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

A cerimônia foi realizada de forma simples e sem público, devido às medidas de isolamento social

Foi realizado, na manhã desta terça-feira (21), na
Praça Tiradentes, em Ouro Preto, um ato simbólico em
homenagem ao Dia da Inconfidência Mineira, popularmente conhecido como Dia de Tiradentes. Em meio à
pandemia do coronavírus a data foi comemorada, extraordinariamente, de forma simples, em praça vazia
e com movimento reduzido em toda cidade de Ouro
Preto.
Durante o ato foi colocada uma coroa de flores na
base da estátua de Tiradentes, por um dragão da Inconfidência, ao som do toque de silêncio. Já a 68º Medalha
da Inconfidência, a maior honraria do estado de Minas
Gerais, foi cancelada pelo governador Romeu Zema
(Novo) por conta da pandemia do COVID-19.
Estiveram presentes na cerimônia o comandante
dos bombeiros da Região dos Inconfidentes, capitão
Márcio Guerra de Toledo; o comandante do 52º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, tenente-coronel Ademir Siqueira de Faria e o prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta.
“Mesmo em tempo de isolamento social viemos
aqui hoje, em nome de todo o povo ouropretanos, que
é guardião da memória da Inconfidência, reverenciar e
homenagear o nosso maior marco, Tiradentes, e todos
os outros inconfidentes que lutaram e sonharam com a
justiça, a democracia e com a paz. Foi uma cerimônia
simples e singela, mas com todo simbolismo necessário para que essa data tão importante não passasse despercebida”, destacou o prefeito.
História da data
O feriado nacional homenageia Joaquim José da
Silva Xavier, um mártir da Inconfidência Mineira, movimento que surgiu em Ouro Preto. Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792,
seu corpo foi esquartejado, partes foram expostas em
postes na estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas
Gerais e sua cabeça foi pendurada na praça central de
Ouro Preto, que tempos depois recebeu o seu nome.
Por seus valores e por sua história Tiradentes é considerado o patrono cívico do Brasil.
Ane Souz

Ane Souz

Sobe para 15, o número de casos
confirmados de Coronavírus em Mariana
Três casos suspeitos ainda seguem sob investigação
GLAUCIENE OLIVEIRA

De acordo com o último Boletim
Epidemiológico emitido pela Prefeitura de Mariana, nesta quarta-feira (22)
a cidade possui, até o momento, 15 casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) entre eles, três recuperados e
um óbito. Em cerca de uma semana o
número de infectados no município
saltou de três para 15. Entre os casos
positivos, 12 foram confirmados através de teste rápido realizado pela Secretaria de Saúde.
Além disso, três casos ainda estão

sob investigação e outros 43 já foram
descartados. E atualmente, há 327 pacientes em monitoramento pelo comitê. Esses estão em isolamento e serão
acompanhados durante 14 dias, pois
não se enquadram nos critérios para
coleta de exame.
Segundo o boletim do último domingo (19) uma paciente que estava
em investigação veio a óbito, mas teve
o resultado negativo para Covid-19,
após liberação de exame pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) considerado assim, um caso descartado.

Região dos Inconfidentes
A cidade de Itabirito, atualmente,
não possui nenhum caso confirmado
de coronavírus. De acordo com a Prefeitura Municipal, há 24 casos suspeitos e outros 352 já foram descartados
ou excluídos.
Em Ouro Preto, também nenhum
caso da doença foi confirmado, até
agora. O município recebeu 87 notificações, de acordo com o Boletim
Epidemiológico emitido nesta quinta-feira (23), desses 80 casos já foram
descartados ou excluídos e outros sete
seguem sob investigação.

Projeto reconstitui, em 3D,
a Praça Tiradentes de 1760

C

omo era a Praça Tiradentes, em Ouro Preto, na década
de 1760? Uma provável aparência do local pode ser
conferida em uma reconstituição em 3D, fruto do projeto “Paisagens Pitorescas”,
desenvolvido pelo
IFMG – Campus
Ouro Preto. Sob
orientação do professor e historiador Alex
Bohrer, o projeto se
baseia em pesquisa
A nota conjunta do IFMG/OP e UFOP reafirma
iconográfica e arquivística e pretende reconstituir outros cenários de Vila Rica
a necessidade do isolamento social
e seus distritos. O vídeo é o primeiro resultado apresentado pela equipe, que
contou com a participação dos alunos Alan Rodrigues Guimarães de Paula e
Neste momento em que o Brasil e o mundo vivem um cenário de enfrentamento da pandemia de
Jussara Emanuella Duarte, do curso de Tecnologia em Conservação e ResCovid-19, o Instituto Federal Minas Gerais - Campus Ouro Preto (IFMG-OP) e a Universidade Federal
tauro, e Tiago da Cunha Rosa, da especialização em Gestão e Conservação
de Ouro Preto (UFOP) — campi Ouro Preto, Mariana e João Monlevade — entendendo o compromisso
do Patrimônio Cultural, ambos ofertados pelo IFMG – Campus Ouro Preto.
social com os municípios onde estão inseridos, vêm reafirmar para essas comunidades a importância da
Assista em https://bit.ly/3csYLmM
continuidade do isolamento social. Leia a nota completa no site: https://bit.ly/3cuiDpE

UFOP e IFMG reforçam
necessidade do isolamento

Nylton
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CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco VII

O mundo parou e, com ele, fisicamente, também paramos!
Contudo, não se pode parar na esperança de viver, ainda que,
relativamente, se tenha vivido muito mais que a grande maioria dos semelhantes. Aí é que entra a utilização do potencial
acumulado, ao longo da vida até o momento, na superação
dos muitos obstáculos, pois eles não se interpõem na vida de
ninguém, sem um propósito. São testes de avaliação do aprendizado que, vencidos com razoável nível de aprovação, constituem forças com as quais avançar, buscar e conquistar novas
metas, sabendo que novos obstáculos deverão ser vencidos.
Embora constitua o grupo de risco na atual pandemia, a velhice
pode e deve ser vivida sem medos e com disposição suficiente para dar apoio moral aos mais jovens, também ameaçados
porém ativos como soldados na linha de frente.
Com raras exceções (nada é perfeito), forçadas pelas circunstâncias, a população tem se comportado de forma exemplar, o que pode estar a contribuir para mais lenta disseminação, quando comparada com a verificada na Ásia, Europa e
América do Norte. A população colabora, boa parte do empresariado adota ou participa de iniciativas de combate ao coronavírus, setores governamentais se empenham para, pelo menos, diminuir o impacto da pandemia, uma vez que, ainda não
se conhecendo o vírus, não há como combate-lo, diretamente,
senão seus efeitos. Todos esses esforços, espera-se, deverão
desaguar no achatamento da curva gráfica, que representa a
explosão da contaminação, permitindo assim que o sistema de
saúde se mantenha em condições de atender a todos.
Contudo, há um sério problema na contramão das intenções, dos trabalhos e da férrea luta, que se trava em prol da
saúde dos brasileiros. Agentes políticos, mesmo no comando
de ações requeridas, manobram no sentido de obter vantagens
políticas, construindo, junto à opinião pública, imagens desfavoráveis de possíveis opositores em campanhas eleitorais futuras. Nunca perdem oportunidade de jogar, politicamente, com
o direito e a sorte do povo e ainda posam de salvadores. Forças
políticas contrárias, fora do poder, oportunistas como sempre
se escoram naqueles e tudo fazem para a gerar desestabilidade no governo. É assim que pacatos cidadãos e cidadãs são
algemados em logradouros públicos, totalmente vazios de pessoas, só porque ali estavam e questionaram a ordem de voltar
para casa. Enquanto isso, pretensos defensores dos direitos
humanos soltam bandidos de colarinho branco, sob a desculpa
de protegê-los da pandemia. É o cúmulo da incoerência, pois
se sabe que presidiários, por sua própria condição de isolamento, estão mais protegidos que toda a sociedade. O que pode levar-lhes o vírus são as visitas. Então que se suspendam
as visitas. Essas autoridades não defendem ninguém, porém
usam do instrumento legal para inocular no seio da sociedade
o vírus da antipatia contra o governo que, até o momento, tem
se portado razoavelmente bem, em defesa de toda a população contra a doença, em paralelo com medidas mínimas para
a subsistência nas camadas mais vulneráveis.
Esse tipo de comportamento tem solo e clima favoráveis,
nesse sistema político-partidário, facilitador da corrupção, apresentado como democracia que, na verdade, nunca foi. Fosse a
democracia aberta, sem partidos, infelizmente ainda não existente, na prática, agentes políticos estariam condicionados à
observação da ética, da responsabilidade e honestidade, pois
seus atos estariam, continuamente sob o crivo do eleitorado,
ao qual caberia o direito de destituí-los, no momento em que
alcançassem predefinido índice de reprovação. Na democracia
aberta o eleitorado escolhe, elege e também cassa, se o agente político não satisfaz! Agora, durante o recolhimento caseiro
forçado, umas das consequências da COVID-19, apresenta-se
a oportunidade de se repensar o sistema político em vigor e
abrir discussão para substitui-lo, pacificamente, por outro que
não comporte a predominância de grupos, de qualquer natureza, mas a vontade do povo, legítimo detentor do poder, segundo o conceito da verdadeira democracia. Agentes políticos devem ficar sob a fiscalização direta do povo e não por intermédio
de partidos, os guarda-chuvas da corrupção.
Partidos Políticos já fizeram mal demais à Humanidade!
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Amanda Faria Mapa*

