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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

‘A Cisne massacra o
motorista’, diz Cáscio

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores em Trans-
portes Rodoviários de Itabira
(Sinttroita), Cáscio Francis-
co Cota, fez duras críticas à
Cisne, durante assembleia
para começar a discutir o
acordo coletivo. Segundo
ele, nos últimos três anos, a
empresa “deu o que quis” ao
trabalhador sem passar por
negociação com o sindicato.
“A Cisne nos levou a uma
situação tão insustentável
que não dá para discutirmos
índice de reajuste. A empre-
sa nos colocou uma corda no
pescoço”, afirmou Cáscio
Cota, dizendo ainda que o
motorista da Cisne recebe
R$ 1.768 de salário, enquan-
to outras empresas oferecem
R$ 2.400. �Página 3

Presidente do Sindicato dos Rodoviários critica empresa,
que, segundo ele, se recusa a fazer um acordo salarial
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Sol com algumas nuvens.
Não chove Tempera-
tura entre 19°C e 32°C.
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O Diário não circulará nas
próximas segunda (15) e
terça-feira (16), devido ao
feriado de Carnaval. Assinantes
terão as duas edições
acrescentadas ao prazo de
vencimento de seus contratos.

COMUNICADO

ASSEMBLEIA - Trabalhadores da Transportes Cisne reivindicam que concessionária equipare os salários deles aos dos colegas que estão em outras empresas

‘Ainda precisamos
de muito cuidado’,
afirma Marco Antônio

ITABIRA VOLTA PARA A ONDA VERDE

O prefeito Marco Antônio
Lage (PSB) comemorou on-
tem o retorno de Itabira à
onda verde do Minas Consci-
ente, mas disse que o mo-
mento é de cautela para evi-
tar que a cidade volte à onda

amarela após o Carnaval.
Marco Antônio acompanhou
a vacinação de idosos – en-
tre eles o médico Colombo
Portocarrero Alvarenga, de
100 anos – e profissionais de
saúde. �Página 5
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Presidente
afirma que
mercado ‘fica
irritadinho’

BOLSONARO
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Ao MPF, Saúde
admite uso
de cloroquina
contra covid

CORONAVÍRUS

COLOMBO PORTOCARRERO ALVARENGA, aos 100 anos, foi imunizado ontem contra a covid

BANCO DO POVO - Presidente João Torres Moreira Junior se reúne com secretário de Fazenda,
Gilberto Ramos, para discutir a possibilidade de a Prefeitura voltar a capitalizar instituição - p.3

Delly Junior

Ari de Souza

fotos Delly Junior



2 Política

CONTRADIÇÃO - Documento desmente o próprio ministério, que havia dito que
não comprou remédio para distribuir como política de combate ao coronavírus

Saúde admite ao MPF usar
a cloroquina contra a covid

sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

Resumo Brasil

Lira retira espaço da
imprensa , mas desiste
de ‘sala sem janelas’

Ernesto e diplomata de
Biden conversam em
esforço de aproximação

O Superior Tribunal de
Justiça (STJ) aceitou on-
tem, por unanimidade, a
primeira das três denúncias
da Procuradoria-Geral da
República (PGR) contra o
governador afastado do Rio
de Janeiro, Wilson Witzel
(PSC), que foi denunciado
por corrupção e lavagem de
dinheiro. Com o resultado,
ele passa à condição de réu.
Participaram do julgamento
14 dos 15 ministros que
compõem a Corte Especial
do tribunal. Em votação se-
parada, também pela totali-
dade de votos, os ministros
do Superior Tribunal decidi-
ram manter Witzel afastado
do cargo por mais um ano e
a proibição de frequentar a
administração estadual.

STJ aceita denúncia,
Witzel vira réu e
continuará afastado

Depoimentos de Villas
Bôas expõe a volta
dos militares à política

A deputada federal Sâmia
Bonfim (Psol-SP) enviou
ofício ao ministro Alexandre
de Moraes, do STF, pedindo
a ele que notifique o presi-
dente da Câmara, Arthur
Lira (Progressistas-AL), so-
bre a condição da deputada
Carla Zambelli (PSL-SP) no
inquérito das fake news. Sâ-
mia quer esclarecer se Zam-
belli é testemunha ou investi-
gada no caso, que apura dis-
paro de notícias falsas e
ofensas contra integrantes
do STF. O inquérito é sigi-
loso. “Ora, seria temerário
supor que uma pessoa in-
vestigada por integrar orga-
nização financiada para o
fim de orquestrar a fabrica-
ção e divulgação, em grande
volume, de notícias falsas
(...) possa ocupar a direção
da Secom”, alega Sâmia.
[Fábio Zanini - Folhapress]

Psol quer barrar Carla
Zambelli no comando
de Secom da Cãmara

O general da reserva
Eduardo Villas Bôas cita, em
livro, a famosa frase de Char-
les-Maurice de Talleyrand-Pé-
rigord: “Não aprendem e
também não esquecem”. O
político do século XIX se
referia à dinastia dos Bour-
bon, que retomou a França
de Napoleão em 1814. O
general continua: “me preo-
cupa uma eventual volta [da
esquerda] ao poder” no que
diz respeito ao que chama
de “revanchismo” acerca
dos crimes da ditadura mili-
tar (1964-85). O leitor, en-
tão, se pergunta se Villas
Bôas não cometeu ato fa-
lho. Uma vez que todo o
seu depoimento ao pesqui-
sador Celso Castro é sobre
a repetição daquilo que o
general diz ter ojeriza: a vol-
ta dos militares à política.
[Igor Gielow - Folhapress]

Supremo vê risco e, por
9 a 1, barra direito ao
esquecimento no Brasil

No primeiro contato de
alto nível entre os gover-
nos de Jair Bolsonaro e Joe
Biden, ontem, o ministro
das Relações Exteriores,
Ernesto Araújo, conversou
com o secretário de Estado
dos EUA, Antony Blinken.
Os temas abordados pelas
duas autoridades foram co-
operação regional, ações de
combate à covid-19 e con-
servação ambiental. De
acordo com interlocutores,
Blinken aproveitou o telefo-
nema para convidar Bolso-
naro a participar da cúpula
sobre mudanças climáticas
que Biden deve organizar
em 22 de abril. Ernesto dis-
se ao americano que o líder
brasileiro pretende fazer
parte do evento.

