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Região dos Inconfidentes ultrapassa
mil recuperados do COVID-19
As três cidades têm, juntas, 1.569 pessoas curadas
Sanderson Pereira

GLAUCIENE OLIVEIRA
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Itabirito, Ouro Preto e Mariana
somam, juntas, 1.569 curados do novo
coronavírus. Os dados são dos boletins epidemiológicos emitidos pelas
prefeituras das cidades da Região dos
Inconfidentes, divulgados nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16).
Até o final da tarde da última quarta-feira (15), o município de Mariana
registrou 774 casos confirmados de
COVID-19, sendo 688 recuperados, 2
internados e 9 óbitos. Outros 34 casos
estão em investigação, sendo quatro
internados e o restante em isolamento
domiciliar. No momento, há 415 pacientes em monitoramento pelo comitê. Esses estão em isolamento e serão
acompanhados por até 14 dias pois
não se enquadram nos critérios para
coleta de exame. Outras 3.546 pessoas
já receberam alta do monitoramento.

De acordo o boletim epidemiológico desta quinta-feira (16), em Ouro
Preto, 230 pessoas já foram infectadas
pelo vírus, mas 179 já se recuperaram,
dez estão internados no Hospital Santa
Casa da Misericórdia, dois no Hospital de Campanha, seis vieram a óbito
e o restante segue em isolamento domiciliar. Outros 35 casos ainda estão
sob suspeita, sendo três internados no
Hospital de Campanha, três na Santa
Casa e o restante em isolamento domiciliar.
Já Itabirito registrou, até a última
quinta-feira (16), 745 casos, porém
702 pessoas que contraíram a doença
já estão recuperadas, três pessoas estão internadas em leitos comuns, outras três vieram a óbito e o restante está em isolamento domiciliar. A cidade
tem 247 casos suspeitos, sendo cinco
internados e o restante em isolamento
domiciliar.

Prefeito de Mariana vai à Inglaterra participar de audiência contra
mineradoras envolvidas no rompimento da Barragem de Fundão

O atual vice-prefeito, Newton Godoy, assume, interinamente, o cargo de chefe do poder executivo por cerca de 18 dias
GLAUCIENE OLIVEIRA

Nesta terça-feira (14), o Prefeito de Mariana, Duarte Júnior, viajou para a Inglaterra representando
a cidade em mais uma audiência da
“Ação Mariana”, processo judicial
internacional contra as mineradoras
acionistas da Samarco envolvidas
no rompimento da Barragem de
Fundão, BHP Billiton e Vale. Devido a isso, o atual vice-prefeito,
Newton Godoy, assume, interinamente, o cargo de chefe do poder
executivo por cerca de 18 dias.
A ação judicial impetrada tem
como objetivo uma indenização
compensatória no valor R$ 1,2
bilhões. Além de Mariana, Duarte
representará os demais municípios
mineiros e capixabas atingidos
pelo rompimento da barragem da
mineradora Samarco, que aconteceu em 2015.
Nesta nova audiência a justiça
Inglesa decidirá se há ou não ju-

risdição para que o país, onde está
a sede da BHP Billiton, assuma o
processo. Duarte afirmou que caso
o resultado seja positivo, Mariana
e os demais atingidos poderão ser
beneficiados de forma mais rápida
e com um maior montante, já que o
valor da ação que tramita no Brasil
é menor. “Minha expectativa está
lá em cima, estou muito confiante.
Se a jurisdição for aceita existe uma
grande possibilidade de acontecer
um acordo, mas caso não aconteça a gente tem a convicção de que
com 2 ou 3 anos a ação será julgada”, acrescentou.
O prefeito criticou a atuação
das empresas no município e afirmou que está insatisfeito com o
trabalho da Fundação Renova, por
isso ele julga de extrema importância que a ação seja julgada pela justiça do Reino Unido. “A gente não
pode permitir que as duas maiores
mineradoras do mundo não paguem Mariana como estão pagan-

do outros municípios. Elas estiveram aqui extraindo nossas riquezas
por muito anos e precisam dar um
retorno, até agora muito pouco foi
entregue. Eles precisam respeitar a
história de Mariana e o povo marianense”, destacou.
Devido às medidas de prevenção ao COVID-19 estabelecidas
pelo governo da Inglaterra, Duarte
passará 14 dias em isolamento antes
da audiência. O prefeito explicou
que o município não arcará com as
despesas da viagem, pois todos os
gastos serão cobertos pelo escritório
de advocacia que representa Mariana e os demais atingidos.
Prefeito Interino
Durante o período de ausência
de Duarte, quem assumirá o cargo de chefe do executivo é o atual
vice-prefeito, Newton Godoy. Du
afirmou que Newton terá total autonomia para dar sequência ao seu
mandato. “Ele sabe como fazer as

coisas. Estou confiante que nesses
18 dias as pessoas não sentirão minha falta, pois confio na competência dele”, disse.
Newton também reafirmou que
está confiante. “É com muita honra
que eu estarei assumindo o manda-

to do prefeito uma vez que ele viaja
representando Mariana em uma
ação tão importante. Espero poder
dar continuidade ao trabalho que
ele vinha realizando e entregar a cidade para ele pelo menos como ela
estava”, salientou.
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Upa Dom Orione de Ouro Preto
registra mais 700 atendimentos em
apenas 8 dias de funcionamento

Ane Souz

A Unidade de Pronto
Atendimento Dom Orione (UPA) registrou na última quarta-feira (15) um
total de 732 atendimentos, sendo que destes 15
foram pacientes de outras
cidades. Esses números
revelam a qualidade e
eficiência do trabalho
que está sendo prestado
pela equipe de profissionais que atuam no local.
Quem confirma isso
é a Tacimara Rocha, moradora do bairro Pocinho,
após sua primeira consulta. “Quero parabenizar
a todos pelo excelente
atendimento, pela impecável infraestrutura que
vi aqui, pelo cuidado dos
profissionais e, sobretudo, pela agilidade no
atendimento. Tudo nota
UPA Dom Orione encontra-se em pleno funcionamento
10”, declarou.
Inaugurada no dia 03 de julho, a Upa Dom Orione
De acordo com o secretário de saúde, Paulo Xavier,
funciona 24h e está instalada próxima ao hospital e ao
cerca de 40 novos funcionários foram contratados para
trevo, em Saramenha, o que facilita o acesso para os moatuar na Upa Dom Orione, totalizando 140 profissioradores da sede e distritos, e para um possível deslocanais, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos e atenmento para Belo Horizonte em casos de emergência. A
dentes. O novo espaço conta também com atendimento
fim de que os cidadãos possam chegar com mais rapidez
odontológico de emergência. “Só se faz um serviço de
e segurança à nova Unidade, um itinerário exclusivo de
qualidade com equipamentos de qualidade e profissioônibus e táxis lotação já está em atividade.
nais de qualidade. As aparelhagens foram todas adquiDevido ao fato de a nova UPA ser credenciada pelo
ridas novas. Teremos ainda um sistema integrado, tudo
Ministério da Saúde e pela Anvisa, o município passará
do que existe de mais moderno hoje nas estruturas de
a receber do Governo Federal e Estadual em torno de
serviços de saúde do país”, afirmou.
R$ 500 mil reais mensais para manutenção e custeio da
Assim como todas as Unidades Básicas de Saúde de
unidade. Isso permitirá que o município tenha maior disOuro Preto, a Upa Dom Orione também conta com sisteponibilidade financeira para investir recursos em outras
ma de atendimento informatizado, o que contribui para
áreas da saúde.
aumentar a rapidez e dinamicidade do serviço prestado.

Avenida JK entra na segunda
etapa de revitalização

89,3 FM

Ouro Preto

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

A primeira etapa das
obras na avenida Juscelino
Kubitscheck (JK) no bairro
Bauxita, foi concluída na
última terça-feira, dia 14.
Nesta primeira fase foi feita a drenagem e o serviço
de limpeza e fresagem para
colocação do novo asfalto,
no trecho compreendido
entre a bifurcação com a
rua Professor Geraldo Nunes e o prédio onde funciona o Centro de Formação
de Condutores.
Otávio César é comerciante na JK. “Essa obra está beneficiando toda a população ouro-pretana. Está
trazendo muitas melhorias:
drenagem pluvial, asfalto,
faixa de pedestre, rede de esgoto, rede fluvial. Não vai ter
mais alagamentos. Aqui é o principal corredor viário da cidade. Beneficia os moradores e os comerciantes também”.
“Está sendo uma melhoria muito boa para o bairro todo.
O asfalto vai melhorar em muita coisa, inclusive acabar com
a poeira. Vai ser ótimo pra gente aqui”, diz João Evangelista
Nascimento Pereira, funcionário de um lava-jato no local.
A segunda etapa, iniciada nesta semana, com a colocação de grelhas para a coleta de água, teve início próximo ao
prédio onde funciona a Rádio Itatiaia e vai até a Madeireira
02 Amigos.
A obra visa melhorar a qualidade de vida da comunidade
e o acesso de veículos, que durante o período chuvoso passam por dificuldades por causa do surgimento de buracos e
poças de água ocasionadas pela falta de redes de drenagens.

Após o término desse segundo trecho, a obra será finalizada com o recapeamento asfáltico até próximo à delegacia
de Polícia Civil.
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Batista

PONTO DE VISTA
DO BATISTA

O LIBERAL Ed.1397 - Sexta-feira, 17 de julho/2020
www.jornaloliberal.net

nbatista@uai.com.br

CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco XIX

Nestes momentos de tanto sofrimento de internados, em hospitais, sob os cuidados de pessoas também propensas ao contágio
por força profissional, acompanhados, de longe, por familiares, amigos, conhecidos, companheiros de atividades, que sofrem a angústia do distanciamento e do medo do contágio, surpreendemo-nos
com a atitude negativa de pessoas, que chegam a desejar morte ao
seu semelhante.
É de estarrecer a atitude de alguns que, a despeito de estarem
sob os mesmos riscos, erguem sua voz, publicamente, a desejar
que a fatalidade atinja alguém por meio da COVID-19. Ainda que
não previsto no Código Penal, não seria isso uma velada ameaça
de morte? Não seria, nesses casos, crime não consumado, apenas
porque faltou a mão executora? Ninguém está obrigado a gostar e
se relacionar com as pessoas “A”, “B” ou “C”, independentemente
de sua posição sócio-política-econômica mas, ao mesmo tempo,
não tem o direito de execrá-las, publicamente, ou desejar-lhes a
morte só porque não lhes vota nenhuma simpatia. Nossa avaliação de cada pessoa, que eventualmente conhecemos de perto ou
por referências, varia da simpatia mais apreciada à maior antipatia
possível, sendo isso uma dedução apenas nossa, que não nos dá
direito a qualquer atitude, ainda que restrita à palavra, contra a pessoa em foco. O não apreço a um semelhante, por motivo indireto e
até sem motivo, pode fazer parte da vida de qualquer um. É muito
comum ter-se aversão a alguém, gratuitamente, sem que esse alguém dê algum motivo, mas isso não pode convertê-lo em inimigo;
e nem ao inimigo uma pessoa tem o direito de desejar o mal ou a
morte. Não importa a condição social e o poder, que uma ou ambas
as partes possam ter.
A comunidade humana necessita da participação de todos;
cada indivíduo é importante e deve colaborar, dentro de sua área,
com seus meios suas atividades, para que se contenha o avanço
do coronavírus e a fatalidade dele decorrente. Se alguém não pode
ou não quer dar sua colaboração, que se cale e se recolha à sua
insignificância! Se não atrapalha e não tumultua, já está a colaborar!
A bagunçar o cenário e causar revolta na população, já chega
a corrupção desenfreada por parte de políticos, que nunca tomam
vergonha na cara e se revelam desumanos, desviando recursos
destinados ao combate à pandemia; já bastam os confrontos político-partidários e ideológicos, próprios deste sistema espúrio, em
lugar do debate pró salvamento de vidas humanas; já nos bastam
os desacertos nos ditos protocolos aplicados para a circulação do
público em público; bastam, igualmente, as fraudes em atestados
de óbito para engrossar as estatísticas da COVID-19; basta a dor
aumentada pela proibição de se velarem os mortos; basta também
o confinamento compulsório a causar outras doenças, regidas pelo
medo, pelo pânico e pelas necessidades a crescer dia-a-dia; basta
o sofrimento de milhões desempregados, desorientados quanto à
própria sobrevivência e de suas famílias; a completar a safadeza
de políticos corruptos, basta a corrupção de indivíduos, que se inscreveram e receberam auxílio emergencial por meios fraudulentos,
além de outros que, simplesmente, desviaram o pão da boca de
miseráveis.
Cara pálida! Não percebe que já morreu gente demais e os
números se aproximam, rapidamente, da centena de milhar? Por
favor, que ninguém peça mais mortes! Em vez disso, faça como o
urso; vá hibernar! Esqueça-se do mundo por uns tempos! Quando
passar a pandemia, o mundo será outro, com outros olhos para a
vida, outros meios de vivê-la e as pessoas com outros sentimentos
em relação ao semelhante. Aí você poderá voltar do sono, talvez
menos amargo, menos rancoroso, menos hostil, sentindo-se gente
como a gente!
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Dom Bosco se deteriora sem uso

