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

Sexta-feira, 12 de junho/2020

Reforço nas medidas de fiscalização
e combate ao Coronavírus

P

ara reforçar as medidas de
enfrentamento ao surto de
Coronavírus que já atinge a
cidade, a Prefeitura de Ouro Preto
está intensificando as ações de fiscalização para o cumprimento da
quarentena.
Vistorias estão sendo realizadas
diariamente, inclusive nos finais
de semana, tanto na sede como nos
distritos. Até o dia 31 de maio, a
equipe de Fiscalização e Posturas
de Ouro Preto já havia emitido 122
notificações, entre eles auto de infração, multa e auto de interdição
de estabelecimento.
Várias ações são realizadas de
forma conjunta com os agentes do
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de Ouro Preto
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PROCON Ouro Preto em supermercados, farmácias, postos de
gasolina e depósitos de gás. Até o
final do mês passado, 22 notificações foram emitidas por prática de
preços abusivos ou desrespeito aos
direitos do consumidor.
O diretor do Departamento de
Fiscalização da Secretaria Municipal de Defesa Social de Ouro Preto, José Geraldo de Oliveira, além
de alertar que apenas os serviços
classificados como essenciais estão liberados para funcionamento,
destaca a importância do isolamento social como medida de prevenção. “Nós, fiscais, estamos nas
ruas, fique em casa”, diz o diretor.

Ele informa que os profissionais
do setor também participam das
Barreiras Sanitárias, ao lado dos
agentes da Saúde e da Guarda Municipal.
Na terça-feira, 2 de junho, por
meio de um decreto municipal,
Ouro Preto aderiu ao programa
‘Minas Consciente’, lançado pelas
secretarias Estaduais de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de
Saúde (SES-MG). O programa estabelece rigorosos critérios de avaliação e protocolos para liberação
progressiva de atividades econômicas, porém, essa reabertura gradual só terá início quando a taxa de
evolução da COVID-19 permitir.

Queimadas aumentam na Região
dos Inconfidentes e Bombeiros
pág. 7
alertam sobre os riscos

Deputado Alencar liberou
R$ 320 mil para Itabirito

O deputado Alencar
da Silveira Jr. liberou R$
320 mil para o Fundo
Municipal de Saúde
Itabirito, por meio de
emenda parlamentar. A
verba já está na conta da
prefeitura e será usada
no combate ao covid-19.
“Precisamos ajudar a
prefeitura a enfrentar essa pandemia do coronavírus. Vou continuar trabalhando para conseguir
mais verbas para a saúde
do nosso município”,
disse Alencar.
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COVID-19 em Ouro Preto: O que
está sendo feito na cidade para
controlar a disseminação da doença?
Ane Souz

Ane Souz

Ane Souz
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Ane Souz

Ane Souz

Vale inicia protocolo
preventivo de emergência
em barragem de Ouro Preto
A estrutura se encontra inativa, o protocolo
de segurança nível 1 não requer a
evacuação da população dos arredores

A empresa Vale informou, nesta terça-feira (09) que deu início, de forma
preventiva, ao protocolo de emergência em Nível 1 da barragem Área IX,
da Mina de Fábrica, em Ouro Preto. A estrutura está localizada a cerca de 65
km do centro histórico da cidade.
De acordo com a mineradora, a barragem se encontra inativa, por isso
o protocolo de segurança não requer a evacuação da população a jusante da
estrutura. Além da barragem de Ouro Preto, outras duas (6 e 7A) da Mina
de Águas Claras, na cidade de Nova Lima, também receberam a mesma
requalificação. “Recentemente, ao identificar três estruturas inativas e com
características de barragens, a Vale comunicou e cadastrou essas estruturas
nos órgãos competentes. A partir de inspeções mais recentes, não foram
identificadas anomalias que possam comprometer a segurança das estruturas”, informou em nota.
A Vale ressaltou ainda, que está trabalhando na investigação das condições e características das estruturas. “A decisão de elevar o nível de emergência é uma medida preventiva até que sejam concluídas as análises técnicas das estruturas”, destacou.
Segundo a empresa, o acionamento do nível 1 das barragens não impacta o plano de produção de 2020, conforme apresentado no Relatório Produção e Vendas no primeiro trimestre de 2020.

Melhorias no bairro
São Francisco de
Paula em Ouro Preto

“Aqui nunca teve uma rua. O que existia era uma escadaria feita de
pneus construída pela própria comunidade. Já tive que carregar uma senhora nas costas porque estava chovendo muito, ela estava doente e carro
não subia aqui”. Com essas palavras o atual presidente do bairro São Francisco de Paula, Afonso Bretas, conhecido carinhosamente como Bretas
do Carrinho, relembra os momentos difíceis pelos quais a comunidade
passou durante vários anos.
Agora, essas tristes recordações vão fazer parte só do passado, pois
há quase um mês a Prefeitura de Ouro Preto está atuando no bairro e mudanças significativas já podem ser observadas na vida dos moradores. Na
parte alta, foram erguidos dois muros de concreto que visam proteger as
residências fixadas nessa área; também foi reconstruída toda a rede de esgoto; houve instalação de sistemas de drenagem para contenção de água
da chuva; além da construção de uma nova rua que dará lugar à antiga
viela feita de pneus, denominada Vereador Miguel Pereira Alves.
Moradora do bairro há 27 anos, Liliane Viana diz que está muito satisfeita e ao mesmo tempo surpresa com tudo o que está sendo feito no
São Francisco. “O trabalho realizado aqui não tem deixado nada a desejar.
Confesso que estou espantada com a qualidade do serviço executado. Só
temos a agradecer todo empenho por parte da Prefeitura”, declarou.
Com mais da metade dos trabalhos concluídos, as obras seguem a todo
vapor e preveem ainda a construção de Passa Rodas em algumas ruas do
bairro onde há uma inclinação muito acentuada, a fim de facilitar o tráfego
de veículos nestes locais.
Ane Souz

Desde o início da pandemia
em Minas Gerais, a Prefeitura de
Ouro Preto vem adotando diversas
medidas para conter o avanço da
doença. O município foi um dos
primeiros do Estado a tomar iniciativa para a construção do hospital de campanha, o qual foi entregue no dia 13 de abril, sendo o
segundo de Minas Gerais a entrar
em funcionamento. São 50 leitos,
consultórios, salas de triagem e paramentação, banheiros, posto médico e enfermarias, área de expurgos e descarte de resíduos e estacionamento. Também nesta questão da ampliação de atendimento,
está sendo finalizada a construção
da nova UPA Municipal, prevista
para ser entregue nas próximas
semanas, e foi intermediado junto
ao Ministério Público do Trabalho e Justiça Federal do Trabalho
a utilização de recursos advindos
de acordos com a Samarco para a
Região dos Inconfidentes e municípios da Bacia do Rio Doce para
ampliação do número de leitos na
Santa Casa de Misericórdia, que
passou de 10 para 20 leitos de UTI
e ganhou mais 15 leitos clínicos de
isolamento para atendimento aos
pacientes da COVID-19.
Também em março foi instituído o Comitê Técnico Coronavirus – COVID 19 para deliberar
sobre questões relativas à atuação
municipal perante a pandemia; foi
decretado o fechamento do comércio local, exceto as atividades fundamentais; iniciou-se o trabalho
de desinfecção das ruas da cidade e distritos; foram implantadas
barreiras sanitárias nos terminais
rodoviários para orientação dos
passageiros e na entrada da cidade;
e a vacinação contra a gripe para
os idosos foi realizada de casa em
casa, evitando aglomerações nos
postos de saúde.

Com auxílio de moradores e
comerciantes locais, a Prefeitura
também ampliou o número de cestas básicas para serem distribuídas
para a população, inclusive comprando produtos da agricultura familiar de produtores locais.
Em relação ao turismo, também foram adotadas medidas para
minimizar o impacto após a pandemia: articulação entre as cidades
do Circuito Turístico para interceder junto ao governo federal na
busca de minimizar os impactos
na atividade turística e desenvolvimento da campanha “Visitem Ouro Preto depois”, para que os turistas apenas adiem a visita à cidade,
e não cancelem. Em Lavras Novas
também houve articulação entre os
comerciantes locais com promoções de vouchers para estadia após
a finalização do isolamento social.
Por fim, a Prefeitura criou diversos canais para atendimento
online da população: call center
24h (9 8431-5603), site com todas
as informações sobre a situação do
coronavírus na cidade, disponibilização de diversos serviços online
para continuar atendendo à população mesmo sem atendimento
presencial e publicação de boletins
diários informando sobre os casos
da COVID-19 no Município.
Como os testes estão
sendo feitos?
O Município segue a orientação da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde, com
teste na rede de profissionais em
saúde, sintomáticos, e nos casos de
contatos com contatos positivos,
efetuando monitoramento. Nos
territórios mapeados com maiores incidências de ocorrências, as
testagens estão sendo mais abrangentes, sempre rastreando os casos
com maior risco de infecção, mais
próximos dos já infectados. Todos