O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(Progressistas-AL), mante-
ve a decisão de se encaste-
lar na área onde hoje fica o
comitê de imprensa do Le-
gislativo, mas recuou da in-
tenção de transferir os jor-
nalistas a uma sala distante
do plenário e sem janelas
em plena pandemia de co-
vid-19. Lira comunicou a
decisão em um rápido en-
contro com o comitê de im-
prensa ontem. A proposta
do presidente da Câmara,
que não foi formalizada em
projeto oficial, é transferir
os jornalistas provisoriamen-
te a uma sala menor, mas
com janelas, enquanto dura-
rem as obras no espaço que
abrigará os profissionais.

O Supremo Tribunal Fe-
deral rejeitou, por 9 votos a
1, a existência do direito ao
esquecimento no Brasil. Em
votação concluída ontem,
os ministros entenderam
que a criação desse instituto
jurídico no país poderia co-
locar em risco a liberdade
de expressão. Os ministros
Dias Toffoli, Kassio Nunes
Marques, Alexandre de Mo-
raes, Rosa Weber, Cármen
Lúcia, Ricardo Lewando-
wski, Gilmar Men-des,
Marco Aurélio e Luiz Fux
votaram contra o direito ao
esquecimento, enquanto o
ministro Edson Fachin se
posicionou favoravelmente.
Luís Roberto Barroso se
declarou impedido para o
tema e não votou.
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Assembleia: por pandemia, deputados aprovam
prorrogação de calamidade pública até junho

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou, em reu-
nião extraordinária ontem, o projeto de resolução 110/21,
que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pú-
blica em Minas, decorrente da pandemia de covid-19, até o
dia 30 de junho, nos termos do decreto 48.102, de 2020,
do governador Romeu Zema (Novo). O estado de calami-
dade pública foi inicialmente reconhecido em março do ano
passado, por meio da resolução 5.529 nos termos do de-
creto 47.891, daquele mesmo ano. O objetivo do decreto,
editado pelo governador, era garantir os meios de comba-
ter a pandemia de covid-19. No texto aprovado ontem, a
data limite para a situação oficial de calamidade, que o
texto altera para junho de 2021, era dezembro de 2020. Em
seu parecer, o relator, deputado Raul Belém (PSC), reco-
mendou que fosse aprovado o projeto, argumentando que
a prorrogação “viabilizará ao Executivo alocar recursos
para enfrentar a crise”, tendo em vista que o vírus perma-
nece em circulação no país e no estado.

PAZUELLO diz, em nota, que não comprou cloroquina da Fiocruz

Pedro França / Agência Senado

Um documento do Ministério
da Saúde aponta a distribui-
ção de cloroquina produzida
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) a pacientes com
covid-19, e não dentro do
programa nacional de contro-
le da malária, como original-
mente previsto. O relatório
foi enviado ao Ministério
Público Federal (MPF), em 4
de fevereiro, e contradiz o
próprio ministério, que afir-
mou à imprensa não ter feito
a aquisição do medicamento
para distribuí-lo dentro da
política de combate à covid.

O Ministério da Saúde usou
a Fiocruz para a produção de
4 milhões de comprimidos de
cloroquina, com recursos
emergenciais liberados a partir
de uma medida provisória
(MP) editada pelo presidente
Jair Bolsonaro em 2 de abril.
O dinheiro serviu também para
a produção do antiviral Tami-
flu. Nenhum dos medicamen-
tos é eficaz para prevenção ou
tratamento da covid-19. As in-
formações estão em dois do-
cumentos enviados pelo minis-
tério à Procuradoria da Repú-
blica no Distrito Federal.

Um é de 29 de junho e re-
gistra que o crédito extraordi-
nário liberado pela MP 940 foi
usado para a fabricação de
cloroquina e Tamiflu pela Fio-
cruz. O segundo ofício, de 6
de outubro, afirma que a fase,
naquele momento, era de aqui-
sição. As duas drogas se desti-
nam a pacientes com covid-
19, conforme os documentos.
A MP 940 abriu créditos para
o enfrentamento da emergên-
cia do novo coronavírus. Os
gastos com a produção so-
mam R$ 70,4 milhões.

Em novo ofício ao MPF, o
Ministério da Saúde diz que foi
preciso desviar o foco do pro-
grama nacional de controle da
malária. Esse relatório foi uma
resposta a questionamentos da
Procuradoria no DF, que in-
vestiga improbidade por parte
do ministro da Saúde, general
da ativa Eduardo Pazuello, na
distribuição de cloroquina. A
pasta afirma que a cloroquina
150 mg é adquirida para o pro-
grama de controle da malária.

Mas um termo de execução
descentralizada foi concretiza-
do entre o ministério e a Fio-
cruz, em março de 2020. O
termo previu uma aquisição de
3 milhões de comprimidos.
Depois, houve um aditivo em
dezembro, para mais 750 mil.
Foram gastos R$ 258.750, se-
gundo o ministério. Entre abril
e julho, o ministério diz ter re-
cebido várias solicitações de
cloroquina, formuladas por es-
tados e municípios.

