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Rodovia do Caraça
ganha asfalto novo

RECAPEAMENTO GERAL

As mineradoras
GSM e MR estão
reasfaltando 3,1km
da rodovia Padre
Jerônimo, no distri-
to de Brumal, em
Santa Bárbara, que
dá acesso ao Santu-
ário do Caraça. A
obra vai da ponte na
comunidade de
Sumidouro até o
trevo de Brumal, na
MGC-262, e deve
ficar pronta em 60
dias. Também será
feita uma operação
tapa-buracos da
MGC-262 até o
pátio de transbordo
da GSM, em Barão
de Cocais, e asfalta-
do trecho de 180m
na entrada da co-
munidade de Córre-
go da Onça.nn3
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REGISTROS

Prefeitura entrega material
didático na casa do aluno

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo começou
a entregar aos alunos da rede municipal de ensino o
volume 2 do Plano de Ensino Tutorado (PET), elabora-
do pela equipe pedagógica e professores da rede munici-
pal. Devido à pandemia de coronavírus e às medidas
restritivas impostas pela onda roxa do plano Minas
Consciente, os materiais estão sendo entregues aos alu-
nos em domicílio. O volume 1 será recolhido em data a
ser agendada posteriormente.

O PET consiste em apostilas de orientação
de estudo e atividades por etapas da educação infantil e
ano de escolaridade (educação infantil 1 e 2 e 1º ao 9º
ano do ensino fundamental). Os conteúdos são baseados
no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e na
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para que os
alunos e os professores trabalhem ao longo do período
de isolamento social.

Em São Gonçalo o material é editado pela equipe da
Secretaria de Educação, com a intenção de padronizar o
ensino remoto no município, levando as mesmas ativida-
des para todas as escolas da rede, atendendo as especifi-
cidades de toda a comunidade escolar.

Barão chega a 24 mortes e
hospital está superlotado

ONDA ROXA

SÃO GONÇALO

Barão de Cocais confirmou
ontem mais dois óbitos por co-
ronavírus, o que elevou o total
de vítimas fatais da pandemia
para 24 na cidade. Uma mulher
de 71 anos, que estava intuba-
da, morreu no Hospital Muni-
cipal Waldemar das Dores, e
um homem de 87 anos, que
morreu no Hospital da Unimed
de Betim, Região Metropolitana
de Belo Horizonte.

Segundo o diretor clínico
da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) 24h, Azenclever
Rogério, a situação está se
agravando a cada dia. “O hos-
pital está lotado. Temos 26 in-
ternados aqui no hospital. Na
noite de ontem [anteontem]
foram usados 19 cilindros de
oxigênio”, alertou.

Azenclever Rogério frisou
que a população precisa man-
ter distanciamento social e se-
guir protocolos de segurança,
como o uso de máscara. “Não
é brincadeira. Muita gente ain-
da está resistente, mas se con-
tinuar desse jeito, o sistema de
saúde não vai suportar. Todos

os hospitais da região estão no
limite”, afirmou o médico.

Em Santa Bárbara, a Santa
Casa Nossa Senhora das Mer-
cês, único hospital da cidade,
está pedindo à população cilin-
dros de oxigênio, para enfren-
tar o colapso causado pelo alto
índice de internação de pacien-
tes com o novo coronavírus.

A solicitação foi postada on-
tem no perfil da Santa Casa na
rede social Instagram. Segun-
do a mensagem, os santa-bar-
barenses que possuem cilin-
dros de oxigênio devem entrar
em contato com o hospital
pelo número (31) 3832-1789
“com urgência”.

O boletim epidemiológico
divulgado ontem à noite pela
Prefeitura de Santa Bárbara in-
dicava um total de 345 paci-
entes em tratamento por coro-
navírus (comprovado por
exames), dos quais dois in-
ternados na Santa Casa, 17
em hospitais de outras cida-
des e 326 em isolamento do-
miciliar. As mortes por coro-
navírus são 18, desde o início

da pandemia, e uma ainda está
“em investigação”, aguardan-
do resultado de exames.

Também há mais 17 pesso-
as internadas na Santa Casa
com suspeita de covid, mas
ainda sem resultado de exames.
Com isso, o hospital tem 19 pa-
cientes com sintomas seme-
lhantes a coronavírus, o que
explica a superlotação e o pedi-
do por cilindros de oxigênio.

Fora de controle - O bole-
tim epidemiológico divulgado
pelo Governo do Estado on-
tem mostrou que Minas Ge-
rais teve 314 mortes pelo
novo coronavírus em apenas
24h. Também foram registra-
dos 11.045 novos casos de
covid-19 (comprovados por
exames) no mesmo período.

O total de mortes por co-
vid-19 no estado chegou a
21.029 e há 73.565 pacientes
em tratamento pela doença em
toda Minas Gerais. Os casos
confirmados chegaram a
991.732 e há 897.138 pacien-
tes considerados curados.

