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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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Mariana confirma primeira morte por Coronavírus
A vítima fatal é um homem de 44 anos, a transmissão foi comunitária
rizada por não ser mais possível identificar
a origem da contaminação, o que agrava a
situação e faz os números de casos subirem
mais rapidamente.
Ainda segundo Danilo, a vítima não se
enquadra nos grupos de riscos, porém teve
uma evolução muito rápida em seu quadro
de saúde. “O paciente recebeu toda assistência possível, pois acompanhamos de perto
dando todo suporte. Ele deu entrada na Policlínica Municipal, fez uso de equipamentos
respiratórios, foi transferido para o Hospital
Monsenhor Horta e depois para Belo Horizonte”, destacou.
Até o momento, Mariana já registrou 1
óbito ocasionado pelo COVID-19, 2 casos
confirmados, 19 sob investigação e outros
11 já foram descartados. Eles são monitorados pela Secretaria de Saúde, conforme
o Protocolo disponibilizado pela Secretaria
Estadual de Saúde.

GLAUCIENE OLIVEIRA

O Secretário de Saúde de Mariana, Danilo Brito, confirmou, durante um vídeo
divulgado nesta quarta-feira (01) o registro
da primeira morte na cidade causada pelo
Coronavírus (COVID-19).
Trata-se de um homem de 44 anos, que
estava internado em um Centro de Terapia
Intensiva (CTI) em Belo Horizonte. A vítima faleceu na última segunda-feira (30)
desde então a Secretária de Saúde aguardava a liberação dos exames de detecção do
vírus, que foi emitido pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED).
Segundo o Secretário, o homem não
possui histórico de viagens recentes para
áreas de risco. Portanto, tudo indica que a
contaminação se deu através da transmissão
comunitária, também conhecida como sustentada. Esse tipo de proliferação é caracte-
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Arquidiocese de Mariana suspende
oficialmente as celebrações
públicas da Semana Santa

Por ora, as procissões ficam transferidas para os dias 14 e 15 de setembro

Barragem de Doutor,
da Mina Timbopeba,
em Antônio Pereira,
é elevada ao nível 2
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A Arquidiocese de Mariana, que
abrange 79 municípios, incluindo Ouro
Preto, publicou na última quinta-feira, 26, as orientações oficiais sobre as
celebrações do Setenário das Dores e
da Semana Santa. Para evitar a propagação do Coronavírus, a Arquidiocese
determinou que as missas sejam celebradas nas paróquias, porém sem a
presença dos fiéis, e a suspensão das
celebrações públicas da Semana Santa,
como procissões e quaisquer eventos
que possam causar a aglomeração de

Quem pode receber o auxílio emergencial de R$600,00?
O Senado Federal aprovou nesta segunda-feira (30) o projeto que prevê repasse
emergencial de R$600,00 para trabalhadores
informais. Têm direito a receber o valor aqueles que comprovarem renda de meio salário
mínimo (R$519,50) por pessoa ou renda
familiar mensal de até três salários mínimos
(R$ 3117,00). A pessoa também não pode ter
recebido rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 em 2018.
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania de
Ouro Preto, as pessoas que já possuíam o
Cadastro Único até o dia 20/03/2020 terão
este sistema como mecanismo de análise.
As que ainda não são cadastradas, devem
aguardar o SISTEMA DIGITAL que será dis-

ponibilizado pelo Ministério da Cidadania.
Aqueles que já recebem benefício do INSS
ou LOAS, ou quem está no seguro-desemprego, não têm direito ao auxílio.
Quem já recebe o Benefício do Bolsa-família, poderá optar em continuar recebendo o
benefício ou passar a receber o auxílio emergencial.
Importante ressaltar que o benefício ainda
não pode ser resgatado. É preciso aguardar a
sanção do presidente da República, a emissão
do decreto e implementação do sistema digital.
Os ouro-pretanos que estiverem com dúvidas
podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação
e Cidadania pelo telefone 31 3552-5390, de 8h
às 14h, segunda a sexta-feira.
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pessoas neste período.
No dia 17 de março, a Arquidiocese de Mariana já havia se pronunciado
em Comunicado Oficial suspendendo
a presença dos fiéis nas missas cotidianas das paróquias e dando outras
orientações sobre os Sacramentos da
Igreja. Desta vez, o pronunciamento é
especificamente sobre a Semana Santa, a maior celebração tradicional da
fé dos católicos nas cidades da região,
sobretudo em Ouro Preto, onde os ritos
fazem parte da cultura local desde o século XVIII.
No Comunicado, Dom Airton José
dos Santos, Arcebispo Metropolitano
de Mariana, determina a suspensão das
celebrações públicas da Semana Santa:
“Ficam suspensos todos os atos externos típicos dessa época: procissões,
atos devocionais, encenações e quaisquer eventos que possam causar aglomeração de pessoas”.
Sendo assim, a Semana Santa deverá ser celebrada em cada paróquia,

sem a participação do povo. Os ritos
Setenário das Dores de Nossa Senhora,
Domingo de Ramos, e toda a Semana
Santa, desde os ritos da Segunda-feira
Santa até o Domingo de Páscoa serão
celebrados internamente nas paróquias.
Entretanto, os fiéis poderão acompanhar as celebrações de casa, pelos
meios de comunicação. Algumas paróquias já estão tendo as missas transmitidas pelas estações de rádio, canais de
TV e pelas redes sociais, como é o caso
da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e da Paróquia de Nossa Senhora
do Pilar, em Ouro Preto.
Ainda segundo o Comunicado Oficial, por ora, as procissões ficam transferidas para os dias 14 e 15 de setembro. “Aquelas expressões de piedade
popular e as procissões que enriquecem
os dias da Semana Santa ficam transferidas para os dias 14 de setembro (Festa da Exaltação da Santa Cruz) e 15 de
setembro (Memória de Nossa Senhora
das Dores)”.
Ane Souz

Arquidiocese de Mariana suspende oficialmente as
celebrações públicas da Semana Santa
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Não pensava, na produção desta série de textos, abordar outras
questões que não as diretamente ligadas à expansão da pandemia, suas consequências sociais, econômicas e políticas, depois
de atingir e alterar o quotidiano de cada pessoa em todo o mundo.
Até o momento (manhã de 28/03/2020) no mundo (177 países), são
mais de 600 mil contaminados e mais de 28 mil mortes, enquanto,
no Brasil (atingidas todas a unidades da federação) o número de
contaminados chega a 3.477 e o de mortes, 93. Com exceção da
China, foco original da doença, onde a proliferação chegou a zero,
mas recomeçou com entrada, no país, de contaminados de fora, no
restante do mundo, o coronavírus só tem avançado.
Interessante notar que, no hemisfério norte, de clima mais frio e
menor incidência da luz solar, entrando agora na primavera, a contaminação parece crescer com mais rapidez. Isso salta aos olhos
quando se comparam gráficos no mapa mundial. Diante disso, especialistas vislumbram, quiçá, um arrefecimento da proliferação, no
hemisfério sul, deixando então a doença de causar tantas vítimas,
como tem acontecido no hemisfério norte. Clima mais quente e mais
luz solar que, comprovadamente, favorece o sistema imunológico,
podem reduzir a contaminação por estas bandas. Se não falsa a impressão que se tem, diante do quadro na Ásia, Europa e América do
Norte, o coronavírus atingirá o Brasil, contaminando número menor
de pessoas e de forma menos grave, causando então menor número
de mortes, em comparação com o que ocorre naqueles continentes.
Junte-se ao fator clima, o fato de os profissionais da saúde, brasileiros, terem tido tempo de observar e aprender com o que ocorria
nos primeiros países alcançados pela pandemia. Estudos se adiantaram e recomendações foram antecipadas às autoridades. O isolamento social se estabeleceu logo que constatada a contaminação
comunitária, ainda que o número de contaminados não fosse real,
em razão do número insuficiente de testes realizados. O mais importante ainda é que a população, compreendendo e aceitando o
estado emergencial, no qual mergulhou o país, está a se comportar, disciplinadamente e de forma solidária, como convém nesses
momentos. Ressalte-se que a doença pode ser menos para uns e
mais grave para outros, sobretudo idosos e portadores de doenças
crônicas, que potencializam a COVID-19, mas ninguém é capaz de
prever o que pode lhe acontecer se contaminado pelo coronavírus.
Por isso, há que ter cuidados especiais sem, contudo, desesperar-se e entrar em pânico.
O correto é observar as recomendações oficiais e manter a
tranquilidade, bom descanso noturno, sem descurar a alimentação,
a mais saudável possível e sem bebida alcoólica; álcool só para a
higienização! Banho de sol e exercícios físicos complementam os
cuidados anteriores.
No Brasil, em clima de apreensão e comoção, a nota negativa vai para agentes políticos que, distanciando-se da ação unificada, exigida pelo bom senso, em prol de mais eficácia no controle
e avanço da doença no país, procuram satisfazer seu próprio ego
com iniciativas isoladas e destoantes. Fechamento de fronteiras
internas (estaduais e municipais) fechamento de rodovias e aeroportos, suspensão do transporte público, fechamento de restaurantes às margens das rodovias, foram alguma das iniciativas, que
extrapolaram a competência administrativa e entraram em choque
com os interesses coletivos. Só isso bastaria para confundir e prejudicar a população que, apreensiva porém disciplinada e solidária,
espera por ações conjuntas e eficazes, mas alguns chegaram ao
ponto da rebeldia, em claro confronto de natureza política, quando
o momento pede o esmaecimento das cores partidárias. Até lhes
parece que o coronavirus é também eleitor e, empolgados, tentam
ganhar sua simpatia para as próximas eleições! Ele, coronavírus, é
o inimigo comum e, por isso, deve ser combatido em ação comum.
Se, em lugar desse sistema político-partidário corrupto, tivéssemos
uma DEMOCRACIA ABERTA (sem partido) esse comportamento
dos agentes políticos poderia entrar numa das avaliações a cargo
do eleitorado, por meio do ponto positivo ou negativo, conforme o
pensamento de cada um. Comportamento incompatível, desvio de
conduta e corrupção de todo tipo são acobertados pelos partidos,
dentro do sistema vigente. Na DEMOCRACIA ABERTA, agentes
políticos estariam sob avaliação constante do eleitorado, que poderia destituí-los da mesma forma como os elegera. A dessintonia política, dentro da realidade vivida no momento, seria, certamente, fator
a levar o eleitorado a dar pontos negativos aos agentes políticos em
foco. No sistema vigente, eles podem fazer o que lhe dá na telha,
pois contam com o guarda-chuva de seu respectivo partido político.
Partidos Políticos já fizeram mal demais à humanidade!