Com estoques insuficientes,
o ministério recorreu então ao

Após ofensiva do presiden-
te do DEM, ACM Neto (BA),
contra a indicação do de-
putado João Roma (Repu-
blicanos-BA) ao Ministério
da Cidadania, o presidente
do partido, Marcos Perei-
ra (SP), passou a cogitar
o próprio nome. Mas a
interferência do DEM
criou um novo imbróglio
porque a nomeação de
João Rocha chegou a ter
o aval do presidente Jair
Bolsonaro, mas agora
voltou a ficar em aberto.

Isso porque o acerto
com o Palácio do Planalto
prevê que a vaga, hoje ocu-
pada por Onyx Lorenzoni
(DEM-RS), será do Repu-
blicanos e aliados de Mar-
cos Pereira, que é deputa-
do, avaliam que a nomeação
dele pacificaria o cenário.
Antes, porém, o parlamen-
tar paulista rechaçava a
ideia de assumir um minis-
tério e, por isso, integrantes
do partido chegaram a su-
gerir ao presidente o nome
de Marcos Jorge.

Ele que foi secretário
executivo do Ministério da
Indústria no governo Mi-
chel Temer e assumiu o
cargo por um ano.  O nome
de Marcos Jorge, entretan-
to, também enfrenta resis-
tências no governo. E com

isso, o martelo só será bati-
do após o Carnaval, quan-
do Onyx migrará para a
Secretaria-Geral da Presi-
dência. Até lá, aliados de
João Roma não descartam,
que ele possa efetivado,
mas reconhecem que as
chances diminuíram.

Entenda - O deputado
João Roma é amigo do ex-
prefeito de Salvador e tra-
balhou em seu gabinete à
época. Por esse motivo,
ACM Neto, conversou com
o próprio Marcos Pereira,
presidente do Republica-
nos, e avisou a integrantes
do Planalto que ficaria con-
trariado, caso o parlamen-
tar da Bahia assumisse o
ministério. O argumento de
ACM Neto é que a nomea-
ção de um dos seus braços
direitos o vincularia direta-
mente ao Governo Federal,
o que ele quer evitar.

Porém, Bolsonaro chan-
celou o nome de João
Roma e disse que ele teve
aprovação unânime de au-
xiliares. Antes, outro parla-
mentar da Bahia foi sugeri-
do ao cargo: Márcio Mari-
nho (BA). Houve, porém,
rejeição por parte de depu-
tados ligados à Universal
por medo de ressuscitar po-
lêmicas envolvendo mem-
bro da corrente evangélica.

Centrão: Marcos Pereira
quer assumir Cidadania

� APÓS OFENSIVA DO DEM

MARCOS PEREIRA,à frente do Republicanos, indicou a si

José Cruz / Agência Brasil

Laboratório Químico Farma-
cêutico do Exército, de forma
que aportasse mais cloroquina.
O laboratório fez entregas dire-
tamente às secretarias de Saú-
de, diz o governo. No mesmo
documento, o ministério aponta
a quantidade de cloroquina dis-
tribuída e a origem dos lotes:
2.953.310 comprimidos foram
oriundos da “aquisição do Mi-
nistério da Saúde” e 2.463.200,
do laboratório do Exército. Ao
todo, foram 5.416.510 compri-
midos de cloroquina.

“O montante alocado pelo
ministério, no custeio dos
2.953.310 comprimidos distri-
buídos aos estados e municípi-
os, para uso no contexto da
covid-19, foi de apenas R$
203.778,39”, afirma o ofício
ao MPF. Segundo o ofício, fo-
ram distribuídos 481.500 com-
primidos de hidroxicloroquina.
O ministério enviou ainda
60.000 comprimidos de azitro-
micina 500mg ao Amazonas,
em janeiro, atendendo a um
pedido da Secretaria Estadual
de Saúde, diz o documento.

Todos os relatórios envia-
dos ao MPF foram elaborados
por coordenações da Secreta-
ria de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Insumos Estratégi-
cos em Saúde. Ontem, depu-
tados do PT, PSB e Psol pro-
tocolaram representação na
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) para que seja in-
vestigado o uso da Fiocruz
para produção de cloroquina.

A representação se soma a
outra apresentada também por
eles, na terça (9), para que a
PGR investigue a participação
de cinco ministros de Estado,
uma estatal, dois conselhos da
área econômica, Exército e
Aeronáutica na difusão do me-
dicamento contra malária.

Em nota divulgada ontem, o
Ministério da Saúde afirma
que não concretizou a aquisi-
ção de 4 milhões de comprimi-
dos fabricados pela Fiocruz
com recursos destinados à
fundação por meio da MP
940. As aquisições feitas fo-
ram feitas dentro do patamar
médio  de anos anteriores à
pandemia, segundo a pasta.

A Fiocruz, também em nota
ontem, afirmou que não houve
produção do medicamento
com uso de recursos da MP
940. “Farmanguinhos produz
o medicamento cloroquina
150mg apenas para atendi-
mento ao programa nacional
de prevenção e controle de
malária, a partir de solicitações
do Ministério da Saúde há
quase 20 anos”.

Em um termo de execução
descentralizada, foram entre-
gues 3 milhões de comprimi-
dos em março de 2020 e 750
mil, em janeiro de 2021, disse
a fundação. “O termo e o adi-
tivo não têm qualquer relação
com a MP 940 ou com o tra-
tamento de covid-19”.

Vinicius Sassini
FOLHAPRESS

Bolsonaro diz que ninguém
está fazendo ‘nada errado’

O presidente Jair Bolsonaro
disse em sua live, ontem à noi-
te, que ninguém fez nada erra-
do nem houve desperdício de
recursos na produção de com-
primidos de cloroquina, por-
que, além da covid-19, doença
para a qual o remédio não tem
comprovação científica de
efeito, há outras enfermidades
tratadas com a substância,
como malária e lúpus.