os casos internados são testados
por teste rápido. Caso o resultado
dê negativo, é feita a contra-prova
com o teste PCR, da FUNED.
Aumento do número
de casos confirmados
Ouro Preto tem três vertentes
econômicas relevantes:
1 - A educação, através da
Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP), o Instituto Federal
de Minas Gerais (IFMG), a Rede
municipal e estadual de ensino;
2 - O turismo;
3 - A mineração.
As duas primeiras, educação
e turismo, foram paralisadas quase que completamente. A maioria
dos estudantes que não são ouro-pretanos retornaram às suas cidades, e os atrativos turísticos estão
fechados, evitando a circulação de
turistas.
O quadro de contaminação se
mostra ascendente muito em função da atividade mineradora, que
responde por mais de 80% dos casos confirmados. As mineradoras
e suas empreiteiras foram orientadas a testarem seus funcionários
em massa, possibilitando diagnosticar também os casos assintomáticos, que, assim, passaram
a ficar em isolamento domiciliar,
com monitoramento pelas equipes
dos Programas de Saúde Familiar
(PSF) e da Vigilância em Saúde,
bem como também são monitorados os familiares e os contatos
mais recentes.
Programa Minas Consciente
Ouro Preto aderiu ao programa
Minas Consciente, do Governo do
Estado, para que haja um retorno
programado e responsável das atividades comerciais, uma vez que
o isolamento social tem agravado
a crise econômica.
Com a colaboração
de Gilson Martins
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CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco XIV
A humanidade é essencialmente boa, alinhada com os princípios mais nobres, o que a torna amorosa, solidaria e dedicada,
razão pela qual ao surgir perigo em comum, pessoas se destacam, silenciosamente, no trabalho em prol do semelhante,
muitas vezes, com risco para a própria vida. Na atual pandemia,
cresce a solidariedade entre a população mais carente dos cuidados oficiais. É assim que, pessoas, empresários, comunidades (grupos de pessoas e não localidades) se mobilizam para
se ajudar e ajudar os mais fracos, embora as condições sejam
as mais desfavoráveis e o perigo de contágio esteja crescente.
De alguma forma, a maior parte da sociedade está engajada
no combate à pandemia da COVID-19, tendo à frente os profissionais da saúde, todo pessoal hospitalar e demais atividades
extremamente necessárias, para que aqueles cumpram seu trabalho em prol da vida. No sentido oposto e com mais visibilidade
atua a minoria, para a qual toda situação é válida no usufruto de
vantagens, deixando de lado quaisquer escrúpulos e sentimentos de culpa. São pessoas e grupos que, longe de participar e
contribuir para a minoração do sofrimento que, de alguma forma,
atinge a todos, atuam para desinformar e confundir a opinião
pública com “notícias falsas” (expressão colocada entre parênteses como protesto contra o uso sistematizado e exagerado de
palavras e expressões estrangeiras, misturadas à língua pátria/
materna, especialmente na comunicação. Em lugar de “notícias
falsas”, poderiam ser usadas também “mentiras”, “boatos”, “fofocas”, “conversas fiadas” e mais diversas). Fatos são inventados,
declarações alteradas e dúvidas levantadas sobre o consagrado. Tudo se mistura aos olhos e ouvidos do público que, na busca de informação e orientação nesses momentos de incertezas,
se confunde ainda mais.
Confusão interna parece pouca, notadamente quanto a determinado medicamento, não específico e gerador de polêmica
política, porém com larga margem de sucesso no combate à
ECOVID-19, ao redor do mundo. De repente, a Organização
Mundial da Saúde – OMS suspende os testes e desaconselha para a COVID-19 o já conhecido medicamento usado no
tratamento de outros males. Mas o curioso na atitude da OMS
é que a suspensão, praticamente, coincidiu com o lançamento de medicamento específico, de alto custo. Teria sido mesmo
coincidência? Talvez não, pois a OMS voltou atrás poucos dias
depois. Enquanto isso, facilidades legais, próprias do momento,
são aproveitadas por malandros de plantão, para fazer seu o dinheiro destinado à compra de equipamentos hospitalares; roubo
escancarado, que se pensava contido depois que celebridades
nacionais foram parar na cadeia, pelas mãos da Operação Lava
Jato. Ledo engano pois a gatunagem continua. E não será eliminada enquanto estiver de pé este sistema político-partidário
corrupto, no qual cada partido pode ser um covil a abrigar assaltantes dos cofres públicos. A continuar este sistema, a Lava Jato
pode virar Enxuga Gelo! No esquema da bandidagem de rua,
pelo que parece, também não há qualquer intenção de arrefecer
as ações contra a sociedade. O chamado “novo cangaço” atua
em cidades menores, tendo como foco agências bancárias, então atacadas com intensos e barulhentos tiroteios noturnos. Os
bandidos desaparecem com o dinheiro e, quase sempre nada
é desvendado. Aqui uma curiosidade interessante: sabe-se que
há meios de fazer esses assaltos, sem tiros e sem barulho. Por
que os bandidos fazem questão de tais estardalhaços? Deve haver um propósito por trás disso! Na última semana uma quadrilha
desbaratada surpreendeu por seu poder de fogo, de atuação no
mercado e pelo patrimônio acumulado (só veículos importados,
de luxo, foram apreendidos cerca de cinquenta) além de se valerem de plano de saúde para a lavagem de dinheiro. Num país,
onde o mínimo negócio depende de lenta, custosa e enervante
burocracia, que faz desistir empreendedores, levantam-se suspeitas sobre como a bandidagem atua, no mercado, compra e
vende, acumula patrimônio e se situa na sociedade, como se
fosse a mais honesta das empresas. Parodiando Willian Shakespeare, há mais coisas entre o mal e este sistema político-partidário do que imagina nosso ingênuo patriotismo!
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Em 2020, quatro datas
importantes para Ouro Preto
Além dos 300 anos de criação
da Capitania de Minas Gerais,
ocorrida a 2 de dezembro de 1720,
por ato do rei de Portugal, Dom
João V, por solicitação do então
governador, Dom Pedro de Almeida e Portugal, Conde de Assumar,
Ouro Preto tem outras quatro datas
importantes a comemorar, mesmo
em meio à epidemia que não recomenda reuniões e aglomerações:
300 anos da execução do primeiro
mártir, Felipe do Santos, ocorrida
em 1720, o efetivo reconhecimento, neste mesmo ano, de Vila Rica,
como a capital da nova capitania,
a construção, em 1770, do Teatro
Municipal, Casa da Ópera, exemplar valioso da arquitetura colonial
luso-brasileira e o mais antigo
teatro das Américas em funcionamento, e a concessão do título de
Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco, o primeiro a
ser concedido a uma cidade brasileira.
Felipe dos Santos, português
de nascimento, mas há oito anos
morador de Vila Rica, liderou manifesto contra a cobrança do quinto
do ouro e a implantação das Casas
de Fundição. Preso e executado
por ordem do Conde de Assumar,
passou à História de Minas como
primeiro mártir da rebeldia dos habitantes de Minas contra a Coroa
Portuguesa e sua ação opressora e
exploradora da Capitania. Os mineiros, na Colônia, no Império e
na implantação da República sempre foram rebeldes e libertários,
com várias insurreições, a mais famosa a Inconfidência Mineira de
1788/89, conspiração de poetas,
padres, militares e comerciantes,
precursora da Independência de
1822, que levou Tiradentes à forca
e ao degredo vários inconfidentes.
Uma placa, já envelhecida, na

fachada da Câmara Municipal, na
Praça Tiradentes, relembra a cerimônia de 21 de abril de 1980,
quando o diretor-geral da Unesco,
Amadou Mathar M’Bow, formalizou a declaração de Ouro Peto
como Cidade Patrimônio Cultural
da Humanidade, decisão tomada pelo Conselho do Patrimônio
Mundial no dia 2 de setembro do
ano anterior. Como conjunto urbano era o quarto a merecer o título,
em todo o mundo, e o primeiro do
Brasil. Presente também o secretário de Cultura do Ministério da
Educação e Cultura, Aloísio Magalhães que, em entrevista, disse
que “a partir de hoje Ouro Preto
passa a ser reconhecida como cidade-monumento que se integra à
cultura de todos os povos e, como
tal, deve ser preservada”. É momento para uma avaliação do que
o título representa para a tricentenária cidade, pois a verdade é que
até hoje Ouro Preto não explorou
devidamente sua reputação com
um programa de organização e divulgação turística compatível com
sua excepcionalidade e seu potencial para esta riqueza do mundo
contemporâneo.
É significativo lembrar que
a proteção patrimonial de Ouro
Preto decorre de atitudes antigas.
“Descoberto” pelos modernistas
na década de 1920, que realizaram
uma famosa viagem à cidade em
1924, seu acervo cultural foi visto
como exemplar de uma “identidade nacional profunda”, e fonte
de “raízes genuínas” de uma “autêntica civilização brasileira”. Foi
declarada “Monumento Nacional”
por Decreto-Federal assinado por
Getúlio Vargas, em 1933. Em
1938 foi tombada pelo IPHAN
pelo seu “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico”, aplicando-se,

