreendimento não é viável para
aquela área”, esclareceu.
Frederico explicou que a decisão desfavorável da Prefeitura
foi tomada através de estudos minuciosos na área. O balizamento
legal foi feito através do Plano
Diretor, Lei Municipal Nº3325
de 2019, que determina dentro do
território municipal o zoneamento, que tem como objetivo orientar quais atividades podem ou não
ocorrer em determinadas áreas.
“Por meio da análise do meio físico e biótico da área constatou-se
que ela tem potencial para a criação de uma unidade de conservação ambiental”, destacou.
Agora, o projeto da criação
da Unidade de Conservação Ambiental na localidade passará por
uma consulta pública, para que
assim os itabiritenses conheçam e
avaliem a iniciativa.
Preocupada com as inúmeras
nascentes e toda riqueza ambiental de Ribeirão do Eixo, há anos,
a população do distrito vem lutando contra a instalação da UTM.
Para o morador da comunidade
e presidente do Conselho de De-

senvolvimento Comunitário –
(Codecre) Ivair Alberto Gomes, a
decisão contrária do poder executivo representa um grande passo
na proteção dos bens naturais do
local. “É através deste termo que
a empresa poderia dar sequência
ao processo de licenciamento da
Unidade de Tratamento de Minério perante aos órgãos estaduais.
Agora, com a negativa da Prefeitura eu creio que vai dificultar
muito para eles ou até ser cancelado. Os estudos realizados pelo
município estão confirmando tudo aquilo que a gente tentou passar pras pessoas ao longo de todos
estes anos”, ressaltou.
Sobre o distrito
Ribeirão do Eixo é um distrito
de Itabirito, localizado a cerca de
25 km da sede. Com 200 anos de
história a localidade abriga mais
de 1.500 pessoas. O lugarejo é
reconhecido pela sua riqueza ambiental, composta por 21 nascentes, consideradas água mineral
pura, segundo as avaliações do
Projeto Manuelzão, iniciativa da
Universidade Federal de Minas
Gerais, que busca à revitalização
de bacias hidrográficas.

Clínica de Olhos de Ouro Preto inicia as suas atividades no município
A partir desta
segunda-feira, 20
de julho, começa
a funcionar na
Policlínica, no
Bairro São Cristóvão, a Clínica
de Olhos de Ouro Preto. Agora, a
população passa
a ter assistência
médica completa, gratuita e
integral, dentro
do município, não sendo necessário o deslocamento de pacientes
para Belo Horizonte e Betim, por
exemplo.
No setor de glaucoma, a população contará com uma equipe de
oftalmologistas especializados no
diagnóstico, realização de exames
(como campo visual computadorizado, paquimetria, curva diária
de pressão e gonioscopia), além da
dispensação gratuita dos colírios
usados no controle da pressão intraocular.
A unidade de catarata contará
com avaliação diagnóstica. Aque-

Dr Alessandro Veiga e Dra Vanessa Veiga, oftalmologistas da Clínica dos Olhos

les que necessitarem, realizarão
intervenção cirúrgica de forma permanente, com equipe de referência
e equipamentos de última geração.
As cirurgias serão realizadas
no Centro Cirúrgico Ambulatorial
da UFOP, por meio de uma parceria entre a instituição e a Prefeitura
de Ouro Preto.
Todo o atendimento da Clínica de Olhos de Ouro Preto será
realizado integralmente pelo SUS
dentro do município, através da
prestação de serviços da Icismep.
O agendamento de consultas segue
o mesmo protocolo da policlínica:

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

o paciente deve procurar primeiro
a Unidade Básica de Saúde (UBS)
referência do bairro onde mora e
realizar o agendamento com o oftalmologista na policlínica. Após a
avaliação, é feito o direcionamento
para o atendimento no setor de
glaucoma.
UPA Dom Orione
Ouro Preto agora tem uma
UPA nos padrões do Ministério
da Saúde. Ela foi inaugurada no
dia 03 de julho e já está em amplo

funcionamento. A UPA Dom Orione funciona 24h e está instalada
próxima ao hospital e ao trevo,
em Saramenha, o que facilita o
acesso para os moradores da sede
e distritos, e para um possível deslocamento para Belo Horizonte em
casos de emergência. A fim de que
os cidadãos possam chegar com
mais rapidez e segurança à nova
Unidade, um itinerário exclusivo
de ônibus e táxis lotação já está em
atividade. Também foi criado um

O

sistema de integração, no qual o
passageiro passa seu cartão na catraca do ônibus de qualquer linha e
tem uma hora para descer e pegar
outro ônibus, pagando apenas uma
passagem.
O espaço no bairro São Cristóvão, onde antes funcionava os
atendimentos de urgência, passa
a atender novos procedimentos
da policlínica, como a Clínica de
Olhos e outros que serão ainda
instalados.

O Hairstylist André Harja, proprietário do Espaço de Beleza Harja,
em Ouro Preto, comemora 10 anos de
profissão. André atua com amor e carinho na profissão, que é voltada para
conferir estilo e beleza aos cabelos, e
por isso é o primeiro ouro-pretano a
ser homenageado pelo “Prêmio Beauty
Minas”, o Oscar da beleza mineira.
O Prêmio Beauty Star Minas Gerais
reúne e homenageia os melhores profissionais nas áreas da beleza, sendo
conceituado em todo Brasil. André
reforça que as pessoas não podem desistir de seus sonhos e quando isso se
aplica isso à vida profissional, o talento
profissional será sempre reconhecido.
Parabéns ao profissional ouro-pretano
da beleza, André Harja!