Fundador: D. J. Rendeiro de Noronha
Diretora-Presidente e Editora Principal:
Paula Karacy Saliba Silva (MTB 14553/MG)
Redator: Paulo Felipe Noronha
Reportagem: Glauciene Oliveira
Contábil: Camêllo Contabilidade Ltda.
Publicitário: Roberto Lourenço
Colaboradores: Nylton Gomes Batista,
Élson Cruz, Priscilla Porto, Valdete Braga,
João de Carvalho, Rodolfo Koeppel,
Mauro Werkema, Adriano Cerqueira e
Josilaine Costa.
Circulação semanal e gratuita:
Ouro Preto, Itabirito, Mariana
e respectivos distritos
Redação e Administração:
R. Tombadouro 502, Cachoeira do Campo
(CEP 35410-000) Ouro Preto/MG
Tele/fax: (31) 3553-1699
e-mail: oliberalinconfidentes@gmail.com
e/ou jornaloliberal@msn.com

Site: www.jornaloliberal.net
Composição e Arte Final:
Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda.
CNPJ: 26.101.279/0001-93
Impressão: Sempre Editora Ltda.,
Av. Babita Camargos, 1645 - Cidade
Industrial, Contagem/MG
Tiragem desta Edição: 2 mil exemplares
Periodicidade: semanal
Registro Sindical: Sindijori nº134
Os pontos de vista em artigos
assinados e/ou publicitários não refletem
necessariamente a opinião deste jornal,
e são de inteira responsabilidade dos
seus signatários. A reprodução total ou
parcial é permitida, desde que citada a
fonte.

O LIBERAL Ed.1382 - Sexta-feira, 3 de abril/2020
www.jornaloliberal.net

2

CARTA AOS TEMPOS

Antonio Tuccílio*

Corte de salário de parlamentares é
essencial durante a pandemia de COVID-19
Recentemente, o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM/RJ) disse em entrevistas que está articulando proposta
com os partidos políticos para redução de salários de servidores. Ele
defende que, devido à crise mundial
que se instaurou com a pandemia da
COVID-19, essa é a hora de sacrifícios para diminuir gastos públicos.
Eu também concordo que é
hora de sacrifícios. Por essa razão,
tenho uma proposta melhor e mais
coerente que a dele: cortar salários e
benefícios de parlamentares. Vamos
aos números.
O salário de um parlamentar é
de R$ 33.763. Essa remuneração é
superior a 99% dos trabalhadores.
Além dessa alta quantia, parlamentares recebem R$ 4.253,00 de auxílio moradia, como se um salário
superior a R$ 33 mil não permitisse, com folga, arcar com custos de
aluguel. Há também verba de R$

111.675,59 para contratação de até
25 funcionários, que são escolhidos
a critério do próprio parlamentar.
O presidente da Câmara tem
direito a outras regalias, como carro
oficial com dois motoristas à disposição, gabinete exclusivo, residência oficial de 800 m², viagens em
aviões da Força Aérea Brasileira e
verbas para contratar 47 funcionários, além dos 25 que já tem direito,
que custam em torno de R$ 4,2 milhões por ano.
Apenas em 2019, o Congresso
gastou quase R$ 190 milhões com o
pagamento de despesas que incluem
alimentação, aluguel de veículos,
combustíveis (gasolina ou álcool),
passagens aéreas, entre outros. Somando todos os gastos, o Congresso
Nacional é o mais caro do mundo,
perdendo apenas para o dos EUA.
Com o número crescente de
casos de COVID-19, especialistas
acreditam que podem faltar recur-

sos para atender os doentes. Essa é
a oportunidade que a Câmara, liderada por Maia, tem de demonstrar o
seu patriotismo. Com a redução de
salários dos deputados seria possível comprar respiradores artificiais
suficientes para todas as Unidades
de Tratamento Intensivo (UTI).
Também seria possível construir
mais instalações médicas para recebimento de doentes e adquirir
milhões de testes para detecção da
presença do vírus.
Portanto, ao invés de cortar salários de servidores públicos, o que
seria desrespeitoso, desumano e
prejudicaria centenas de famílias,
Rodrigo Maia e os demais parlamentares devem abrir mão de parte
de seus salários e de suas regalias em
prol da saúde do povo brasileiro. Se
quiserem sacrifícios, que comecem
dando o exemplo.
*Presidente da Confederação Nacional
dos Servidores Públicos (CNSP)

Barragem Doutor em Ouro Preto
sobe para nível 2 de emergência
A barragem é de responsabilidade da mineradora Vale e pertencente
à Mina Timbopeba, localizada no distrito de Antônio Pereira
GLAUCIENE OLIVEIRA

A Vale acionou, nesta quarta-feira (1) o nível 2 do Plano de Ação de
Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM) para a Barragem Doutor, da mina Timbopeba, localizada
no distrito de Antônio Pereira, em
Ouro Preto, que fica a cerca de 40 km
da sede.
Segundo a Vale, a medida é preventiva e ocorre em função da adoção de critérios mais conservadores
para determinar a condição de segurança da estrutura. “É importante
destacar que não houve alterações
físicas na barragem, mas sim uma
nova interpretação do auditor. Além
disso, desde a elevação para nível 1
a Vale tem feito ações contínuas para
reforçar a segurança da barragem”,
salientou em nota.
Remoção das famílias
De acordo com a Vale, a realocação preventiva das famílias que residem nas áreas próximas à Barragem
Doutor já está sendo realizada desde
o dia 14 de fevereiro de 2020, processo necessário para dar início às obras
de descaracterização da estrutura.
Com a elevação do nível de risco, a
evacuação das pessoas que estão na
Zona de Autossalvamento da Barragem (ZAS) continua normalmente,
o processo está previsto para ser concluído até o final de abril.
A empresa afirmou ainda que 11
das 78 famílias já foram realocadas
para hotéis ou moradias provisórias
disponibilizadas pela Vale, conforme suas escolhas. “A operação está
sendo conduzida pela Defesa Civil
com o apoio da Vale. Cerca de 200
animais, no total, também receberão
acolhimento até que possam ser devolvidos aos seus donos”, acrescentou em nota.
A Equipe de reportagem do
Jornal O LIBERAL entrou em
contato com algumas pessoas da
comunidade de Antônio Pereira e da
Vila Samarco que afirmaram estarem
indignadas com os últimos acontecimentos. A resistência acontece, pois
no dia 19 de março a Vale comunicou

que as atividades de realocação preventiva das famílias seriam suspensas devido às medidas preventivas
contra o Coronavírus, porque boa
parte das pessoas que precisam ser
removidas são idosas e fazem parte
dos grupos de risco da doença. “Como comunidade atingida, esperamos
que a justiça impeça a Vale de fazer
isso neste momento, onde somos
obrigados a ficar em casa, para preservar nossas vidas. É uma completa
falta de respeito conosco”, destacou
indignada Adilaine Melo, moradora
da Vila Samarco.
Sobre este assunto a Vale informou que “o cronograma de remoção
das famílias da ZAS segue, até o final
de abril, cumprindo os protocolos
de saúde e segurança recomendados
diante do quadro de pandemia do Coronavírus (COVID-19)”.
Maria Helena Ferreira, moradora
da Vila Samarco, afirma que a falta
de diálogo e inflexibilidade por parte
da Vale são outros problemas recorrentes que a comunidade enfrenta.
“Nós estamos cientes da necessidade
de sairmos das nossas casas que estão
nas áreas de risco, não estamos resistindo a isso. O que nós não queremos
é que tudo ocorra exatamente como a
Vale quer, sem ouvir nossas opiniões.
A Vale quer impor tudo para nós, mas
não é assim que funciona, a empresa
tem que nos ouvir, conversar mais
abertamente e entender a nossa realidade. Além disso, geralmente não re-