Em terreno elevado, do qual é
possível se contemplar grande parte do conjunto urbano de Cachoeira
do Campo, em situação privilegiada à margem da BR-356, Rodovia
dos Inconfidentes, o magnífico
prédio histórico do antigo Colégio Dom Bosco se deteriora. Sem
destinação de uso, após polêmica
judicial com o Ministério Público
Estadual que impediu sua venda a
empresa imobiliária, o deteriora o
prédio e 520 hectares de terras pertencem à Ordem Salesiana, gerenciada pela Inspetoria Dom Bosco,
sediada em Belo Horizonte. Em
meio à disputa pela propriedade,
vencida pelos salesianos, o IEPHA
(Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico) tombou o prédio por seu valor histórico e arquitetônico, determinando sua preservação e destinação de uso cultural
ou educacional.
Registros históricos informam
que já em 1736 se edificara um
quartel para a tropa de cavalaria
que se encontrava então na Vila
de Ribeirão do Carmo (Mariana)
iniciativa do então governador da
Capitania, Martinho de Mendonça. Diogo de Vasconcelos (História
Antiga das Minas Gerais, volume
I, de 1901) diz que “o governador
Martinho de Mendonça, vendo que
já não era possível manter, por falta
de pastagens na Vila do Carmo, o
esquadrão de cavalaria, foi a Cachoeira e de seu exame resultou
que mandasse edificar o quartel e
para lá transferir os cavalos de Sua
Majestade”. Diogo de Vasconcelos
dá notícia de que “o conde de Valadares, com José Luís de Menezes

Abranches, que governou a Capitania de 1768 a 1773, construiu um
casarão mais vasto para quartel e
cavalariças contendo 40 argolas, a
fim de ter de prontidão uma força
de dragões ao primeiro aceno”. A
criação do “Regimento Regular de
Cavalaria de Minas”, tropa paga,
se deu pela Ordem Régia de 27 de
abril de 1775, obtida pelo governador Dom Antônio de Noronha, que
reorganizou as forças militares da
Capitania, realizando a fusão de várias companhias isoladas, distribuídas pelo território da Colônia.
O historiador Augusto de Lima,
na sua “Crônica Militar”, de 1969,
diz que o Regimento instalou-se inicialmente em Vila Rica, no
“Quartel do Xavier”, hoje Colégio
Dom II na rua das Flores, passando
inteiramente a Cachoeira do Campo em 1779, com a conclusão da
construção do novo quartel. Em
1816 Dom João VI determinou a
criação de cavalos de uso militar.
E dom Pedro I, que lá esteve em
1822, incentivou uma coudelaria,
de criação de cavalos. Dom Pedro
II, que o visitou em 1881, em famosa viagem a Minas, decidiu doar o
prédio e terras ao Governo de Minas. O então governador Afonso
Penna criou uma Colônia Agrícola,
chamada Cesário Alvim, que não
durou três anos. Decidiu, então, ceder prédio e terrenos à Ordem Salesiana com o compromisso de manterem instituição educacional. Por
100 anos os salesianos mantiveram
o famoso colégio Dom Bosco. Tentaram uma hospedaria, também falida, quando, então, decidiram pela
venda, contestada por moradores

de Cachoeira do Campo, que criaram o movimento “Dom Bosco é
nosso”, e pelo Ministério Público.
Tiradentes, alferes de Cavalaria, pertenceu a este Regimento.
Seu comandante foi o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de
Andrade, também inconfidente.
Em meio à disputa judicial, a
Polícia Militar de Minas manifestou interesse em ficar com o quartel. Em seu site institucional, a PM
afirma que é a mais antiga do Brasil
e informa que sua origem está na
criação do Regimento de Cavalaria Regular, em 1775, sediado em
Cachoeira do Campo. Também a
UFOP manifestou interesse com o
objetivo de criar novas unidades de
ensino, desafogando Ouro Preto, e
manter um laboratório de incubação de projetos industriais a partir
das experimentais de suas escolas
técnicas. E o Ministério Público
pediu, sem conseguir, a devolução
de todo o patrimônio ao Governo
de Minas, dizendo que a Ordem
Salesiana descumpriu a finalidade
educacional para a qual recebeu o
uso do prédio e terrenos.
O fato é que o prédio histórico,
valioso, continua sem manutenção
que o preserve, quando poderia ter
destinação útil econômica e social
para Cachoeira do Campo e região.
E os salesianos, por outro lado, não
informam o que pensam ou pretendem fazer com a propriedade. Cabe
ao IEPHA fiscalizar o prédio para
verificar a deterioração do patrimônio tombado. E à Prefeitura de Ouro Preto indagar o que pretendem
fazer com o prédio. *Jornalista
(maurowerkema@gmail.com)

Ouro Preto renova frota da Saúde
para garantir acesso aos usuários

Diante do cenário que se apresenta, Saúde tornou-se prioridade
e, na prática, as ações voltadas para essa área tornaram-se o grande
diferencial na administração pública. Ouro Preto tem conseguido
retardar o avanço da propagação
do Coronavírus com diversas medidas de prevenção, não sem antes
se preparar para situações extremas. O município teve o cuidado
de instalar um Hospital de Campanha e acelerou as obras da nova
Unidade de Pronto Atendimento.
A UPA Dom Orione, totalmente
estruturada e credenciada pelo
Governo Federal, foi entregue à
comunidade no dia 3 de julho.
Outra medida muito importante adotada, foi a reestruturação do
sistema de transporte que atende a
área da Saúde. Iniciou-se rapidamente um processo de renovação
da frota e Ouro Preto já conta com
uma UTI Móvel, uma Sprinter
2020, modelo avançado. Uma outra ambulância foi adquirida para
atender exclusivamente ao distrito
de Santo Antônio do Salto.
Para atendimento dos pacientes da rede pública ou conveniada
do SUS, aqueles que necessitam
de deslocamento para procedimentos fora de domicílio contarão em breve, também, com 5
ambulâncias sanitárias e outros 8
veículos de 5 lugares, que já estão

Ane Souz

Novos carros para a frota da Saúde

sendo providenciados, aguardando apenas o trâmite legal para o
Município finalizar o processo de
aquisição. Um novo micro-ônibus
também consta na lista dos novos
veículos que irão reforçar a frota
da Saúde em Ouro Preto.
Quando necessário, a Prefeitura já fornece transporte para
aqueles que necessitam buscar
remédios e exames em Belo Horizonte. O Coordenador de Transporte, Jonas Nicolino, informa
que medidas foram recentemente
adotadas visando proporcionar
mais comodidade aos usuários:
“Criamos quatro novos pontos de
embarque para atender aos que

precisam desse serviço, no Terminal da Novelis, antiga Alcan, no
Terminal do Pro, na Bauxita, em
frente ao IFMG e na rodoviária de
Ouro Preto”.
E, para garantir o acesso a
todos à nova UPA, foi criado 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. Isso pagando
apenas uma passagem. Enfim,
não basta apenas ter um sistema
eficaz de Saúde, é preciso criar
meios para que todos possam ter
como chegar e usufruir dos serviços disponíveis.

Quer morar em
Cachoeira do Campo?
ALUGO CASA de
2 quartos, localizada no
Açude, valor R$ 450,00 e
APARTAMENTO de
2 e 3 quartos, localizada
no Centro de Cachoeira do
Campo, valor R$ 700,00.
Contato: (31) 99811-8292.
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Saneouro explica sobre abastecimento
de água no Parque da Lagoa
No sistema da concessionária, há apenas 38 residências cadastradas, o que dificulta
dimensionar a quantidade de água necessária para o bairro. Estudos e projetos estão em
andamento para solucionar a dificuldade de abastecimento no local.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 10/07 a 15/07/2020
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº084/2020, Artigo 24, Inciso IV, que
tem por objeto dispensa emergencial
de licitação para locação de cobertura de alumínio para atender o centro
avançado de combate ao COVID-19
para a saúde do município de Ouro Preto/MG, no valor total de R$
28.020,00, tendo como favorecido a
empresa Festas Geraes Ltda. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº089/2020, Artigo 24, Inciso II, que
tem por objeto serviço de manutenção
de equipamentos de videomonitoramento de segurança pública da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, no
valor total de R$ 17.432,80, tendo como favorecido a empresa Digifix Comércio de Componentes Eletrônicos
Ltda. Superintendência de Compras
e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº090/2020, Artigo 24, Inciso IV, que
tem por objeto dispensa emergencial
de licitação para aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis N95,
para uso dos servidores da Secretaria
de Saúde durante o combate a COVID-19 no município de Ouro Preto/
MG, no valor total de R$ 45.000,00,
tendo como favorecido a empresa
Luvix Comércio Importação e Exportação Ltda. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº092/2020, Artigo 24,
inciso II, referente à aquisição de ração canina, para filhotes e adultos,
atendendo a Secretaria Municipal
de Saúde, com o valor global de R$
16.910,00, tendo como favorecida a
empresa Recanto do Animal Comércio de Rações e Serviços Eireli, CNPJ:
22.436.237/0001-52. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Resultado de habilitação e proposta de preços do Convite
nº012/2020 – Contratação de empresa de engenharia especializada na
execução, com fornecimento de mão
de obra capacitada, materiais, equipamentos e demais elementos necessários à boa execução 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 de Ouro Preto.
Empresa vencedora Probus Consultoria e Serviços Ltda - ME – CNPJ:
27.517.296/0001-11, que ofertou o
valor global de R$ 291.449,76. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite
nº038/2019, objeto: contratação de
empresa de engenharia para execução
com fornecimento de mão de obra
capacitada, materiais, equipamentos
e demais elementos necessários à boa
execução dos serviços de drenagem
pluvial e pavimento em alvenaria poliédrica na Rua Turmalina no distrito
de Amarantina, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Obras
e Urbanismo. Licitante vencedor: SETRICCAL – Serviços De Transporte,
Indústria E Comércio De Material
De Construção E Serviços De Calçamento Ltda., com o valor global de
R$ 208.593,71. O Município de Ouro
Preto adjudica e homologa o presente
objeto – Luciene Ferreira de Souza –
Presidente da Comissão Permanente
de Licitação/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o Resultado de
habilitação e proposta de preços do
Pregão Eletrônico SRP 016/2020
– Aquisição de hortifrutigranjeiros
para atender às necessidades da casa
lar e do abrigo institucional dos adolescentes. Empresa vencedora Wendel Cordeiro da Silva - EPP – CNPJ:
22.865.666/0001-45, que ofertou o
valor para os itens: Item 01 – com o
valor unitário de R$ 8,20; Item 02 –
com o valor unitário de R$ 6,50; Item