A fala ocorre após reper-
cussão de que existe um ofí-
cio do Ministério da Saúde que
infoma que o órgão usou a
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) para a produção de 4
milhões de comprimidos de
cloroquina, com o emprego de
recursos públicos emergenci-
ais voltados a ações contra a
covid-19 e com destinação
prevista do medicamento a pa-
cientes com coronavírus.

“Está uma polêmica muito
grande sobre hidroxicloroqui-
na, fabricou a mais, gastou,
era dinheiro do covid, não era.
Pessoal, tem a covid aí, [mas]
outras doenças continuam.
Não é só covid. A malária
continua. O lúpus continua.
Nós temos aqui, em média,
200 mil casos de malária no
Brasil. Não sei quantos com-
primidos a pessoa toma para
se cuidar de malária. Mas mui-
ta gente, na região amazônica,
toma preventiva”, justificou.

Na transmissão, o presiden-
te disse que “tem muito médi-
co que usa a hidroxicloroqui-
na, a ivermectina para o trata-
mento precoce” e que a pro-
dução de comprimidos é da
ordem de 13 milhões, com va-
lidade de quatro anos. “Nin-
guém está fazendo nada erra-
do ou jogando fora”, concluíu.



sexta-feira, 12 de fevereiro de 20213 Política

‘A Cisne levou o trabalhador para uma
situação insustentável’, afirma Cáscio

ACORDO COLETIVO - Presidente do Sindicato dos Rodoviários defende equiparação salarial para os trabalhadores

O líder do governo na Câ-
mara, Júber Madeira Gomes
(PSDB), afirmou ontem
que considerou “tranquilas”
as negociações que defini-
ram a formação das comis-
sões permanentes do Legis-
lativo. Disse ainda que
“até mesmo os vereadores
considerados oposicionistas”
debateram as composições
com respeito ao processo
democrático e legislativo.

Júber Madeira irá acumular
sua função de líder do gover-
no com a de presidente da Co-
missão de Política Urbana e
Habitação e espera que os tra-
balhos sejam mais efetivos
após a definição dos colegia-
dos. “Eu tive um diálogo bem
marcante com todos os verea-
dores e conseguimos finalizar
a formação das comissões de-
pois de três reuniões. Dentro
da proporcionalidade e do que
o regimento interno [da Câma-
ra] nos permitia, conseguimos
a melhor composição depois
de muitos estudos e discus-
sões. Isso tudo foi alcançado
depois de muito diálogo e con-
senso para que Itabira seja be-
neficiada com os projetos das
nossas ações e também do
prefeito Marco Antônio Lage”,
avaliou o líder do governo.

Segundo sua assessoria de
comunicação, o presidente da
Câmara, Weverton Leandro
Santos Andrade “Vetão”
(PSB), adotou o regimento in-
terno como critério para for-
mação das comissões. Os dois
maiores partidos da Câmara
(MDB e PTB), com quatro ve-
readores cada, formaram as
bancadas. Avante, Patriota,
PDT, PP, PSB e PSDB (repre-
sentando nove vereadores)

Motoristas e cobradores da
Transportes Cisne aprova-
ram ontem à noite, em
assembleia realizada no
Sindicato dos Trabalhado-
res em Transportes Rodo-
viários de Itabira (Sinttroita),
a definição de um piso sa-
larial para as duas catego-
rias e a equiparação dos
salários deles ao de funcio-
nários de outras empresas
do mesmo segmento no
município, principalmente
às que atendem a Vale.
Não houve definição de
um percentual de reajuste.

Defensor de que haja pelo
menos a equiparação dos salá-
rios, o presidente do Sinttroita,
Cáscio Francisco Cota, disse
que a Cisne se nega a realizar
um acordo que atenda a cate-
goria e reclamou que “a em-
presa não reajusta salários e
atua sem definir um acordo
coletivo há quase três anos”.

“A Cisne nos levou a uma
situação tão insustentável que
não dá para discutirmos índi-
ce de reajuste. A empresa nos
colocou uma corda no pesco-
ço e queremos apenas a equi-
paração dos salários. A Cisne
dá o que quer e massacra o
motorista. Estamos aqui para
pedir uma equiparação com
os salários que estão sendo
praticados no mercado”, re-
petiu o presidente logo no iní-
cio da assembleia.

Nas duas assembleias reali-
zadas ontem, pela manhã e à
noite, representantes do sindi-
cato e trabalhadores debate-
ram a pauta de reivindicações
das categorias, referente ao
acordo coletivo de trabalho
(ACT) 2020/2021. De acordo
com o sindicato, atualmente o
salário básico de um motorista
é R$ 1.768 e de um cobrador
é um salário mínimo (R$
1.100). A Cisne fornece tíque-

A Associação de Crédito
Popular – Banco do Povo
realizou uma assembleia
ontem à tarde para discu-
tir uma solução para a dí-
vida acumulada pela insti-
tuição, que supera os R$ 70
mil. Para tentar conse-
guir apoio do Município,
foi agendada uma reunião
com o secretário de Fazen-
da, Gilberto Silva Ramos,
dia 25 deste mês, às 14h.

O presidente do Banco do
Povo, João Torres Moreira Ju-
nior, apresentou um balanço so-
bre a instituição, com dados le-
vantados apenas até junho de
2018. Mais da metade dos R$
70.069,43 correspondem a dívi-
das trabalhistas com a última
funcionária do banco. A ex-fun-
cionária já acionou a Justiça do
Trabalho. “Temos uma dívida
relativamente pequena, mas sa-
bemos que o Banco do Povo

formalizaram um bloco parla-
mentar para disputar as co-
missões. Assim, foi feita a di-
visão das vagas por seis, con-
siderando tanto os titulares
quanto suplentes. Chegou-se
então a um coeficiente que
deu ao bloco o direito de indi-
car a maioria, assim acordado
por todos os vereadores.