cebemos as informações com clareza
e rapidez, a elevação do nível, por
exemplo, surgiu inesperadamente”,
salientou.
Desativação da barragem
Além do processo de retirada
das famílias, a mineradora vai realizar também o descomissionamento e
descaracterização da barragem, estes
dois procedimentos têm como objetivo a desativação por completo da
estrutura, que já não recebe rejeitos
desde março de 2019.
De acordo com a Vale, as obras
de desativação estão programadas
para começar ainda no primeiro semestre deste ano e terão uma duração
média de 7 anos.
Segundo o engenheiro responsável, Frank Pereira, o primeiro passo
já teve início, que é a retirada da água
de dentro da estrutura e a instalação
de um sistema de bombeamento, para
assim aumentar o fator de segurança
no local. De acordo com Frank, em
seguida será feita a construção de um
vertedouro, em uma elevação mais
baixa, para garantir que nenhuma
água de chuva seja represada na estrutura. “Posteriormente, será construído
também um aterro à jusante da barragem, para garantirmos, a longo prazo,
que aquela estrutura geotécnica não
terá risco de ruptura. As obras durarão
cerca de 7 anos, tempo necessário para
concluirmos por completo a desativação desta barragem, de forma segura e
cuidadosa” afirmou.
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº024/2020, Artigo 24,
inciso I, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das obras e
serviços para a execução de rede pluvial
e pavimentação poliédrica na Rua das
Palmeiras (rua da Olaria), no distrito
de Amarantina, no valor total de R$
32.078,51, tendo como favorecida a empresa Malzira Augusta da Silva, CNPJ
33.773.380/0001-56. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº025/2020, Artigo 24,
inciso I, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das obras e
serviços para a execução de calçamento poliédrico na rua João Gonçalves
de Matos e muro de contenção na rua
das Palmeiras - distrito de Amarantina, no valor total de R$ 31.852,51,
tendo como favorecida a empresa
Malzira Augusta da Silva, CNPJ
33.773.380/0001-56. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº026/2020, Artigo 24,
inciso I, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
mão de obra, materiais e equipamentos,
para a execução de reforma da Escola
Municipal Washington de Araújo Dias
- São Bartolomeu, no valor total de
R$ 31.623,71, tendo como favorecida
a empresa Elias e Lomas Construção,
Comércio e Serviços Ltda ME, CNPJ
10.678.036/0001-82. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o RESULTADO de habilitação e proposta de preços do Convite
nº001/2020 – contratação de empresa
especializada em serviços de manutenção – serviços de roçado/capina, e limpeza em escolas e creches do Município
de Ouro Preto / MG. Empresa vencedora RIJ Construções Eireli - ME – CNPJ:
19.312.302/0001-23, que ofertou o
valor global de R$ 154.193,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de
Licitação nº028/2020, Artigo 24, inciso
II, que tem por objeto o fornecimento
de refeições, almoço e jantar para atendimento a Polícia Militar, Polícia Civil
e Bombeiros, durante o Carnaval 2020,
tendo como favorecida a empresa: Restaurante & Lanchonete Terra de Minas
Ltda ME, CNPJ 07.110.188/0001-70,
no valor de R$ 17.500,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº001/2020, Artigo 25, Inciso II,
da Lei 8.666/93 - contratação de shows
artísticos da Banda Fundo de Panela,
para atender a demanda de eventos do
Município de Ouro Preto, com o valor
global de R$ 7.000,00, tendo como
favorecida a empresa José dos Reis da
Silva Filho – CNPJ: 27.601.678/000186. Superintendência de Compras e
Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº 035/2020, Artigo 25, Caput , da
Lei 8.666/93 - contratação de empresa
para fornecimento de vale transportes
destinados aos servidores da Prefeitura
Municipal de Ouro Preto. Linhas Antonio Pereira x Mariana; Itabirito x Ouro
Preto; Ouro Preto x Mariana e Saramenha x Mariana, com o valor global de
R$ 698.445,60, tendo como favorecida
a empresa Transcotta Agência de Viagens LTDA – CNPJ: 20.827.952/000190. Superintendência de Compras e
Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº037/2020, Artigo 25, Inciso
III, da Lei 8.666/93 - contratação de
Gisele Couto e Banda, para atender
a demanda de eventos do Município
de Ouro Preto, com o valor global de
R$ 5.000,00, tendo como favorecida a
empresa Gisele Couto Pereira – CNPJ:
24.557.643/0001-07. Superintendência
de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº038/2020, Artigo 25, Inciso
III, da Lei 8.666/93 - contratação da
Incrível Banda, para atender a demanda
de eventos do Município de Ouro Preto, com o valor global de R$ 4.000,00,
tendo como favorecida a empresa Felipe
Borges Papa – CNPJ: 28.507.826/000160. Superintendência de Compras e
Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Adesão nº
005/2020, referente à adesão a ata de
registro de preços do Processo Licitatório nº024/2019 do Pregão Presencial
nº 018/2019, celebrado pelo Consórcio
Público para Desenvolvimento do Alto
Paraopeba – CODAP e a empresa Locadora Terramares Ltda, cujo objeto é
a contratação de empresa para serviços
de engenharia consistentes na prestação de serviços de demolição, terraplenagem, obras de arte, drenagem,
pavimentação, obras complementares,
recuperação e manutenção de rede
viária, visando atender o município de
Ouro Preto, com o valor global de R$
23.667.362,09. Superintendência de
Compras e Licitações.
Extrato de Contratos

Maria do Carmo Teixeira de Melo.
Dispensa 127/2019. Objeto: 1º aditivo
do valor. Valor: R$ 1.134,00. DO: 02.0
1.01.04.122.0007.2009.3390.3900FR
100FP86.
Flora MAM Produtos e Serviços.
Convite 13/2019. Objeto: Rescisão do
Contrato administrativo a partir do dia
06/03/2020.
Maria do Carmo Teixeira de Melo. Dispensa 127/2019. Objeto: 1º
aditivo do valor. Valor: R$ 1.134,00.
DO:02.01.01.04.122.0007.2009.3390.
3900FR100FP86.
Inovar Construções e Comércio
LTDA. Convite 015/2019. Objeto: 1º
aditivo do prazo. Vigência: 02 meses.
Vencimento: 27/04/2020.
Alvorada Construções LTDA. ME.
Convite 033/2019. Objeto: Contratação
de empresa de engenharia especializada
para a execução, com fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos, para a reforma da quadra do Bairro
Santa Cruz, localizada na Rua das Orquídeas – Santa Cruz. Vigência: 04 meses. Vencimento: 05/07/2020. Valor: R$
56.571,38. DO: 02.13.01.27.812.0094.
1263.4.4.90.51.00 FR: 100 Ficha: 815.
Malleo Engenharia LTDA. Convite
032/2019. Objeto: Contratação de empresa para reforma de muros, portões
e construção de garagens cobertas para
os veículos da 2ª Cia do 1º Batalhão de
Bombeiros de Ouro Preto. Vigência: 04
meses. Vencimento: 13/07//2020. Valor:
R$ 252.816,55. DO: 02.08.03.13.391.0
044.2238.44905100. FR100. FICHA 45
1.02.08.03.13.391.0044.2238.4490510
0. FR124. FICHA 451.
Inovar Construções e Comércio LTDA. – ME. Concorrência Pública
02/2018. Objeto: 3º aditivo do valor.
Valor: R$ 646.385,26.
Acauã Luthor de Souza Rocha. Inexigibilidade 012/2020. Objeto: a contratação de shows artísticos da Banda
Ases do Samba para atender a demanda
de eventos do Município. Vigência: 03
meses. Vencimento: 14/05/2020. Valor:
R$ 8.600,00. DO: 02.009.001.23.695.0
059.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Alex Saraiva Ambrosio. Inexigibilidade 004/2020. Objeto: contratação de
shows artísticos da Banda Kazahara para atender a demanda de eventos do Município. Vigência: 03 meses. Vencimento: 07/05/2020. Valor: R$ 10.000,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.339
0.3900 FR100 FP0470.
Luiz Cláudio Alves Viana. Inexigibilidade 026/2020. Objeto: contratação
shows artísticos da Banda Rosa Norte
para atender a demanda de eventos do
Município. Vigência: 03 meses. Vencimento: 17/05/2020. Valor: R$ 4.000,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.339
0.3900 FR100 FP0470.
Pedro Henrique Aquino dos Santos.
Inexigibilidade 019/2020. Objeto:
contratação shows artísticos do Grupo
Supremacia para atender a demanda de
eventos do Município. Vigência: 04 me-
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ses. Vencimento: 13/06/2020. Valor: R$
3.500,00. DO: 02.009.001.23.695.0059.
2270.3390.3900 FR100 FP0470.
Kelly Cristina Pereira Costa. Inexigibilidade 016/2020. Objeto: contratação
de shows artísticos da banda Tindolelê
para atender a demanda de eventos do
Município. Vigência: 03 meses. Vencimento: 13/05/2020. Valor: R$ 3.500,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.339
0.3900 FR100 FP0470.
Bauxita Auto Peças & Pneus LTDA
– EPP. Objeto: 3º aditivo do prazo e do
valor.Vigência: 12 meses. Vencimento:
04/02/2021. Valor: R$ 166.301,35. DO:
02.06.01.04.122.0021.2030.3390.3000
FR 100FP 192; 02.06.01.04.122.0021.2
030.3390.3000FR 100FP 193; 02.15.01.
10.122.0063.2104.3390.3000FR 102FP
888; 02.15.01.10.122.0063.2104.3390.3
000FR 102FP 893.
Cooperativa de Serviços e Transporte do Brasil CSTB. Adesão 03/2020.
Objeto: Contratação de empresa de
locação de veículos, incluindo manutenção, combustível, seguro total e rastreador veicular com gerenciamento 24
horas. Vigência: 08 meses. Vencimento:
02/09/2020. Valor: R$ 560.985,60. DO:
02.14.01.26.782.0073.2136.3.3.90.39.0
0 FR100 Ficha 875; 02.15.01.10.122.00
63.2104.3.3.90.39.00 FR102 Ficha 893
Karina Cristine de Sousa Inexigibilidade 014/2020. Objeto: contratação de
shows artísticos da banda Mikareteiros
para atender a demanda de eventos do
Município. Vigência: 04 meses. Vencimento: 13/06/2020. Valor: R$ 8.000,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.339
0.3900 FR100 FP0470.
Taynan Ezequiel da Silva Barbosa.
Inexigibilidade 013/2020. Objeto:
contratação shows artísticos de Toninho
Barbosa e Banda para atender a demanda de eventos do Município. Vigência:
04 meses. Vencimento: 27/05/2020.
Valor: R$ 15.000,00. DO: 02.009.001
.23.695.0059.2270.3390.3900 FR100
FP0470.
Taynan Ezequiel da Silva Barbosa.
Inexigibilidade 027/2020. Objeto: contratação shows artísticos da Banda Anjo
para atender a demanda de eventos do
Município. Vigência: 03 meses. Vencimento: 27/05/2020. Valor: R$ 5.000,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.339
0.3900 FR100 FP0470.
Taynan Ezequiel da Silva Barbosa.
Inexigibilidade 053/2019. Objeto:
Rescisão Contratual a partir do dia
20/12/2019.