Auxílio emergencial às avessas
O que é o auxílio emergencial,
todo mundo já sabe. É notícia em
todos os canais de televisão, rádios,
redes sociais... No país das maravilhas, todos afetados financeiramente pela pandemia que vivenciamos,
seja aquela pessoa desempregada
ou trabalhadora informal, autônoma ou microempreendedor individual, cuja renda familiar mensal
é de até três salários mínimos, é
beneficiada pelo repasse do Governo Federal de três parcelas de R$
600,00 ou R$ 1.200,00.
Nesse conto de fadas um detalhe, que na verdade é o mais
importante, parece ter passado despercebido, como receber o auxílio
emergencial? Fácil, quem já está
“cadastrado no Cadastro Único ou
recebe Bolsa Família, receberá automaticamente” diz o site da Caixa
Econômica Federal. E para quem
não se enquadra nesses requisitos a
página ainda deixa a dica: “poderão
se cadastrar no aplicativo ou site do
Auxílio Emergencial”.

Contudo, no Brasil brasileiro, existem pessoas analfabetas,
moradores de rua, desabrigados,
marginalizados, população de longínquas zonas rurais. Sem contar
que o acesso à internet é limitado,
muitos não têm computador em
casa, outro tanto não tem celular. E
ainda assim, alguns que possuem,
precisariam de um dicionário para
entender que aplicativo significa
muito além de algo é que aplicável.
A situação real se agrava quando
nos lembramos que diversos centros de atendimento aos cidadãos,
que comumente fornecem essa ajuda tecnológica, estão fechados em
virtude do isolamento social.
Nessa história de fatos reais,
o procedimento para ter em mãos
a ajuda do Governo, parece estar
noutra língua: “será gerado um código que deverá ser utilizado para
acesso a sua Conta Poupança Social pelo aplicativo Caixa TEM”.
Continuamos longe de um final feliz. Mais uma vez, parcela da

população, a mais vulnerável, é alijada, esquecida. O risco iminente é
que as pessoas que mais precisam
de amparo, pessoas que têm fome,
sejam as mais distantes desse auxílio. E a fome tem pressa, enquanto
esse auxílio, pela burocracia tecnológica, não demonstra ser tão emergencial assim. *Advogada (Instagram: @garantaseusdireitos)

Ministério Público investiga irregularidades
no transporte coletivo de Ouro Preto
A investigação está acontecendo devido aos relatos de aglomeração de
pessoas nos ônibus, após decreto de isolamento social
GLAUCIENE OLIVEIRA

O Ministério Público está investigando o Consórcio Rota Real
e a Prefeitura de Ouro Preto, devido às aglomerações de pessoas
que estão sendo observadas nos
transportes coletivos da cidade.
A denúncia foi encaminhada
pelo advogado sindical, Guido de
Mattos, que recebeu diversas fotos e vídeos de cidadãos relatando
sobre as aglomerações nos ônibus,
situação contrária as regras de isolamento social, que estão sendo estabelecidas para o enfrentamento à
pandemia do coronavírus.
De acordo com o advogado, o
Ministério Público informou que
juntou a documentação ao Inquérito Civil n° 0461.20.000.117-4, que
está em tramitação na 3ª Promotoria de Justiça, e que tem como
objetivo acompanhar as políticas
públicas instituídas pelo município de Ouro Preto durante o estado
de calamidade pública devido à
pandemia do COVID-19.
Já o Consórcio Rota Real, respondeu em ofício para o Ministério
Público, que as aglomerações no
transporte coletivo podem ser reflexos da instabilidade no número
de passageiros. Segundo a empresa, no dia 16 de março, quando foi
declarada a situação de calamidade
pública no país, diante da pandemia
do coronavírus, o isolamento social
causou redução drástica no trânsito
de pessoas, mas que nas semanas
seguintes a circulação já começou
a aumentar novamente.
“Na primeira semana de abril
a situação piorou com aumento
expressivo no número de idosos transportados que relegaram
as orientações da OMS. Fatores
técnicos de avaliação, como demanda apurada, taxa de ocupação,
capacidade nominal, fluxo médio,
dimensionamento de viagens e entre outros, foram profundamente

afetados”, aponta parte do ofício.
A concessionária acrescentou,
ainda, que a oscilação está exigindo do transporte coletivo e do
poder público uma reprogramação
praticamente diária. A Rota real
afirmou, também, que está fazendo campanhas de conscientização
e apoio ao isolamento social. “A
empresa tem feito diversas campanhas para que os usuários evitem
horários de pico. Contudo, é lamentável perceber o quanto algumas pessoas, para atender anseios
particulares, adotam condutas extremistas e insistem em embarcar
nos ônibus, mesmo com a capacidade de passageiros sentados já

atingidas, o que não pode ser controlado pelo motorista. Aliás, inexiste qualquer guarda municipal
nos principais pontos de embarque
para controlar a situação”, alegou.
A Prefeitura de Ouro Preto
também se posicionou sobre o
assunto e disse que o Secretário
de Defesa Social solicitou ao consórcio Rota Real que cumpra as
orientações apresentadas no Decreto 5.661/2020. Além disso, a
Prefeitura afirmou que o Departamento de Trânsito e a Guarda Municipal fará a fiscalização caso os
fatos que vão em desacordo com
as normas sanitárias aconteçam
novamente.
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 15/04a 22/04/2020

98,7 FM

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº046/2020, Artigo 25, caput,
referente à contratação Consórcio Rota
Real para fornecimento de vale transporte para os servidores da Prefeitura
de Ouro Preto, em cumprimento ao
decreto 5.653, de 05/03/2020, que implanta as tarifas do serviço público de
transporte coletivo de passageiros, tendo como favorecido o Consórcio Rota
Real – CNPJ 31.936.264/0001-85, no
valor total de R$ 2.707.615,20. Superintendência de Compras e Licitações.