“Posterior a isso, começa-
mos a divisão, tendo o bloco a
indicação de duas cadeiras nas
comissões. MDB e PTB defini-
ram entre si as indicações.
Chegamos ao ápice da demo-
cracia! É fato e notório, pelo
semblante de cada vereador,
que eles foram atendidos den-
tro de suas expectativas. Vi a
formação das comissões com
vereadores capacitados, cada
um direcionado para a área que
tem mais expertise. Estou mui-
to satisfeito. Embora tenha ha-
vido muito embate, muita dis-
cussão, precisamos entender
que isso é importante para o
Parlamento”, destacou Vetão.

A aliança entre MDB e PTB
garantiu aos dois partidos par-
ticipação de destaque nas prin-
cipais comissões do Legislati-
vo. Líder do MDB na Câmara,
Neidson Dias Freitas assume a
relatoria da Comissão de Le-
gislação, Justiça e Redação.
Ele será responsável pelos pa-
receres aos projetos que serão
votados na Câmara.

O presidente da Comissão
de Justiça será Bernardo de
Souza Rosa (Avante). Júlio
César de Araújo “Contador”
(PTB) ficou com a presidên-
cia da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Con-
tas, que terá como relator
Marcelino Freitas Guedes
(PSB). O vogal será Reinaldo
Soares de Lacerda (PSDB).

te alimentação no valor de R$
365. O Sinttroita defende que
haja acréscimo neste valor.

Segundo Cáscio Cota, na
assembleia realizada pela ma-
nhã, que ele considerou ape-
nas como uma “pré-discus-
são” da pauta, não houve defi-
nição de um percentual especí-
fico de reajuste para a categoria.
O que acabou acontecendo na
assembleia realizada à noite.
“Na pauta da parte da manhã,
o que foi discutido é que te-
mos que lutar por uma equipa-
ração salarial da categoria. Te-
mos as outras empresas de
transporte de passageiros, tan-
to as que operam na área da
Vale, quanto às de fretamento
e elas praticam um salário bem
superior ao que estamos prati-
cando”, afirmou ele.

Cáscio Cota disse ainda que
a diferença salarial entre traba-
lhadores da Cisne com o que é
pago por outras empresas de
Itabira “é considerável”. Se-
gundo ele, esta diferença che-
ga a ser superior a R$ 600, em
alguns casos, até a R$ 700.
“Haja visto que existem em-
presas pedindo, através de re-
des sociais, motoristas com
R$ 2.400, plano de saúde, tí-
quete alimentação. Então, esta-
mos buscando esta equipara-
ção. Buscamos um piso salari-
al que já é praticado pelas ou-
tras empresas. É discrepante o
salário que um motorista [da
Cisne] recebe, comparado
com outras que estão [em Ita-
bira]”, acrescentou.

De acordo com o presiden-
te do sindicato, atualmente a
oferta de trabalho para moto-
ristas é “maior do que a pro-
cura”. “Hoje, estamos em um
momento diferente. Hoje as
empresas que estão pagando
estes salários estão procuran-
do motoristas. Motoristas com
experiência está difícil encon-
trar”, garantiu ele.

operava com déficit. O banco
arrecadava R$ 3.162,50 por
mês, mas tinha um custo opera-
cional entre R$ 5 mil e 6 mil.
Por isso, os recursos foram ar-
ruinados ao longo do tempo. Ti-
vemos aportes financeiros inici-
ais, mas isso parou e o banco
não se manteve”, explicou ele.

A nova possibilidade ao ban-
co foi dada por uma manifesta-
ção do próprio prefeito, que in-
formou em entrevistas que tinha
interesse em criar uma forma
de fornecer crédito a pessoas
de baixa renda. “Já temos a ins-
tituição constituída. É mais fácil
fazer isso com o Banco do
Povo do que começar tudo do
zero”, disse o presidente.

“Temos outras justificati-
vas. Hoje, a taxa de desempre-
go em Itabira está acima de
20%. A possibilidade de inves-
tir em um pequeno negócio
próprio pode melhorar a vida
das pessoas e gerar uma inde-

pendência verdadeira. Tam-
bém existe uma alta procura
por empréstimos, principal-
mente, para linhas de micro-
crédito. E temos o fim do au-
xílio emergencial [do Governo
Federal], que também será um
golpe para a população”, com-
pletou João Torres.

Ex-presidente do Conselho
Municipal de Política Cultural,
Marcelino Castro deu uma su-
gestão para ajudar a capitalizar
a instituição. A ideia é que o
banco seja contratado pelo
conselho para gerir parte dos
recursos destinados ao fomen-
to de ações culturais. “A mo-
dalidade reembolsável do Fun-
do Municipal de Cultura pode
ser gerida pelo Banco do Povo
e o banco pode ser remunerado
por essa tarefa. Seria um servi-
ço prestado e seria uma forma
de capitalizar”, sugeriu ele.

“Para que isso aconteça, o
projeto precisa ser aprovado

pela comissão técnica dentro do
Conselho de Cultura e depois ele
vai para o plenário, que também
precisa aprovar. Para fazer a
gestão, eles podem contratar
Caixa, Itaú, Banco do Brasil...
Para quê contratar um agente
financeiro como este, se pode-
mos usar o Banco do Povo? Eu
defendo que este agente finan-
ceiro seja o Banco do Povo”,
enfatizou Marcelino Castro.

Os membros da associação
sugeriram que seja elaborado
um estudo de viabilidade do
banco, para garantir que a
instituição possa continuar
funcionando. O presidente
explicou que será necessário
fazer uma reestruturação. “A
taxa de juros mesmo, segun-
do o estatuto, é 3,9%. Isso é
acima do que é praticado no
mercado hoje e precisa ser
revisto. O estatuto também é
de 1999 e precisa ser revis-
to”, afirmou João Torres.