Palmeiras, no Distrito de Amarantina. Vigência: 04 meses. Vencimento: 27/07/2020.
Valor: R$ 31.852,51. DO: 02.014.001.15.4
52.0140.1265.4490.5100. FR100 FP864.
Malzira Augusta da Silva Pereira. Dispensa 024/2020. Objeto: contratação de
empresa de engenharia para a execução,
com fornecimento total de materiais e equipamentos, das e obras e serviços para a execução de rede pluvial e pavimentação poliédrica na Rua das Palmeiras (Rua da Olaria)
no Distrito de Amarantina. Vigência: 04
meses. Vencimento: 24/07/2020. Valor: R$
32.078,51. DO: 02.014.001.15.452.0140.12
65.4490.5100. FR100 FP864.
Elias e Lomas Construção, Comércio e
Serviços LTDA-ME. Dispensa 026/2020.
Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada na execução, com fornecimento total de mão de obra, materiais e
equipamentos, para a execução de reforma
da Escola Municipal Whashington de Araújo Dias. Vigência: 04 meses. Vencimento:
21/06/2020. Valor: R$ 31.623,71. DO: 02.0
7.001.12.365.0035.104933903900 FR101
FP 299.
Universidade Federal de Ouro Preto.
Dispensa 027/2019. Objeto: 1º aditivo do
valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento: 01/03/2021. Valor: R$752.640,00.
DO: 02.15.01.10.302.0065.2.120.3390.390
0FR102 FP979.
Universidade Federal de Ouro Preto.
Dispensa 028/2019. Objeto: 1º aditivo do
valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento: 01/03/2021. Valor: R$360.000,00.
DO: 02.15.01.10.302.0065.2.120.3390.390
0FR102 FP979.
Universidade Federal de Ouro Preto.
Dispensa 029/2019. Objeto: 1º aditivo do
valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento: 01/03/2021. Valor: R$87.600,00.
DO: 02.15.01.10.302.0065.2.120.3390.39
00FR102 FP979.
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Rádio Acaiaca LTDA. EPP. Credenciamento 006/2014. Objeto: 8º aditivo
do valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento: 02/01/2021. Valor: R$
225.000,00. DO: 02.01.01.04.131.0008.
2008.3390.3900 FR100 FP93.
Laboratório Vanderley Machado.
Pregão Presencial 28/2018. Objeto:
Rescisão Contratual a partir do dia
29/01/2020.
FHM Comércio Eireli – ME. Dispensa 019/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das obras
e serviços para a complementação e
adequação da rede de drenagem pluvial
na Rua Carlos Tomás, bairro Antônio
Dias. Vigência: 06 meses. Vencimento:
31/07/2020. Valor: R$ 19.799,14. DO:
02.014.001.15.451.0070.1079
4490
5100 FR100 FP 852.
Construtora Santos e Martins LTDA.
Dispensa 022/2020. 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 emergenciais de demolição e reconstituição
de muro de contenção na Rua Padre
Antônio Gabriel de Carvalho, Antônio
Dias. Vigência: 06 meses. Vencimento:
17/08/2020. Valor: R$ 24.682,62. DO:
02.14.01.15.451.0070.1079 4490 5100
FR100 FP 852.
Malzira Augusta da Silva Pereira.
Dispensa 025/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das e obras e
serviços para a execução de calçamento
poliédrico na Rua João Gonçalves de
Matos e muro de contenção na Rua das
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Lar São Vicente de Paulo necessita de doações para prevenir risco da Covid-19 - Devido à pandemia,
o Lar São Vicente de Paulo, em Ouro Preto, necessita de doações para residentes e profissionais de saúde
que trabalham no lar que abriga 63 idosos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pessoas
acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos e quem tem insuficiência cardíaca, renal ou respiratória crônica
podem ficar mais expostos e ter complicações decorrentes da Covid-19. Para Geraldo Magela Caetano,
presidente do Lar São Vicente de Paulo, as doações servirão para garantir a saúde e o bem-estar dos idosos.
“No momento não temos nenhum caso confirmado, mas a doação é necessária para prevenir e auxiliar
também o trabalho dos cuidadores e dos funcionários do lar”, relata Magela. Como medida preventiva, a
Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto cancelou as visitas aos idosos. O Lar São Vicente de Paulo
necessita de doações como álcool em gel, máscaras de proteção respiratória e luvas cirúrgicas. As doações
podem ser feitas no Lar São Vicente de Paulo, R. Furtado de Menezes, 49, bairro Cabeças, Ouro Preto.
Informações para doações pelo tel: (31) 3551-1044.

Facebook: @coletivooutropreto
Instagram: @outro_preto
E-mail: contato.outropreto@gmail.com

Vidas Importam?
Quais? - A lição
de Obaluaiyê
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Parece mentira. Há pouco mais de um
mês, a gente podia se encontrar, se abraçar, sair com as amigas e os amigos... A
crise sanitária ocasionada pela pandemia
do novo Coronavírus vem modificando
nossos modos de ser e estar com o outro. Mais do que isso, revela
problemas estruturais, sobretudo com relação ao governo federal
(mais precisamente na figura do presidente) que nega a gravidade
da situação, faz jogo com a liberação de verbas direcionadas aos
trabalhadores informais, além de propor uma MP que permite às
empresas o corte de até 100% dos salários de trabalhadores formais, por até dois meses. O que dizer da PEC do teto de gastos,
que há pouco tempo limitou os gastos com a saúde e a educação?
Poderíamos dizer também do processo de terceirização dos serviços de saúde e sanitários que acontecem em todo o país, o fechamento das Upas e tantas outras coisas...
A ausência de políticas públicas mais democráticas no campo da
saúde, nos leva a questionar: Vidas importam? Se importam, quais
vidas são dignas de luto? Quais mortes têm a capacidade de emocionar grande parte da população ou de chamar a atenção dos meios
de comunicação?
Inicialmente, a maioria das pessoas que contraíram o novo Coronavírus integravam a parte rica da população mundial. Não à toa,
os meios de comunicação, a todo momento, falam da situação devastadora em países considerados de primeiro mundo como Itália,
Espanha e Estados Unidos. No Brasil, o número de contaminados
testados já passam de milhares e de mortes são centenas. No entanto, a cobertura jornalística de grande parte da imprensa tende a
privilegiar e a se espantar com os números de mortes e infectados da
parte rica da população. Na economia, os esforços do governo federal, por exemplo, são quase que exclusivos a grandes empresários,
multinacionais e bancos.
E os mais pobres? Como ficam? Como ficam os moradores das
periferias do Brasil? Como ficam os pretos e pretas? Quais medidas
protetivas destinadas à população indígena? Quais planos de ação
estão sendo implementados para atender as demandas dos mais
desprivilegiados? Qual a real situação dos países do continente africano, sobretudo da África subsaariana? E os países vizinhos? É como se a vida de pobres, pretos, latinos, indígenas e tantos outros não
importassem para a parte rica do mundo. É como se nós não fossemos dignos de lágrimas. Como se o sofrimento de nossos pais, mães
e irmãos não valessem nada para aqueles que estão no comando. É
como se não tivéssemos nomes. Já parou para pensar nisso?
Um dos mitos do candomblé, diz que certo dia, Obaluaiyê, orixá
da doença e da cura, caminhava pelo mundo, quando sentiu fome
e pediu às pessoas de uma aldeia que lhe dessem comida e água.
Assustadas com a figura dele, coberto, desde a cabeça até os pés,
com palhas, expulsaram-no da aldeia. Obaluayiê, triste e angustiado,
saiu do povoado e continuou caminhando. Durante este tempo, os
dias esquentaram, o sol queimou plantações, as mulheres ficaram
estéreis, as crianças cheias de varíola e os homens doentes. Acreditando que o desconhecido coberto de palha amaldiçoara o lugar,
imploraram seu perdão e pediram que ele novamente pisasse na terra seca. Ainda com fome e sede, Obaluayiê atendeu ao pedido dos
moradores do lugar e novamente entrou na aldeia, fazendo com que
todo o mal acabasse. Então as pessoas o alimentaram e lhe deram
de beber. Foi quando Obaluayiê disse que jamais negassem alimento
e água a quem quer que fosse, tivesse a aparência que tivesse.
Esta passagem ensina que é preciso solidariedade entre as pessoas e responsabilidade dos gestores públicos, especialmente em
tempos como este que vivemos. Afinal, é nossa força que move o
município, o estado e o país. E se os governantes não nos enxergam
como cidadãos dignos de atenção, devemos mostrar a eles que estamos atentos e que nós também somos Obaluaiyê.
Para saber mais sobre as ações do Coletivo Outro Preto, sigas
nossas redes: Instagram: outro_preto. facebook: coletivooutropreto.
Youtube: Coletivo Outro Preto.
Errata: na última edição da coluna, erramos o nome de uma profissão. Pedimos desculpas a todos os “Guias de Turismo” pelo erro.
Dú do Veloso - Coordenador Geral do Coletivo Outro Preto

-feira, 3 de abril/2020
O LIBERAL Ed.1382 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net
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Procon Ouro Preto alerta:
aumentos abusivos de preços
em razão da pandemia é CRIME
A equipe do Procon Ouro Preto
percorreu os estabelecimentos comerciais do município para verificar possíveis abusos nos aumentos
de preços nos produtos. De acordo
com o órgão, que é ligado ao Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG) a elevação do preço de
produtos e serviços visando ampliar lucros em razão da necessidade do consumidor, ainda mais neste
momento de grandes dificuldades
e em meio às medidas de segurança adotadas em razão do surto do

coronavírus, pode ser considerada
crime contra a economia popular.
De acordo com a Lei Federal
1.521/51, os infratores estão sujeitos a penalidades que podem variar
de seis meses a dois anos de detenção, além de multa.
Alguns estabelecimentos atribuem os aumentos às mudanças
praticadas por seus fornecedores.
No entanto, o consumidor que
flagrar abusos deve registrar denúncia nos órgãos de defesa do
consumidor.

O Procon recomenda aos consumidores que sempre guardem
comprovantes, como cupons ou
notas fiscais, e indiquem nas queixas registradas o nome, endereço
do estabelecimento e a data da
compra realizada.
Informações sobre as ações
e serviços do Procon Ouro Preto podem ser solicitadas pelo
telefone (31) 98600-8225, pelo
Whatsapp (31) 97304-9800, ou
pelo e-mail procon@ouropreto.
mg.gov.br