03 – com o valor unitário de R$ 3,10;
Item 04 – com o valor unitário de R$
4,90; Item 05 – com o valor unitário
de R$ 4,38; Item 06 – com o valor
unitário de R$ 19,85; Item 07 – com
o valor unitário de R$ 4,25; Item 08
– com o valor unitário de R$ 16,90;
Item 09 – com o valor unitário de R$
4,00; Item 10 – com o valor unitário
de R$ 4,40; Item 11 – com o valor unitário de R$ 4,20; Item 12 – com o valor unitário de R$ 3,80; Item 13 – com
o valor unitário de R$ 3,95; Item 14 –
com o valor unitário de R$ 6,90; Item
15 – com o valor unitário de R$ 4,90;
Item 16 – com o valor unitário de R$
2,37; Item 17 – com o valor unitário
de R$ 10,15; Item 18 – com o valor
unitário de R$ 3,56; Item 19 – com o
valor unitário de R$ 3,48; Item 20 –
com o valor unitário de R$ 2,99; Item
21 – com o valor unitário de R$ 7,66;
Item 22 – com o valor unitário de R$
5,46; Item 23 – com o valor unitário
de R$ 9,56; Item 24 – com o valor
unitário de R$ 7,66; Item 25 – com o
valor unitário de R$ 15,36; Item 26 –
com o valor unitário de R$ 3,56; Item
27 – com o valor unitário de R$ 3,88;
Item 28 – com o valor unitário de R$
7,48; Item 29 – com o valor unitário
de R$ 4,22; Item 30 – com o valor
unitário de R$ 3,98; Item 31 – com
o valor unitário de R$ 6,98; Item 32
– com o valor unitário de R$ 13,68;
Item 33 – com o valor unitário de R$
2,58; Item 34 – com o valor unitário
de R$ 4,28; Item 35 – com o valor
unitário de R$ 16,48; Item 36 – com
o valor unitário de R$ 4,68; Item 37 –
com o valor unitário de R$ 2,98; Item
38 – com o valor unitário de R$ 11,38;
Item 39 – com o valor unitário de R$
16,38; Item 40 – com o valor unitário
de R$ 5,99; Item 41 – com o valor
unitário de R$ 6,98; Item 42 – com o
valor unitário de R$ 3,48; Item 43 –
com o valor unitário de R$ 2,38; Item
44 – com o valor unitário de R$ 7,08;
Item 45 – com o valor unitário de R$
9,78; Item 46 – com o valor unitário
de R$ 14,38; Item 47 – com o valor
unitário de R$ 7,98; Item 48 – com o
valor unitário de R$ 5,06. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o resultado do Pregão
Eletrônico nº017/2020, objeto: Registro de Preços para Contratação de
empresa especializada no fornecimento de alimentos perecíveis: carnes, peixes e embutidos, destinados à alimentação dos residentes nos abrigo institucionais para crianças e adolescentes,
CRAS e CREAS de Ouro Preto. Licitante vencedor: Cidineia Lima Santos
(Itens 1 a 17), com o valor de: Item 1 R$ 1.889,85; Item 2 - R$ 844,20; Item
3 - R$ 6.541,14; Item 4 - R$ 2.524,86;
Item 5 - R$ 1.965,60; Item 6 - R$
2.275,84; Item 7 - R$ 2.156,46; Item
8 – R$ 2.037,60; Item 9 – 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. Na
oportunidade, conforme disposto no
item Anexo 05 – item 1.1.1 do Edital
convoca a empresa para assinatura da
Ata de Registro de Preços no prazo de
05 (cinco) dias úteis. O Município de
Ouro Preto adjudica e homologa os
itens de 1 a 17 à licitante Cidineia Lima Santos. Luciene Ferreira de Souza
- Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado da Concorrência Pública nº001/2020, objeto:
Parceria Público-Privada (PPP), na
modalidade concessão administrativa,
para serviços de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da infraestrutura de telecomunicações do município de Ouro Preto/
MG. Licitante vencedor: Consórcio
Ouro Luz constituído pelas empresas
Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda e FM Rodrigues & Cia Ltda com
o valor de contraprestação mensal de
R$ 193.442,06. O Município de Ouro
Preto adjudica e homologa o objeto à
licitante Consórcio Ouro Luz. Rogério
Alexandre Morais – Presidente da Comissão Especial de Licitação.
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Extrato de Contratos – Julho
Departamento de Atos e
Contratos - DACAD
Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). Dispensa
53/2018. Objeto: 2º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 07/06/2021. Valor: R$
8.0808,48 DO: 02 05 01 04 129 0016
2019 3 3 90 40 00.
Construtora Freire & Freire Ltda. Dispensa 073/2020. Objeto:
contratação emergencial de empresa
de engenharia especializada na execução, com fornecimento de mão
de obra capacitada, materiais, equipamentos e demais elementos necessários à boa execução das obras
civis de complementação de rede
de drenagem pluvial na Rua Geraldo Campos, Distrito de Santa Rita.
Vigência: 02 meses. Vencimento:
20/06/2020. Valor: R$ 75.592,99.
DO: 02 014 001 15 451 0070 1079
4490 5100 FR 100 FP 852.
Distribuidora de Produtos Odontenovense Ltda. Adesão 08/2020. Objeto: Aquisição de material odontológico destinado à Secretaria de Saúde.
Vigência: 06 meses. Vencimento:
10/12/2020. Valor: R$ 8.168,50. DO:
02 015 001 10 302 0065 2 122 3390
3000 FR 159 F 987.
Construtora AGD Ltda. - EPP. Tomada de Preços 005/2018. Objeto: 3º
aditivo do prazo. Vigência: 13 meses.
Vencimento: 30/07/2021.
Elias e Lomas Construção, Comercio e Serviços Ltda. Dispensa 82/2020. Objeto: contratação
de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total
materiais e equipamentos das obras
e serviços para a execução de drenagem pluvial e outros serviços na
Rua Santo Antônio do Leite, açude
em Cachoeira do Campo. Vigência:
04 meses. Vencimento: 01/11/2020.
Valor: R$ 55.309,40. DO: 02 014
001 15 451 0070 1079 4490 5100
FR 100 FP 852.
APPA Serviços Temporários e Efetivos Ltda. Adesão 22/2018. Objeto:
Retificação: Fica o prazo do terceiro
termo aditivo retificado. Onde se lê
“Fica prorrogado o prazo do presente
contrato por 06 (seis) meses, passando seu termo final de vigência para o
dia 23 de maio de 2020”. leia-se: “Fica renovado o prazo do presente contrato por 05 (cinco) meses, passando
seu termo final de vigência para o dia
23 de abril de 2020”.
APPA Serviços Temporários e
Efetivos Ltda. Adesão 22/2018.
Objeto: 5º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 05 meses. Vencimento:
23/09/2020. Valor: R$ 1.280.311,56.
DO: 02 06 01 04 122 0021 2022 3390
3700 FR 100 FP 190.
José Albano Gomes & Cia Ltda EPP. Dispensa 085/2020. Objeto:
Contratação de empresa de engenharia especializada na execução, com
fornecimento total de mão de obra,
materiais e equipamentos, para obras
complementares de reforma e melhorias na captação de água e instalação
de caixa d’água na Escola Municipal
de Bandeiras – Distrito de Santa Rita. Vigência: 05 meses. Vencimento:
16/08/2020. Valor: R$ 31.862,76. DO:
02 07 001 12 361 0030 1047 3390
3900 FR 101 FP 282.
Empreiteira e Construtora J & M
SS Ltda. Dispensa 088/2020. Objeto:
contratação de empresa especializada em serviços de manutenção em
jardins para atender a Secretaria de
Cultura e Patrimônio do Município.
Vigência: 03 meses. Vencimento:
17/09/2020. Valor: R$ 16.933,36. DO:
02 008 003 13 391 0044 2238 3390
3900 FR 100 FP 439.
Locadora Terramares. Adesão
05/2020. Objeto: 1º aditivo para alteração de unidade de medida constante na planilha de preço base da
contratação.
Luiz Gonzaga. Dispensa 55/2012.
Objeto: 9º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
23/07/2021. Valor: R$ 31.093,44. DO:
02 012 004 08 244 0121 2 236 3390
3600 FR 129 FP 741.