Nova onda, sintonize agora
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Ouro Preto

A Prefeitura de Ouro
Preto criou uma nova ferramenta para facilitar o acesso do cidadão aos serviços
municipais. A partir de agora, a submissão e o acompanhamento de protocolos
na Secretaria de Cultura e
Patrimônio serão realizados
em plataforma digital.
Serviços que antes
só eram possíveis fazer o
pedido presencialmente,
agora podem ser solicitados
online por meio do site patrimonio.ouropreto.mg.gov.
br. Lá, estão disponíveis
desde informações básicas
para desenvolvimento de
um projeto arquitetônico
até laudos técnicos para
realização de eventos em
espaço público. Tudo sem
precisar sair de casa.
A nova ferramenta
está sendo implantada
pela Superintendência de
Tecnologia da Informação,
atendendo à demanda da
Secretaria. Além de agilizar
o trabalho dos servidores
e facilitar o acesso para o
cidadão, a disponibilização
dos serviços online torna-se
essencial neste momento
de isolamento social que o
Brasil e o mundo vivem em
razão da Covid-19, como
lembra o gerente de Tecnologia da Informação da
Prefeitura, Rafael Gomes.
“Neste momento de pandemia, a tecnologia mais do
que nunca se faz essencial
para não parar os serviços
públicos e facilitar a comunicação entre a Prefeitura e
a comunidade”.
O secretário de Cultura e Patrimônio de Ouro
Preto, Zaqueu Astoni, também ressalta a “constante
modernização do trabalho
junto à Secretaria de modo
a otimizar os serviços oferecidos ao cidadão, e agora,
efetivamente, trazemos o
expediente administrativo
para a era digital”.
Acesse o site http://patrimonio.ouropreto.mg.gov.
br/ e confira os serviços
oferecidos.

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

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

consulta eletrônica no site https://www.
ouropreto.mg.gov.br/transparencia/
licitacao . Rogério Alexandre MoraesControlador Municipal.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº032/2020, Artigo 24,
Inciso II , da Lei 8.666/93, que tem por
objeto locação de barracas 03mx03m
para atender a demanda de eventos
do município de Ouro Preto - tendo
como favorecida a empresa R2 Estruturas e Eventos Eireli - ME – CNPJ:
08.639.595/0001-31. Superintendência
de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Dispensa Emergencial de Licitação
nº035/2020, Artigo 24, Inciso IV , da
Lei 8.666/93, que tem por objeto aquisição de equipamentos de rede para
atender a demanda do prédio da Nova
Upa e prédio do Centro de Exposições
do Caminho da Fábrica - PMOP - tendo como favorecida a empresa Multirede Distribuidora LTDA – CNPJ:
01.115.345/0001-53. Superintendência
de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº042/2020, Artigo 24, Inciso IV, que
tem por objeto aquisição de álcool
liquido e álcool em gel para serem
utilizados nos processos de desinfecção, sendo fundamental no combate
à COVID- 19, no Município de Ouro Preto/MG, no valor total de R$
122.000,00, tendo como favorecido
a empresa Ilvair de Souza Rodrigues
59356170215. Superintendência de
Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº047/2020, Artigo 25, Inciso
III , da Lei 8.666/93, contratação da
Banda Sereno, para atender a demanda
de eventos do Município de Ouro Preto, com o valor global de R$ 8.000,00 tendo como favorecida a empresa Janet
Helena de Lima 75225263615. Superintendência de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº041/2020, Artigo 24, Inciso II, que
tem por objeto contratação de empresa especializada para execução dos
serviços especializados de topografia
em atendimento às necessidades de
levantamento topográfico, elaboração
de memorial descritivo, instalação de
marcos topográfico e mapeamento
aerofotogramétrico do perímetro do
monumento natural municipal arqueológico do Morro da Queimada. Estabelece diretrizes de ordem técnica e
especificações para orientar a execução
de tais serviços pretendendo-se assim,
dar ciência às firmas proponentes, do
tipo e nível de trabalho requerido, bem
como, dos procedimentos técnicos a
serem rigorosamente observados, no
valor total de R$ 7.900,00, tendo como
favorecido a empresa Athos Topografia
EIRELI. Superintendência de Compras
e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº048/2020, Artigo 25, Inciso
III , da Lei 8.666/93, contratação de
Letícia Garcia, para atender a demanda
de eventos do Município de Ouro Preto,
com o valor global de R$ 3.500,00 - tendo como favorecida a empresa Wilton
José da Costa 07410919680. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa nº039/2020, Artigo 24, Inciso IV,
que tem por Dispensa emergencial de
aquisição de álcool gel 70º INPM em
frascos de 420 g, para atendimento
aos funcionários da Prefeitura de Ouro
Preto, visando atender a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com
o valor total de R$ 45.600,00, tendo
como favorecida a empresa Real Distribuidora e Serviços de Limpeza Ltda.
ME-CNPJ 31.614.826/0001-74. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a abertura da licitação
do Pregão Eletrônico para Registro
de Preços nº015/2020 – Aquisição de
papel A4 branco e reciclado. Recebimento das propostas por meio eletrônico no site www.bllcompras.org.br: de
17/04/2020 às 08h00m até 04/05/2020
às 18h00m. Início da sessão de disputa prevista para o dia 05/05/2020 às
09h00m. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br, link Licitações e no site
www.bllcompras.org.br. Informações:
(31) 3559-3301. Marineth M. A. Monteiro – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público Concorrência Publica
nº001/2020- O Município de Ouro
Preto – MG, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, representado pelo
Prefeito Municipal, Julio Ernesto de
Grammont Machado de Araújo, no
uso de suas atribuições legais, torna
público que fará realizar Licitação,
na modalidade Concorrência, do tipo
menor valor da contraprestação a ser
paga pela administração pública, para
a contratação de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão
Administrativa, para serviços de eficientização, operação e manutenção da
iluminação pública e da infraestrutura
de telecomunicação, no prazo de 25
anos, devendo os interessados entregar
envelope lacrado e fechado contendo
os documentos de credenciamento,
habilitação, garantia de proposta e
proposta comercial necessários à participação do licitante mediante protocolo presencial junto à Comissão de
Licitação, localizada na Praça Barão
do Rio Branco, 12 – Pilar, Ouro Preto/
MG, CEP: 35.400-000, no período de
14 de abril de 2020 e o dia 14 de maio
de 2020, conforme minuta de Edital
de Concorrência N.º001/2020 e seus
Anexos, ambos disponibilizados para

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Resultado de proposta
de preços e habilitação do Pregão Eletrônico nº03/2020, objeto: – Registro
de Preços para aquisição de laticínios
para atendimento das Unidades Escolares do município de Ouro Preto. Após
análise, a pregoeira julga habilitada e
vencedora do certame, as empresas:
Amazônia Indústria e Comércio Ltda
com o valor unitário de R$ 3,59 para
o item 01 e R$ 4,20 para o item 02;
JVC Comércio de Alimentos Eireli
EPP com o valor unitário de R$ 5,45
para o item 03; R$ 6,40 para o item
04; R$ 0,79 para o item 05; R$ 2,79
para o item 06; R$ 2,65 para o item
07; R$ 3,79 para o item 08; R$ 4,22
para o item 09; R$ 6,22 para o item 10;
R$ 6,49 para o item 11; R$ 1,05 para
o item 12; R$ 2,79 para o item 13 e
R$ 2,65 para o item 14. O Município
de Ouro Preto adjudica e homologa o
presente objeto e convoca a referida
empresa para a assinatura da Ata de
Registro de Preços conforme item
1.1.1 (Anexo 05) do Edital. Luciene F.
Souza - Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado de habilitação
e proposta de preços do Pregão Eletrônico nº013/2020 – Aquisição de maquinário de corte de grama e jardinagem.
Empresa vencedora Elétrica e Material
de Construção Inconfidentes LTDA –
CNPJ: 17.937.180/0001-35, que ofertou
o valor global de R$ 26.010,00 (vinte e
mil e dez reais). Superintendência de
Compras e Licitações.
Extrato de Contratos
Empresa Mineira de Computadores Ltda. Dispensa 33/2020. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos de informática, incluindo serviços técnicos de instalação, migração
de dados, manutenção, conservação e
reparos, reposição e substituição de
peças e equipamentos com defeito
ou baixo desempenho, para atender
às necessidades de infraestrutura do
Hospital de Campanha que está sendo
implantado no município.Vigência:
180 dias. Vencimento: 27/09/2020.
Valor: R$ 18.000,00. DO: 02.006.01
.04.126.0025.1044.3390.4000 FR100
FP236.