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

doravante, o Decreto-Lei 25 que
estipula critérios de preservação e
penalidades para infratores. Hoje,
Ouro Preto está inscrita nos Livros
de Tombos, Histórico, Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
Apenas por duas vezes a
Unesco patrocinou projetos para Ouro Preto: a primeira em
1969/70 quando contratou o arquiteto português Alfredo Viana
de Lima para elaborar um programa de planejamento urbano, com
proposta de preservação rigorosa
do núcleo histórico e indicação
de áreas de crescimento. O plano,
com 11 volumes, não foi considerado pela Câmara de Vereadores
e não teve a aceitação do então
prefeito, Genival Ramalho. E hoje adorna armários do IPHAN.
Posteriormente, por iniciativa do
então governador Rondon Pacheco, em 1972, tentou-se implantar
o Plano Viana de Lima com apoio
técnico da Fundação João Pinheiro, o que também não ocorreu, por
descaso das autoridades municipais, que julgavam o plano uma
intervenção na vida ouro-pretana,
devendo encontrar oposição por
parte da população.
Em 1709, a Coroa Portuguesa
criou a Capitania de São Paulo e
Minas do Ouro, e o primeiro governador, Antônio Albuquerque,
instalou-se por um bom tempo
em Mariana, então Vila de N.S. do
Carmo que, por isto, foi a capital
de Minas de 1709 a 1720. O Conde de Assumar, com o movimento
rebelde de 1720, que ameaçou sua
vida e autoridade, refugiou-se em
Vila Rica e efetivamente instalou o governo colonial na cidade,
que foi capital de Minas até 1897,
quando Belo Horizonte foi inaugurada. Por três anos Assumar
permaneceu em Mariana, no casarão conhecido como Palácio de
Assumar, contíguo à Igreja de São
Francisco, na Praça Minas Gerais,
em ruinas por muitos anos e que
agora começou a ser restaurado
com recursos do IPHAN.
O Teatro Municipal de Vila Rica, com o nome da Casa da Ópera,
foi construído e inaugurado em 6
de junho de 1770, por iniciativa de
João de Souza Lisboa. Em três pisos, abriga 300 pessoas, com frisas
e galerias e camarins restaurados.
No período colonial teve atuação
contínua, abrigando óperas e oratórios e vários gêneros artísticos.
Em dezembro de 1994 sediou a
cerimônia de inauguração do Mercado Comum do Mercosul, com a
presença dos presidentes do Brasil,
Itamar Franco, da Argentina, Uruguai e Paraguai e observadores de
toda a América Latina. Passou por
várias restaurações, especialmente
em 1993, com revisão de estruturas, troca do telado, paredes de
pedra e suportes de ferro, revisão
completa das instalações elétricas
e requalificação completa dos camarins. Obras conduzidas pelo
então Secretário de Obras Sérgio
Queiroz e pela Diretora da Casa
da Ópera Cláudia Malta.
Jornalista
(mwerkema@uol.com.br)
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 05/06 a 10/06/2020
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite
nº005/2020 de objeto: contratação de
empresa especializada para execução
da limpeza geral (supressão de vegetação e remoção de resíduos, tais como:
pedras, entulhos de construção de civil, entulhos gerais e lixo doméstico)
dos córregos e rios que se encontrarem
assoreados e necessitando de capina
e retirada de material descrito acima
no distrito sede do município de Ouro
Preto, e nos demais doze distritos. Empresa vencedora: Construtora Freire
& Freire Ltda, com o valor global de
R$320.069,92. O Município de Ouro
Preto adjudica e homologa o presente
objeto. Marineth Márcia Monteiro.
Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado de habilitação e proposta de preços do Pregão
Presencial SRP nº01/2020 – Objeto:
Aquisição de medicamentos de uso
veterinário e insumos para a unidade
de vigilância de zoonoses e bem estar animal; Julgamento: menor preço
total por lote. Após análise, o pregoeiro julga habilitadas e vencedoras do
procedimento licitatório as empresas:
Amanda Lopes e Silva – ME, CNPJ:
33.112.417/0001-03, com o valor global de R$ 10.044,00 para o Lote 1, R$
3.143,36 para o Lote 3, R$ 12.523,60
para O Lote 5, R$ 17.898,00 para o
Lote 7 e R$ 4.143,00 para o Lote 8;
César & Rocha Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.-ME, CNPJ:
03.541.496/0001-07,com o valor global de R$ 35.309,91 para o Lote 2 e
R$ 11.399,29 para o Lote 4. Prefeitura
Municipal de Ouro Preto adjudica e
homologa o presente objeto. Hállan
Vinícius – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº65/2020, artigo 24,
Inciso II, lei 8.666/93- objeto: contratação de serviços de refeições (do tipo
marmitex) para atender aos voluntários da Cruz Vermelha, que estarão no
Município distribuindo cestas básicas
para famílias que se encontram em
situação de vulnerabilidade social e
econômica, uma das medidas de enfrentamento a pandemia do Covid-19;
com o valor global de R$ 2.500,00;
tendo como favorecida a empresa Maria das Graças Rigueira Alvares CNPJ
05.387.597/0001-92. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público edital, nos termos
propostos, do Pregão Presencial nº
020/2020, objeto: aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), de 13 kg
e 45 kg pelo Sistema de Registro de
Preços, tipo menor perco por item,
para abastecimento das Secretarias da
Prefeitura Municipal de Ouro Preto e
CRAS Municipais. Início da sessão
às 11h: 00min do dia 23 de junho de
2020. Edital no site www.ouropreto.
mg.gov.br, link Licitações. Maiores
informações: (31) 3559-3301. Luciene
F. Souza - Pregoeira/PMOP.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº068/2020, artigo 24, Inciso IV, lei 8.666/93 - objeto: dispensa
emergencial de licitação para aquisição
de lanches destinados aos servidores municipais e pacientes do centro
avançado de combate à Covid-19 no
Município de Ouro Preto/MG, com o
valor global de R$ 123.900,00 tendo
como favorecida a empresa Lanchonete Valadares & Barbosa Ltda – CNPJ02.899.513/0001-01. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público a Ata de Registro de
Preços referente ao Pregão Eletrônico nº044/2019, objeto: – Registro de
Preços para aquisição de equipamentos médicos hospitalares para a Nova
UPA. – Com vigência pelo período
de 15/05/2020 a 15/05/2021. Fornecedor: E.L.Machado & L.D.Matos
Ltda ME, CNPJ nº. 08.734.023/000131 – Valor registrado: Item 14: R$
1.600,00; Item 43: R$ 220,00. Fornecedor: Megg Móveis Ltda, CNPJ nº.
18.105.252/0001-40 – Valor registrado: Item 03: R$ 479,00; Item 04: R$
1.247,00; Item 16: R$ 376,90; Item 29:
R$ 139,50; Item 36: R$ 279,00; Item
39: R$ 529,00; Item 44: R$ 150,82;
Item 45: R$ 450,00; Item 57: R$
223,99; Item 63: R$ 479,00; Item 83:
R$ 279,00; Item 90: R$ 150,82; Item
91: R$ 450,00; Item 102: R$ 223,99.
Fornecedor: H.A. Erbe e Cia Ltda,
CNPJ nº. 18.105.252/0001-40 – Valor
registrado: Item 50: R$ 41,00. Fornecedor: Comércio de Materiais Médicos
Hospitalares Macrosul Ltda, CNPJ nº.
95.433.397/0001-11 – Valor registrado: Item 60: R$ 279,00. Fornecedor:
MHS Indústria de Móveis Ltda, CNPJ
nº. 10.433.858/001-01 – Valor registrado: Item 11: R$ 1.175,00; Item 19: R$
1.880,00; Item 20: R$ 180,00; Item 23:
R$ 1.169,99; Item 58: R$ 152,00. Fornecedor: Alfa Med Sistemas Médicos
Ltda, CNPJ nº. 11.405.384/0001-49 –
Valor registrado: Item 40: R$ 900,00.
– Superintendência de Compras e Licitações.
Extrato de Contratos - Deptº
de Atos e Contratos – DACAD
Contrato 067/2020. Objeto: contratação de empresa especializada para a
realização de serviços para revisão dos
projetos de restauro da Igreja Matriz de
São Bartolomeu. Vigência: 08 meses.
Vencimento: 15/01/2021. Valor: R$
14.500,00. DO: 02 008 003 13 391
0044 2238 3390 3900 FR 100 FP 439.
Inovar Construções e Comercio
Ltda.-ME. Concorrência Pública
02/2018. Objeto: 4º aditivo do prazo. Vigência: 02 meses. Vencimento:
17/07/2020.
Athos Topografia Eireli. Dispensa
041/2020. 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 topográficos e mapeamento
aerofotogramétrico de perímetro do