‘Tivemos um diálogo bem
marcante’, afirma Júber

� FORMAÇÃO DAS COMISSÕES

Representantes do Banco do Povo vão se reunir com
secretário para tentar ‘ressuscitar’ instituição financeira

� EM BUSCA DE CAPITAL

ASSEMBLEIA DOS RODOVIÁRIOS aprovou pedido de equiparação salarial dos trabalhadores com colegas de outras empresas

JOÃO TORRES entende que Banco do Povo pode ajudar pequeno empreendedor a se recuperar de prejuízos causados na pandemia

Delly Junior

Ari de Souza
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NA LIVE SEMANAL - Segundo o presidente, os valores e o número de parcelas do benefício ainda não foram definidos

Bolsonaro critica mercado ao defender
a prorrogação do auxílio emergencial

institui comissão para realizar o
inventário físico e financeiro dos
valores: dos materiais em Almo-
xarifado da Prefeitura Municipal
de Itabira,  referente ao exercí-
cio financeiro de 2020, compos-
ta pelos seguintes membros:

- Reginey Silva Martins – matrí-
cula 5496-8 – SMS;

- Juliana Gonçalves dos Santos
Fernandes – matrícula 7179-0 –
SMAS;

- Fernanda Carvalho Souza, ma-
trícula 7191-9 – SME;

- Carolina de Figueiredo Lima
Fonseca, matrícula 6189-1 –
SMA; e

- Karine Ferreira Reis Ribeiro –
matrícula 6139-5 – SMA.

Prefeitura Municipal de Itabira, 9
de fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação
Política do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 015, DE 9
DE FEVEREIRO DE 2021

O Prefeito Municipal de Itabira,
no uso de suas atribuições le-
gais, e considerando as orienta-
ções contidas no Boletim Sicom
nº 8, de dezembro de 2019, do
Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, institui comissão
para realizar o inventário físico e
financeiro dos valores: dos
bens Patrimoniais em Uso, esto-
cados, cedidos e recebidos em
Cessão, inclusive Imóveis da
Prefeitura Municipal de Itabira,
referente ao exercício financeiro
de 2020, composta pelos se-
guintes membros:

- Fernando Penna de Andrade,
matrícula 3651-0 – SMDU;

- Reginey Silva Martins – matrí-
cula 5496-8 - SMS;

- Juliana Gonçalves dos Santos
Fernandes – matrícula 7179-0 –
SMAS;

- Fernanda Carvalho Souza, ma-
trícula 7191-9 – SME;

- Carolina de Figueiredo Lima
Fonseca, matrícula 6189-1 –
SMA; e

- Karine Ferreira Reis Ribeiro –
matrícula 6139-5 – SMA.

Prefeitura Municipal de Itabira, 9
de fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação
Política do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

DECRETO Nº 0145, DE
13 DE JANEIRO DE 2021
Retifica a redação do Decreto n.
4.316, de 30 de dezembro de
2020.

O Prefeito Municipal de Itabira,
no uso de suas atribuições le-
gais, retifica a redação do De-
creto n.4.316 de 30 de dezem-
bro de 2020, que “Coloca à dis-
posição do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais/ Cartó-
rio da 200ª Zona Eleitoral, de
Ouro Preto, a servidora que es-
pecifica”, onde se lê; até 31 de
dezembro de 2021, Leia-se; de
01 de janeiro de 2021 a 31 de
dezembro de 2021.
Os efeitos deste ato retroagem
a 30 de dezembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Itabira,
13 de janeiro de 2021

173º Ano da Emancipação
Política do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

Klaus Moreira Amann
Secretário Municipal de

Administração

PORTARIA Nº 006, DE 2
DE FEVEREIRO DE 2021

O Prefeito Municipal de Itabira no
uso de suas atribuições legais,
resolve nomear os membros
abaixo relacionados para com-
por a Comissão de Monitoramen-
to e Avaliação do Termo de Co-
laboração, a ser celebrado entre
o Município de Itabira e a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionas de Itabira - APAE,
para repasse da importância de
R$ 2.545.706,40 (dois milhões,
quinhentos e quarenta e cinco
mil, setecentos e seis reais e
quarenta centavos), que tem por
objeto atendimento em escola
especial, de acordo com o art.
58, §2° da Lei Federal nº 9.394/
1996 (Lei das Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), como
manutenção de parte das des-
pesas dos educandos no pro-
grama de atendimento a alunos
com deficiência intelectual e/ou
múltipla e transtorno global do
desenvolvimento.:

- Cleusa Aparecida dos Reis –
matrícula n. 5674-0/1 – Presi-
dente;

- Sílvia Geralda Santos Avila Sil-
va – matrícula n. 5030-8/1 – Se-
cretária; e

- Gilberto Antônio Magalhães –
matrícula n. 4418-8/1.

Prefeitura Municipal de Itabira, 2 de
fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação Política
do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 007, DE 2
DE FEVEREIRO DE 2021

O Prefeito Municipal de Itabira no
uso de suas atribuições legais, re-
solve nomear os membros abaixo
relacionados como gestores do
Termo de Colaboração, a ser cele-
brado entre o Município de Itabira e
a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionas de Itabira - APAE,
para repasse da importância de R$
2.545.706,40 (dois milhões, qui-
nhentos e quarenta e cinco mil, se-
tecentos e seis reais e quarenta
centavos), que tem por objeto aten-
dimento em escola especial, de
acordo com o art. 58, §2° da Lei
Federal nº 9.394/1996 (Lei das Di-
retrizes e Bases da Educação Naci-
onal), como manutenção de parte
das despesas dos educandos no
programa de atendimento a alunos
com deficiência intelectual e/ou múl-
tipla e transtorno global do desen-
volvimento.:

- Teresinha das Graças Carvalho –
matrícula n. 4055-03 – Titular; e

- Adriana Oliveira de Almeida – ma-
trícula n. 7947-2/1 – Suplente.