Comercial TXV Comércio e Serviço
Eireli. Dispensa 037/2020. Objeto:
Aquisição de cama hospitalar com
colchão, destinado ao Centro Avançado de Combate a Covid 19 do Município. Vigência:2 meses. Vencimento:
27/05/2020. Valor: R$ 134.245,00.
DO:02.15.01.10.302.0065.2120.4490.
5200. FR100 FP985.
Janet Helena de Lima. Inexigibilidade 17/2020. Objeto: contratação de
03 (três) shows artísticos para atender
a demanda de eventos do Município. Vigência: 4 meses. Vencimento:
07/06/2020. Valor: R$ 12.000,00. DO:
02.009.001.23.695.0059.2270.3390.39
00 FR100 FP0470.
José dos Reis da Silva Filho. Inexigibilidade 01/2020. Objeto: Contratação shows artísticos da Banda Fundo
de Panela para atender a demanda de
eventos do Município. Vigência: 4 meses. Vencimento: 08/05/2020. Valor:
R$ 7.000,00. DO: 02.009.001.23.695.
0059.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Setriccal Serviço de Transporte Ind.
e Com. de Material de Construção.
e Serv. de Calçamentos Ltda. Convite 007/2020. Objeto: Contratação
de empresa de engenharia especializada na execução, com fornecimento
de mão de obra capacitada, materiais,
equipamentos e demais elementos necessários à boa execução, dos serviços
obras civis de pavimentação e complementação de rede de drenagem pluvial
na Rua Dr. Cláudio de Lima- Bairro
Rosário. Vigência: 6 meses. Vencimento: 08/08/2020. Valor: R$ 109.884,48.
DO:02.014.001.15.451.0070.1079-44
90510000; Ficha: 852. FR .100
Super Cesta Básica de Alimentos
Eireli. Adesão 015/2019. Objeto: 2º
aditivo do valor. Valor: R$61.512,00.
DO:02.12.04.08.122.0081.2142.3390.
3200 FR100 FP 679.
Multirede Distribuidora Ltda. Dispensa 35/2020. Objeto: Aquisição de
equipamentos de rede para atender
a demanda do prédio da Nova UPA
e do prédio do Hospital de Campanha do Município. Vigência: 30 dias.
Vencimento: 03/05/2020. Valor: R$
42.950,00. DO: 02.015.01.10.302.006
5.2120.3390.3000 FR102 FP 977 02.
015.01.10.302.0065.2120.4490.5200
FR102 FP 985.
Wilton Jose da Costa. Inexigibilidade 033/2020. Objeto: Contratação shows artísticos da Banda Vira Saia para
atender a demanda de eventos do Município. Vigência: 3 meses. Vencimento: 17/05/2020. Valor R$ 10.000,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.33
90.3900 FR100 FP0470.
Ivan Lucas Ramalho Mapa. Inexigibilidade 034/2020. Objeto: Contratação de shows artísticos da Evolução
para atender a demanda de eventos do
Município. Vigência: 3 meses. Vencimento: 04/05/2020. Valor R$ 8.000,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.33
90.3900 FR100 FP0470.
Karina Cristine de Sousa Inexigibilidade 042/2020. Objeto: Contratação de shows artísticos de Léo Souza
e Banda para atender a demanda de
eventos do Município. Vigência: 3 meses. Vencimento: 21/04/2020. Valor R$
3.000,00. DO: 02.009.001.23.695.005
9.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Acauã Luthor de Souza Rocha. Inexigibilidade 006/2020. Objeto: Contratação de shows artísticos da Banda
Forró de Bolso para atender a demanda
de eventos do Município. Vigência: 3
meses. Vencimento: 17/06/2020. Valor
R$ 4.000,00. DO: 02.009.001.23.695.0
059.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Acauã Luthor de Souza Rocha. Inexigibilidade 045/2020. Objeto: Contratação de shows artísticos da Banda Nata
da Sociedade para atender a demanda
de eventos do Município. Vigência: 3
meses. Vencimento: 16/04/2020. Valor
R$ 12.000,00. DO: 02.009.001.23.695
.0059.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Luzertino Análio de Araújo. Inexigibilidade 036/2020. Objeto: contratação de shows artísticos da Banda
Templo para atender a demanda de
eventos do Município. Vigência: 3 meses. Vencimento: 07/05/2020. Valor R$
8.000,00. DO: 02.009.001.23.695.005
9.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
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Uma cidade
“metida”

Uma amiga, carioca, disse que Ouro Preto é “uma cidade muito
metida”. Fiquei brava com ela, porque eu amo demais a minha cidade. A maioria de nós, ouropretanos, por nascimento ou escolha, nutrimos este sentimento por nossa terra, tão singular. Sentimos orgulho
de sua história, de sua Importância mundial e, claro, não admitimos
que se fale mal dela. Porém, à medida que a minha amiga foi expondo as suas razões, a sua visão externa e sem paixões, passei a
reconsiderar a minha braveza. Colocando-me no lugar dela, entendi
que muito do que ela falava tinha razão de ser, não que isto diminuísse o amor que sinto pela minha cidade, mas mesmo aquilo que a
gente ama possui defeitos.
A minha amiga nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se ainda
criança para Juiz de Fora, onde viveu a vida inteira. Há cinco anos
veio com o marido morar em Ouro Preto, por motivo de trabalho dos
dois, e, como todos que aqui chegam, encantou-se com a cidade, a
princípio.
Durante este tempo que moram aqui, ambos fizeram amizades,
inclusive a minha, se envolveram em alguns projetos, enfim, adotaram a cidade como sendo deles, como deve ser, sempre que chegamos a algum lugar.
- Mas então por que você diz isto? – Eu perguntei, sem entender
onde estava a “metideza” à qual ela se referia.
Conversamos um longo tempo, e compreendi o lado dela. Eu
sou nascida e criada aqui. Meus avós vieram de distritos, meus pais
ambos eram ouropretanos, somente morei fora depois de adulta e
mesmo assim por apenas dois anos. Minhas raízes estão aqui, e as
dificuldades apontadas por ela nunca foram uma realidade para mim,
apesar de saber das suas existências.
Primeiramente, somos uma cidade extremamente ligada ao turismo, que sempre foi o seu principal foco, pelo menos até o momento,
já que ninguém sabe o que vai acontecer depois desta pandemia.
Como pólo turístico, a cidade acaba se dividindo, o centro é o todo
poderoso e as periferias ficam esquecidas. Turista não visita periferia.
Visitantes querem encantar-se com os casarões coloniais, as igrejas
suntuosas e os museus internacionalmente conhecidos. Ninguém
se lembra daqueles que estão dentro dos casarões, cujos corações
pulsam exatamente como os dos que vivem nos bairros periféricos.
O ser humano fica esquecido, em detrimento ao patrimônio material.
Ouvindo-a, concordei que realmente não é justo.
A cidade se torna “metida” no momento em que é mostrada e
vista pelas mídias apenas pelo seu miolo, ruas lindíssimas do centro,
onde morou o inconfidente tal, o artista tal, etc. O verdadeiro pulsar
ouropretano é muito mais do que isto. Somos todos nós, que merecemos tratamento igualitário, seja no centro, nos bairros de periferia
ou nos distritos.
Ainda amo esta terra com todo o meu coração, mas que em certos aspectos a minha amiga está certa, isto está. Ouro Preto somos
todos nós.