Em tempos de pandemia, animais
de rua clamam por solidariedade
Wellington Silva

Prefeitura e Polícia
Militar realizam ação
de conscientização
sobre coronavírus

Um cachorro sadio abrigado em uma casa pode
viver em média 17 anos. Nas ruas, essa expectativa
de vida chega a ser três vezes menor. Os perigos são
muitos. Sozinhos e sem proteção, eles estão sujeitos
a atropelamentos, agressões, doenças, envenenamento
e agora, nesse período de pandemia do coronavírus,
também a morrerem de fome, já que com os restaurantes e bares fechados, diminui consideravelmente a
chance de serem alimentados.
A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de
Ouro Preto está atendendo somente os casos de urgência, que são os de atropelamento, enfermidade muito
grave, ou fêmeas com filhotes na rua.
A UVZ não abriga os animais como era feito anteriormente. Os animais que são recolhidos são vacinados, vermifugados e castrados. Após a esterilização,
ficam disponíveis para a adoção por 30 dias. Caso não
seja adotado, o animal volta para o local de origem do
recolhimento.
A solicitação de atendimento emergencial na Unidade de Vigilância de Zoonoses está sendo feito pelo
telefone 3559-3294, no horário de 9h às 15h.
A recomendação é de que quem puder, coloque
ração e água próximo às suas residências para que os
animais de rua possam se alimentar.
Animais domésticos e o coronavírus
Segundo o comitê científico e de saúde única da
WSAVA (Associação Mundial de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais) e a OMS (Organização
Mundial da Saúde), não há evidências de que animais
de estimação (cães e gatos) possam ser infectados pelo
novo coronavírus ou transmitir a covid-19.
Solidariedade
Quantas vezes você já cruzou com um cãozinho
ou gatinho faminto na rua? Andar com saquinhos de
ração sempre na bolsa, mochila ou no carro é uma ótima forma de aliviar a fome desse animalzinho. Sempre que possível, ofereça também água fresca.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
tem sido uma importante aliada da Prefeitura
de Ouro Preto para o cumprimento dos decretos e portarias municipais sobre o combate ao coronavírus.
Num esforço para impedir a disseminação da Covid-19 no município, viaturas com
avisos sonoros rodam por toda a cidade emitindo alertas para as pessoas ficarem em casa. “A luta contra é de todos. A Polícia Militar
tem sido parceira da Prefeitura. As patrulhas
têm ido às ruas orientando a população para
que permaneça em casa e tem ajudado muito no enfrentamento ao vírus. Contar com a
parceria da PM torna o trabalho ainda mais
efetivo”, avalia Júlio Pimenta, prefeito de Ouro Preto.
O patrulhamento de rotina da PMMG sofreu alteração desde o dia 20 de março. Foi
intensificado em todos os turnos de serviço, e
as viaturas estão mantendo ligado o sistema
de iluminação vermelha (giroflex) e o acionamento da sirene, de forma intermitente, tem o
objetivo de potencializar a sensação de segurança da população. O sinal sonoro utilizado
pelas viaturas trata-se de uma ordem para
que as pessoas retornem ou permaneçam
em suas residências.
Segundo o tenente coronel Ademir Siqueira de Faria, comandante do 52º BPM,
a Polícia Militar fez um remanejamento do
seu efetivo para intensificar as rondas nas
ruas, focando nas ações preventivas. “Estamos orientando a população para que fique
em casa. Redirecionamos as viaturas para
a proximidade do hospital, das unidades de
pronto atendimento e dos estabelecimentos de comércios essenciais, para garantir a
segurança de todo o serviço que é prestado
pelo município ao cidadão”, frisou ele. “Contem conosco, contem com a Polícia Militar,
estamos trabalhando sempre para que o bem
comum, o bem das pessoas, seja preservado. Vamos sair desta pandemia mais fortes
do que entramos”, concluiu o comandante.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

A política em tempos
de pandemia

O ano de 2020 foi atingido por um agente infeccioso, o “Corona
vírus”, que possui um grande poder de disseminação, a ponto de
em questões de semanas estar presente na maior parte da população das cidades do país atingido.
A taxa de letalidade do Corona vírus, de acordo com as informações disseminadas nos meios de comunicação, varia de 1% a
10% da população atingida (os 10% são referentes à Itália, mas
há muitos alertas que essa taxa possa estar superestimada). De
qualquer modo, como o vírus atinge um grande contingente de pessoas, o número de mortes, em termos absolutos (isto é, a contagem
de mortos pela doença) é muito alto. Além disso, o alto número de
infectados pode estressar a capacidade instalada de leitos hospitalares, de respiradouros, de máscaras que os agentes de saúde
devem usar, enfim, pode causar o estrangulamento do sistema de
saúde do país.
A consequência é que as famílias dos atingidos pela doença,
os profissionais da saúde e os diferentes setores da sociedade que
entram em contato com o impacto da infecção se tornam um poderoso grupo de pressão política que demandará do governo medidas
urgentes para enfrentar a doença. Como o seu impacto se faz na
base de um alto poder de contágio, a pressão política é no sentido
de conter essa expansão e as fórmulas pensadas invariavelmente
indicam medidas de reclusão dos indivíduos em suas casas, desde medidas radicais de quarentena a medidas menos dramáticas,
permitindo que indivíduos comprovadamente não infectados continuem sua vida normal e, para aqueles testados positivamente com
a infecção, será imposta a reclusão domiciliar.
Não há como discutir a legitimidade dessa demanda, afinal,
é a saúde de milhões de pessoas que está sendo protegida com
essa medida. Os governos dos países atuais, na sua maioria efetivamente democráticos - e não totalitários, como a China - devem
responder a essa pressão, que é feita por um significativo percentual da população. Sendo assim, medidas adotadas por governos
democráticos atingidos pela pandemia tendem a ser copiados pelos
governos dos países atingidos posteriormente. Nesse sentido, a reclusão domiciliar tem sido a medida mais recorrentemente adotada.
Mas o cobertor é curto. Quando um grande volume de indivíduos são instados a permanecer reclusos em suas casas, esses
indivíduos deixarão de ser, regularmente, consumidores, trabalhadores ou produtores de muitos produtos e serviços da sua antiga
rotina não reclusa. As atividades econômicas de micro, pequenos,
médios e grandes empresários será diretamente atingida por essa
súbita mudança de rotina diária de milhões de indivíduos. O recolhimento domiciliar impõe um freio efetivo nas diferentes atividades
econômicas do país atingido pela pandemia.
A consequência direta dessa súbita mudança da rotina de milhões de consumidores, trabalhadores e produtores é uma crise
econômica, decorrente da queda da atividade econômica. Os micro, pequenos e médios empresários terão menores condições de
enfrentar a mudança de rotina que os grandes empresários, mas
mesmos estes terão que adotar medidas emergenciais de contingência, isto é, de enfrentamento da queda de receita decorrente da
reclusão domiciliar. Por mais que medidas emergenciais de liberação de crédito, de suspensão de cobrança de impostos e taxas por
parte do governo aliviem o caixa das empresas, o fato é que a economia entrará em recessão, quando não em depressão, e isso irá
acontecer meses depois da crise da pandemia ter passado. E, vale
lembrar, uma crise econômica dessa magnitude produz milhares,
ou milhões, de mortes.
O impacto da queda da atividade econômica será imediato para um grande percentual da população em idade economicamente
ativa, que segundo estudos de epidemiologia é a menor atingida
pela doença causada pelo vírus. Consequentemente, esses setores pressionarão o governo para que ele aja para impedir o colapso
da economia, e terão fortes argumentos a apresentar, como a fome, a miséria e o desemprego que serão gerados pela reclusão.
Independente de se querer fazer juízo de qual dos lados têm mais
razão, o fato é que os dois lados pressionarão o sistema representativo – lembro que não estou falando de regimes totalitários, como o
Chinês – para que atenda suas demandas. Esse fato explica o comportamento dos governos efetivamente democráticos nessa crise
da pandemia, que têm agido de modo inconsistente e pendular, ora
impondo medidas de reclusão domiciliar, ora aliviando esse regime.
De um lado, o enfrentamento da morte de muitos cidadãos decorrentes da crise da saúde pública. De outro lado, o enfrentamento
da miséria e da crise econômica decorrentes das medidas de enfrentamento da crise na saúde. Qual lado escolher? Por enquanto,
os governos têm feito escolhas não definitivas e aparentemente
contraditórias. Afinal, são democracias.
Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP
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Prefeito de Mariana anuncia compra
de 6 mil cestas básicas para alunos
da rede municipal de ensino
Na última quarta-feira (01),
o prefeito Duarte Júnior anunciou a compra de 6 mil cestas
básicas que serão destinadas aos
grupos familiares dos alunos
que estão matriculados na rede
municipal de ensino. Contendo
21 itens, com diversos produtos
alimentícios e de higiene pessoal, os mantimentos serão distribuídos diretamente nas escolas,
em uma ação coordenada entre
as secretarias de Desenvolvimento Social e Educação.
As cestas são de fundamental importância para garantir a
alimentação e saúde dos alunos.
Segundo o prefeito Duarte, o
núcleo familiar que tenha alunos devidamente matriculados
na rede municipal será atendido.
“Sabemos que existem muitos
alunos que só comem porque
vão para a escola, alunos que
se encontram em estado de vulnerabilidade social. Esta ação é
voltada para ele e sua família,
para que possam se alimentar
bem”, afirmou.
A entrega está prevista para começar no dia 10 de abril.
Para a retirada será necessária
a apresentação dos seguintes
documentos: carteira de identidade e CPF, comprovante de residência, certidão de nascimen-

to ou carteira de identidade do
aluno. É importante frisar que
só terão direito à cesta os alunos
que estão devidamente matriculados e frequentes no ano letivo
de 2020.
Todos as cestas terão a seguinte composição: 1 pacote de
açúcar; 2 pacotes de arroz; 1 pacote de biscoito cream-cracker;
1 pacote de biscoito maisena; 1
extrato de tomate; 1 pacote farinha de trigo; 2 pacotes de feijão
carioca; 1 pacote de fubá de milho; 2 pacotes de leite em pó; 1
pacote de macarrão espaguete; 1
pacote de macarrão parafuso; 1
óleo de soja; 1 pacote de pó de
café; 1 pacote de sal; 2 latas de

seleta de legumes; 2 sardinhas
em conserva; 1 pacote de canjiquinha; 2 sabonetes; 1 pacote
sabão em pó; 2 cremes dentais
e 2 pacotes de papel higiênico.
Fortalecimento do comércio
local - Pensando também nas
medidas para que o comércio
local seja assistido, a Prefeitura
abriu um chamamento público
a todos os empresários de Mariana que tenham interesse em
disponibilizar os mantimentos.
Com isso, todos os mercados e
supermercados, que estejam devidamente legalizados, poderão
fornecer os produtos para a Prefeitura mediante a sua disponibilidade de estoque.

Para prevenir a propagação da
COVID-19, a Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de
Saúde, e tendo as recomendações
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), começou
na tarde desta quarta-feira (01) a
desinfecção de locais com grande
fluxo de pessoas na cidade.
Os pontos que estão recebendo, de imediato, a desinfecção são
os principais pontos do município,
onde ainda há maior circulação.
São eles: Terminal Turístico, portas dos bancos, portas das UBS,
Previne,Pronto Atendimento, ponto de ônibus, INSS e porta da delegacia. A equipe da Vigilância em
Saúde fará a desinfecção destes
locais usando uma solução de hipoclorito de sódio que é recomendado pela ANVISA para estes fins.
Os profissionais estão devidamen-

te equipados com luvas, máscaras,
aventais, entre outros EPI’s.
Anvisa - De acordo com a nota técnica nº 22/2020 da ANVISA,
a desinfecção refere-se ao uso de
produtos químicos para matar ger-

mes em superfícies. Esse processo
não limpa necessariamente superfícies sujas, mas ao matar germes
em uma superfície após a limpeza,
ele pode reduzir ainda mais o risco
de propagação de infecções.