Prefeitura Municipal de Itabira, 2 de
fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação Política
do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 010, DE 4
DE FEVEREIRO DE 2021

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais, re-
solve nomear os servidores abaixo
relacionados como gestores do
Termo de Fomento nº 002/2017 ce-
lebrado com a Associação Itabirana
dos Artistas e Artesãos:

- Vinícius Oliveira Rocha – Titular; e

- Karen Chalena Silva – Suplente.

Prefeitura Municipal de Itabira, 4 de
fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação Política
do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 012, DE
8 DE FEVEREIRO DE 2021

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais, re-
solve nomear a Comissão de Moni-
toramento e Avaliação do Termo de
Fomento“nº 002/2017 celebrado
com a Associação Itabirana dos Ar-
tistas e Artesãos:

- Elaine Cristina Linhares Diniz –
matricula nº 4841-0;

- Ana Carolina Bersan Lage – matrí-
cula nº 6133-6; e

- Giovanni Acácio Gomes de Olivei-
ra – matrícula nº 4897-6.

Prefeitura Municipal de Itabira, 8 de
fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação Política
do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 013, DE 9
DE FEVEREIRO DE 2021

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais, e
considerando as orientações conti-
das no Boletim Sicom nº 8, de de-
zembro de 2019, do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais,
institui comissão para realizar o in-
ventário físico e financeiro dos va-
lores: em Tesouraria; do Passivo
Circulante e Não Circulante e das
Contas representativas dos Atos
Potenciais Ativos e Passivos da
Prefeitura Municipal de Itabira, refe-
rente ao exercício financeiro de
2020, composta pelos seguintes
membros:

- Aline Aparecida Delfino Werneck
– matrícula 6017-8 - SMF;

- Ana Cristina Valgas Mansur Reis
– matrícula 5192-6 – SMF; e

- Maria Natalina Porto, matrícula
4101-7 – SMF.

Prefeitura Municipal de Itabira, 9 de
fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação Política
do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 014, DE 9
DE FEVEREIRO DE 2021

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais, e
considerando as orientações conti-
das no Boletim Sicom nº 8, de de-
zembro de 2019, do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da
VALE S/A Ltda. – SICOOB CREDIVALE, CNPJ: 20.961.629/0001-05,
NIRE: 31400016791

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Eco-
nomia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da VALE S/A - Ltda. –
SICOOB CREDIVALE, CNPJ 20.961.629/0001-05, NIRE 31400016791,
usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os
3.810 (três mil, oitocentos e dez) associados para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizarão em
sua sede social, situada à Rua Dr. Sizenando de Barros, N° 62,
Centro, nesta cidade de Itabira, estado de Minas Gerais, no dia 26 de
Fevereiro de 2021, em primeira convocação às 16h, com a presença
de 2/3 (dois terços) do número total dos associados em condições
de votar. Caso não haja número legal para a instalação, fica desde
já confirmada a segunda convocação para às 17h, no mesmo dia e
local, com a presença de metade mais 01 (um) do número de associ-
ados em condições de votar. Persistindo a falta de "QUÓRUM LE-
GAL", as Assembleias realizar-se-ão, então, no mesmo dia e local,
em terceira e última convocação às 18h, com a presença de no
mínimo 10 (dez) associados em condições de votar, a fim de delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária

a) Prestação de contas do exercício de 2020 compreendendo:
I- Balanço Geral;
II- Demonstração do resultado;
III- Relatório de gestão;
IV- Parecer do Conselho Fiscal;
V- Parecer da Auditoria;
b) Aprovação das contas;
c) Plano de trabalho para 2021;
d) Fixação de honorários dos cargos estatutários;
e) Destinação das sobras;
f) Uso e aplicação do FATES;
g) Deliberação sobre o Fundo de Expansão;
h) Deliberação sobre criação do Fundo Voluntário;

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária

i) Reforma integral do estatuto;
j) Assuntos gerais, sem caráter deliberativo.

Obs: de acordo com o Decreto Municipal 3.248/2020, publicado no
Diário Oficial de 25/04/2020, é obrigatório o uso de máscara de prote-
ção com o objetivo de conter a disseminação do novo coronavírus.
Ressaltamos que adotaremos medidas de higiene conforme orienta-
ção do Centro de Operações de Emergência em Saúde de Itabira.

Itabira, 12 de fevereiro de 2021

Nilo do Carmo Cruz
Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de João Monlevade torna pública a Retificação 003 do
Pregão Presencial 50/2020. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM PRÉDIOS PÚBLICOS INTEGRAN-
TES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA DE JOÃO MONLEVA-
DE, durante 24 horas por dia, incluindo equipe de plantão para aten-
dimento em tempo integral, locação, instalação, monitoração, manu-
tenção de equipamentos de segurança eletrônica. Nova data de
abertura: 02/03/2021 às 08:30h. Edital disponível no site do município
www.pmjm.mg.gov.br. Mais informações: (31) 3859-2525.

João Monlevade, 11 de fevereiro de 2021

Gilberto Vicente Barcelos
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOÃO MONLEVADE

O presidente Jair Bolsonaro
criticou ontem as reações do
mercado financeiro à atua-
ção do governo no preço de
combustíveis e na recriação
do auxílio emergencial para
ajudar os mais afetados pela
crise da covid-19. Na live
semanal, o presidente dis-
se que o mercado “fica
irritadinho” com “qualquer
negocinho”. Bolsonaro ain-
da questionou se “sabem
o que é passar fome” ao
defender a volta do benefício.