Monumento Natural Municipal Arqueológico do Morro da Queimada, estabelecendo 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. Vigência: 06 meses. Vencimento: 15/10/2020. Valor: R$
7.900,00. DO: 02 011 01 18 541 0100
2226 3390 3900 FR 100 FP 569.
José Raimundo da Silva. Dispensa
20/2011. Objeto: 11º aditivo do valor e do
prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
15/07/2021. Valor: R$ 21.600,00. DO:
02 015 001 10 301 0064 2 108 3390 3600
FR 159 FP 931.
Construtora Freire e Freire Ltda.
Convite 026/2019. 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 de construção
de rede de drenagem pluvial no bairro
Caieira – distrito de Cachoeira do Campo. Vigência: 06 meses. Vencimento:
01/12/2020. Valor: R$ 268.164,70. DO:
02 14 01 15451 0070 1079 44905100;
FR 100; FICHA 849.
Gontijo de Transportes Ltda. Pregão
Presencial 008/2020. Objeto: concessão
onerosa para fins comerciais, de espaço
para instalação de guichês, sendo remunerada mensalmente. Lote IV. Vigência:
12 meses. Vencimento: 15/04/2021. Valor: R$ 7.407,84.
Viação Pássaro Verde Ltda. Pregão
Presencial 008/2020. Objeto: concessão
onerosa para fins comerciais, de espaços
para instalação de guichês, sendo remunerada mensalmente. Lote II. Vigência:
12 meses. Vencimento: 13/06/2021. Valor: R$ 10.185,24.
JVC Assessoria em Publicidade. Pregão Presencial 01/2017. Objeto: 3º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12
meses. Vencimento: 18/05/2021. Valor:
R$ 29.437,50. DO: 02 02 001 04 122
0009 2 013 3390 3900 FR 100 FP 115.
LE Card Administradora de Cartões Ltda. Pregão Presencial 29/2018.
Objeto: 2º aditivo do valor. Valor: R$
28.818,00. DO: 02 006 001 04 122 0020
2 259 3390 4600 FR 100 FP 187; 02 015
001 10 122 0063 2 104 3390 4600 FR
102 FP 895.
Construtora e Madereira Três Irmãos Ltda. - ME. Tomada de Preços
002/2017. Objeto: 8º aditivo do prazo. Vigência: 06 meses. Vencimento:
09/10/2020.
Antônio José Bibiano. Dispensa Justificada 19/2012. Objeto: 9º aditivo do
valor e do prazo. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 26/07/2021. Valor: R$
20.478,48. DO: 02 015 001 10 301 0064
2 108 3390 3600 FR 159 FP 0931.
Germec Construções Ltda.-EPP. Concorrência Pública 2/2017. Objeto: 5º
aditivo do prazo. Vigência: 02 meses.
Vencimento: 06/08/2020.
Germec Construções Ltda.-EPP. Concorrência Pública 2/2017. Objeto: 4º
aditivo do valor. Valor: R$ 419.533,54.
DO: 02 009 001 22 661 0135 1262 4490
5100 FR 100 FP 455.
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Prefeitura de Ouro Preto realiza
etapa de recuperação da estrada
que liga sede a Lavras Novas
A Prefeitura de Ouro Preto está realizando com recursos próprios a recuperação
da estrada que liga a sede do município ao distrito de Lavras Novas. Numa primeira etapa, estão sendo feitos os trabalhos de ampliação e reforma da ponte sobre o
Ribeirão Três Moinhos. O serviço executado pela empresa Freire&Freire está com
70% do total já finalizado, gerando cerca de vinte empregos diretos. Com a ampliação, a ponte possibilitará
a passagem de dois veículos simultaneamente,
além da travessia em
segurança da população.
Com moderna estrutura a ponte duplicada
terá 10m de largura e
7m de extensão. A previsão é que esta primeira
etapa seja entregue nos
próximos 25 dias.
A ponte sobre o
Ribeirão Três Moinhos
está localizada em uma
região de grande importância para o Município,
pois além do acesso a
Lavras Novas, importante pólo turístico, liga
Ouro Preto também às
localidades de Chapada, Santa Rita e Santo
Antônio do Salto, beneficiando centenas de
moradores e produtores
rurais que a utilizam para transitar e escoar sua
produção, bem como
para o transporte escolar
de crianças e adolescentes para as escolas do
Município.
A segunda etapa será
a conclusão da pavimentação asfáltica da via
com a recuperação dos
trechos danificados.
Wellington Silva
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As pesquisas eleitorais
As pesquisas eleitorais são fundamentais no processo eleitoral
pelo seu caráter informativo e estratégico. A informação é assegurada pelo método científico que permite uma rápida e confiável investigação das preferências eleitorais da população. O método científico
garante que seja feita a averiguação se a pesquisa foi feita de modo adequado, o que lhe garante confiabilidade. Por outro lado, os
candidatos podem usar as pesquisas para definirem estratégias de
campanha, pois seus programas, os discursos, seu calendário de
campanha, quais mídias vão usar, quais enfoques irão privilegiar,
entre outras medidas são informações obtidas em uma bem feita
pesquisa eleitoral. Logo, uma candidatura deve trabalhar sua comunicação política moderada por pesquisas eleitorais.
As pesquisas que testam o conhecimento que se tem do comportamento do eleitorado são chamadas de quantitativas. Elas são
feitas entrevistando uma parcela aleatória da população, por meio
de cálculo e de ponderação amostral. Através de cálculos estatísticos sobre características definidas como fundamentais da população (geralmente são usadas informações de sexo, faixa etária, renda e local de moradia) se faz uma redução ponderada da população
que será entrevistada. Como exemplo, o eleitorado de um município com 100.000 eleitores pode ser reduzido a uma amostra de 400
entrevistados, definidos pelos parâmetros “intervalo de confiança”
(no caso, de 95%) e “margem de erro” (no caso, de 5 pontos percentuais). Esses parâmetros podem variar conforme os objetivos
da pesquisa, mas usualmente se altera a margem de erro (quanto
menor for o valor da margem de erro, maior será o tamanho da
amostra). Por exemplo, a mesma população de 100.000 eleitores
pode ser reduzida a uma amostra de 2200 eleitores se a margem
de erro for de 2 pontos percentuais.
A redução de uma população de milhares de pessoas a centenas sempre será motivo para que suspeições sejam levantadas
quanto à confiabilidade das pesquisas eleitorais. Mas o estranhamento diminui quando você tem em consideração que as informações buscadas em uma pesquisa eleitoral são finitas para o conjunto da população. Por exemplo, geralmente os candidatos a prefeito
são menos de dez que a população tem que escolher. Os mais
relevantes problemas de um município raramente passam de dez,
sendo que três são muito citados (desemprego, violência e saúde).
Quando se pede para avaliar um governante as opções são cinco
(ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo). Logo, se 100 pessoas forem entrevistas, essas alternativas irão ser citadas por mais de uma
pessoa, gerando uma “frequência”, que terá um somatório menor
que se fossem 100.000 pessoas, por exemplo. Mas a proporção
das escolhas tende a se tornar constante, viabilizando a pesquisa
com amostra. O resultado, quando ela é bem feita, é confiável e a
um baixíssimo custo de tempo e dinheiro, viabilizando as pesquisas.
Além da amostra, o questionário é um instrumento decisivo para que a pesquisa quantitativa seja bem conduzida. Quando bem
feito, o questionário levanta informações objetivas e relevantes do
eleitorado. Quais são os candidatos mais populares? Como está o
grau de rejeição dos candidatos? Como está o índice de fidelização
do eleitor a uma candidatura? Como está avaliação do governante?
Quais são os principais problemas do município? Quais são os principais meios de informação utilizados pelo eleitorado? Como ele se
informa sobre a política local? Essas e outras variáveis podem ser
investigadas por meio de um bom instrumento de coleta de dados,
chamado de “questionário”.
As pesquisas eleitorais decidem uma eleição? Eu costumo afirmar que uma plástica facial feita em um(a) candidato(a), ou uma
pintura no cabelo, ou uma edição feita na foto oficial de campanha
influenciam mais o voto do eleitor que a indicação de qual nome está em primeiro lugar em uma pesquisa. Brincadeiras à parte, o fato
é que diversas eleições foram ganhas por candidatos que estavam
em desvantagem em muitas pesquisas eleitorais publicadas. Quantas surpresas as últimas eleições não produziram? Isso acontece
não porque as pesquisas estavam necessariamente erradas, mas
porque os eleitores raramente escolhem seus candidatos porque
eles estão na frente das pesquisas. Eles escolhem por diversas razões, e, às vezes, infelizmente, até vendem seu voto.
O eleitor pensa estrategicamente seu voto e por isso ele muitas
vezes escolhe não comparecer às urnas, ou se decidir comparecer,
poderá votar em branco ou votar nulo. Ou caso ele resolva comparecer e votar em um nome, pode ser que o fará não porque goste
mais dessa candidatura, mas porque a desgosta menos. E, claro,
às vezes ele vota na candidatura que gosta. As razões têm a ver
com viabilidade eleitoral da candidatura, com as pessoas que a estão apoiando, com a rejeição que o eleitor tem do candidato, ou de
seu partido, ou de uma liderança que apoia o candidato, pode ter a
ver com a situação econômica vivida, entre outras motivações. Essas razões são captadas por boas análises amparadas em pesquisas eleitorais, e se uma candidatura consegue fazer uma adequada
leitura da realidade revelada pelas pesquisas ela terá mais chances
de sair vitoriosa no pleito.*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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Em comemoração ao Dia Mundial
do Bem Estar, Prefeitura vai transmitir
aula ao vivo de Tai Chi Chuan
No segundo sábado de junho
o mundo inteiro celebra o dia do
Bem Estar, e aqui em Mariana não
será diferente. A Secretaria de Esporte, em parceria com a Associação HamTai - Humanos amantes
do Tai Chi Chuan - e Congêneres,
vai promover uma aula de Tai Chi
Chuan transmitida ao vivo pelo
Facebook da Prefeitura. A ação vai
acontecer no dia 13 de junho, às
10h e será ministrada pelo mestre
Ricardo Teixeira.
Nesse momento de pandemia
e isolamento social é um desafio
manter mente e corpo saudáveis e
segundo Diana Antonia, professora de Tai Chi Chuan na associação,
é justamente isso que a técnica
traz. Ela é uma arte marcial milenar criada na China que se propõe
alcançar o equilíbrio envolvendo
todas as partes do corpo: músculos, pulmões, cérebro, coração,
respiração e movimentos físicos.
Essa técnica é utilizada de forma terapêutica e até mesmo como
tratamento para diversas doenças.
Diana explicou que praticar Tai
Chi Chuan proporciona muitos
benefícios, como por exemplo,
o combate ao estresse. “Os movimentos da técnica são leves e
fazem a circulação do corpo ficar
equilibrada, aquecendo de forma
lenta junto com a respiração. Isso
faz com que a pessoa que está praticando fique mais calma, além de
proporcionar a sensação de bem
estar”. Diana também explicou
que o Tai Chi fortalece o pulmão
e as vias respiratórias, sendo uma
boa opção de prática esportiva para reforçar o sistema imunológico
contra o COVID-19.
A aula online é liberada para
todas as idades e segundo o mestre
Ricardo Teixeira o objetivo é passar um pouco de estabilidade emocional para as pessoas durante esse
momento de pandemia. Ele explicou que a live vai começar com
um alongamento corporal. “Vamos
alongar desde o pé até a cabeça,
trabalhando musculaturas, articulações e tendões, sempre com a respiração junto com o movimento”.
A segunda parte se inicia
com um exercício chamado de
ChiKung. “Chi é a nossa energia