Mariana realiza desinfecção em
pontos estratégicos da cidade

Secretaria de Fazenda informa sobre prazos e atos
de cobrança durante a pandemia do Coronavírus

O Município de Mariana, pensando na saúde, segurança e estabilidade financeira de sua população, vem realizando
diversas ações para conter a disseminação do vírus covid-19 em nossa cidade. Seguindo as diretrizes da Organização
Mundial de Saúde, do governo de Minas e do Ministério da Saúde, suspendemos temporariamente, através do Decreto 10.030/2020, o
exercício de algumas atividades comerciais e implementamos normas de funcionamento para aqueles considerados atividades essenciais à população. Através de suas Secretarias, o Muncípio vem tentando adotar todas as medidas possíveis para que juntos, possamos
enfrentar e superar a pandemia.Pensando nisso, a Secretaria de Fazenda, voltando os olhos para a situação financeira da população,
adotou as seguintes medidas com relação a cobrança e pagamento dos impostos municipais:
- Suspensão da cobrança de débitos inscritos em dívida ativa (débitos vencidos de anos anteriores). Através do Projeto de Lei
19/2020, ficam suspensas até 31/12/2020 a cobrança extrajudicial via protesto, bem como a cobrança judicial (via execução fiscal), de
todos os débitos inscritos em dívida ativa. - Suspensão da cobrança de IPTU 2020 por tempo indeterminado - Decreto 10.040/2020. Suspensão da cobrança da Taxa de Fiscalização (Alvará) 2020 por tempo indeterminado -Decreto 10.040/2020. Importante salientar,
que, quanto a Taxa de Fiscalização (Alvará) 2020, somente as microempresas, empresas de pequeno porte e empresários individuais de
responsabilidade limitada estão contemplados com a suspensão prevista no Decreto 10.040/2020.
Necessário esclarecer ainda, que a cobrança de ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) relativa ao exercício de
2020 não foi suspensa pelo Decreto. Dessa forma, o seu recolhimento deverá continuar sendo realizado.
Dúvidas e maiores esclarecimentos podem ser enviados para os seguintes e-mails: iptumariana@mariana.mg.gov.br; divida.ativa@
mariana.mg.gov.br; issqn@mariana.mg.gov.br; receita.municipal@marian.mg.gov.br
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Extrato de Contratos de Fornecimento
de Pão de Sal - Referência: Pregão Presencial nº095/2019 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Contratada: Vanuzia Aparecida Reis Soares.
Objeto: Registro de preços para futuro e
eventual fornecimento de pães de sal de
aproximadamente 50 (cinquenta) gramas,
para alimentação durante a jornada de
trabalho dos servidores do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I do edital. Valor total de R$9.595,85
(Nove mil quinhentos e noventa e cinco
reais e oitenta e cinco centavos). Forma
de pagamento: em 05 (cinco) dias úteis,
Vigência: Até 31/07/2020. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária Auxilio
Alimentação 17 512 1711 4030 3390
30 07, 17 512 1701 4001 3390 30 07,
17 512 1702 4002 3390 30 07 e 17 511
1712 4031 3390 30 07 Administração
do SAAE. Data da assinatura do contrato:
31/03/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de serviço de créditos de Vale-Alimentação em cartão
eletrônico ou magnético - Referência:
Pregão presencial nº 077/2019, Contrato SAAE/ITA150/2019 nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratado Verocheque
Refeições LTDA. Objeto: Contratação de
empresa especializada para a prestação de
serviços de gerenciamento e fornecimento de cartões magnéticos ou eletrônicos,
do tipo vale-alimentação, aos servidores
do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico - SAAE de Itabirito-MG,. Sendo
para 04 (Quatro) meses perfazendo um
Valor Total: R$270.150,00 (Duzentos
e setenta mil cento e cinquenta reais).
Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado
até 31/07/2020. Dotação Orçamentária:
17 512 1711 4.030 33.90.46.00, 17 512
1701 4.001 33.90.46.00, 17 512 1702
4.002 33.90.46.00 e 17 511 1712 4.031
33.90.46.00, Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 30/03/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço do Seguro
do Veículo - TORO. Referência: Pregão
Presencial nº 020/2018, nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Gente Seguradora
S/A Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total de veículos (Fiat Toro Volcano)
para parte da frota do serviço autônomo de
saneamento básico de Itabirito/MG, Valor
Total: R$1.690,00 (um mil seiscentos e
reais), Forma de pagamento: 10 (dez) dias
úteis após emissão e aceite da apólice. Vigência: Fica aditado até 02/04/2021. Dotação Orçamentária: Operação e Manut. das
Ações de Gestão e Adm. Geral do SAAE:
17.512.1701 4.001 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 31/03/2020.
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 nº036/2020,
na modalidade de Pregão Presencial
nº020/2020. S.R.P. nº008/2020. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de pequenos equipamentos para obras de Saneamento do Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo
I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Loc Mil Máquinas e Andaimes LTDA
- ME perfazendo este pregão um valor total
de R$23.280,00 (Vinte e três mil duzentos
e oitenta Reais), Itabirito / MG, 31/03/2020
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 022/2020 - 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°038/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº022/2020. Objeto:
contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de caldeiraria e serralheria (por kg), para fabricação e montagem
de peças, componentes e estruturas em perfis e chapas metálicas nas áreas de atuação
do SAAE, pertencente ao Sistema de Água,
Esgoto, ETE, ETA e DI-BR040 de Itabirito
- MG, com fornecimento de insumos, material e mão-de-obra, conforme especificações do anexo I, do edital no dia 16/04/2020
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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Prefeitura de Itabirito oferece atividades para
entreter a população durante período de isolamento
Atividades como Zumba e Yoga são conteúdos presentes nas redes sociais, para ninguém ficar parado em casa

Diante da necessidade de permanecer o maior tempo possível em casa, por causa da pandemia de coronavírus, as redes
sociais têm se tornado um meio eficaz para manter corpo e
mente ativos em tempos de isolamento social. A Prefeitura de
Itabirito prepara vários benefícios para o entretenimento da
população, como as aulas de Zumba e de Yoga, que acontecem ao vivo nas páginas da Secretaria de Esportes e Lazer,
Instagram e Facebook.
“Sabemos da nossa responsabilidade nesta conjuntura, a
gestão pública é vista como uma geradora de soluções para a
população neste momento. Queremos que as pessoas se movimentem, tenham leveza em um momento tão sensível em
que não é possível oferecer as aulas presenciais. Entendemos
o risco que a aglomeração de pessoas significa para a saúde
de todos”, destaca Raphael Rondow, secretário de Esportes e
Lazer.
A primeira aula ao vivo aconteceu no dia 24 de março e
levou descontração e exercícios físicos para a população com
a Zumba. A live, via Facebook e Instagram, que foi acompanhada por cerca de 200 espectadores, foi aprovada pelos internautas. “Zumba Gutierrez sempre junto! Show!”, comentou
Maria Cristina Batista Paula. “Isso aí, professor Célio, não
podemos ficar parados”, disse Sandro Índio, durante a aula.
Para o professor de dança, Célio Wincler, a aula dada pela
internet é uma oportunidade de passar exercícios durante esse
momento de quarentena e de atrair novos adeptos a Zumba.
“É uma iniciativa que garante o direito ao esporte e lazer, queremos fazer com que as pessoas busquem atividades físicas
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da
Ata nº 007/2020 - Registro de Preço 008/2020 - Processo Licitatório nº036/2020 –
Pregão Presencial nº020/2020 – Objeto Para Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa para prestação de serviço de locação de pequenos equipamentos
para obras de Saneamento do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG,
conforme especificações do anexo I, do edital, Fornecedores e Relação do serviço segue planilha abaixo: Fornecedor: Loc Mil Máquinas e Andaimes Ltda - ME. CNPJ:
65.289.662/0001-79.
Dotação Orçamentária - Água - Marca Fabricante, se mportado, país de
origem - Loc Mil Máquinas e Andaimes
Item

Lote 01 - Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Locação de Roçadeira a Gasolina

mês

3

480,00

1.440,00

2

Locação de Compactador de Solo
Tipo Sapo a Gasolina

mês

5

650,00

3.250,00

3

Locação de Martelo Demolidor
30kg

mês

3

580,00

1.740,00

4

Locação de Serra para cortar piso/
asfalto a Gasolina

mês

5

600,00

3.000,00

5

Locação de Gerador a Gasolina

mês

2

580,00

1.160,00

6

Locação de Furadeira com 04
velocidades

mês

1

150,00

150,00

7

Locação de Vibrador portátil

mês

1

220,00

220,00

8

Locação de Bomba Submersa
750 watts

mês

2

340,00

680,00

Valor Total do Processo: R$ 11.640,00
Dotação Orçamentária - Esgoto - Marca Fabricante, se mportado, país de
origem - Loc Mil Máquinas e Andaimes
Item

Lote 02 - Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Locação de Roçadeira a Gasolina

mês

3

480,00

1.440,00

2

Locação de Compactador de
Solo

mês

5

650,00

3.250,00

3

Locação de Martelo Demolidor
30kg

mês

3

580,00

1.740,00

4

Locação de Serra para cortar
piso/asfalto a Gasolina

mês

5

600,00

3.000,00

5

Locação de Gerador a Gasolina

mês

2

580,00

1.160,00

6

Locação de Furadeira com 04
velocidades

mês

1

150,00

150,00

7

Locação de Vibrador Portátil

mês

1

220,00

220,00

8

Locação de Bomba Submersa
750 watts

mês

2

340,00

340,00

Valor Total do Processo: R$ 11.640,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 31/03/2020
Pregão Presencial – 023/2020 - 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° 039/2020, na
Modalidade de Pregão Presencial nº
023/2020. Objeto: Contratação de empresa
especializada em fornecimento de tubos e
grelhas de concreto, para serem utilizados
nas Manutenções do Sistema de Drenagem do SAAE de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I, do edital no dia
23/04/2020 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