Desde que assumiu os
serviços de saneamento
de água e esgotamento em
Ouro Preto, a Saneouro
tem se empenhado em regularizar o abastecimento
em toda cidade. Há sete
meses como responsável
pelos serviços, a concessionária já realizou ações que
beneficiaram, por exemplo,
moradores das partes mais
altas da cidade, com meSuperintendente da Saneouro conversou com
lhoria no fornecimento da
moradores do Parque da Lagoa no dia 15 de junho
água. Em outras localidades ainda há certas dificuldades no abastecimento devido à complexidade do sistema, como é
o caso do bairro Parque da Lagoa, em Cachoeira do Campo. Para sanar esses problemas está
em andamento estudos e planejamentos que irão atender a toda população.
A superintendente da SANEOURO, Elisa Ribeiro, reuniu-se com os moradores da localidade no mês de junho para ouvir as reivindicações e explicar a dificuldade de abastecimento
do local. Na ocasião foi acordado um revezamento no fornecimento de água até que uma solução definitiva seja validada. “Nós estamos sempre disponíveis para o diálogo com a população. Nesse encontro nós pontuamos as dificuldades e fizemos um acordo de abastecer com
caminhão pipa, diretamente no reservatório, o dia que o fornecimento de água tiver defasado”,
pontua. De acordo com os dados levantados pelo atendimento, somente com o caminhão pipa, foram disponibilizados 360 mil litros de água para o Parque da Lagoa no prazo de um mês
(13 de junho a 14 julho). Com o consumo de 200 litros por dia, essa quantia é suficiente para
abastecer 60 pessoas no mesmo período, sem contar o que foi fornecido pela rede.
Outra questão destacada na reunião por Elisa, foi a localização do reservatório do bairro,
que é moderno, mas não funcional pelo local onde foi implantado. Hoje as residências próximas ao reservatório são as que possuem maior dificuldade de receber água, sem contar que a
maioria das caixas d’água tem capacidade de apenas 500 litros.
O distrito de Cachoeira do Campo é abastecido pelo sistema do Funil, que municia ainda
os distritos de Santo Antônio do Leite, Amarantina e Glaura, e dos subdistritos Maracujá e
Coelhos. Vários fatores ainda prejudicam o abastecimento no local, como o período de seca e
o isolamento social, o que consequentemente aumentou o consumo de água, além das informações desatualizadas dos usuários. Atualmente há apenas 38 clientes registrados no sistema,
o que dificulta dimensionar a quantidade de água que deve ser fornecida ao bairro, sem contar
que poucos moradores pagam a tarifa de disponibilidade. Todo esse cenário prejudica o atendimento a quem a empresa tem o compromisso de atender.
O processo de recadastramento já foi iniciado e a previsão é de que no Parque da Lagoa
comece está semana de porta em porta. Mas já foi disponibilizado pela empresa atendimento
na loja de Cachoeira do Campo, especificamente para o recadastro, para agilizar o processo,
mas poucos moradores aderiram.
Para a solução definitiva do problema, já foi elaborado o projeto de um poço profundo a
ser perfurado junto à captação da Cascata, que é a captação que hoje fornece água para a ETA
Vila Alegre. Com o incremento da produção de água, o abastecimento do Parque da Lagoa e
adjacências deixa de ser dependente do Sistema do Funil e passa a receber água diretamente
desta nova captação. O projeto do poço já está pronto e já foi solicitada à CEMIG o estudo de
viabilidade de extensão de rede de energia elétrica. Paralelo a isso, o processo de licença de
perfuração junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) também já foi iniciado.
A Saneouro
A Saneouro é um consórcio formado pelas empresas GS Inima Brasil,
MIP e EPC para atender a
concessão dos serviços de
saneamento em água e esgotamento em Ouro Preto, a
partir de processo licitatório
promovido pela Prefeitura
Municipal.
De acordo com os prazos estabelecidos pelo contrato, a SANEOURO tem
como meta a médio prazo
para os próximos 5 anos:
garantir a qualidade da água
que vai para casa de todos;
reduzir as perdas, instalando
hidrômetros em 100% das
residências; universalizar
o acesso e reduzir hídrica;
ampliar a coleta e o tratamento de esgoto melhorando a qualidade de vida e
saúde de toda a cidade. Para
isso, a Saneouro conta com
a colaboração, parceria e a
compreensão de todos os
clientes para as mudanças e
obras que acontecem e ainda estão por vir para alcançar o objetivo de oferecer o
melhor serviço para todos.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Quem tenta vencer
pelo grito, perde
para o argumento
Definida a data das eleições municipais para o dia 15 de novembro, este ano teremos uma campanha eleitoral atípica, devido
ao período de quarentena, que se estende além do esperado. Mais
do que nunca, a internet ocupa espaço já na pré-campanha, uma
vez que tudo leva a crer que não haverá o “corpo a corpo” de todos
os anos.
Candidatos e cabos eleitorais já se manifestam nas redes sociais, alguns com a devida responsabilidade, outros nem tanto, e
por aí já se pode ter uma idéia do que esperar quando as campanhas começarem, de fato e de direito. Tanto para o executivo quanto para o legislativo, a forma como os candidatos e seus apoiadores
comportam-se agora são um forte indicativo de como se comportarão depois, se eleitos.
Mesmo que ainda não sejam campanhas oficias, “in off” já começam as estratégias de bastidores. Alguns declaradamente, outros nem tanto, mas os candidatos ao pleito que se aproxima já
estão em campo, em busca de votos. Nesta busca existem, e ainda
bem que existem, aqueles que o fazem dentro da ética e respeito,
mas existem outros, cuja preocupação com o decoro é quase nula.
Isto é triste, e muitas vezes, no afã de “debater” virtualmente, cabos
eleitorais entram em uma verdadeira guerra, com trocas de acusações e ofensas que não esclarecem nada e criam um clima nocivo
ao seu próprio candidato.
Postura adequada não deve ser exigida ou praticada apenas
por políticos ou aspirantes a cargos públicos, mas estes, por ficarem mais expostos, são mais cobrados, e é natural que assim
seja. Dói aos olhos e aos ouvidos ver ou ouvir quem quer que seja “debatendo” aos gritos ou desferindo enxurradas de palavrões,
mas quando os xingamentos partem de pessoas públicas ou seus
apoiadores, a situação fica ainda pior.
Educação e respeito são bases para tudo na vida, e quem não
consegue se colocar sem estes dois, já começa perdendo, qualquer que seja a sua posição. Discordância pode ser saudável e é
um dos pilares da democracia, mas esta discordância precisa ser
feita com ética e responsabilidade.
Já se foi o tempo em que se ganhava no grito, mas infelizmente
alguns ainda não entenderam isto. Sentados na frente do computador, sentindo-se protegidos atrás de uma tela, acham que podem
sair desferindo ofensas, gritando, acusando e apontando o dedo,
quando não concordam, ou querem “derrubar” alguém. Estes, quero crer que sejam minoria, não entenderam ainda que quem tenta
vencer pelo grito, perde para o argumento. Isto serve para A ou B,
situação ou oposição. Educação não tem partido.

*Priscilla
Porto

LINHAS TORTAS

Instagram: @priscillaportoescritora

Testemunha ocular
Ser testemunha ocular de uma história tão estarrecedora quanto à da pandemia do novo coronavírus não fazia parte de meus
planos.
Minha filha de seis anos já quis matar esse vírus, já ficou muito
triste com ele, já o culpou de ser o responsável por ela não poder ir
mais ao parquinho.
Provavelmente, ser testemunha ocular de uma história tão terrificante quanto à da pandemia da Covid-19 não fazia parte dos
planos de ninguém das últimas gerações - que estão sendo todas
ceifadas, independentemente da idade, condição social e de saúde.
E também, provavelmente, seus filhos já quiseram matar esse
vírus, ficaram muito tristes com ele, e já o culparam de ser o responsável por eles não poderem ir mais ao parquinho.
Um ser minúsculo, invisível, horroroso que virou o mundo de
ponta a cabeça; impôs condições iguais a nações tão diferenciadas
por economia, crenças e cultura; e sentenciou: o mundo pode sim
parar!
Somos testemunhas, ele é o Réu, muitas pessoas estão sendo
as vítimas e qual será o legado, além de tanta sentença final?
Jornalista e autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – mensagens para
um pessoal especial”.

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

-feira, 17 de julho/2020
O LIBERAL Ed.1397 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net
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PANORAMA

O Gustavo Henrique, filho do
Jonathan Benício e da Gislene
Gomes fez aniversário nesse
último dia 14, com muita alegria
e orgulho da família e amigos.
São 3 aninhos para o xodó do
vovô Alípio. Parabéns!

A

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

O

Chefe de Gabinete do IFMG Campus Ouro Preto, Paulo Roberto Barboza Gomes, agradece a todos que
apoiaram e divulgaram o "auxílio de inclusão digital emergencial, em especial ao jornal O LIBERAL, e
aos outros órgãos de divulgação como: Voz Ativa, Rádio Província FM, Rádio Itatiaia Ouro Preto e matriz em BH,
Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, na pessoa do Padre Wandinho, Paróquia de Nossa Senhora da Conceição,
na pessoa do Padre Edmar, Arquidiocese de Mariana (via comunicado no grupo privado dos padres pelo Padre
Wandinho e, eventualmente, nas
demais paróquias que os padres
divulgaram e não tive "tempo para buscar") Rádio Sideral FM, TV
TOP Cultura (vídeo que já compartilhei), Câmara Municipal de
Vereadores de Ouro Preto em seu
site oficial, bem como na reunião
de terça, dia 14/07, via vereadores na palavra livre, e nas páginas
na internet de alguns vereadores,
Rádio Maluca e Rádio Sucesso.
Além, claro das redes sociais oficiais e site do IFMG - Campus
Ouro Preto.

Prefeito Júlio Pimenta é penalizado
por propaganda eleitoral antecipada
A sentença determina o pagamento de uma multa de aproximadamente R$20 mil e a
suspensão de algumas publicidades institucionais julgadas como irregulares
GLAUCIENE OLIVEIRA

O Prefeito de Ouro Preto, Júlio
Pimenta, foi penalizado pela Justiça Eleitoral, acusado de propaganda eleitoral antecipada. O chefe do
poder executivo foi denunciado
pelo Ministério Público de Minas
Gerais e deverá pagar uma multa
de cerca de R$ 20 mil.
De acordo com a decisão judicial, proferida pela Juíza Eleitoral
de Ouro Preto, Kellen Cristini de
Sales e Souza, Júlio estaria realizando indevida promoção pessoal
e de sua gestão à frente da prefeitura, através de publicidade institucional. “O que caracteriza propaganda extemporânea, consistente
em comparação da administração
atual com as anteriores, colocando
a atual como mais eficiente e atenta
às necessidades da população, passando a sugestão de continuidade”.
Entre os conteúdos apontados na decisão como irregulares,
estão notícias de obras realizadas
que foram publicadas no site institucional da Prefeitura, e a publicação, com tiragem de 30 mil

exemplares, do jornal “Informativo da Saúde” e os boletins epidemiológicos do COVID-19, que
são publicados, diariamente, em
forma de vídeos, que geralmente
são apresentados pelo prefeito.
De acordo com a sentença,
às publicidades institucionais
apontadas pelo MP constituem,
na verdade, propaganda pessoal
de Júlio. “Através da divulgação
de seu nome, imagem, cargo que
ocupa atualmente (e que estará em
disputa nas eleições 2020) as obras
realizadas e a realizar (sugerindo a
necessidade de continuidade administrativa) os ‘sonhos’ alcançados pelas comunidades em virtude
da administração”.
Consta no documento que a
defesa do prefeito alegou não se
tratar de propaganda eleitoral, uma
vez que “só há que falar em propaganda eleitoral no período autorizado”, que foi adiado para 26
de setembro. Em contrapartida, a
juíza destacou que “a propaganda
eleitoral é vedada na publicidade
institucional, quer seja dentro ou
fora do prazo permitido pela lei,

sob pena de ato de improbidade
administrativa e abuso de autoridade”.
A juíza afirmou ainda que a
defesa do atual prefeito não apresentou “argumentos hábeis” que
explicam as alegações do Ministério Público. Por isso, ela condenou Júlio a pagar uma multa de R$
20.378 mil, equivalente ao valor
gasto pelo poder executivo para
aquisição do “Informativo da Saúde”. Além disso, a decisão exige
que o material seja retirado de circulação, bem como as reportagens
do site institucional apontadas como irregulares pelo MP.
Sobre os boletins diários do
coronavírus, a juíza destacou que é
indiscutível a importância e necessidade das informações veiculadas neste momento de pandemia,
porém os vídeos devem ser produzidos com cautela. “Deve ser
vedado o enaltecimento de ações
do prefeito ou de sua gestão, ou
promessas de obras e ações futuras, com velada intenção eleitoral,
com apuração de eventuais condutas abusivas”.
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Jovem sofre acidente grave com Jet Ski em Mariana
A mulher de 21 anos teve parte do couro cabeludo arrancado pelo motor do veículo
e foi encaminhada para o Hospital João XXIII, neste domingo (12)
GLAUCIENE OLIVEIRA

No último domingo (12) uma
jovem marianense teve parte do
couro cabeludo arrancado, após
sofrer um acidente de jet ski, na Represa da Fumaça, localizada no subdistrito Barro Branco, em Mariana.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais, durante um passeio pela lagoa a mulher de 21 anos se desequilibrou, e
ao cair na parte de trás do veículo,
seu cabelo ficou preso no motor do
jet ski. O motor da moto aquática
teria “sugado parte do couro cabeludo para dentro da turbina, arrancando-o da cabeça da jovem”.
Como ela estava próximo à
margem, amigos conseguiram tirá-la para fora da água. Ela foi socorrida pelo helicóptero do Corpo de
Bombeiros e encaminhada para o
Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde segue internada.
A Polícia Civil está investigando as causas do acidente e apurando se houve desobediência em relação às aglomerações de pessoas,
suprimidas por conta da pandemia
do COVID-19.
Perigos
É importante lembrar que a
moto aquática pode causar graves
acidentes caso não seja utilizada
corretamente e dentro da lei. Cada

país tem suas próprias regras para
a utilização do veículo. No Brasil,
a legislação exige uma habilitação
autorizada pela Marinha Nacional
para conduzir um jet ski.
Além de tirar a documentação,
o condutor de moto aquática deve
respeitar algumas regras básicas
prevista na legislação específica,
como: sempre utilizar o colete
salva-vidas, utilizar apenas motos
aquáticas registradas em delegacia regional e pilotar com o mínimo de distância de 200 metros da
costa, para evitar acidentes com
banhistas.
Conduzir jet ski sem permissão
é considerado uma infração administrativa sujeito a multa entre R$
40 e R$ 3 mil, e possível apreensão
da embarcação.
Acidente similar
O escalpelamento é um acidente grave, que pode levar à morte.
É relativamente comum em mulheres das populações ribeirinhas,
que utilizam embarcações a motor
para pesca ou outras atividades, especialmente no norte do país. Uma
das principais razões é devido aos
cabelos grandes, que podem acabar
sugados. Uma das prevenções é
utilizar cabelo curto para essas atividades ou mesmo prender os cabelos, utilizar boné ou chapéu, evitar
usar colares ou cordões e sempre

manter as crianças por perto quando utilizar veículos que ofereçam
esse risco.
Em 2019 a jovem Débora Dantas teve acidente similar em pista
de kart para entretenimento em
shopping center de Recife (PE). O
acidente chocou o país, e levantou a
discussão sobre a segurança durante atividades que representem esse
tipo de risco.
O dia 28/8 é considerado o
Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento. A Lei
11.970/2.009 obriga a instalação de
uma cobertura nas partes móveis
dos motores das embarcações para
proteger os ocupantes.