e Kung é trabalho, com eles nós
trabalhamos a energia através de
movimento e respiração, em uma
troca de vibração entre nós, o céu
e a terra”, concluiu Ricardo.
Para o assessor técnico de
Desportos, Wagner Flávio, a ação
mostra que o município está ativo
no combate ao coronavírus. “Sabemos que esse é um momento muito
delicado, e é nosso dever promover
atividades que levem bem estar
aos nossos cidadãos e nada melhor
que fazer isso por meio do esporte.
Além disso, essa aula mostra que
todos estamos unidos contra o coronavírus”, disse.
Associação HamTai - A associação está inserida em Mariana
há mais de 15 anos e promove di-

versas atividades relacionadas as
técnicas marciais na cidade. Além
das aulas particulares, a HamTai
também comanda projetos gratuitos, nos quais levam a técnica e os
princípios do Tai Chi Chuan para
as crianças da rede pública, para
o CRIA - Centro de Referência à
Criança e ao Adolescente e para
idosos no RECRIAVIDA. Eles
também contam com voluntários
no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Mariana - MG e todos
os domingos antes do isolamento
social eram ministradas aulas gratuitas na Praça Gomes Freire. Durante a quarentena as aulas particulares e gratuitas estão acontecendo
online. para mais informações
ligue para (31) 98656 - 7928.

, 12 de junho/2020
O LIBERAL Ed.1392 - Sexta-feira
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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
nº055/2020, na modalidade de Pregão
Presencial n035/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de macro medidor de vazão ultrassônico e válvulas redutoras de pressão
para atender de forma eficaz a demanda
do Sistema de Abastecimento de Água do
SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do Edital. Empresa
vencedora e habilitada, Sanesoluti Comércio de Instrumentação e Controle Ltda,
perfazendo este processo um valor total de
R$19.908,00 (Dezenove mil novecentos
e oito reais), Itabirito / MG, 05/06/2020
– 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
nº056/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº036/2020 S.R.P. 012/2020.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, a serem utilizados na execução dos
serviços de manutenção preventiva, corretiva dos equipamentos e instalações elétricas e demais locais pertencentes ao SAAE
- Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Elétrica Vila Rica
Ltda. ME e César Geraldo Bueno Eireli,
perfazendo um valor total de R$28.248,30
(Vinte e oito mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), Itabirito / MG,
08/06/2020 – 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
nº057/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº037/2020. Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para
prestação de serviços psicológicos especializados para os servidores do SAAE de
Itabirito - MG. Conforme especificações
do anexo I, do edital. Empresa Vencedora
e Habilitada: Inovare Desenvolvimento
Humano e Organizacional - Cássia De Oliveira Souza – ME perfazendo este pregão
um valor total de R$44.350,00 (Quarenta e
quatro mil trezentos e cinquenta reais), Itabirito / MG, 10/06/2020 – Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Consulta Médicas - Psicológicos. Referência: Processo Licitatório
nº057/2020, na modalidade Pregão Presencial nº037/2020, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Inovare
Desenvolvimento Humano e Organizacional - Cássia de Oliveira Souza – ME, Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica
para prestação de serviços psicológicos especializados para os servidores do SAAE
de Itabirito - MG. Conforme especificações do anexo I, do edital , Valor total desta
empresa: R$44.350,00 (Quarenta e quatro
mil trezentos e cinquenta reais),. Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2020. Dotação Orçamentária
Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações
de Gestão Adm. Geral do SAAE. 17 512
1711 4.030 33.90.39.00 Data da assinatura
do contrato: 10/06/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Errata
O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito
através de sua Pregoeira comunica aos interessados que Fica Alterada a Redação
do Processo nº 058/2020 Pregão Presencial nº038/2020: Objeto: contratação de
pessoa jurídica especializada no fornecimento de uniformes masculinos que serão
utilizados pelos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo
I do edital. Alterando sua Data de Abertura
para às 09:00 horas do dia 25/06/2020.
Outras informações pelo telefone 31 3562
- 4100 ou pelo E-mail: compras@saaeita.
mg.gov.br; ou pelo Site: www.saaeita.
mg.gov.br. 10/06/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Correção do Extrato de Dispensa
do Serviço de Perícia em Engenharia. Referência: Dispensa de Licitação
nº 015/2020, Processo Licitatório nº
045/2020, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Contratada: Renato Ramos Burni. Objeto: Realização
de vistoria técnica com mapeamento das
ocorrências e elaboração de laudo técnico diante das condições da estrutura das
edificações identificadas e quesitos formulados pela área técnica determinado
as causas reais dos sinistros ocasionados.
Valor Total R$8.855,01 (Oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo).
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O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº 012/2020 - Registro de Preço 012/2020
- Processo Licitatório nº056/2020 – Pregão Presencial nº036/2020 – Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, a serem utilizados na execução dos serviços de manutenção preventiva,
corretiva dos equipamentos e instalações elétricas e demais locais pertencentes ao SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Fornecedor: Elétrica Vila Rica Ltda ME. CNPJ: 23.987.811/0001-23,
Relação dos itens:
Dotação Orçamentária - Operação e Manutenção Ações de Gestão Adm. Geral Saae
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit

Preço
Total

Marca/ Fabricante,
se Import, Pais Orig.

1

Bateria Alcalina 9 V

Un.

10

7,90

79,00

Eveready

2

Cabo Flexível 1,5mm²

M

200

0,56

112,00

Condumig

3

Cabo Flexível 2,5mm² 1 KV

M

100

0,84

84,00

Condumig

4

Cabo Flexível 16 Mm² 1kV Azul Sintenax

M

50

7,97

398,50

Condumig

5

Cabo Flexível 16 Mm² 1kV Preto Sintenax

M

50

7,97

398,50

Condumig

6

Cabo Flexível 25 Mm² 1 KV Sintenax

M

50

11,40

570,00

Condumig

7

Cabo Flexível 35 Mm² 1 KV Sintenax

M

50

16,40

820,00

Condumig

8

Cabo Flexível 120 Mm² 1 KV

M

50

57,55

2877,50

Condumig

9

Cabo Flexível 150 Mm² 1 KV Sintenax

M

25

72,34

1808,50

Condumig

10

Cabo PP 2x1,5 Mm²

M

200

1,50

300,00

Condumig

11

Cabo Pp 2x2,5mm²

M

200

2,40

480,00

Condumig

12

Cabo Rígido Cobre Nu 35 Mm²

M

50

9,40

470,00

CMR

13

Cabo Rígido Cobre Nu De 50 Mm²

M

50

13,40

670,00

CMR

14

Disjuntor 2x50 a DIN (Padrão Cemig)

Un.

5

26,90

134,50

GE

15

Disjuntor 2x63 a DIN (Padrão Cemig)

Un.

5

26,90

134,50

GE

16

Disjuntor 3x50 a DIN (Padrão Cemig)

Un.