Municipal Waldemar das Dores está na capacidade máxima de atendimento para covid-19

arquivo
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OBRA DEVE SER CONCLUÍDA EM 60 DIAS

GSM e MR estão restaurando a rodovia
Padre Jerônimo, de acesso ao Caraça

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS
ABERTURA do Processo Licitatório nº 020/2021, Pregão
Eletrônico nº 009/2021, do tipo menor preço por item,
visando o registro de preço para futura e eventual contratação
de empresa especializada para aquisição de água mineral, gás
liquefeito e vasilhames vazios para atendimento a demanda
da Merenda Escolar e às Secretarias Municipais, na preparação
de alimentos, de acordo com as especificações estabelecidas
no Anexo I - Termo de Referência do edital. O pregão
eletrônico será realizado por meio do sistema Licitações-e
do Banco do Brasil. Moda de disputa: Aberto e fechado.
Início de acolhimento de propostas: 18/03/2021 às
09h30min. Limite de acolhimento e abertura das propostas:
31/03/2021 às 08h30min. Início da disputa: 31/03/2021 às
09h30min. Referência de tempo: Horário de Brasília. O
Edital na íntegra encontra-se disponível no site
www.licitacoes-e.com.br - Licitação [nº 861831] e no Portal
do Município: www.baraodecocais.mg.gov.br - Licitação -
PE 9/2021. Domingos Sávio dos Santos - Secretário
Municipal de Planejamento e Administração. Barão de
Cocais, 17 de março de 2021.

A GSM Mineração e a
MR Mineração iniciaram
as obras de restauração e
substituição asfáltica da
AMG 9-1225, rodovia
Padre Jerônimo, no dis-
trito de Brumal, em Santa
Bárbara, que dá acesso
ao Santuário do Caraça,
um dos principais pontos
turísticos do estado. No
total, 3,1km receberão
melhorias, iniciando da
ponte da comunidade de
Sumidouro até o trevo de
Brumal, na MGC-262.

Com investimento da
GSM Mineração e da MR
Mineração, a expectativa
é que dentro de 60 dias a
restauração e substituição
asfáltica da rodovia já es-
tejam concluídas, o que
garantirá mais segurança
para os motoristas. En-
quanto isso, o trânsito no

local está funcionando no
sistema “pare e siga”,
para que a obra possa ser
realizada com segurança.

A engenheira civil e
gestora de projetos da
GSM, Felícia França Ro-
drigues Bueno, 38 anos,
explicou que a obra está
sendo feita para ter dura-
bilidade e, principalmen-
te, aumentar a segurança
dos motoristas que utili-
zam a rodovia, levando
em consideração o gran-
de potencial turístico da
região e “a qualidade de
vida dos moradores”.

“Está sendo executada
recuperação estrutural
em pontos críticos [re-
mendos profundos com
reconstrução de base e
sub-base], fresagem e
recomposição do asfalto
em todo o trecho. É um

serviço que é bem plane-
jado para levar maior du-
rabilidade e segurança
para os motoristas. A
GSM tem essa preocu-
pação de realizar obras
com qualidade e, princi-
palmente, visando os pi-
lares da empresa, que
são pessoas, segurança,
comunidade e meio am-
biente”, explicou.

Felícia Bueno disse

que será executada a res-
tauração das estruturas
de drenagem da rodovia,
o que aumentará a quali-
dade da obra, resolvendo
um dos problemas: o
acúmulo de água na pis-
ta. “Essa manutenção na
drenagem é fundamental
para direcionar correta-
mente a água, permitindo
um aumento na vida útil
no pavimento e evitando

o excesso de água na su-
perfície da pista”, expli-
cou a engenheira, infor-
mando que após a con-
clusão da obra, a pista re-
ceberá nova sinalização
horizontal (pintura das
faixas centrais e de bor-
das) e pintura de meio-fio.

Mais obras
A GSM e a MR tam-

bém farão uma operação

tapa-buracos da MGC-
262, do trevo do distrito
de Brumal até o pátio de
transbordo da GSM, em
Barão de Cocais. Além
disso, as mineradoras
vão asfaltar aproximada-
mente 180 metros na en-
trada da comunidade do
Córrego da Onça, em Ba-
rão de Cocais, já que o
calçamento apresenta
constantes problemas.

Sistema usado na obra da rodovia para o Caraça retira boa parte do asfalto antigo, que é reciclado

Rodovia Padre Jerônimo terá 3,1km reasfaltados

fotos Guilherme Assis
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COMBATE À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Vale contrata consultoria do Hospital
Albert Einstein para ajudar Itabira

O prefeito Marco An-
tônio Lage (PSB) se reu-
niu ontem com os profis-
sionais do Hospital Israe-
lita Albert Einstein, de
São Paulo, que chegaram
a Itabira para reforçar o
combate à pandemia de
covid-19. Também parti-
ciparam da reunião o
vice-prefeito Marco An-
tônio Gomes (DEM) e a
secretária municipal de
Saúde, Eliana Horta.