Pregão Presencial – 024/2020 - 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° 040/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº024/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de Seguro Total de
Veículos para parte da frota de veículos do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito/MG, conforme especificações
do anexo I, do edital no dia 24/04/2020 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

em casa e ainda incentivamos outras pessoas a participar”,
destaca o professor.
Além das aulas, as páginas disponibilizam conteúdos esPrecisa-se de caseiro
peciais para o público, como dicas de filmes, documentários e
(casal) para trabalhar
livros ligados ao esporte, indicação de brincadeiras em família
em sítio na área rural
e bate-papo com convidados. As aulas ao vivo nas páginas
de Itabirito, com expeacontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 19h. Na seriência. Telefone:
gunda-feira tem o bate-papo, às terças e quintas-feiras são para
(31) 98897-8376.
o Aulão de Zumba e às quartas e sextas-feiras chega a vez do
programa MoviMente, que trabalha com práticas de Yoga. “A
internet é uma ótima ferramenta para aproximar o nosso público e compartilhar conteúdos com
excelência”, opina o secretário Raphael Rondow. Para acompanhar as aulas e todo o conteúdo
voltado ao esporte, basta curtir as páginas da Secretaria de Esportes e Lazer: Instagram - @
secretaria_esporteselazer e facebook.com.br/secretaria.esporteselazer

Contrata-se

Servidores a frente do combate ao
coronavírus são homenageados pelas
redes sociais da Prefeitura de Itabirito
Iniciativa incentiva o reconhecimento ao trabalho dos
profissionais de vários segmentos da Prefeitura

Para valorizar o trabalho dos servidores durante o enfrentamento ao coronavírus, a Prefeitura de Itabirito pensou em homenagear essas pessoas, que são fundamentais nesse momento
de prevenção à saúde em todo mundo. “Com tanta dedicação dos servidores para o combate à
Covid-19, achamos importante prestar uma homenagem neste momento difícil que passamos,
levando carinho e o reconhecimento da Prefeitura a esses profissionais”, destaca Dora Dias,
integrante do setor de Recursos Humanos.
O incentivo à homenagem foi publicada nas páginas da Prefeitura, tanto no Facebook quanto no Instagram, no último dia 26 de março. A iniciativa gerou mais de 200 curtidas e quase
100 comentários, somente no página do Facebook. “Proporcionar afeto aos servidores que têm
trabalhado tanto para o bem de Itabirito, neste momento da pandemia, é muito importante e dá
forças para continuar esse trabalho bonito e incansável em prol da nossa cidade”, enfatiza Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito.
Na postagem foi feito o convite para que a população também prestasse sua homenagem
para os servidores, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. O convite foi prontamente aceito e resultou em um verdadeiro mural de reconhecimento e carinho. “Meus sinceros
agradecimentos a todos os funcionários da área da saúde. Em especial aos meus amigos da UBS
Vila Gonçalo. Seremos eternamente gratos a vocês”, destacou Rafaela Camila Fagundes, no
comentário da publicação no Facebook da Prefeitura.
Íntegra da homenagem - “Cada um de nós tem sua missão neste mundo. Não há funções
mais importantes que outras, mas algumas exigem, sim, mais desprendimento. Enquanto vivemos horas difíceis, há profissionais prontos para encarar a tempestade. A maior parte de nós
pode escolher aguardar sua passagem porque sabemos que há aqueles que a enfrentarão pela
segurança de todos. Nossa gratidão aos trabalhadores da saúde, às forças de segurança e aos
demais servidores da Prefeitura de Itabirito que continuam servindo à população na linha de
combate ao coronavírus. Nosso respeito e reconhecimento. Nossa cidade é ainda melhor, porque
vocês estão aqui.”

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Planeta Terra: No momento as estrelas brilham mais, a água dos riachos estão mais limpas. O ar que respiramos mais rico em oxigênio
e o homem integrado à uma rede de solidariedade jamais vista. As famílias estão mais unidas e o poder da oração
prevalecendo em todas as nações. A pandemia nos trouxe ensinamentos para a vida toda.
Semana Santa: Os párocos da cidade seguem suas atividades transmitindo as celebrações on-line. Padre Miguel Ângelo Fiorillo, da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, elaborou uma programação
da Semana Santa com horários de cada celebração. O itabiritense
segue obedecendo as orientações das autoridades de saúde.
Prefeito: Itabirito saiu na frente e foi destaque nacional com a medida de fechar as entradas da cidade dando suporte técnico aos transeuntes. A cidade parou, comércio fechado e um cuidado maior com
aqueles que pertencem ao grupo de risco. Aqui cada um faz sua parte.
Supermercados: Continua funcionando para atender à população,
entretanto as variações de preços tem levado o consumidor a pesquisar. Os abusos devem ser denunciados no Procon.
Para casais: Nestes tempos de isolamento social, uma reflexão para
os eternos enamorados: ele ou ela, quem tem a melhor iniciativa?
Mais sensível, mais engraçado, teimoso(a) dotes culinários, organizado(a) falante, enfim quem é a tempestade e quem é o copo d’água?
Um bom teste de alto conhecimento.
O tempo não para: Logo após o isolamento social devido à pandemia, vamos viver momentos de preparação para as eleições de
2020. Vários candidatos já estão se organizando para este pleito com
o objetivo de se eleger prefeito, vice e 13 vereadores. Entretanto já
há entendimentos no Congresso Nacional para que as eleições sejam
unificadas em 2022 e os recursos do fundo partidário sejam usados
para minimizar a crise econômica atual. Aguardem.
Ele disse: Família é um grupo de pessoas, cheios de defeitos, que
Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvem a
tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direitos e deveres, limites, enfim, que aprendam a
amar: fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça sem exigir
deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. (Papa Francisco)
Para Refletir: o contribuinte é o único cidadão que trabalha para o
governo sem ter que prestar concurso. (Ronald Reagan)

Sociedade: O CASAL Dodora Horta e Sinval Fortes é presença marcante em nossa sociedade. Sempre de alto astral
e incentivando e participando dos nossos principais eventos. Eles pertencem à tradicional família itabiritense, sendo
exemplo de alegria e comunicação.
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Prefeitura de Itabirito divulga novos
horários dos ônibus Circulares

Adequações beneficiam trabalhadores de setores essenciais
e população em geral

A partir desta quinta-feira, 2 de
abril, as linhas de ônibus Circular
1, Circular 2 e Circular 3 passam a
atender em novos horários. As alterações visam atender à população,
para que ninguém fique desassistido durante a quarentena imposta
para prevenção à Covid-19.
A decisão foi tomada em reunião entre a Prefeitura de Itabirito
e a empresa Turin. Na ocasião, foi
salientada a importância do atendimento à população, principalmente aos trabalhadores de atividades
consideradas essenciais, devendo
a empresa permanecer com os horários adequados para melhor atendimento.
Outro ponto acertado na reunião foi a permanência de horários
para que as pessoas possam se locomover para fazer suas compras e
retornarem a suas residências, com
o mínimo de transtorno possível.
O prefeito de Itabirito, Orlando
Caldeira, reforça que, “apesar da
adequação dos serviços de transporte, as orientações continuam
sendo para que todos permaneçam
em casa e só saiam em casos de extrema necessidade, lembrando de
tomar todas as precauções de higiene e distanciamento entre pessoas”.

Prefeitura
intensifica
operação
tapa-buracos
por toda
cidade
Atividades aproveitam estiagem
das chuvas e
contemplam zona
urbana e rural
O período de chuvas está quase
no fim, o que deu o sinal verde para
a Prefeitura de Itabirito intensificar
o trabalho para eliminar os buracos
das ruas asfaltadas em todo município. Para garantir mais durabilidade, está sendo usado material de
alta qualidade, com tratamento de
base e remoção de impurezas, o
que deixa o asfalto mais aderente
ao solo e, por isso, mais resistente
a chuvas, tráfego e cargas pesadas.
Nos últimos dias, as equipes
passaram pelos bairros Quinta dos
Inconfidentes, Santa Rita, região do
Country, Dona Lila, Munu e Itaubira. No momento, está sendo feito
na região do Cardoso e depois segue por toda a cidade, inclusive, na
zona rural. “As águas de março estão fechando o verão e, finalmente,
nossa gestão tem mais oportunidade para melhorar a mobilidade em
nossa cidade. Entramos em setembro, em pleno período de chuvas,
então foi preciso respeitar o ciclo da
água para não desperdiçar dinheiro
público”, explica Orlando Caldeira,
prefeito de Itabirito.

*Priscilla
Porto

LINHAS TORTAS

Instagram: @priscillaportoescritora

Quem é você na fila do
novo coronavírus?

16º dia de quarentena.
Enquanto escrevo esta crônica - em 2 de abril de 2020 - o país
tem 250 mortes causadas pela COVID-19 e 7.011 pessoas infectadas em todos os estados. Em nossa região, Mariana (MG) houve
uma morte causada pelo vírus. E, ainda, há dezenas de milhares
de casos suspeitos sendo investigados no país, ou nem sendo, por
falta de kits de testes.
Há exata uma semana, o Brasil tinha 47 mortes e 2.281 infectados. O presidente do Brasil tinha feito um pronunciamento em rede
nacional, no dia anterior, inadmissível. E depois de uma semana,
continua com sua postura irresponsável ao ignorar a calamidade
da pandemia, bem como a necessidade do distanciamento social
- para quem é possível. Postura que - Graças a Deus! - é acatada
por uma minoria.
Afinal de contas, quem somos nós “na fila do pão” nesse conturbado período? Somos pessoas que desacatam as recomendações
da Organização Mundial de Saúde de não sair para não corrermos
o sério risco de nos contaminarmos?
Somos pessoas conscientes e estamos permanecendo em casa – para os que podem – e tomando os cuidados necessários ao ir
e ao voltar, quando é extremamente necessário sair?
Ou somos o próximo na fila do novo coronavírus?
Seja quem formos nessa temida fila, não podemos arriscar! Não
só por nós, mas também para não disseminarmos o vírus, que pode
matar não só pela própria doença, mas também pelo risco de não
haver atendimento para tantos doentes ao mesmo tempo. Assim
como está acontecendo na Espanha, na Itália e, nestes últimos
dias, nos Estados Unidos – país que até poucos dias defendia não
ser necessário o distanciamento social, e o qual registrou, na data
de ontem, 4.475 mortos pela COVID-19.
Precisa escrever mais alguma coisa?
*Jornalista e autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – mensagens para
um pessoal especial.