5

37,20

186,00

GE

17

Fusível NH 00 160 a NH GL/GG 120 Ka

Un.

10

11,25

112,50

Fusitec

18

Fusível NH 00 GL 36 a 500 V

Un.

5

15,00

75,00

Fusitec

19

Fusível NH 00 GL 80 a 500 V

Un.

5

11,25

56,25

Fusitec

20

Fusível NH 00 GL 100 a 500 V

Un.

5

11,25

56,25

Fusitec

21

Fusível NH 00 GL 125 a 500 V

Un.

5

11,25

56,25

Fusitec

22

Fusível NH 00 GL 400 a 500 V

Un.

5

37,20

186,00

Fusitec

23

Fusível NH2 Retardado 250 a 500 V

Un.

5

37,20

186,00

Fusitec

24

Fusível Ultrarrápido DIN 2 IEC 269 315 a 500V
1P100kA Ar

Un.

5

150,00

750,00

Fusitec

25

Haste de Aterramento Cobre NU Maciço 5/8” 2,4m

Un.

15

31,20

468,00

Olivo

26

Lâmpada Bulbo Led A60 15 W Bivolt Branca

Un.

25

11,30

282,50

Avant

27

Lâmpada Super Led de 30 W Bivolt

Un.

30

32,00

960,00

Avant

28

Lâmpada Super Led de 40 W Bivolt

Un.

20

52,00

1040,00

Avant

29

Lâmpada Tubular Led 1,2m c/ Ligação de um só lado

Un.

80

12,90

1032,00

Avant

30

Minicontator Auxiliar 6ª 2NA 2NF 220 V

Un.

10

53,00

530,00

Sibratec

31

Padrão de Energia Elétrica Trifásico de 63

Un.

1

1400,00

1400,00

Pipe

32

Seccionadora Completa (com fusível NH) 400A

Un.

1

580,00

580,00

Weg

33

Transformador de 2KVA Bifásico 440/220 V

Un.

1

1.120,00

1.120,00

CAV

34

Transformador de 2KVA Trifásico 440/220 V

Un.

1

1.100,00

1.100,00

CAV

35

Transformador de 15kVA Trifásico 440/220 V

Un.

1

2.200,00

2.200,00

CAV

Valor Total: R$21.713,75 (vinte e um mil setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos)
Fornecedor: César Geraldo Bueno Eireli. CNPJ: 16.875.345/0001-29, Relação dos itens:
Dotação Orçamentária - Operação e Manutenção Ações de Gestão Adm Geral Saae
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit

Preço
Total

Marca/ Fabricante, se Importado, Pais de Origem

1

Bateria A23 12 V

Un.

20

2,52

50,40

Elgin

2

Conector de Perfuração CDP
1,5 a 10 mm e de 4 a 95 mm

Un.

20

5,12

102,40

Intelli

3

Conector de Perfuração CDP
4,0 a 35 mm e de 10 a 150 mm

Un.

15

12,00

180,00

Intelli

4

Fusível DIN 00 80 a 500 V IP
120 KA AR

Un.

5

15,25

76,25

Sibratec

5

Lâmpada Led Tubular de 40 W
2,4m Branco Frio 6000k

Un.

10

54,00

540,00

Led

6

Lâmpada Super Led de 50 W
Bivolt

Un.

10

68,00

680,00

Led

7

Pilhas Alcalinas AA

Un.

150

1,73

259,50

Elgin

8

Pilhas Alcalinas AAA

Un.

150

1,58

237,00

Elgin

9

Refletor Led 50 W Bivolt

Un.

10

45,90

459,00

Led

10

Refletor Led 100 W Bivolt

Un.

20

69,00

1.380,00

Led

11

Refletor Led 200 W Bivolt

Un.

20

128,50

2.570,00

Led

Valor Total R$6.534,55 (seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 08/06/2020.
Forma de pagamento: em 10 (dez) dias
corridos, após, emissão e aceite da Nota
Fiscal. Vigência: Até 31/12/2020. Dotação Orçamentária: Op. Manut. Ações de
Gestão Adm. Geral – SAAE 17.512.1711
4030 3390.30.00. Data da assinatura do
contrato: 10/06/2020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 042/2020 – S.R.P.
014/2020 - 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°
063/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº042/2020, S.R.P. nº014/2020
- Objeto: Registro de preço para futuro e
eventual contratação de empresa especializada para a realização de análises dos
efluentes bruto e tratado e do corpo receptor (montante/jusante) da estação de tratamento de esgoto na sede urbana e coleta e
realização de análises do efluente tratado e
do corpo receptor (montante/jusante) para
monitoramento da qualidade dos efluentes

do emissário do SAAE de Itabirito, na URBE DU040, BR040 KM578,
com a preservação e transporte das amostras, conforme especificações
do anexo I, do edital. No dia 29/06/2020 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.

Atendendo por agendamento e entregas

98742.2990

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073

R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
Praia/ITABIRITO

João João
de
de
Carvalho
Carvalho

A CIDADE
A CIDADE
E EU E EU

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

O valor da imprensa
na atualidade
PRIMEIRO DE JUNHO, Dia Mundial da Imprensa. Thomas
Jefferson dizia que: “Se me fosse dado decidir se devemos ter um
governo sem jornais, ou jornais sem um governo, não hesitaria um
momento em preferir a última”. Realmente desde a descoberta da
imprensa por Gutemberg, no fim da Idade Média, que se passou a verificar mudança no mundo. É tão importante, que um jornal americano
fez um concurso sobre a mais importante criação do último milênio e
foi vitoriosa a invenção de Gutemberg. A gente sabe que ela teve, em
termos de comunicação, sequência com o telégrafo, telefone, rádio,
televisão informática. Acredita-se mesmo que o atual século vai ser
o século da informática. O desenvolvimento e a aplicação da informática são de extraordinário alcance. O mundo com seu poder está
cada vez mais perto de nós. As conquistas da informatização estão
condensando milhões de informações no mínimo de espaço físico,
como retratam os celulares.
QUEM não se atualizar hoje, certamente ficará para trás no ranking mundial do conhecimento. Estará superado na disputa por uma
melhor opção profissional. É preciso estar atento para a grande avalanche de notícias que são carreadas por todos os meios técnicos
para os receptores. São informações escritas, visualizadas, faladas,
auditivas ou gesticuladas. São responsáveis por estas comunicações
os jornais, revistas, televisões, livros e computadores. É preciso estar
atento para não ser o receptor arrastado pelos exageros de alguns
destes veículos de informação em massa ou individual. É preciso saber aproveitar o essencial de todas as notícias e aproveitá-lo no espaço de cada vida. O progresso é feito para o homem e não vice-versa.
Rui Barbosa, o melhor representante da Bahia, dizia que “A imprensa são os olhos da Nação”. Podemos acrescentar que não são
apenas os olhos, mas os ouvidos, o tato, a voz e o olfato. Sem a
comunicação diária escrita e televisionada, quantos desacertos de
nossos homens públicos estariam arquivados no anonimato, sem nenhuma chance de serem descobertos, ainda que não sejam punidos.
Cabe à imprensa ver e denunciar. Cabe ao poder público desvendar,
provar, processar e punir. Salve a imprensa que nos preserva da desonestidade. Dizia Voltaire “O segredo de aborrecer é dizer tudo”. Por
isto a imprensa treme as bases do poder. “Se a imprensa não existisse, seria preciso inventá-la”.
A COMUNICAÇÃO é muito importante em um mundo tão complexo e dividido, como hoje. A Pandemia faz o ser humano refletir
sobre suas limitações em todos os sentidos. Impõem-lhe a união para
combatê-la. O velho provérbio: “Deus escreve certo por linhas tortas”,
é uma grande verdade dentro da compreensão de todos. A aproximação de todos nós, dentro da casa, vivendo em harmonia, diálogo e
compreensão, mostra que devemos nos entender, compreender, pacificamente. A casa, onde reside a família, revela-se um lugar santo e
necessário à harmonia, ao amor, à compreensão, em busca da paz e
da unidade. A casa é verdadeiramente a igreja doméstica, onde todos
os membros da família buscam a unidade que estava desaparecendo
deste mundo tão materializado e ausente de Deus.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Iluminação: Mesmo nos tempos de pandemia
a equipe da administração pública não deixa de
promover o bem-estar social, com realizações
de grande relevância como a instalação de iluminação led em diferentes pontos da cidade. Segundo o secretário
Tuniko Simões, as luminárias antigas vão melhorar o sistema de iluminação de outros bairros.
Por onde anda? Dircinha Pereira de Morais, casada com Paulo e
mãe de Paula e Larissa. Ela exerceu o cargo no legislativo municipal
e foi responsável pela implantação do sistema de informática na gestão de Ivacy Simões. Incentivadora de nossa imprensa e conquistas
da sociedade itabiritense, tem como defeito torcer pro time do outro
lado da lagoa. Dircinha Pereira de Morais é gente de expressão na
região dos Inconfidentes.
Política: Com a possibilidade de eleições em dezembro, por aqui
já se vai desenhando um cenário da disputa das pré-candidaturas ao
cargo de prefeito, entre Orlando Caldeira, Wagner Melillo e Ricardo
Oliveira. Também em pauta o nome de Wilson Oliveira do jornal O
Grito.
Rádio Cidade: Sob os auspícios de Geraldo Magno de Almeida, a
Rádio Cidade consolida sua liderança na região dos Inconfidentes.
História viva de Ricardo Francisco, Domingo é dia de Banda de
Ivacy Simões, além de informativos e entretenimentos, a emissora
marca mais um tento quando apresenta aos sábados, às 14 h, o cantor
Serginho Barbosa, que é expoente de nossa arte e nossa cultura.
Para Refletir: A auto confiança é a melhor roupa. Use-a e desfile
com ela.