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Projeto Compra Conjunta continua em Mariana
O projeto Compra Conjunta começou em maio, mas os pedidos continuam em aberto e os produtores de
Mariana ainda podem solicitar a compra de insumos. Para isso, o agricultor deve comparecer a Secretaria de
Desenvolvimento Rural e solicitar o pedido. Ela fica localizada no Centro de Convenções - Praça JK, sem
nº. O Telefone para contato é (31) 3558-4173.
A iniciativa tem o objetivo de ajudar os agricultores a adquirir os insumos de melhor qualidade sem
apertar no bolso, visto que eles vão ter o prazo de um ano para realizar o pagamento.
O valor mais em conta dos produtos se dá pelo fato de a licitação para a compra ser efetuada pelo município, o insumo é adquirido com o dinheiro do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
(FMDRS) até que o produtor pague. Após o pagamento, o dinheiro volta ao FMDRS.
É importante que os agricultores fiquem atentos ao prazo de pagamento, pois quem estiver inadimplente
fica impedido de realizar novos pedidos e participar do projeto. Além da economia, o Compra Conjunta
também se destaca por orientar os produtores agrícolas sobre o melhor tipo de insumo a ser utilizado nas
propriedades, sempre atentando-se às especificidades de cada local.
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Patrulha Maria da Penha
será implantada em Mariana

O projeto será desenvolvido pela Guarda Municipal de Mariana com o objetivo
de fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica
GLAUCIENE OLIVEIRA

Com o objetivo de fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, a Guarda Municipal
de Mariana está implantando o projeto “Patrulha Maria da
Penha”. A iniciativa foi anunciada na última semana pelo
Prefeito da cidade, Duarte Júnior e pela Secretária Adjunta
de Segurança Pública, Raquel Souza.
O projeto será desenvolvido pela GM, em parceria com
o Ministério Público de Minas Gerais e com a Polícia Militar. A secretária explicou que através desta parceria mulheres
marianenses que sofrem violência doméstica e já estão sob
medida protetiva serão encaminhadas para a Guarda.
De acordo com Raquel, a equipe que fará parte da patrulha será 90% composta por mulheres. “Só uma mulher pode
entender o que outra mulher está passando. Isso é uma forma de deixar essas vítimas mais a vontade para compartilhar
seus relatos”, ressaltou.
Duarte afirmou que dará total apoio ao projeto que está
em fase inicial. “Só quem convive com essa situação sabe
como é difícil a vítima se abrir e enfrentar esse problema, e
nada melhor do que uma mulher para apoiar a outra. É um

projeto que eu acredito muito nele. Daremos todo apoio para
que ele comece logo”, destacou.
Botão do pânico
Uma ferramenta que auxiliará no trabalho da Patrulha é
o “botão do pânico”. Segundo Raquel, com este aparelho em
mãos, caso o agressor se aproxime, as vítimas apertarão o
botão, que acionará a central de monitoramento da guarda. A
partir daí, uma patrulha específica será direcionada, imediatamente, ao local, para atender essas mulheres. “Dessa forma, a vítima se torna parte ativa na defesa dos seus direitos e
da sua integridade”, acrescentou.
Rede de apoio
De acordo com Raquel o projeto vai além das medidas
emergenciais. O objetivo é que a iniciativa se transforme em
uma rede de apoio, proporcionando um trabalho de prevenção e de recuperação das vítimas de violência. “Faremos um
trabalho conjunto com o CRAS, trazendo apoio psicológico
para essas mulheres. Além disso, realizaremos patrulhas pacificadoras. O objetivo é fortalecer essas mulheres, para que
elas saiam da posição de vítimas e se tornem defensoras da
sua integridade”.

SINE inaugura Call Center Serviço
de Atendimento ao Trabalhador na
próxima terça-feira (21)
Com oito linhas telefônicas, seis da Central de Serviço
ao Trabalhador e duas da Administração do Serviço, o Call
Center vai funcionar das 08h às 11h30 e das 13h às 16h30,
de segunda a sexta-feira. O projeto foi desenvolvido pela
Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE). O
objetivo é manter as atividades do Sine Mariana durante a
pandemia da Covid-19, seguindo as orientações de prevenção e combate ao novo coronavírus dos órgãos de saúde. O
Serviço de Atenção ao Trabalhador (SAT), o SAT-SINE estará disponível em dois telefones, (31) 3558-5449, Central,
e (31) 3558-2001, Administração.
Foram investidos R$ 10 mil dos cofres municipais para
a implantação do Call Center SAT no SINE Mariana, serviço que vai voltar atender de modo remoto as mais 300 pessoas que passavam pelo prédio. O coordenador do sistema
de oportunidade no município, Gustavo Ribeiro, comemora a concretização do projeto. “Sem filas, agora o trabalhador que procurar por uma oportunidade de emprego, vai
poder acompanhar de casa as vagas e quando comparecer
ao SINE, terá data e hora marcada. É mais conforto e agilidade para o trabalhador, além de segurança para todos os
cidadãos”, explica Gustavo.
O projeto do Call Center SAT- SINE é indicado pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) como alternativa para retomada das atividades aos demais Sines de Minas Gerais durante o enfrentamento da
pandemia da Covid-19. A pasta estadual classifica a proposta desenvolvida pelo SINE Mariana como “excelente”.
Confira abaixo a lista dos serviços ofertados nos dois
telefones:
Central do Serviço de Atenção do
Trabalhador - (31) 3558-5449:
- Realização de cadastro no Sistema Nacional de Empregos (Sine);
- Atualização do cadastro;
- Direcionamento para as oportunidades de emprego;
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Prefeitura adquire
gerador para
unidade de Urgência
e Emergência

A Prefeitura de Mariana realizou a aquisição de mais um
equipamento para garantir o atendimento de qualidade aos pacientes da unidade de Pronto Atendimento do município. No
último mês, a Secretaria de Saúde instalou o gerador de eletricidade para impedir a instabilidade de energia na Unidade. A
máquina está funcionando desde junho.
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, garante que vai
haver ainda mais investimentos na saúde. “Para a saúde não
podemos medir investimentos, prova disso é a compra de
vários equipamentos que já realizamos, como o aparelho de
radiografia portátil, camas elétricas, respiradores, autoclave
hospitalar e agora o gerador que já está sendo utilizado. Vale
destacar também a atenção que damos na farmácia do município, na qual hoje temos R$1,8 milhões de medicamentos em
estoque”, destaca Duarte.
O valor investido para a aquisição do equipamento foi de
R$148 mil. O gerador foi instalado e já está sendo utilizado
prevenindo a instabilidade da eletricidade durante os atendimentos de urgência, principalmente na sala vermelha, utilizada para tratamento de pacientes instáveis que, por uma possível queda de energia, podem ter o estado de saúde agravado.
Para o secretário de saúde de Mariana, Danilo Brito, o
equipamento chegou em um bom momento e reforça que a
saúde é prioridade no município. “Quando falamos que ‘em
Mariana a saúde é levada a sério', é porque temos compromisso com o serviço que ofertamos a população. Em meio
à pandemia, esse equipamento, que irá proporcionar mais
segurança aos nossos profissionais e pacientes, é de extrema
importância e é pra isso que estamos trabalhando”, enfatiza o
chefe da pasta.
Amanda Fernandes

- Acompanhamento e divulgação de
processos seletivos;
- Agendamento de entrevista;
- Registro e habilitação de trabalhadores nas plataformas on-line de emprego;
- E orientações sobre os serviços e atividades do SINE Mariana.

Central de Administração
do SAT - (31) 3558-2001:
- Solicitação do Seguro Desemprego, que também poder ser feita pelo site
(pmmariana.com.br/vagas-sine);
- Informações sobre o status do benefício solicitado;
- Agendamentos gerais e de solicitação
da Carteira de Trabalho Digital.
Nesse mesmo telefone, empregadores podem
solicitar a divulgação no
SINE Mariana das vagas
disponíveis em sua empresa e o cadastro dela na plataforma Empregador Web.
Sine Mariana - Durante a pandemia da Covid-19, as atividades presenciais do SINE Mariana
estão reduzidas. Os serviços como acompanhamento de oportunidade de emprego, solicitação de Seguro Desemprego e Carteira
de Trabalho Digital estão
disponível no site do programa. Os demais serviços
devem ser agendados pelo
telefone 3558-2001.

Larissa Gonçalves
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Cuidado: racismo
ou injúria racial?
SURPREENDI-ME com a culta, clara e decidida entrevista concedida por uma jovem mulher chamada Djamila Ribeiro, uma das
mais ativas do feminismo negrobrasileiro, participando de um debate
sobre “raça e gênero”. Ela, uma pesquisadora, articulista de jornais
famosos, autora de livros, palestrante já de renome, demonstrando
conhecimento profundo e diferenciado sobre “racismo e injúria racial”. Posicionou-se com firmeza e conhecimento de causa sobre
a morte de George (EUA), sufocado pela estupidez de um soldado
branco, ajoelhado sobre sua garganta, sem a mínima chance de
reação.
Lembro-me também da morte de Edvaldo Santos, assassinado
por militares do exército do Rio de Janeiro, com 257 disparos, sem
justificativa que abonasse sua covardia senão a cor da infeliz vítima.
O racismo não é apenas um problema dos negros, mas da sociedade como um todo. Somos todos(as) iguais perante à vida, que
recebemos de graça, sem distinção de raça, credo, cor! É norma
constitucional.
É PRECISO QUE saibamos distinguir bem estes dois conceitos
juridicamente para enfrentarmos, não só a pandemia do Covid-19,
mas especialmente o vírus duplo do racismo e da injúria racial.
- Por aquele entendemos como um crime regulado pela Lei número 7.716/97;
- Pela segunda, fundamentada no artigo 140, Parágrafo 3º do
Código Penal da Lei 9.459/97. São na verdade crimes distintos, mas
da mesma natureza, porque entendemos genericamente por crime
um ato contrário à norma penal.
Há penas diferentes para ambos os casos, mas a injúria comporta pena mais leve, Estas distinções são importantes especialmente para acusação ou defesa do indiciado, ou seja, daquele que
é apontado como autor(a) do crime em julgamento, nos fóruns das
Comarcas, tendo como protagonistas Promotor e Defensor. Estes
são duas personagens importantes no esclarecimento do ato infracional. A identificação do fato criminoso é de capital importância. Assim exige a fidelidade à lei existente. O princípio da verdade deve ser
buscado com toda clareza, eficiência e realismo.
Eu me recordo de ter lido: “O texto constitucional que proíbe preconceito de origem, cor e raça e condena discriminações com base
nesses fatores, consubstancia, antes de tudo, um repúdio à barbárie
de tipo nazista que vitimara milhares de pessoas, e consagra a condenação da apartheid, por parte de um povo mestiço, com razoável
contingente de negros. O repúdio ao racismo nas relações internacionais foi, também, expressamente estabelecido (art. 4º, VIII), CF).
Nele se encontra, também, o reconhecimento de que o preconceito de origem, raça e cor especialmente contra os negros não está
ausente das relações sociais brasileiras. Disfarçadamente ou, não
raro, ostensivamente, pessoas negras sofrem discriminação até
mesmo nas relações com entidades públicas”. (José Afonso da Silva em Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 227).
EM CONCLUSÃO: Nós, muitas vezes “Desenvolvemos o preconceito de ter preconceito” disse Florestan Fernandes. Lembro-me
de F.H.C. em campanha eleitoral, ter exclamado “que tinha um pé
na senzala”. Que fazer: O homem não era tão perfeito quanto parecia! Tinha nódoas de origem, exclamou alguém muito sensato!
Há expressões impregnadas de racismo, mas não fugimos delas, naturalmente, como: câmbio negro, mercado negro, buraco negro, magia negra, etc.
Quer indicar cor? Use a palavra “preto ou preta”, escreveu Nabby Clifford, um culto escritor de Gana, como: café preto, feijão preto,
carro preto, na loteria se ganha uma nota preta!
- Enfim, já que o mundo mudou, vamos mudar nossa linguagem
também, concluiu o grande Nabby! Quanto a mim, zelo sempre pela
Lei!
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Prefeitura de Itabirito incentiva
produtores rurais durante a pandemia
Distribuição de insumos, orientações e parceria
para venda da produção são alguma das ações
PAULO SOUZA