A moradora há seis anos da
rua Alvarenga Peixoto, Solange
Aparecida Menezes, ficou aliviada ao ver as obras perto de sua
casa. “Este ano as chuvas foram
prolongadas demais e fizeram
muito estrago. Não adiantaria nada se tivessem tapado os buracos
antes da estiagem”, reconheceu.
As medidas para evitar contágio
estão sendo tomadas durante as
atividades, como uso do álcool em
gel, lavagem das mãos com sabão

e nenhum contato físico entre os
trabalhadores.
Segundo o prefeito Orlando
Caldeira, a redução do movimento
nas ruas, por conta dos cuidados
para enfrentar a Covid-19, ajuda a
tornar o trabalho mais ágil. “Mesmo com todos os imprevistos que
tivemos, incluindo o excesso de
chuvas e agora essa pandemia, temos feito o possível para manter a
qualidade dos serviços prestados na
cidade”, ressalta.

O BERRO DO
BODE ZÉ

O mobral faz falta!

A confusão, aqui já relatada, estabelecida pela CEMIG, ao
atender solicitante de troca de titularidade, teria sido desfeita, de
forma rápida e tranquila, se mais boa vontade houvesse da parte
da empresa, ao ouvir o consumidor. O consumidor “A”, informou à
CEMIG que seu nome fora varrido do banco de dados da empresa
por esta ter vinculado a instalação de sua residência ao nome do
vizinho, o consumidor “B”, que solicitara troca de titularidade para a
sua instalação. Comunicou por telefone, por carta presencial, reenviada por via eletrônica da própria empresa. A CEMIG não ouviu e
parece não ter lido o que lhe foi enviado. Enviou seus prepostos,
quatro vezes, para efetuar o corte de fornecimento do consumidor
“A”, cujas faturas chegavam em nome do consumidor “B”, razão
pela qual não eram pagas. Informada do erro cometido e repudiada pelo consumidor “A” quanto às ordens de corte de fornecimento
de energia, a empresa denunciou o consumidor “B” ao SERASA.
Nesse ponto, o caso foi levado à Justiça que concedeu liminar,
impedindo a CEMIG em sua intenção de efetuar corte de fornecimento no endereço do consumidor “A” e determinando que fosse
restabelecido o crédito do consumidor “B” junto ao SERASA. Mais
uma vez, a burocracia cemiguiana patinou! Para cumprir o determinado com relação ao consumidor “A”, funcionário da empresa
foi enviado a outro endereço completamente diferente do apontado no documento judicial. O funcionário tinha uma ordem de religação, o que não condizia com a realidade, pois o desligamento,
ordenado em quatro ocasiões, não se efetuara por impedimento
do consumidor “A”, que ameaçara chamar a polícia. Na liminar o
juiz diz: “...se abstenha, até decisão final, de suspender o fornecimento de energia elétrica...” – não se fala em restabelecimento do
fornecimento, porque não foi isso que o consumidor “A” reclamou.
Assim como não devem ter lido a denúncia, feita pelo consumidor
“A” sobre a lambança da “burrocracia” interna, também não leram
ou, se leram, leram mal o documento que lhes chegou da Justiça.
A CEMIG fornece luz, mas não a tem para a execução de seus
serviços administrativos. Como faz falta o MOBRAL!
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Combate ao Coronavírus estimula
solidariedade e união na região
GLAUCIENE OLIVEIRA

O combate ao Coronavírus está
estimulando diversas ações de solidariedade e altruísmo pelo mundo.
A Equipe de reportagem do Jornal
O Liberal apurou algumas ações
que estão sendo realizadas na Região dos Inconfidentes, diversas
pessoas e entidades estão se unindo
e demonstrando afeto ao próximo.
Ações nas Redes Sociais
Com o isolamento, a população
menos propensa à doença está se
oferecendo para ajudar idosos, um
dos principais grupos de risco do
Covid-19. Os Jovens de diversas
partes do país estão se disponibilizando para ajudar idosos com as
compras de mercado e farmácia,
para evitar que eles saiam de casa e
entrem em contato com o vírus. Na
Região, recados nas redes sociais
são os principais meios usados para
comunicar a oferta de ajuda.
Um exemplo desta ação partiu
do Cristiano Vilas Boas, vereador e
morador de Mariana. Cristiano fez
uma publicação em seu facebook

UFOP se prepara para realizar
exames de detecção do Coronavírus
A universidade está aguardando a aprovação da FUNED para se integrar
à rede de laboratórios que realizam exames de detecção do COVID-19

Fachada do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da UFOP (Nupeb)
GLAUCIENE OLIVEIRA

A Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP) está se preparando para iniciar a realização
de exames diagnósticos do novo
Coronavírus (COVID-19). Para
isso, a Universidade está realizando uma série de adaptações para se
integrar à Redelab Covid-19, organizada pela Fundação Ezequiel
Dias (Funed), que reúne laboratórios das redes pública e privada.
O espaço que está sendo preparado é o Laboratório de Imunopatologia, do Núcleo de Pesquisas

Quer ler o jornal pela internet?
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em Ciências Biológicas (Nupeb).
Para que este laboratório seja credenciado é necessário que exista
um padrão de segurança biológica
nível NB2, que exige adaptações
no espaço e treinamento da equipe
de trabalho.
A equipe de reportagem do
Jornal O LIBERAL entrou
em contato com a Prefeitura de
Ouro Preto, que informou que laboratório escolhido foi submetido
também a uma vistoria da Vigilância Sanitária de Ouro Preto que
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Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

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

Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos
R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com
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confirmou as condições do local e
liberou, na última sexta-feira (27)
o alvará sanitário provisório. Toda
documentação necessária agora
será encaminhada para a FUNED,
que decidirá sobre a viabilidade do
credenciamento.
Ao se integrar a Redelab Covid-19, o laboratório realizará a
análise do material, que continuará
a ser coletado pela equipe da Secretaria de Saúde de Ouro Preto e
região. Se aprovado, os materiais
e equipamentos necessários para a
realização dos testes serão disponibilizados pela FUNED.
Em nota a UFOP informou,
ainda, que “outro espaço está sendo montado para ampliar a capacidade de processamento e análise
de amostras, no mesmo prédio do
Nupeb.”

se disponibilizando a ir à rua para
realizar tarefas como fazer compras
e pagar conta para idosos da cidade, e o post do vereador gerou muita repercussão. Uma das pessoas
que Cristiano ajudou foi a Dona
Geraldina, de 66 anos, que precisava comprar leite para tomar seus
rémedios. “Fui ao Supermercado
para ela não ter que sair de casa e
se expor aos riscos do coronavírus.
Se cada um fizer sua parte vamos
controlar essa pandemia e proteger
nossos idosos”, destacou.
Já em Itabirito, a Sanya Portugal
criou a “Corrente do Bem”. É uma
publicação nos grupos públicos do
Facebook voltada aos pequenos
empreendedores e profissionais
autônomos, cuja a renda diminuiu
ou parou completamente em meio
a pandemia do Coronavírus. A iniciativa propõe que os comerciantes
divulguem seus serviços através do
post. “Assim podemos apoiar uns
aos outros no aquecimento voltado
para a negociação através das redes
sociais. Juntos somos mais fortes!”,
enfatizou.
Doar, resistir e amar
Além dos apelos através das redes sociais, várias campanhas para
arrecadação de alimentos e produtos básicos estão sendo realizadas
nas cidades da região.
O Lar São Vicente de Paula,
em Ouro Preto, está necessitando
de itens de higiene como luvas,
máscara, álcool líquido, álcool gel,
sabonetes, água sanitária, desinfetante e sabão antisséptico. Os idosos fazem parte do principal grupo
de risco da Covid-19, por isso estes
itens são extremamente importantes neste momento delicado. As
doações ao Lar São Vicente de Paula estão sendo recebidas na portaria
do asilo, que fica na rua Doutor
Furtado de Menezes, 49, Cabeças.
Mais informações, (31) 3551-1044.

Já a União Brasileira de Mulheres, em parceria com a União
Nacional LGBT lançaram uma
campanha para arrecadar fundos,
alimentos e produtos de higiene para pessoas e famílias em condições
de vulnerabilidade em Ouro Preto.
As doações em dinheiro podem
ser feitas através de uma vaquinha
online, disponível em: http://vaka.
me/963071
Os donativos serão destinados às mulheres cadastradas no
projeto social “Somos Todas Marias”. Além disso, outras mulheres
podem se cadastrar para serem
contempladas através de um formulário online, bit.ly/cadastro_somostodasmarias. Podem participar
mulheres que são chefes de família,
desempregadas, autônomas, empregadas domésticas, artistas e artesãs. A expectativa é que cerca de
100 famílias sejam atendidas.
“Esse é um público de mulheres para qual pretendemos também
direcionar informações referentes
ao renda básica emergencial. E
paralelamente a isso, nós vamos
estar sempre buscando com o poder público formas de auxílio para
essa população mais carente, que
é majoritariamente composta por
mulheres, pobres, negras e trabalhadoras”, salientou a UBM.
Cada um pode fazer
sua parte
Algumas iniciativas partem de
organizações e entidades e outras
surgem através de simples gestos
individuais. Como foi o caso da
Nayara Avelar, moradora do bairro
Rosário, em Ouro Preto. A jovem
montou na calçada de sua casa
uma caixa com alguns alimentos
que tinha em casa, os donativos são
destinados à pessoas em vulnerabilidade social que transitam no local. “Presenciei situações de gente
pedindo ajuda na minha rua, fiquei
tão mal com aquilo. No dia seguinte, eu levantei pensando em como
ajudar essas pessoas, vi que no momento o que posso fazer é dividir o
que tenho. Se cada um ajudar um
pouquinho já faz uma diferença.
É o momento de nos ajudarmos,
de nos cuidarmos, cada um no seu
cantinho.”, afirmou.
Todos nós podemos fazer nossa parte, sem muito esforço, basta
abrir nossos olhos e coração. Neste
momento, cuidar dos outros também é cuidar de nós mesmos.