O aniversariante e engenheiro Edivaldo Fonseca, e sua esposa Thaisa Delabrida, destaque da sociedade Itabiritense. Eles
comemoraram ao lado dos filhos Lara, Antônio e familiares.
Parabéns!
Anjos de nossos
lares: Daniel
Garrido, que
integra a equipe
de Marisa Tassar
na Biblioteca
Pública Professor
D’Aulas de Azevedo, lançou nas
redes sociais um
registro do jornal
Gazeta de Itabirito no ano de
1979, quando o
saudoso Toni Foto publicou uma
homenagem destacando crianças
da época.

O casal Allison Braga e Verônica, comemorando o
níver e interagindo com nossa sociedade.
Parabéns Verônica!

feira, 12 de junho/2020
O LIBERAL Ed.1392 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Queimadas aumentam na Região
dos Inconfidentes e Bombeiros
alertam sobre os riscos
De acordo com o artigo nº250 do Código Penal Brasileiro
causar incêndios é crime

GLAUCIENE OLIVEIRA

Nesta época do ano, o ar seco e
a estiagem predominam no Brasil.
A baixa umidade do ar inibe o crescimento das nuvens e a incidência
de chuvas. As queimadas aumentam neste período, pois a falta de
chuva deixa o solo e a vegetação
cada vez mais secos, o que facilita
o alastramento dos focos de fogo.
Na Região dos Inconfidentes, os
registros de queimadas em áreas de
vegetação também aumentaram.
Segundo a Corporação dos
Bombeiros Municipal de Itabirito,
a causa mais frequente das queimadas na região é a ação humana. Ou
seja, as pessoas ainda têm o costume de utilizar o fogo para promover
a limpeza de terrenos, a queima da
vegetação ou de lixos. “Geralmente, as pessoas querem limpar seus
lotes e colocam fogo e uma área
maior é atingida. Temos as ocorrências de incêndios criminosos
também. Por isso, é importante que
o cidadão faça contato com a para
denunciar.”, explicou a bombeiro,
Karina Almeida.
De acordo com o artigo nº250
do Código Penal Brasileiro, causar
incêndio, expondo a perigo a vida,
a integridade física ou o patrimônio
alheios, inclusive em lavoura, pastagem, mata ou floresta, pode gerar
uma pena de reclusão, de três a seis
anos, e multa. Se o incêndio for culposo (sem intenção) a pena de detenção é de seis meses a dois anos.
Segundo Karina, só em 2020 a
corporação já atendeu cerca de 20
ocorrências de queimadas ilegais.

“Os meses em que mais atuamos
com o combate à incêndios vai de
junho a outubro. Meses de maiores
índices de seca”, apontou.
A bombeiro destaca a importância da denúncia, para que assim
eles possam atuar e conter os focos
de incêndio de forma efetiva. “A
denúncia pode ser feita na Secretaria de Meio Ambiente, que são os
responsáveis pela notificação e parte legal da ação, no 156 dos Bombeiros, onde atuamos direto na ação
de conter o incêndio ou no 199”,
ressaltou. Em Mariana e Ouro Preto os registros de queimadas podem
ser realizados através do telefone
do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, o 193.
Perigos
De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, a umidade do
ar ideal compreende a faixa entre
50 e 80%. Entretanto, em algumas
épocas do ano, como no inverno,

ela tende a cair, inclusive, abaixo
de 30%. As queimadas contribuem
ainda mais para queda da umidade,
que pode acarretar em inúmeros
prejuízos para a saúde.
Isso acontece devido ao ressecamento e inflamação das mucosas
(nariz, boca e olhos). Essas partes
do corpo desempenham um papel
de barreira física à entrada de substâncias nocivas, o clima seco propicia a entrada desses agentes e com
isso o organismo humano acaba se
sobrecarregando.
Coibir as queimadas neste ano,
além de uma ação de proteção ambiental, é também uma medida de
saúde. Se considerarmos a pandemia do COVID-19 o problema se
agrava ainda mais, pois as internações por doenças respiratórias
podem aumentar sobrecarregando
ainda mais os hospitais que já estão
recebendo os pacientes infectados
pelo coronavírus.

cria o Fundo Emergencial de Combate à COVID-19 – FECC, destinado ao enfrentamento dos efeitos da
pandemia do novo coronavírus no
município de Itabirito, foi negado
por oito votos contra e três a favor.
Coronavírus em pauta
Durante o encontro, todos os
parlamentares que fizeram uso da
palavra expuseram ações necessárias para combate ao COVID-19 na
cidade. A maioria dos vereadores
considerara a situação como preocupante.
O vereador Edson Gonçalves
Junior (Republicanos) começou
sua fala destacando o crescimento
acelerado dos casos de coronavírus no município, em sua maioria
oriundos de empresas privadas,
principalmente da Vale. “Faço um
requerimento para que um representante da Vale venha até essa
casa prestar esclarecimentos sobre
isso. Peço também que a Vale disponibiliza testes rápidos para todos
aqui de Itabirito como está fazendo
em outras cidades em que atua. Para que assim, uma vez identificado
o número de infectados, as medidas
de prevenção sejam ampliadas. Espero que a empresa tome as medidas necessárias para que assim possamos vencer juntos essa doença”,
solicitou.

A vereadora líder de governo,
Rosilene do Carmo Cardoso (PSDB) manifestou sua preocupação
com a postura da população sobre
a doença e sugeriu que o infectologista da Prefeitura compareça
às próximas reuniões para trazer
informações técnicas sobre o COVID-19. “Parece que o povo de
Itabirito não está com muito medo
dessa doença ainda não. A gente
anda na rua e ainda vê pessoas sem
máscara, não observamos o distanciamento exigido pela lei”, destacou indignada.
O presidente da Câmara, Renê
Américo da Silva (PMN) cobrou
ao poder executivo mais valorização aos profissionais da saúde. “Está faltando mais humanidade com
essa turma da linha de frente de
combate ao coronavírus, pois pra
eles não está fácil não. Eles saem
de casa correndo risco e voltam
correndo o mesmo risco. O mínimo que eles precisam é respeito,
que não está tendo”, disse.
Além disso, o Renê denunciou
os gastos de R$ 2,4 milhões para
aluguel de oito ambulâncias e cobrou, mais uma vez, a prestação
de contas da pandemia. “É amadorismo em cima de amadorismo.
Se não estão prestando contas tem
algo errado”, protestou.

Três vetos do Poder Executivo são
rejeitados na Câmara de Itabirito
GLAUCIENE OLIVEIRA

A Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Vereadores de Itabirito, realizada nesta segunda-feira (08)
foi marcada por uma extensa pauta
de vetos que o Poder Executivo interpôs. Ao todo o plenário apreciou
três vetos integrais e todos foram rejeitados de forma majoritária.
Durante a sessão, o primeiro
veto integral derrubado pelos parlamentares se refere ao Autógrafo de
Lei nº 27/2020, que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal
de Itabirito (FECMI). A matéria foi
rejeitada por um total de 10 votos
contras e nenhum a favor.
O Veto integral ao Autógrafo de
Lei nº 46/2020, foi o segundo a ser
apreciado e derrubado por 10 votos
contra e apenas um a favor, do vereador Átila Dias de Morais (PMN).
A matéria previa isenção de Imposto
Predial e Territorial Urbano no município de Itabirito para comerciantes atingidos pelos decretos 13.095
de 19 de março de 2020, e 13.100 de
20 de março de 2020, devido à situação de emergência em saúde pública ocasionada pelo COVID-19, no
exercício do ano de 2020.
A reunião foi encerrada com a
votação do terceiro veto que constava na pauta. O Veto integral ao
Autógrafo de Lei nº 53/2020, que

O BERRO DO
BODE ZÉ

Falta autoridade
Bom seria se, no Brasil, fosse como na Europa e outros pontos do mundo, onde as leis são respeitadas porque são leis e não
porque o guarda está por perto. Teríamos, no momento, quando
avança a pandemia, quadro bastante diferente com o povo a cumprir as determinações e, possivelmente, menor demanda por hospitais. Seria, mas não é, embora autoridades se comportem como
se fosse. Ditam leis, mas não fiscalizam seu cumprimento, o que,
em momentos emergenciais, é como se lei não houvesse, sabendo-se ser o povo mal educado e indisciplinado. Se agora é lei, não
basta dizer “use máscara”, se não puser a fiscalização nas ruas! É
perda de tempo, mais perigo de contágio e mais vidas perdidas!
Caras pálidas! Não esperem a obediência carneirinha! Obediência
cega e muda, neste país se procede quando não se deve. Que se
ponha o bloco da fiscalização nas ruas, se não, o bicho vai pegar!
Nas ruas, o indivíduo não aceita recomendações de seu igual e
parte para a briga, se lhe for exigido como proceder; é o individualismo, que deveria ter ficado em casa. Que sirva de lição o caso da
médica que, depois do plantão, a tratar de vítimas do coronavírus,
chegou em casa e não conseguiu dormir por causa de uma festa
barulhenta ao lado. Foi ao local pedir mais silêncio e foi espancada, quase até à morte! Faltou o quê? Resposta simples e rápida:
AUTORIDADE!