A equipe do hospital
paulista é formada pelo
médico Fábio Racy, pe-
las enfermeiras Flávia
Welchek e Luciana Man-
fredini e pelo engenheiro
de produção Thiago San-
tuzzi. Eles prestarão con-
sultoria à Secretaria de
Saúde de Itabira a partir
de uma parceria com a
Vale e vão auxiliar no de-
senvolvimento de um
plano estratégico de en-
frentamento à covid-19
neste período mais críti-
co da pandemia.

Logo após a conversa
com o prefeito, os con-
sultores seguiram para a
Secretaria de Saúde,
onde conversaram com
as equipes que estão à
frente do enfrentamento
à pandemia. Depois, co-
nheceram as unidades
básicas de saúde. Hoje,
os profissionais visitarão
os dois hospitais da ci-
dade, Nossa Senhora
das Dores e Municipal
Carlos Chagas.

“É um grande desafio,
de uma situação crítica
em todo o mundo e que
aqui em Itabira não é di-
ferente. A gente chega
para somar esforços,
considerando tudo que já
foi feito na cidade. Va-
mos, juntos, trazer algu-
mas estratégias e meto-
dologias para dessaturar
o serviço de saúde e con-
seguir dar conta dessa
demanda que está sendo
cada vez maior. A gente
precisa tomar conheci-
mento daquilo que já foi

feito, dos dados que já se
tem e das estruturas que
existem aqui para a gente
poder, baseado na reali-
dade deste momento,
conseguir pensar nas me-
lhores medidas a serem
tomadas”, afirmou o mé-
dico Fábio Racy, que é
ortopedista e especialista
em medicina do desastre.

Marco Antônio Lage
afirmou que a chegada
dos especialistas do Hos-
pital Albert Einstein, refe-
rência em atendimento
médico na América Lati-
na, “demonstra a serieda-

de com a qual Itabira tra-
ta o enfrentamento à
pandemia”. “É uma ori-
entação muito importan-
te, uma força de suma
relevância que a gente re-
cebe para vencer esta
guerra. Essa equipe se
junta aos nossos técnicos
e traz um olhar diferenci-
ado para a concepção do
plano estratégico e do

plano de ação nesta luta.
Essa parceria nos deixa
ainda mais fortes no en-
frentamento à covid-19”,
declarou o prefeito, que
agradeceu à Vale pela par-
ceria com a consultoria.

Durante a primeira
conversa com o prefeito,
o médico Fábio Racy
destacou a importância
da participação da popu-

lação para o êxito das
medidas de combate ao
novo coronavírus. Qual-
quer ação, segundo ele,
será prejudicada se os
itabiranos não compra-
rem a ideia de que é ne-
cessário união para ven-
cer o atual momento.

“O comprometimento
da população também é
muito importante. Existe,

lógico, a responsabilidade
do setor público, mas a
corresponsabilidade é
fundamental que seja
percebida. Então, essa
responsabilidade é com-
partilhada com cada um
que está aqui na cidade
vivendo essa situação di-
fícil para que a gente
possa sair disso da me-
lhor maneira possível,
preservando vidas”, fina-
lizou Fábio Racy.

Situação grave
O Hospital Nossa Se-

nhora das Dores está su-
perlotado e por isso tinha
ontem 15 pacientes com
coronavírus aguardando
transferência para outras
cidades, segundo infor-
mou em boletim epide-
miológico. Todos esta-
vam, provisoriamente,
no pronto atendimento.

Ontem, o HNSD tinha
46 pacientes com covid-
19. Eram 10 na unidade
de tratamento intensivo,
31 em enfermaria e 15
no pronto atendimento.
Apenas três deles são de
outras cidades da região,
todos os outros 43, resi-
dem em Itabira.

As mortes de
três homens e uma
mulher, todas no
Hospital Municipal
Carlos Chagas, ele-
varam para 102 o
total de vidas perdi-
das para o corona-
vírus em Itabira,
segundo o boletim
epidemiológico di-
vulgado ontem pela
Prefeitura. Foram
três mortes ocorri-
das anteontem e
uma ontem. As ví-
timas de terça-feira
são: uma mulher de
72 anos, com co-
morbidades, que
estava internada
desde o dia 11; um
homem de 69 anos,
sem comorbidades,
internado desde o
dia 9; e outro ho-
mem, de 72 anos,
com comorbidades,
internado desde dia
4. Ontem, faleceu
um homem de 72
anos, com comor-
bidades, que estava
no Carlos Chagas
desde o dia 11.

Município já
registra
102 mortes

Equipe do Hospital Albert Einstein chegou ontem a Itabira e teve primeira reunião com o prefeito

Acom PMI