A Prefeitura de Itabirito trabalha no incentivo ao homem do
campo levando mais qualidade de
vida para nossa população, com
produtos de qualidade. Durante a
pandemia, com a suspensão das
atividades no Mercado Municipal,
e da alimentação escolar, verdura,
legumes e frutas que eram vendidas para esses dois seguimentos
receberam novos clientes após
levantamento feito para amenizar
os impactos decorrentes do coronavírus. “O apoio está ocorrendo
desde a utilização dos meios digitais, grupos de compra por meio
dos funcionários da Prefeitura,
feirinhas e estímulo ao comércio
na própria propriedade, comercialização nas cestas fornecidas à
família dos alunos e para a Mineração Herculano”, destaca Rainer
Cardoso, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Outras ações importantes desenvolvidas pela pasta são o fomento da atividade por meio do
preparo do solo com máquinas
agrícolas, doação de corretivos,
fertilizantes, mudas de hortaliças e
frutíferas, esterco e matéria-prima
para produção de composto orgânico para os agricultores familiares e pequenos produtores. “Agora
com a pandemia, além do apoio
dado, a secretaria buscou meios
para a venda dos produtos e nós
gostamos muito das ideias e hoje
vendemos as hortaliças pelo Instagram, além de comercializar para
chefes de cozinha e empresas”,

CAC Itabirito está aberto
durante a pandemia
Doação de insumos para agricultura é um dos incentivos
dados pela Prefeitura

Com a pandemia do coronavírus estrategias para novos tipos de
comercialização foram criados

Fazenda Vista Alegre é uma das propriedades
beneficiadas pela Semapa

enfatiza Ítalo Oliveira, da Fazenda
Vista Alegre, e um dos produtores
beneficiados.
As ações da Semapa têm o
apoio da Apafi, Associação dos
Produtores da Agricultura Familiar e Emater-MG, Empresa de
Assistência Técnica e Extensão
Rural. “Essa parceria possibilita
aos produtores geração de renda
e disponibilização à população de
alimentos saudáveis, para que dessa forma possamos vencer este período de recessão econômica provocado pela pandemia”, destaca o
secretário. Todas essas ações estão
embasadas pelo Plano Municipal
de Desenvolvimento Rural.
Horta no Caps Adulto
A Secretaria implementou uma

horta e paisagismo no quintal do
Caps Adulto para ser usada como terapia para os pacientes que frequentam a unidade. “O mesmo apoio que
é dado aos produtores familiares é
dado ao Caps, disponibilizando insumos para a horta e auxiliando no
tratamento dos frequentadores do
espaço”, explica Rainer.
“A retomada da horta no Caps
já estava em nossos planos e com
a iniciativa da Semapa, conseguimos concretizar a realização desse
plano, que inclusive de forma terapêutica nos auxilia na integração e
socialização dos usuários do Caps
adulto. Estamos muito felizes com
essa pareceria junto da Secretaria”,
enfatiza Silvana Mendanha, coordenadora da unidade de saúde.

Atendendo por agendamento e entregas

98742.2990

O

Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) em Itabirito fecha mais um
semestre sendo um importante ponto de apoio para os moradores do
município. Mais de 5.000 atendimentos foram realizados este ano. 656 carteiras de identidade foram confeccionadas e 415 pessoas utilizaram a internet
popular no local. 1.164 pessoas imprimiram seus documentos gratuitamente,
sendo confeccionados 154 currículos. O setor de achados e perdidos recebeu
75 documentos. Mesmo com a pandemia, a maioria dos serviços continuou
funcionando. As carteiras de identidades estão sendo confeccionadas em casos
específicos. Todos os cuidados para evitar a proliferação do coronavírus estão
sendo tomados no local. Caso você precise de alguma ajuda do CAC, entre
em contato pelo telefone 3561-1599 ou venha até a nossa unidade: rua Artur
Bernardes, 76B, Centro. O funcionamento é das 12h às 18h.

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

Caps adulto recebeu apoio da Semapa para implantação da horta

98827-5073
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
Praia/ITABIRITO
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Moradias do Quinta dos Inconfidentes estão perto da regularização
ALEXANDRE FARID

O sonho da casa própria está
próximo de ser realizado pelos moradores do bairro Quinta dos Inconfidentes. Teve início, no sábado,
dia 11 de julho, o cadastramento
para gerar os títulos de propriedade
das residências da área desapropriada pela Prefeitura. “Sempre foi
de nosso interesse que todos os cidadãos tenham direito a um endereço digno, com sua numeração, seu
padrão de luz, água e todos os benefícios que a propriedade regularizada pode trazer.”, declarou o prefeito Orlando Caldeira em vídeo,
disponível na página da Prefeitura
de Itabirito no Facebook.
O trabalho será realizado pela
empresa UsuCampeão, startup do
setor jurídico especializada nesse
tipo de atividade, sediada em Belo
Horizonte. “A prefeitura abraçou a
causa e nos abriu esse espaço para

Empresa especializada em regularização de imóveis tem o apoio da
Prefeitura e do Saae para atuar em prol da comunidade do bairro

trabalharmos em prol da comunidade. Nesta parceria a Prefeitura entrará com as melhorias de
infraestrutura urbana e a empresa
entrará com o processo de Reurb
para titular os moradores”, ressalta
Bernardo Freitas Graciano o diretor
da empresa.
O gerente jurídico da startup,

Eduardo Quintanilha, explica que
o direito à propriedade tem amparo na Lei Federal 13.465/2017,
de regularização fundiária urbana
(Reurb). Segundo ele, com a adesão dos moradores e a aprovação
do projeto urbanístico, pela Prefeitura, será possível realizar o registro individualizado dos imóveis

em cartório, garantindo todos os
direitos aos moradores do bairro.
“A propriedade do imóvel permite
ao dono muitos benefícios, como
obter crédito no banco e comprovar
endereço, além de valorizar o imóvel e o bairro”, explica Eduardo.
A previsão da UsuCampeão é
de que os Termos de Posse come-

Vigias efetivos da Prefeitura de Itabirito alegam
desigualdade e desvalorização profissional

A indignação da categoria é denunciada pela diferença salarial entre vigias terceirizados e efetivos
GLAUCIENE OLIVEIRA

A equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL foi procurada por vários servidores
efetivos da Prefeitura de Itabirito que trabalham como vigias. Em suma, os funcionários
alegam que estão sendo desvalorizados pela prefeitura e que está ocorrendo uma desigualdade dentro da classe.
A indignação dos vigias efetivos é motivada pela contratação de uma empresa terceirizada para prestar o serviço de segurança no município. Tal empresa está remunerando os
funcionários terceirizados bem acima do que a prefeitura remunera os próprios efetivos,
denunciam. De acordo com o Contrato nº129/2020, o poder executivo contratou, em março de 2020, a Guardservice Assessoria Empresarial Eireli, empresa de Belo Horizonte, com
50 postos de trabalho, com salários unitários no valor de R.$ 4.550,00. Em contrapartida,
os vigias concursados recebem pouco mais de um salário mínimo (R$1.086) além do cartão alimentação.Os servidores alegam que além dos salários exorbitantes, os terceirizados
recebem mais benefícios e possuem privilégios. “O prefeito prometeu na campanha que ia
valorizar o servidor, mas não é isso que estamos enxergando. Nós estamos achando muito
descaso do prefeito. Os terceirizados realizam o mesmo trabalho que nós, mas estão tendo
várias vantagens: salário bem maior, cartão alimentação, plano de saúde, horário de jantar
e ajuda de custo para vir trabalhar, coisas que nós não temos”, disse Ricardo Silva, vigia
concursado da prefeitura.
Segundo o vereador Renê da Silva, o contrato está dentro da legalidade e não há irregularidades na contratação dos terceirizados, mas ainda assim, representa uma desigualdade entre a classe e a desvalorização dos servidores. “Nós temos que chamar a atenção do
poder público para buscar uma solução para eles. Precisamos buscar a valorização deles
também, pois realmente é injusto não valorizar o que tem dentro de casa e contratar uma

Aviso de Julgamento da Proposta
e Habilitação – O SAAE de Itabirito
torna público que realizou abertura da
Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº064/2020, na modalidade de
Pregão Presencial nº043/2020, S.R.P.
nº015/2020 - Objeto: Registro de preços para futuro e eventual fornecimento
de tubos e conexões em P.V.C., a serem
utilizados nas manutenções, operações e
novas ligações do sistema de esgotamento
sanitário pelo SAAE de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, do
edital, Empresas Vencedoras e Habilitadas ALC Tubos e Conexões Eireli, C.E.
Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli, Nívio Marques da Silva Filho
80825575672, BAL Comércio e Serviços
Ltda. e Polyvin Plásticos e Derivados Ltda perfazendo este Pregão Presencial um
valor total R$396.557,90 (Trezentos e
noventa e seis mil quinhentos e cinquenta
e sete Reais e noventa centavos), Itabirito
/ MG, 10/07/2020 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento
Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº 015/2020 - Registro de
Preço 015/2020 - Processo Licitatório
nº. 064/2020 – Pregão Presencial nº
043/2020 – Objeto: Registro de preços
para futura e eventual fornecimento de
tubos, conexões em P.V.C., a serem utilizadas nas manutenções, operações e novas ligações do sistema de esgotamento
sanitário para o SAAE de Itabirito – MG,
Conforme Relação das empresa vencedoras: C.E. Macedo Comércio de Materiais