No Dia do Meio Ambiente,
SANEOURO incentiva
práticas sustentáveis
Parceria com projeto Semeando Cidadania
fomenta descarte correto do óleo de cozinha

A mudança
de hábitos com
pequenas atitudes pode ter um
grande impacto
na preservação do
meio ambiente.
Pensando nisso,
a SANEOURO
tem
realizado
campanhas para
incentivar o consumo sustentável.
No mês do
meio ambiente
a SANEOURO
convida a sociedade a participar de ações e atitudes que ajudam o ecossistema, como por exemplo, o uso consciente da água e o descarte correto do
óleo de cozinha. “A população tem que ser parceira para a sustentabilidade
desse recurso fundamental para nossa existência e principalmente na preservação do meio ambiente. Sempre incentivamos o consumo de água consciente, com a sua reutilização. Outra medida adota agora é a parceria com o
Semeando Cidadania, com a destinação correta do óleo de cozinha”, ressalta
Elisa Ribeiro, superintendente da SANEOURO.
Com a destinação correta o óleo de cozinha ele poderá ser reciclado.
Com esse objetivo, a SANEOURO pede aos moradores que após utilizar
o óleo, deixe esfriar por pelo menos 30 minutos. Com a ajuda de um funil,
coloque-o em uma garrafa de plástico e feche bem. Quando armazenar uma
boa quantidade, leve as garrafas a um ponto de coleta. O projeto Semeando
Cidadania, idealizado por Lílian França, está recolhendo o óleo para ensinar
a fabricação de sabão a mães carentes da região. “A iniciativa é um instrumento de educação ambiental, além de gerar renda e auto estima às mulheres. Ainda estamos estruturando para que comece após a pandemia, mas já
estamos fazendo a coleta do óleo. A população pode entrar em contato com
a gente ou ainda levar até um dos nossos pontos de coletas”, explica Lílian.
Quem quiser participar da ação pode entrar em contato pelo telefone:
(31) 8821-0886 ou deixar em um dos pontos de coleta:
•Rua Antônio Esteves do Sacramento, 34 – jardim Alvorada (Jhonatam);
•Rua João Júlio Gonçalves, 148 B - Antônio Dias (Fabiana);
•Rua Ebenézer, 10 – Santa Luzia, Amarantina (Suely).

Ouro Preto tem estado
de calamidade aprovado

O Projeto de Resolução 100/2020 que concede estado de calamidade
pública, em Ouro Preto, em decorrência da Covid-19 foi aprovado na tarde
desta quinta-feira (04) durante votação remota na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG). Com a resolução, a Prefeitura terá mais autonomia orçamentária para custear despesas decorrentes da pandemia. Conforme o parlamentar Thiago Cota, que votou favorável, tal medida facilita a
promoção de ações preventivas contra a doença. “Para manter a população
segura, as administrações precisam agir de forma emergencial. A compra
de insumos, por exemplo, é feita com mais agilidade quando tem a concessão de calamidade”, frisa. Reconhecido na constituição federal, o estado
de calamidade pública suspende prazos e limites referentes a despesas com
pessoal e dívida pública fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A validade será de 120 dias, com a possibilidade de ser prorrogada caso o
vírus não seja controlado.
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Sistema de bilhetagem eletrônica
entrará em vigor em Ouro Preto
Vales-transporte em papel serão aceitos somente até o dia 31 de julho;
Vereadores discutem o assunto e pedem revisões

GLAUCIENE OLIVEIRA

O Consórcio Rota Real informou que os vales-transporte em
papel das linhas circulares de Ouro
Preto e do itinerário Cachoeira do
Campo x Ouro Preto serão aceitos
somente até o dia 31 de julho, devido à transição para o sistema de
bilhetagem eletrônica. O assunto foi
amplamente discutido durante a 19ª
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Preto,
realizada nesta terça-feira (09).
De acordo com o Gerente de
Relações Institucionais do Consórcio Rota Real, Guilherme Schulz,
os usuários ou empresas que possuem mais de 30 vales-transporte
em papel poderão realizar a troca
pelo cartão eletrônico comparecendo ao local onde a compra dos
bilhetes foi realizada, portando a
nota fiscal dos mesmos. “As pessoas que possuem os vales devem
procurar as empresas Turin ou
Transcotta, que são componentes
do Consórcio Rota Real, e apresentar a nota fiscal. Caso elas não
possuam a nota eles devem mostrar
a numeração dos vales, aí realizaremos uma conferência nesta numeração, ou seja a origem destes
vales, se eles tiverem sido adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas
em uma dessas unidades a troca
será efetivada. A gente vai entregar
um cartão para essas pessoas ou
empresas e fazer o crédito no valor
correspondente”, salientou.
Os cartões serão repassados
para os usuários de forma gratuita.
Schulz explicou que existem duas
modalidades de cartões. “Um cartão é o vale-transporte, que será
concedido para a empresa empregadora e ela, por sua vez, concede
o cartão com crédito aos seus empregados, esse cartão não será identificado, quem fará a identificação
será a própria empresa. E no caso
da pessoa física, ela poderá comprar
um cartão identificado, esse cartão
terá uma foto pessoal e será vincula-

do ao CPF do usuário. Com isso, em
caso de perdas ou extravios, a pessoa
poderá solicitar o bloqueio, adquirir
uma segunda via e resgatar os créditos que tinham no cartão”, explicou.
O representante da empresa ressaltou que, além de mais segurança
para o usuário, a bilhetagem eletrônica reduzirá a circulação de dinheiro e papel nos ônibus, diminuindo,
consequentemente, o risco de contaminação por vírus e bactérias. Além
disso, ele acrescentou que a novidade irá otimizar o serviço. “Vai reduzir o tempo de viagens, agilizando o
percurso. E proporciona mais informações para uma melhor gestão do
sistema de transporte, dentre outros
benefícios.”
Venda de vales-transporte
para terceiros
De acordo com Guilherme, o
Consórcio Rota Real não realizará a
troca de bilhetes comprados por terceiros. Fato justificado, pois a venda
de vales-transporte de um funcionário para terceiros é considerada crime, de acordo com o Decreto Federal nº95.247/87, passível de punição,
levando até mesmo à demissão por
justa causa. “A declaração falsa ou
o uso indevido do Vale-Transporte
constituem falta grave”.
Discussão na Câmara
Através do Requerimento nº
119\2020 o vereador Marquinho
do Esporte (Solidariedade) realizou
inúmeros questionamentos sobre a
transição para bilhetagem eletrônica.

Uma de suas perguntas foi sobre o
papel do poder executivo nesta transição e se a Prefeitura teve ciência da
validade dos bilhetes em papel.
Guilherme afirma que o diálogo entre a Prefeitura e a empresa
ocorreu de forma clara e que eles
estão sendo informados sobre todo
o processo. “A prefeitura de Ouro
Preto foi informada sobre a questão da validade dos vales em papel,
até porque esse é um processo que
já deveria ter acontecido desde a
implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, que aconteceu
em meados de 2018, mas só está
sendo efetivado agora. A função
do poder executivo é, basicamente,
compreender o processo e garantir
que ele está acontecendo da forma
correta”, enfatizou.
Já vereador Chiquinho de
Assis (PV) realizou a indicação
Nº99/2020 solicitando, de acordo
com o Decreto Municipal nº5653,
Artigo II, que o município intervenha na ação, “no sentido de garantir
que os vales impressos e em domínio da população das empresas Turin e Transcotta, possam continuar
sendo utilizados agora pelo Consórcio Rota Real”. Chiquinho destacou em suas redes sociais que não
concorda com a forma como estão
sendo dispensados os vales em papel e transformados em bilhete eletrônico. “Isso está causando prejuízos para a população. A prefeitura
criou a bilhetagem eletrônica e tem
que dar conta de não levar prejuízo
à população”, disse.
O vereador Vantuir Silva (PSDB) através da Representação
47/2020, também solicitou que não
seja estipulado uma quantidade mínima de bilhetes a serem creditados
no sistema de bilhetagem eletrônica
e que o prazo seja revisto e expandido. “É necessário fazer a reavaliação dos prazos estipulados para troca dos vales, uma vez que estamos
enfrentando uma pandemia e muitos trabalhadores estão em regime
de home office”, acrescentou.