-feira, 24 de abril/2020
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Ouro Preto está entre as cidades
mineiras, apontadas por especialista,
com boas condições de superar
a crise pós pandemia
Em entrevista ao Jornal Diário
do Comércio, Willian Rigon, diretor de marketing da Urban Systems, destaca os municípios que
têm potencial para a retomada da
economia
O Jornal Diário do Comércio
publicou em seu site, na última
quarta-feira, 15 de abril, entrevista
com Willian Rigon, diretor de marketing da Urban Systems, empresa
especializada em consultoria de
negócios no Brasil. Segundo ele,
em Minas Gerais, há pelo menos
11 cidades que oferecerão melhores condições para a retomada da
economia após a pandemia do COVID-19, e entre elas, encontra-se
Ouro Preto, onde a Associação Comercial e Empresarial tem atuado
junto aos comerciantes para minimizar os impactos.
Além de Ouro Preto, as outras
cidades de Minas destacadas são:
Belo Horizonte, Uberaba, Juiz de
Fora, Uberlândia, Nova Lima, Betim, Pouso Alegre, Ipatinga, Viçosa
e Montes Claros. Esse apontamento é baseado na pesquisa que gerou
o Ranking Connected Smart Cities
produzido pela Urban Systems em
2019, que avaliou os municípios
brasileiros que estão entre os 100
mais desenvolvidos do país.
Essa pesquisa levou em conta
a avaliação de eixos como empreendedorismo, educação, tecnologia e inovação, meio ambiente,

Ane Souz

Comércio em Ouro Preto encontra-se fechado devido
ao isolamento social

urbanismo, mobilidade, economia, governança, saúde, segurança e energia. “Estes serão pontos
essenciais para a recuperação das
empresas e da economia. Logo, as
cidades que estiverem mais bem
preparadas nestes quesitos, encontrarão melhores condições e poderão sair na frente", avaliou Willian
Rigon.
A estrutura e o planejamento
de cada município irão fazer toda
a diferença quando passar a crise
do COVID-19 e as empresas precisarem se reerguer. Entre os vários
itens ressaltados por Rigon, destaca-se o empreendedorismo e tecnologia, uma vez que esses quesitos já
têm funcionado atualmente nesse
período de crise. “As consequên-

Ouro Preto planeja eventos e ações para a revitalização dos
setores cultural, turístico e econômico após a quarentena
Já com os olhos voltados para o futuro, Ouro Preto se prepara para uma rápida reativação de sua agenda de ações culturais assim que for
anunciado o fim da pandemia.
Dentre os eventos já planejados, a cidade quer celebrar os 250 anos da
Casa da Ópera, o mais antigo teatro em funcionamento das Américas, e o
tricentenário da sedição de Vila Rica, 300 anos também de Minas Gerais,
pois foi em 2 de dezembro de 1720 que a Capitania de São Paulo e Minas
do Ouro foi desmembrada pela Coroa Portuguesa para tornar-se a Capitania de Minas, que teve Vila Rica como sua capital. Historicamente, a data
representa o nascimento do nosso Estado.
Uma parceria já acertada com a Funarte, a Fundação Nacional de Artes, prevê ainda, para o segundo semestre, uma ampla programação comemorativa dos 40 anos do título de patrimônio mundial concedido a Ouro
Preto pela Unesco, em 1980.
Além de anunciar todos esses planos, voltados para amenizar o impacto que as medidas de contenção do coronavírus provocaram no setor cultural, turístico e, sobretudo, na economia local, o secretário de Patrimônio
e Cultura de Ouro Preto, Zaqueu Astoni, informou que foi recentemente
procurado pelo presidente interino do IPHAN, Robson Almeida. “Ele comunicou a liberação de recursos para a segunda etapa das obras de restauro da Matriz de Santo Antônio, no distrito de Glaura. Somos gratos pelo
empenho pessoal do Doutor Robson Almeida na viabilização dessa obra
e, na oportunidade, solicitei que a restauração da Igreja de Bom Jesus do
Matosinhos, na sede, e a Matriz de São Bartolomeu, no distrito, pudessem
receber também uma atenção especial do IPHAN”, informou o secretário:
“Estamos empenhados também em providenciar alterações no segundo
edital do Fundo Municipal de Cultura, que terá, neste segundo semestre,
o dobro do valor que era investido anteriormente”. Segundo ele, serão
R$200 mil reais a serem direcionados aos projetos dos artistas locais, que
passarão a receber antecipadamente, ou seja, antes da execução de seus
trabalhos, como forma de contribuir para que os produtores de arte do
município possam se recuperar mais rapidamente da crise.
Zaqueu antecipou que está em contato com a criadora e diretora geral
do ‘Tudo é Jazz’, Maria Alice Martins, a Biiça, para que Ouro Preto possa novamente sediar este grandioso Festival que reúne grandes nomes da
música nacional e internacional. Planeja-se ainda o retorno do projeto ‘De
Conversa em Conversa’, com músicos de projeção nacional, patrocinado
pela Cemig. Para o diretor de eventos da Secretaria de Turismo, Indústria
e Comércio, Alex Brito, é prioridade a retomada de uma programação de
qualidade, como ocorreu em 2019, quando uma série parcerias viabilizou

Ane Souz

a promoção de diversos acontecimentos pela cidade: “Todos nós estamos
dedicados na preparação de eventos que possam somar e contribuir para o
resgate do setor do Turismo, e trazer renda e oportunidades para a população assim que for possível e seguro”, disse o diretor.
Com tudo isso, preparada para se reerguer após esse longo e difícil período de quarentena, Ouro Preto espera não apenas retornar à normalidade, mas se afirmar novamente, no cenário nacional, como polo irradiador
de Cultura e Arte.

cias impostas pelas medidas de
distanciamento social e como cada
local e empresa têm se comportado neste momento, por exemplo,
passam pelo empreendedorismo.
Da mesma maneira a tecnologia e
inovação. Em tempos de quarentena, estamos confirmando que não
precisamos do deslocamento para
alcançar resultados. Muitos estão
trabalhando em home office e isso
prova que a maneira de explorar as
cidades também deverá mudar”,
comentou o especialista.
Paulo Ferreira, presidente da
Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto, comenta a
entrevista de Rigon, destacando a
grande dificuldade que Ouro Preto
enfrenta neste momento e as principais ações da ACEOP para reduzir
os prejuízos. "Concordo que a nossa cidade de Ouro Preto tem plenas
condições de retomar o comércio
normal e superar a crise pós-pandemia muito mais fortalecida. Este
está sendo nosso grande desafio. A
ACEOP atuou e continua atuando
em diversas ações como a criação
de cartões virtuais para que os associados possam vender seus produtos pela Internet; a divulgação de
uma lista única de entrega, reforçando a importância de comprar da
pequena empresa; consultoria jurídica gratuita durante a quarentena;
e realizamos pesquisas e campanhas educativas com o objetivo de
passar informações reais ao poder
público para tomarem ações em
favor dos comerciantes", declarou.
Paulo Ferreira ainda adianta
quais serão as próximas ações da
ACEOP. "Estamos em diálogo
com o poder público para postergação de alguns tributos e estaremos
envolvendo as empresas da cidade
que lidam com tecnologia e marketing, importantes para os estabelecimentos se posicionarem na internet; vamos fortalecer a campanha
'Não cancele sua reserva, reprograme', pois não queremos deixar que
o turista perca o encantamento de
querer conhecer Ouro Preto e o comércio local. E a nossa grande cartada será a campanha que em breve
lançaremos: 'Compre em Ouro Preto que emprega nossa gente, nossa
família', contou o presidente.
A entrevista completa de Willian Rigon ao Jornal Diário do Comércio pode ser lida no link: https://
diariodocomercio.com.br/coronavirus/13-cidades-mineiras-tem-boas-condicoes-de-superar-crise/
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DIREITO DO
CONSUMIDOR