Hidráulicos Eireli vencedora dos itens
acima citados, perfazendo estes itens um
valor total de R$36.650,00 (Trinta e seis
mil seiscentos e cinquenta Reais), ALC
Tubos e Conexões Eireli vencedora dos
itens acima citados, perfazendo estes itens
um valor total de R$44.165,20 (Quarenta
e quatro mil cento e sessenta e cinco Reais
e vinte centavos), BAL Comércio e Serviços Ltda. vencedora dos itens acima
citados, perfazendo estes itens um valor
total de R$143.710,80 (Cento e quarenta
e três mil setecentos e dez Reais e oitenta
centavos), Nívio Marques da Silva Filho
80825575672 vencedora dos itens acima
citados, perfazendo estes itens um valor
total de R$6.528,90 (Seis mil quinhentos
e vinte e oito Reais e noventa centavos) e
Polyvin Plásticos e Derivados Ltda. vencedora dos itens acima citados, perfazendo
estes itens um valor total de R$165.503,00
(Cento e sessenta e cinco mil quinhentos
e três Reais). Perfazendo este Pregão Presencial um valor total de: R$396.557,90
(Trezentos e noventa e seis mil quinhentos
e cinquenta e sete Reais e noventa centavos). A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações,
Compras e Contratos. Homologação e
Ratificação: 10/07/2020.
Aviso de Julgamento da Proposta
e Habilitação – O SAAE de Itabirito
torna público que realizou abertura da
Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº065/2020, na modalidade de
Pregão Presencial nº 044/2020, S.R.P.
nº 016/2020 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de
tubos e conexões em PVC, a serem utilizadas nas manutenções, operações e novas
ligações do Sistema de Abastecimento de
Água do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do Edital,

empresa de fora para pagar esse absurdo que estão pagando”, destacou.
O vereador Ricardo Oliveira afirmou que, após a contratação dos terceirizado, ele encaminhou alguns requerimentos ao poder executivo pedindo a valorização dos servidores
efetivos, mas, até agora, nada foi feito. “Eu acho que deveriam ter feito uma análise mais
criteriosa quanto a isso e ter se pensado num valor equiparado ou então ter valorizado, após
a contratação, o servidor efetivo da prefeitura, que faz a mesma função com um salário bem
menor. Eles não podem ficar no prejuízo”, opinou.
Já o vereador Edson Gonçalves sugeriu a possibilidade da criação de um projeto autorizativo que permita ao poder executivo pagar o adicional de periculosidade aos vigias
efetivos. “Isso traria um adicional de 30% sobre os salários deles, o que é mais que justo
devido aos riscos que eles correm todos os dias no trabalho. Seria uma forma de trazer mais
valorização e menos desigualdade dentro da classe”.
O que diz a Prefeitura de Itabirito: Em nota, a Prefeitura de Itabirito informou que
a terceirização é temporária e irá atender a demanda única e exclusiva do período de pandemia, em razão do afastamento temporário de alguns servidores efetivos. “No dia 17 de
março o poder executivo declarou Estado de Emergência e considerando as normas do Ministério da Saúde os servidores que se enquadram nos grupos de riscos foram afastados de
suas atividades por precaução. Diante da situação constatou-se um quadro de afastamento
de aproximadamente 50 servidores vigias da Prefeitura, sendo indispensável que a guarda,
conservação e preservação dos bens e equipamentos públicos, fossem preservadas”. Em
relação à possibilidade de decretar o adicional de periculosidade, a prefeitura explicou que
a concessão “é avaliada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) sendo avaliada a situação a luz da legislação vigente para a
atividade exercida”.

Empresas Vencedoras e Habilitadas C.E.
Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli, Hidrosanbh Soluções em
Saneamento e Medição de Água Eirelli,
Hidrogerais Comércio e Representações
Eireli – ME, Polyvin Plásticos e Derivados Ltda., Nívio Marques da Silva Filho
80825575672, Sanemarck Comércio de
Materiais Hidráulicos Eireli, BAL Comércio e Serviços Ltda e ALC Tubos e
Conexões Eireli perfazendo este Pregão
Presencial um valor total R$ 288.363,90
(Duzentos e oitenta e oito mil trezentos
e sessenta e três Reais e noventa centavos), Itabirito/MG, 13/07/2020 – Rogério
Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente
do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento
Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº 016/2020 - Registro de
Preço 016/2020 - Processo Licitatório
nº. 065/2020 – Pregão Presencial nº
044/2020 – Objeto: Registro de Preços
para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento
de tubos e conexões em PVC, a serem
utilizadas nas manutenções, operações
e novas ligações do Sistema de Abastecimento de Água do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I, do Edital, Conforme Relação
das empresas vencedoras: C.E. Macedo
Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli vencedora dos itens listados na ata de
Registro de Preços 016/2020, perfazendo estes itens um valor total de R$315,00
(Trezentos e quinze Reais), Hidrosanbh
Soluções em Saneamento e Medição de
Água Eirelli vencedora dos itens listados
na ata de Registro de Preços 016/2020,
perfazendo estes itens um valor total de
R$5.432,00 (Cinco mil quatrocentos e
trinta e dois Reais), Hidrogerais Comércio
e Representações Eireli – ME vencedora

dos itens listados na ata de Registro de
Preços 016/2020, perfazendo estes itens
um valor total de R$8.857,40 (Oito mil
oitocentos e cinquenta e sete Reais e quarenta centavos), Polyvin Plásticos e Derivados Ltda. vencedora dos itens listados
na ata de Registro de Preços 016/2020,
perfazendo estes itens um valor total de
R$43.650,00 (Quarenta e três mil seiscentos e cinquenta Reais), Nívio Marques da
Silva Filho 80825575672 vencedora dos
itens listados na ata de registro de preços
016/2020, perfazendo estes itens um valor
total de R$5.950,20 (Cinco mil novecentos e cinquenta Reais e vinte centavos),
Sanemarck Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli vencedora dos itens listados na ata de registro de preços 016/2020,
perfazendo estes itens um valor total de
R$33.774,50 (Trinta e três mil setecentos
e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), BAL Comércio e Serviços Ltda.
vencedora dos itens listados na ata de
Registro de Preços 016/2020, perfazendo
estes itens um valor total de R$115.450,90
(Cento e quinze mil quatrocentos e cinquenta Reais e noventa centavos) e ALC
Tubos e Conexões Eireli vencedora dos
itens listados na ata de registro de preços
016/2020, perfazendo estes itens um valor
total de R$74.933,90 (Setenta e quatro mil
novecentos e trinta e três Reais e noventa
centavos). A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações,
Compras e Contratos. Homologação e
Ratificação: 13/07/2020.
Aviso de Julgamento da Proposta
e Habilitação – O SAAE de Itabirito
torna público que realizou abertura da
Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº066/2020, na modalidade de
Pregão Presencial nº045/2020. S.R.P.
nº 017/2020 - Objeto: Registro de Preços
para futura e eventual contratação de ser-

cem a ser entregues daqui a 90 dias,
aproximadamente. Até o momento,
65 moradores se cadastraram para
obter o benefício. Porém, a previsão é de que esse número aumente,
na medida em que a comunidade
compreender melhor a proposta.
“A ação no Quinta dos Inconfidentes, em breve, será estendida para
outras comunidades do município,
como Morada Viva, Cohab, Marzagão, Projeto Ascender e alguns
casos no Padre Adelmo”, anunciou
o prefeito Orlando Caldeira.
Conquista da comunidade
Uma das características mais
marcantes da ação é que os próprios moradores são responsáveis
pelo pagamento do serviço prestado pela UsuCampeão, ofertado por
um valor acessível, podendo ser dividido em até 30 parcelas. Segundo
o presidente da Associação Comunitária da região, Antônio Inácio, o
Toninho do Country, os moradores
estão satisfeitos em pagar pela conquista desse direito. “Há 12 anos
luto pela legalidade, junto com os
moradores. É nosso interesse fazer
isso de forma particular e, para tanto, temos o apoio da Prefeitura, que
acompanha tudo, e do Saae, que já
está trazendo benefícios para nós,
com a construção da drenagem
aqui na Rua Seis”, reconhece.

viços especializados de manutenção preventiva e/ou corretiva, com fornecimento
total de peças, conforme planilha da autorizada, para as bombas da marca FLYGT,
instaladas em unidades operacionais destinadas à elevação de esgoto (elevatórias) e
do sistema de tratamento de esgoto (ETE)
do SAAE de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, do Edital. A
Pregoeira e sua Comissão de Apoio decidiram por processo Fracassado, Itabirito
/ MG, 15/07/2020 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço Publicação em Jornal. Referência: Pregão
Presencial nº 034/2018, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratado: Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda. Objeto: Prestação
de serviço de publicação de extratos de
contratos, aditivos, convênios, decisões
da comissão permanente de licitação e
demais atos e informações advindos da
administração pública em periodicidade
semanal, com ampla circulação regional,
incluindo o Município de Itabirito – MG.
Valor do centímetro: R$15,30 (quinze
reais e trinta centavos). Sendo 2.400 (dois
mil e quatrocentos) centímetros perfazendo um Valor Total: R$36.720,00 (Trinta e
seis mil setecentos e vinte reais). Forma
de pagamento: mensal mais 05 (cinco)
dias após a emissão e conferência da
Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado até
31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17
512.1711 4030 3390.39.33 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.

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório
nº067/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº046/2020. Objeto: Aquisição de ferramentas e equipamentos a
serem utilizados nos serviços do SAAE
no município e distritos de Itabirito-MG,
conforme especificações contidas no Anexo I, do edital. Empresas Vencedoras e
Habilitadas: Tripuí Serviços e Comércio
Eireli, Central Soluções Urbanismo e Engenharia Ltda. e ITA Ferramentas Ltda.,
perfazendo este pregão um valor total de
R$32.694,53 (Trinta e dois mil seiscentos
e noventa e quatro Reais e cinquenta e
três centavos), Itabirito / MG, 16/07/2020
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 050/2020 – S.R.P.
019/2020 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº
99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 072/2020, na Modalidade de
Pregão Presencial nº. 050/2020, S.R.P.
nº 019/2020 - Objeto: Registro de Preços
para futura e eventual contratação de serviços especializados de manutenção preventiva e/ou corretiva com fornecimento
total de peças, conforme planilha da autorizada, para as bombas da marca FLYGT, instaladas em unidades operacionais
destinadas à elevação de esgoto (elevatórias) e do sistema de tratamento de esgoto
(ETE) do SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do Edital, no dia 05/08/2020 às 09h00min, na
sala de reuniões do SAAE, situado à Rua
Rio Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito
- MG – CEP: 35.450-000 – Site www.
saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br.
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Você tem saudades? Os nascidos nos anos
50 até 1989 lembram que brincavam na rua e
bebiam água da torneira. Eles não tinham remédio com proteção contra crianças. Eles criavam seus próprios brinquedos. Tinha amigos verdadeiros que não
precisavam avisar quando iam visita-los. Benção pai, benção mãe
era sempre obrigatório, além do respeito aos mais velhos. Eram responsáveis pelas suas ações. Andavam descalços e sentiam a terra na
sola do pé. Não usavam capacete para andar de bicicleta ou patins.
Ficavam fortes com Emulsão de Scott ou Biotômico Fontoura. Não
engordavam mesmo comendo doces da vovó todos os dias. Iam para
escola com a mochila cheia de livros e cadernos. Olhavam mais nos
olhos e sabiam entender um olhar. As fotos eram preto e branco mas
os sonhos eram coloridos.
60 anos: Quem completa 60 anos dia 21 de julho é Neide Telles, do
Bairro Capanema. Ela comemora ao lado das filhas Thais, Thamires
e Shayene e das netas Marisa, Marina e Lavínia. Além dos familiares, amigos e moradores daquele bairro já encaminham mensagens
de felicitações a esta dama de nossa sociedade.
Sensibilidade: O prefeito Orlando Caldeira enviou projeto ao legislativo concedendo abono aos servidores da saúde que estão na linha
de frente nestes tempos de pandemia. Assim ele atende ao pedido do
Sindicato dos servidores feito no início de abril e contou ainda com
o apoio do vereador Max Fortes, que neste período de tramitação do
projeto defendeu a ideia e mostrou aos ilustres pares a importância
desta iniciativa. Vontade e bom senso não faltam aos nossos governantes. Itabirito vai bem, obrigado.
Fique em casa: Mesmo com a pressão do poder econômico, é importante você circular o mínimo possível pelas ruas da cidade. O corona vírus está se espalhando e os gráficos mostram o risco de você
perder ente queridos. Faça sua parte, com sua contribuição para nossa
cidade dar exemplo.
Por onde anda? Leonardo Chaves Mesquita, filho da educadora
Iris e do saudoso Edmundo Mesquita. Leonardo, sempre atuante em
nossa sociedade, trabalhou como laborista na extinta Mina da Serra
Geral. Sempre cultivando grandes amizades e promovendo nossa
Itabirito através do esporte, Leonardo Mesquita é gente de expressão
na Cidade Encanto!
Futebol? A boa notícia é que no próximo dia 26 você poderá ver em
atuação o time do Cruzeiro Hexa. Tudo indica que teremos o recomeço do campeonato mineiro com todas as precauções estabelecidas
no protocolo. Vamos respirar um pouco do ar de felicidade.
Em destaque: Jorge do Forró, sempre presente nas redes sociais é
figura destacada pelo seu apoio dos eventos culturais e artísticos de
nossa city. Nestes tempos de isolamento social é sempre agradável
vê-lo levantando o astral de nossa gente e promovendo a alegria.
Memória de Itabirito: O itabiritense Ari Maximiano publicou artigo recordando a bananada do Zé Tito de São Bartolomeu, na década
de 60. O melhor doce da região, até hoje, é produzido naquele charmoso distrito. O autor finaliza afirmando que, igual àquela bananada,
só mesmo as doces lembranças.
Para refletir: A perseverança é a mãe da boa sorte (anônimo).