Em tempos de pandemia
de coronavírus

A realidade bateu à nossa porta, nos últimos trinta dias tivemos que adotar medidas que nossa geração só conhecia nos filmes de ficção, pois bem,
tenho para mim que nossa sociedade vai mudar, o mundo vai mudar, as
nossas relações irão mudar, e o direito não será diferente. Porém, em momento como estes, em que muitos de nós teve impacto nos salários, ou que
infelizmente perderam o emprego, o direito do consumidor se faz ainda mais
importante. É com essa compreensão que escrevo essa nossa coluna. O
objetivo é apresentar para o consumidor algumas informações que poderão
auxiliar nas diversas situações que poderão surgir durante esse período de
atribulação que estamos passando (e, unidos, iremos passar).
Para facilitar a compreensão, vou dividir a explicação em tópicos, considerando os mais diversos assuntos.
1 – Fornecimento de energia elétrica
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – estabeleceu no dia
24 de março algumas medidas emergenciais que poderão durar por até 90
dias, prorrogáveis por igual período caso seja necessário. Cito alguma delas:
a) As distribuidoras de energia poderão suspender temporariamente o
atendimento presencial e o atendimento por via telefônica deverão priorizar
às solicitações envolvendo urgências e emergências
b) Permitir que a entrega da fatura de cobrança mensal seja suspensa.
Caso a prestadora do serviço (no caso da nossa região, a CEMIG) adote
esse postura, o consumidor deve ficar atento pois deverá acessar o site ou
aplicativo da empresa. O acesso ao código de barras para pagamento e demais informações sobre o valor cobrado serão fornecidos por estes meios.
É importante o consumidor ficar atento, também, para o fato de que não
receber a fatura impressa não afasta a obrigação de pagamento.
c) A empresas também estão autorizadas a realizarem as medições
do consumo em períodos diversos do usualmente adotado (geralmente 30
dias). Isso tem um efeito direto no valor da conta. É que a CEMIG poderá
adotar uma forma diferente de indicar o consumo neste período. Ela poderá
adotar a média do consumo de energia elétrica nos últimos 12 meses. Porém, deverá ser garantido ao consumidor um meio alternativo para que ele
informe à empresa a autoleitura do seu medidor de consumo de energia. É
fundamental que os consumidores que moram em casas alugadas a menos
de 12 meses fiquem atentos a esse procedimento, para evitar que um eventual consumo exagerado realizado por outras pessoas, sejam utilizadas para
definir o valor da sua conta de energia. Portanto, é fundamental que o consumidor faça a autoleitura e informe estas dados para a CEMIG pelo telefone
116, aplicativo CEMIG atente, ou site www.cemig.gov.br, por exemplo.
d) Fica proibido a suspensão do fornecimento de energia elétrica em
razão de inadimplemento (não pagamento da conta).
2 – Planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde estabeleceu que todos os planos de saúde deverão atender aos pedidos de exames para detecção do coronavírus,
caso o exame seja solicitado pelo médico. Nestes casos, o exame deverá
ser realizado no prazo máximo de 3 dias. E mais, os planos de saúdem não
podem se recusar de realizar o exame pelo fato do consumidor não estar
internado. A depender do tipo de plano, o consumidor terá direito a receber
o tratamento. Por exemplo, se possui um plano ambulatorial, terá direito a
consultas, exames e demais procedimentos ambulatoriais relacionados com
os sintomas do coronavírus. Caso o plano seja hospitalar, para além desses
procedimentos, o consumidor terá direito ainda à internação.
Em razão de toda a mobilização necessária para dar atenção aos casos
de coronavírus, alguns prazos para a realização de outros exames e procedimentos foram momentaneamente alterados, por exemplo, o prazo máximo para que o consumidor consiga realizar uma consulta com um pediatra,
um ginecologista ou clínico geral, que antes era de 07 dias, passou para 14
dias. A consulta com as demais especialidades, que antes era de 14 dias,
passou para 28. Já os procedimentos de alta complexidade, que antes deveriam ser realizados em até 21 dias, passaram para 42 dias. Caso o consumidor tenha a necessidade de realizar algum procedimento, o recomendado
é que entre em contato com o seu plano de saúde para se informar sobre os
prazo de atendimento, evitando-se assim maiores contratempos. Contudo,
a obrigatoriedade de atendimento imediato dos casos de urgência e emergência não foram alterados, devem ser prestados imediatamente.
3 – Serviços educacionais
Esse, certamente, é um assunto que deve estar causando alguns contratempos aos consumidores. Ainda que possam existir orientações divergentes, originadas dos mais diversos órgãos que atuam na defesa do consumo, esta coluna optou por se orientar pelas recomendações apresentadas
pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), do Ministério da Justiça. Uma orientação, portanto, advinda do Governo Federal.
Antes de qualquer outra informação a esse respeito, é importante ponderar que todos os envolvidos na prestação do serviço foram afetados por
essa pandemia, tanto consumidor quanto fornecedor. E foi partindo desse
pressuposto que a SENACON estabeleceu algumas recomendações para
as partes envolvidas.
1 – As partes devem sempre buscar um acordo, independentemente do
assunto. Neste momento, é fundamental nos colocarmos no lugar do outro e
perceber que todos estamos sendo impactados.
2 – Havendo possibilidade de oferta, os cursos presenciais poderão ter
sua execução transferida temporariamente para a modalidade a distância,
desde que mantida a qualidade dos conteúdos e da metodologia (que deverá ser adaptada). Nestes casos, ainda que o consumidor tenha contratado
um curso presencial, uma Portaria do MEC autoriza a excepcional situação
dos conteúdos serem ministrados na modalidade a distância.
Para a SENACON é importante esclarecer que o consumidor não tem
direito a reduzir a mensalidade pelo fato das aulas temporariamente estarem
sendo ministradas na modalidade a distância. Esse assunto certamente já
foi objeto de questionamento por muitos consumidores.
É que a fórmula de cálculo da mensalidade leva em conta diversos
cursos que estão sendo mantidos pelas escolas, tal como pagamento de
professores e funcionários, investimentos em tecnologias, entre outros. É
sempre bom lembrar que o valor da mensalidade escolar está atrelada à planilha de custos que o consumidor tem direito de conhecer. A mensalidade,
portanto, não é um pagamento relativo ao serviço prestado em um mês, ela
representa uma forma de pagamento parcelado do valor anual do serviço.
Entretanto, em se tratando de educação infantil, onde a modificação
da modalidade presencial para a distância não se mostra possível, a SENACON recomenda que as partes avaliem a possibilidade de manutenção
do pagamento da mensalidade, com a consequência prestação do serviço
após o fim do afastamento social com o respectivo desconto dos valor pagos quando o serviço estava interrompido. Isso, para as hipóteses em que
seja possível a prestação do serviço em outros momento.Já para a hipótese
do ser impossível postergar o período de execução do serviço, as partes
deverão ajustar a rescisão do contrato, cabendo a devolução dos valores
eventualmente pagos sob a forma de adiantamento.
Para ficar atualizado sobre as informações relevantes para os consumidores, acompanhem as publicações do projeto NDCon na nossa conta no
Instragran @consumidorufop.
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Secretaria de Fazenda informa sobre
a emissão de alvarás de localização
e funcionamento das empresas
A Prefeitura Municipal de Mariana, por meio da Secretaria de
Fazenda, informa que os alvarás
de localização e funcionamento das
microempresas (ME), das empresas de pequeno porte (EPP) e dos
empresários individuais de responsabilidade limitada vencíveis em
31/03/2020, serão automaticamente renovados por tempo indeterminado, independente de transcrição
para todos os fins de direitos, con-

forme Decreto 10.040, de 20 de
março de 2020.
As empresas que foram contempladas com o decreto e optarem
em pagar a taxa de fiscalização
(TF), referente ao exercício de 2020,
terão direito em emitir o Alvará de
Localização e Funcionamento com
vigência até 31/03/2021.
As demais empresas que não
foram contempladas com o Decreto 10.040, deverão pagar a Taxa

de Fiscalização (TF) referente ao
exercício de 2020 para ter direito
em emitir o alvará de localização
e funcionamento com vigência até
31/03/2021.Para emitir o alvará de
localização referente aos exercícios de 2020, às empresas deverão
aguardar 48h após a realização do
pagamento. A solicitação deverá
ser feita através do e-mail: receita.
municipal@mariana.mg.gov.br ou
pelo WhatsApp: (31) 97123-8342.

A partir de maio, a Prefeitura
Municipal de Mariana, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento
Rural, vai distribuir mais de 20 mil
doses de vacina contra raiva para
imunização de animais de médio e
grande porte do município.
A raiva é uma doença viral que
pode trazer grandes prejuízos ao
produtor rural, pois ela tem 100%
de letalidade, ocasionando a morte
do animal de 4 a 8 dias após a manifestação dos primeiros sintomas.
A imunização do gado é o método
mais eficaz para combater a doença, por isso a vacinação é de extrema importância.
O diagnóstico da raiva deve
ser feito por um médico veterinário, mas os donos de gado devem
ficar atentos aos sintomas, sendo
eles: mudança de hábito, perda da

consciência, mugido roço, aumento e presença de espuma na saliva,
fezes escuras e secas e paralisia
dos membros posteriores, podendo evoluir para os posteriores.
Para receber as vacinas, o produtor rural precisa apresentar uma
guia, que é retirada no Sindicato
dos Produtores Rurais de Mariana,
e uma caixa térmica para manter a

temperatura da vacina. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais fica
na Praça da Estação, nº 45, Centro.
Com a guia em mãos, o produtor
pode seguir até a Secretaria de Desenvolvimento Rural, localizada
no Centro de Convenções - Praça
JK, sem nº. Para informações adicionais, o telefone da Secretaria é
3558-4173.