Nosso professor: Quem completou 94 anos no último dia
13 foi o querido educador Rui Gonzaga de Melo, professor
e grande incentivador do nosso sistema de ensino, ele recebeu o carinho de amigos e admiradores. A ele votos de
felicidades sempre!
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Itabirito na rota do asfalto
Tapa-buracos percorre bairros e distritos do município. Asfaltamento
e melhorias em estradas também contemplam zona rural
ALEXANDRE FARID

A Prefeitura faz reparos constantes nas ruas e avenidas do município, por meio do tapa-buracos.
Após setembro do ano passado, o
trabalho ficou impedido de acontecer, com a devida eficiência, por
conta do extenso período de chuvas
que castigou a cidade. Porém, desde abril, as ações se tornaram mais
produtivas com a estiagem. “Sabemos da importância dessa manutenção, mas foi preciso respeitar o
ciclo da água para não desperdiçar
dinheiro público”, justifica Orlando
Caldeira, prefeito de Itabirito.
Devido à grande demanda acumulada pelo serviço, a Secretaria
Municipal de Obras precisa mobilizar uma grande estrutura para conseguir aplicar, por dia, em torno de
30 toneladas de asfalto. “Entre 10 e
15 trabalhadores trabalham diariamente em serviços manuais específicos da operação tapa-buracos,
que conta também com equipamentos extremamente necessários
para uma boa execução do serviço,
como retroescavadeira, rolo compactador e caminhão espajidor”,
afirma o titular da Pasta, Tuniko
Simões. Até o momento, o tapa-buracos já contemplou os bairros
Quinta dos Inconfidentes, Santa Rita, Country, Dona Luizinha, Munu,
Itaubira, Cardoso, Gutierrez, Matozinhos, Monte Sinai, São Mateus,
Liberdade, Floresta, Pedra Azul,
Portões, Nossa Senhora de Fátima,
Santo Antônio, entre outros locais
e, mais recentemente, no Saudade, Praia, rua do Cemitério Velho,
Tombadouro e Vila Gonçalo.
O superintendente de Obras,
Matheus Amui, explica que não
é simples resolver o problema de
uma vez, pois grande parte do pavimento da cidade ainda sofre as
consequências das chuvas e que,
por isso, será extremamente necessário voltar a alguns desses bairros
depois de algum tempo para fazer novos reparos. “Boa parte das
ruas e avenidas têm asfalto muito
antigo, que ficou ainda mais desgastado com o extenso e incisivo
período chuvoso e também com a
constante passagem de veículos”,
explica. Matheus esclarece que, no
momento, a equipe se concentra no
trabalho emergencial para, depois,
oferecer solução mais duradoura.
“Se fôssemos fazer tudo de uma
vez, demoraríamos ainda mais,
para conseguir atender a todos os
pontos da cidade”, justifica.

Melhorias no bairro Água Limpa

Recapeamento na rua João Pinheiro

Recapeamento nos Portões

Zona rural
O asfalto que liga Itabirito ao
distrito de São Gonçalo do Bação
também foi contemplado com o
tapa-buracos. Já em São Gonçalo
do Monte, zona rural do município,
a população está prestes a ter um
grande sonho realizado, com o asfaltamento em fase de finalização,
faltando apenas aplicação da capa.

Em outras estradas rurais em
que o asfalto ainda não chegou,
está sendo feito o tratamento do
pavimento. É o caso do acesso
aos distritos de Ribeirão do Eixo
e Acuruí (este em parceria com a
mineração Ferro Puro), e também
nos povoados do Gomes, Pires,
Mangue Seco, Macedo, Saboeiro,
Cabral, Marzagão, Água Limpa e,
muito em breve, no Calado.

Saae amplia o abastecimento de água no Marzagão
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico
(Saae) de Itabirito está realizando uma importante
obra que vai ampliar o abastecimento de água para a
comunidade de Coqueiro Verde no bairro do Marzagão. A obra teve início no dia (01/07) e tem previsão
de ficar pronta na próxima sexta-feira (17/07), e está
sendo realizada com recursos e mão de obras próprias
da autarquia. O diretor-presidente do Saae, Rogério
Eduardo, ressaltou a importância do impacto da obra
na saúde dos moradores. Ele explicou que a comunidade faz uso de cisternas, mas que foi contaminada
devido a existências de fossas na região, que acabou
por contaminar o solo. “Estamos trabalhando com
afinco para levar água tratada para a população e a
finalização dessa obra vai significar uma melhoria na
saúde dos moradores de Coqueiro Verde”, afirmou.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Quem arrisca
pode se lascar!

A circulação de veículos – e de pedestres também – na estação
rodoviária local, acaba de virar uma zorra total. Antes, somente ônibus e táxis respeitavam as normas de trânsito ao entrar e sair daquele espaço, pois demais veículos com base ali, não fazem diferença
alguma entre faixa de acesso e faixa de saída; entram e saem pelas
mesmas vias, num claro desafio à lei das probabilidades. Acidentes
graves, incluindo-se atropelamentos de pedestres também infratores, felizmente ainda não aconteceram. Dirão que falta sinalização,
o que é verdade, mas há normas e convenções nas leis de trânsito,
que precisam ser respeitadas. A sinalização horizontal não foi restabelecida depois de apagada pelo tempo e a vertical nunca houve,
mas isso não é motivo para abusos. Pois bem, se somente ônibus
e táxis entravam e saiam, corretamente, agora os ônibus estão sozinhos. Pelo menos um flagrante foi feito de táxi a sair pela contramão,
tendo à sua frente motocicleta com uma caixa amarela na garupa; o
motociclista devia ser o batedor do táxi!

Ministério Público de Ouro
Preto pede cumprimento do
plano Minas Consciente

O Ministério Público de Minas Gerais, através da 3ª Promotoria de Justiça de Ouro
Preto – Defesa da Saúde, publicou um ofício orientando a necessidade do cumprimento
das medidas estabelecidas no plano estadual “Minas Consciente”. Além disso, solicitou
a suspensão do funcionamento das atividades de barbearia, salões de beleza e clínicas
de estética da cidade e do atendimento presencial em restaurantes e bares, durante o
período de pandemia do coronavírus. A promotoria alegou que essas atividades estão
proibidas na onda verde, na qual o município se encaixa.
No documento, o MP destacou que em virtude da ausência de vacina e tratamento
farmacológico eficaz para evitar o agravamento da doença, a medida mais efetiva para
o enfrentamento da pandemia é o distanciamento social. “Que tem por objetivo tornar
mais lenta a transmissão do vírus e reduzir a necessidade de recursos hospitalares em
curto espaço de tempo”. Além disso, o órgão ressaltou a importância do cumprimento
das medidas estabelecidas no Plano Minas Consciente, que trata-se de um plano de retomada da economia, de adesão voluntária pelos municípios, classificando as atividades
econômicas em ondas (verde – serviços essenciais; branca – baixo risco; amarela – médio risco e vermelha – alto risco) a serem avançadas ou regredidas por cada macrorregião de saúde do estado, de acordo com as condições epidemiológicas e assistenciais
apresentadas.
De acordo com a Promotoria, atualmente a Macrorregião Centro, onde está localizada o Município de Ouro Preto, somente liberou as atividades econômicas da onda
verde. O Município de Ouro Preto aderiu ao Plano, publicando o Decreto nº 5.711, de
02 de junho de 2020. “Segundo o próprio Decreto Municipal, são deveres da Prefeitura
de Ouro Preto ‘o respeito e o cumprimento das diretrizes do Plano Minas Consciente’,
‘a fiscalização dos estabelecimentos no âmbito municipal’ e a ‘observação e divulgação
de eventuais alterações, atualizações e suspensões no Plano Minas Consciente’. Por
seu lado, conforme determina o mesmo decreto, os empresários devem ‘implementar
e manter todos os procedimentos e protocolos gerais e específicos aplicáveis ao estabelecimento’, garantir as regras de postura pelos clientes e pelos empregados ou similares
dentro de seu estabelecimento e ‘manter fixado na entrada do estabelecimento, de forma
visível e legível, a relação de procedimentos previstos no protocolo respectivo ao seu
segmento ou atividade”.
O MP destacou ainda que os empresários do município de Ouro Preto estão “desrespeitando os protocolos sanitários vigentes e as demais obrigações que lhe foram impostas, e o Poder Executivo Municipal está descumprindo sua obrigação de fiscalizar o
cumprimento, pelos empresários, do Plano”. De acordo com a Promotoria duas atividades econômicas vêm chamando a atenção do órgão. “Em primeiro lugar, os estabelecimentos comerciais que exploram as atividades de Clínica de Estética, Salões de Beleza
e Barbearias, classificadas como onda amarela (médio risco), pois não estão liberadas
para funcionamento, no momento. Em segundo lugar, os Bares e Restaurantes, que
estão classificados na onda verde e estão liberados para funcionar em todo o Estado,
desde que sigam os protocolos sanitários do Minas Consciente.O funcionamento de
bares e restaurantes só está autorizado para servir refeições e lanches nas modalidades
delivery e retirada no local”.
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Ouro Preto recicla uma tonelada de
embalagens de óleos lubrificantes
No último dia 09, o município
de Ouro Preto realizou a logística
reversa de mais de uma tonelada
de embalagens de óleos lubrificantes. Após firmar parceria com o
Instituto Jogue Limpo no primeiro
semestre de 2020, a Diretoria de
Resíduos realizou uma campanha
de mobilização junto às oficinas
mecânicas do Município para realizarem a gestão compartilhada das
embalagens de óleos lubrificantes.
O Instituto Jogue Limpo é
uma associação de empresas fabricantes ou importadoras de óleo
lubrificante. É a entidade gestora
responsável por realizar a logística
reversa das embalagens plásticas
de óleos lubrificantes usadas e de
óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC).
Para o diretor de Resíduos,
Júlio César Pedrosa, essa é mais
uma grande ação da gestão municipal. “Uma ação extremamente
relevante. O município já realiza a

reciclagem de inúmeros materiais
recicláveis na parceria existente
com as Associações de Catadores,
e também a logística reversa de
outros materiais, como o pneu e os
resíduos eletroeletrônicos. Agora,
foram mais de uma tonelada de
embalagens de óleo que terão sua
destinação final ambientalmente
adequada”.

As embalagens de óleo lubrificante podem ser levadas até o
Ecoponto Municipal, localizada
na Rua Jorge Caram, nº 40, Nossa Senhora do Carmo. Além desse
material, o Ecoponto é local de
recebimento de pneus, eletroeletrônicos, vidros, pilhas e baterias.
Contato: (31) 3559-3236.

Prefeitura realiza obras de melhorias no
bairro Caieira em Cachoeira do Campo
Ane Souz

A Prefeitura de Ouro Preto está realizando obras de melhorias na localidade da Caieira, pertencente ao distrito
de Cachoeira do Campo, situado às margens da Rodovia dos Inconfidentes. A obra, de responsabilidade da empresa Freire e Freire, foi iniciada no dia primeiro de julho e prevê a realização de drenagem pluvial, colocação de
meio fio e calçamento em uma área de aproximadamente 450 metros.