Prefeitura vai distribuir mais de
20 mil doses de vacina contra raiva

A

Íris Zanetti

música tem sido uma importante companheira nesta quarentena para pessoas de todas
as idades e de todos os cantos do mundo. Para
levar um alento para os que estão na linha de
frente e entreter os que podem ficar em casa, a
Orquestra Ouro Preto tem disponibilizado diferentes concertos nas principais plataformas digitais. Além disso, o Maestro Rodrigo Toffolo tem
feito lives semanais contando a história dos discos, os bastidores das gravações e resgatando a
trajetória de 20 anos da Orquestra. Essa semana,
será a vez de aproximar também a criançada do
universo musical. No dia 24 de abril, às 16h, o
Maestro Rodrigo Toffolo apresenta no Instagram,
o livro infantil “Amiga Música”. Lançado em
2017, a publicação marca a primeira incursão do maestro no universo literário, acompanhado de um
dos principais nomes da literatura infantil, Ziraldo, que ao lado do Mig assinam a ilustração. Inspirado em sua filha Beatriz, “Amiga Música” conta a história de como a garotinha desvenda as belezas e
os mistérios da vida por meio da música. Distribuído pela editora Moderna, o livro está à venda nas
principais livrarias do país. Amiga Música também pode ser comprado na loja online da Orquestra
Ouro Preto (www.orquestraouropreto.com.br/shop).

2ª fase da Campanha Nacional de Vacinação
contra a Gripe tem início em todo o Brasil

Caminhoneiros, indígenas e doentes crônicos estão entre os públicos alvos
GLAUCIENE OLIVEIRA

A segunda fase da Campanha
Nacional de Vacinação Contra a Gripe de 2020 teve início no dia 16 de
abril, em todo o Brasil. A vacina protege contra os três vírus que mais circularam no Hemisfério Sul em 2019:
Influenza A (H1N1), Influenza B e
Influenza A (H3N2). Na Região dos
Inconfidentes a imunização já começou a ser aplicada.
Na primeira etapa, iniciada no 23
de março, a vacina foi direcionada à
idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde, agora o público-alvo se estende para Caminhoneiros e
profissionais de transporte coletivo
e portuários indígenas, doentes crô-

nicos, profissionais das forças de
segurança e salvamento, população
carcerária e funcionários do sistema
prisional.
As pessoas que fazem parte do
público alvo desta fase devem comparecer, até o dia 9 de maio, aos postos de saúde de sua cidade portando
seus documentos pessoais e o cartão
de vacinas. Além disso, é necessário
comprovar a participação efetiva do
grupo alvo, para isso, os portadores
de doenças crônicas devem levar
uma receita de vacina, relatório médico ou receita de medicamentos de
uso contínuo dos últimos 6 meses;
os funcionários do sistema prisional,
das forças de segurança ou profissio-

nais do transporte coletivo precisam
apresentar suas carteiras de identificação funcional; já para os motoristas
de caminhão é necessário o porte da
carteira de habilitação na categoria E.
Coronavírus - O Ministério
da saúde destaca que a vacina não
é imunizante contra o Coronavírus
(COVID-19) porém continua sendo
de suma importância, principalmente
para os grupos de risco, pois é uma
estratégia de diminuir a quantidade de
pessoas com gripe nesse inverno e assim auxiliar os profissionais de saúde
a descartarem as influenzas na triagem
e acelerarem o diagnóstico para o Coronavírus, que apresenta sintomas parecidos com os de uma gripe normal.
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Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da proposta e habilitação do Processo Licitatório
nº027/2020, na modalidade Pregão Presencial nº011/2020 S.R.P. nº006/2020
objeto Fornecimento de refeição self service na sede do SAAE e fornecimento e
distribuição de refeições prontas (almoço
e jantar) acondicionadas em embalagens
tipo “marmitex”, nas demais unidades para os servidores do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG, Empresa vencedora e habilitada, Leonardo de
Lara Lopes Oliveira – ME, perfazendo este
processo um valor total de R$382.975,00
(Trezentos e oitenta e dois mil novecentos
e setenta e cinco reais), Itabirito / MG,
06/04/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o
Extrato da Ata nº008/2020 - Registro
de Preço 006/2020 - Processo Licitatório nº027/2020 – Pregão Presencial
nº011/2020 – Objeto Para registro de preços para futuro e eventual fornecimento
de refeição self service na sede do SAAE
e fornecimento e distribuição de refeições
prontas (almoço e jantar) acondicionadas
em embalagens tipo “marmitex”, nas demais unidades para os servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG, sob demanda, conforme
especificações do anexo I do edital, Fornecedores e Relação do serviço segue planilha abaixo:
Fornecedor: Leonardo de Lara
Lopes Oliveira – ME. CNPJ:
28.359.311/0001-60.

Dotação Orçamentária - Marca Fabricante - Leonardo Lara Lopes Oliveira
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit
R$ c/IPI

P. Total
R$ c/IPI

1

Marmitex Tamanho Nº 08

Unid.

12.000

8,71

104.520,00

2

Marmitex Tamanho Nº 09

Unid.

4.500

9,49

42.705,00

3

Refeição Completa, Individual, Do Tipo Self-Service

Unid.

23.000

10,25

235.750,00

Valor total: R$ 382.975,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e
Contratos. Homologação e Ratificação: 06/04/2020.
Extrato de Contrato de Prestação de Serviços de Fornecimento de Marmitex. Referência: Pregão Presencial nº 011/2020,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Leonardo de Lara Lopes Oliveira – ME.
Objeto: Para registro de preços para futuro
e eventual fornecimento de refeição self
service na sede do SAAE e fornecimento
e distribuição de refeições prontas (almoço
e jantar) acondicionadas em embalagens
tipo “marmitex”, nas demais unidades para os servidores do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG, sob
demanda, conforme especificações do anexo I do edital. Perfazendo um Valor Total:
R$382.975,00 (Trezentos e oitenta e dois
mil novecentos e setenta e cinco reais). Forma de pagamento: 10 (dez) dias uteis após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica vigente ate 31/12/2020 Dotação Orçamentária 17.511.1712.4031.33.9
0.30.07;17.512.1701.4001.33.90.30.07;17
.512.1702.4002.33.90.30.07e17.512.1711.
4030.33.90.30.07 Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do contrato:
06/04/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato de empresa para serviço de Locação de caçambas. Referência:
Pregão Presencial nº017/2020, S.R.P. nº
007/2020 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Loc Bem Caçambas e Máquinas
Ltda. Objeto: registro de preço para futura
e eventual contratação de empresa especializada em locação de caçambas para coleta
de resíduos do sistema preliminar de tratamento de esgoto – ETE, resíduos do Sistema de Tratamento de Água – ETA, resíduos
da Unidade de Tratamento de Água – UTA
e de resíduos do Sistema de Manutenção e
Operação do SAAE, conforme especificações do anexo I, do edital, Valor total deste

contrato: R$42.626,00 (Quarenta e dois mil
seiscentos e vinte e seis reais). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Fica contratada até 31/12/2020 Permanecem
inalterada as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura:
02/04/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de dispensa de licitação de
Prestação de Serviço de Manutenção
Auto Elétrica. Referência: Dispensa de
Licitação nº 014/2020, Processo Licitatório nº 044/2020, nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito - MG.
Contratadas: S.M. Segurança Belo Horizonte Ltda e Evolution Equipamentos de
Proteção industrial. Eirelli. Objeto: Aquisição de máscara de proteção modelo tecido e TNT, para proteção dos servidores
do SAAE contra a pandemia do corona
vírus Covid 19. Valor Total das contratadas: R$8.300,00 (Oito mil e trezentos
reais). Forma de pagamento: à vista, após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: 31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.1711 4030 3390.30.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura: 16/04/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da proposta e habilitação do Processo Licitatório nº039/2020, na
modalidade Pregão Presencial nº023/2020
objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de artefato de concreto,
para serem utilizados nas manutenções do
sistema de drenagem do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo
I, Empresa vencedora e habilitada, Lajes e
Pré-moldados Nunes, perfazendo este processo um valor total de R$58.763,95 (Cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e três
Reais e noventa e cinco centavos), Itabirito /
MG, 23/04/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
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Em Itabirito, pedidos de manutenção
da iluminação pública podem
ser feitos via aplicativo
Aplicativo oferece serviços de troca de lâmpadas
queimadas, lâmpadas piscando e outros serviços

A Prefeitura de Itabirito,
em parceria com a empresa
prestadora dos serviços de
manutenção de iluminação
pública na cidade, disponibiliza o aplicativo “Ouvir
Você”, para que a população possa fazer as solicitações de trocas de lâmpadas,
comunicar que há lâmpadas
piscando ou acesas durante
o dia, sugerir a poda de
árvores que estejam atrapalhando a rede elétrica e
luminária aberta. “É muito
importante a participação
da população, pois evitamos que ruas fiquem escuras, gerando mais conforto
e segurança para todos”,
destaca Orlando Caldeira,
prefeito de Itabirito.
A solicitação feita online
é muito simples e rápida.
Com o aplicativo ligado,
o usuário se posiciona em
frente ao poste que precisa
de alguma manutenção e,
por meio de satélites, o poste
é identificado quando o cidadão clique no ícone ‘gravar posição’. Com o aplicativo, ainda é possível tirar
foto do poste com algum
problema e fazer observações pertinentes à solicitação
de manutenção. A partir
da solicitação, há retorno
em até cinco dias úteis. Os
demais serviços do “Ouvir
Você” ainda não são disponíveis para Itabirito. “Com
esse aplicativo, proporcionamos mais comodidade
para a população quando
forem solicitar os serviços
pertinentes à iluminação
pública. Com isso, temos
uma Itabirito mais iluminada e com menos problemas
com lâmpadas piscando, por
exemplo”, destaca Antônio
Simões, secretário de Obras.

Prefeitura de Itabirito estuda
reabertura gradativa do comércio

PANORAMA

Os estabelecimentos seguem fechados até a próxima segunda (27)
GLAUCIENE OLIVEIRA

Os Representantes de Entidades Empresariais de Itabirito encaminharam, na última sexta-feira (17) um pedido ao prefeito, Orlando Caldeira,
solicitando que o comércio da cidade possa retomar as atividades.
Em resposta, a Prefeitura de Itabirito emitiu, nesta quarta-feira (22), um
comunicado oficial estendendo o decreto nº 13143, que determina suspensão das atividades com potencial de aglomeração de pessoas, entre elas o
comércio, até a próxima segunda-feira (27). Até lá, o poder executivo afirmou que segue, em consonância com governo do Estado e o Ministério da
Saúde, estudando um possível retorno gradativo do comércio do município.
O ofício dos comerciantes solicita a flexibilização das restrições de funcionamento do comércio, levando em consideração a não existência de casos confirmados da doença na cidade. Segundo o documento, o objetivo da
medida solicitada é “equacionar os impactos da crise econômica cujos efeitos contaminam as expectativas de manutenção das atividades comerciais,
bem como dos empregos”.
As entidades ressaltaram que a volta do comércio deve ser feita de forma
responsável, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. E sugeriram
algumas medidas de segurança, como o revezamento de equipes de trabalho, limpeza geral dos locais com grande fluxo de pessoas, preferência pelos
meios de pagamento eletrônicos, disponibilização de máscara para os funcionários e produtos de assepsia para clientes e trabalhadores.

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

98489-7530

N

o dia 28 de abril, o querido Ademir (Dedê) morador de Cachoeira do Campo, comemorará mais um aniversário. Todos os seus
amigos e familiares desejam que Deus te cubra com muita saúde, paz
e felicidade. Feliz aniversário!

Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

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

Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos
R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com

O BERRO DO
BODE ZÉ

Faturar é o
que interessa

Contas a pagar são o espeto na vida, não só das empresas, mas
na de qualquer pessoa, à exceção daquelas que não muito sérias,
para as quais pagar contas não tem muita importância; importante é
receber. Daí se conclui que todo mau pagador é bom cobrador. Mas
o babado aqui é outro, embora mesmo ligado a contas. Prestação
de serviços continuados como luz, água, telefone, gás (onde é encanado) e a internet causam mais preocupação aos consumidores.
Consumidor responsável, dentro de suas possibilidades, já reserva
recursos para quitação de suas faturas mensais, passando a aguardá-las, dentro de seu respectivo período de entrega. Com exceção
da CEMIG, cuja entrega passou a ser no ato da leitura, critério que
inutiliza a desculpa do não pagamento por não ter recebido a fatura,
as demais chegam, em outro tempo e por outras vias de entrega. Aí
é que o bicho pega, pois o consumidor costuma não receber a fatura, em tempo hábil ou não a recebe em tempo algum, restando-lhe o
apelo a terceiros para obtenção da mesma online. Nos pagamentos
depois do vencimento, a empresa engorda receita no mês seguinte
com cobrança de multa. A ela não interessa se o consumidor recebeu ou não em prazo hábil! Com a SANEOURO, nova concessionária do serviço de água e esgoto, no seu terceiro mês de atuação,
o problema do consumidor é com a entrega aleatória. Vários casos
de entrega em endereços diversos dos constantes nas faturas já
foram observados. Quando consciente do transtorno que isso acarreta, o recebedor providencia a entrega ao destinatário correto, mas,
e quando a fatura cai nas mãos de quem não se importa com os
demais? O consumidor inocente passa à conta de inadimplente por
culpa da própria concessionária, mas ela fatura com a multa!
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Santa Casa dobra números de leitos
de UTI para atendimento à Covid-19
A Santa Casa de Ouro Preto
anunciou, nesta sexta-feira 17, a
ampliação de 10 para 20 do número de leitos de UTI, dando suporte
à instituição para atender a pacientes com Coronavírus.
“Esta ampliação é importante
neste momento de enfrentamento
à Covid-19, mas depois que passar essa fase, a microrregião, que
engloba Ouro Preto, Mariana e
Itabirito estará bem aparelhada em
relação a leitos de UTI. É a união
dos três municípios que possibilitou esta implantação por parte da
Santa Casa”, destacou Marcelo de
Oliveira, provedor da instituição.
A Santa Casa de Ouro Preto
possuía 121 leitos. Desses, apenas 10 eram de UTI. A demanda
de leitos de UTI para atender a
microrregião já era grande e suprimida. Com a atual situação da
pandemia, a expansão de leitos se
tornou urgente.
O prefeito de Ouro Preto, Júlio
Pimenta, participou do anúncio.
“Esta ampliação é importante não
só para o enfrentamento ao coronavírus, mas para todas as outras
enfermidades. Muitas vidas serão
preservadas. Uma tranquilidade
maior para a população”, disse ele.
Os recursos para a implantação de novos leitos foram intermediados pelo Ministério Público do
Trabalho e Justiça Federal do Trabalho e pela Secretaria de Saúde

Ane Souz

Ane Souz

de Ouro Preto, advindos de acordos com a Samarco para a Região
dos Inconfidentes e municípios da
Bacia do Rio Doce.
Ouro Preto já possui também
um Hospital de Campanha, o Cen-

tro de Enfrentamento à Covid-19.
Entregue pela Prefeitura no último
dia 13, a unidade criada para cuidar das vítimas do Coronavírus está instalada no Centro de Eventos,
antiga fábrica de tecidos.