Segundo o presidente, ele
aguarda um parecer do Mi-
nistério da Economia hoje
para apresentar projeto sobre
a cobrança de ICMS sobre
combustíveis. O ICMS é um
imposto estadual. Bolsonaro
disse que quer apresentar
uma lei complementar para
definir que combustíveis e
lubrificantes sejam tributados
na refinaria ou, com um va-
lor fixo, na bomba.

“Tem um conselho fazen-
dário aí, o Confaz [Conselho
Nacional de Política Fazen-
dária]. Queremos que o Con-
faz decida qual o percentual
vai incidir em cima do litro
dos combustíveis ou o valor
fixo, em real, que vai constar
para cada litro de combustí-
veis a título de ICMS”, disse
o presidente.

Sem informar qualquer pre-
visão de data, Bolsonaro tam-
bém disse que pretende editar
um decreto para exigir o deta-
lhamento dos tributos que in-
cidem sobre os combustíveis.

“É um direito de todos vo-
cês saberem quanto de impos-
to se paga em qualquer merca-
doria. A gente vai exigir, via
decreto, dos postos de gasoli-
nas: você vai abastecer seu
carro, seja diesel, álcool, gaso-
lina – querosene de aviação,
que não é num posto, né, que-
rosene de avião – você vai
olhar, vai ter uma placa lá di-
zendo o seguinte: ‘preço na re-
finaria’”, disse Bolsonaro.

Na mesma live, o presiden-
te voltou a falar de sua inten-
ção de reduzir o PIS/Cofins,
imposto federal, que incide so-
bre o preço dos combustíveis.
Neste momento, ele criticou a
reação do mercado financeiro.

“Nós queremos tratar da
diminuição dos impostos num
clima de tranquilidade e não
num clima conflituoso no
Brasil. E o pessoal do merca-
do, qualquer coisa que se fala
aqui, vocês ficam aí irritadi-
nhos na ponta da linha, né.
Sobe dólar, cai a Bolsa. Pes-
soal, se o Brasil aí não tiver
um rumo, todo o mundo vai
perder. Vocês também, pô”,
disse Bolsonaro.

“Então vamos deixar de ser
‘irritadinho’ que não vai levar
a lugar nenhum. A gente está
buscando soluções. Uma das
maneiras de nós diminuirmos
aqui o preço do combustível é
se o dólar cair aqui dentro,
mas qualquer negocinho, qual-
quer boato na imprensa, tá aí
esse mercado nosso, irritadi-
nho, né. Aí sobe o dólar. Todo
mundo perde com isso, pesso-
al”, prosseguiu o presidente.

Bolsonaro disse que o mer-
cado também reclama quando
se fala na previsão de retorno
do auxílio emergencial.

“Juntamente com o presi-
dente da Câmara [Arthur
Lira], o presidente do Senado
[Rodrigo Pacheco] e a equipe
econômica, a gente estuda
prorrogar o auxílio emergenci-
al. Por quantos meses? Três,
quatro meses, não está defini-
do ainda. Qual valor? Também
não está definido”, afirmou.

“Agora, é uma coisa que
tem pressa. Tem que ser a par-
tir de março. Precisamos? Pre-

cisamos. E vamos fazer o pos-
sível para atender a população.
O ideal é voltar a normalidade
do emprego”, disse Bolsonaro,
antes de começar a reclamar
do mercado financeiro.

“Não pode, quando se fala
em discutir por mais alguns
meses, pouco meses, a pror-
rogação do auxílio emergenci-
al o mercado ficar aí se com-
portando dessa forma que
está aí. ‘Vamos dar um sinal
para eles que não queremos
isso’. Pessoal, vocês sabem o
que é passar fome?”, indagou
o presidente. [Folhapress]

A abertura de mais de 142
mil empregos com carteira
assinada no ano passado,
em período de crise econô-
mica, foi puxada pela
contratação de empregados
na modalidade de trabalho
intermitente, que não prevê
jornada e salário fixos.

Criado na reforma traba-
lhista de 2017, esse tipo de
contrato representou mais da
metade das vagas geradas em
2020. Foram mais de 73,1
mil no formato intermitente.
Isso representa uma explo-
são no peso dessas contrata-
ções no país. Em 2018 e
2019, primeiros dois anos
completos em que a medida
esteve em vigor, esse forma-
to de contrato de trabalho re-
presentou, respectivamente,
9,4% e 13,3% de todos os
postos com carteira assinada
criados no ano.

Aprovada durante a gestão
do ex-presidente Michel Te-
mer (MDB), a reforma flexi-
bilizou a legislação trabalhista.
Foi aberta a possibilidade de
as empresas fazerem contra-
tações por períodos menores
do que as 40 horas semanais.

Uma das mudanças foi o
trabalho intermitente, no qual
o funcionário recebe pelas
horas trabalhadas, mas não
há uma jornada previamente

estabelecida. O patrão con-
voca o empregado com ante-
cedência para suprir uma de-
manda temporária, por exem-
plo, o serviço de bufê em
uma festa.

Esse tipo de contrato é com
carteira assinada e não tem
prazo para ser encerrado. Se
for demitido, o trabalhador
também tem direito a receber
o seguro desemprego.

Apesar do salto na geração
de vagas de trabalho intermi-
tente em 2020, essa modali-
dade soma 230 mil vínculos
empregatícios no país atual-
mente e, portanto, ainda re-
presenta menos de 1% de
todo o estoque de emprego
formal – quase 39 milhões de
carteiras assinadas.

Pesquisador da área de
Economia Aplicada do FGV/
IBRE, Daniel Duque acredita
que a forte participação desses
contratos nas vagas abertas
em 2020 não deve se repetir
nos próximos anos.

“A crise é uma força eco-
nômica que empurra o merca-
do de trabalho para uma maior
flexibilização. Há muitas incer-
tezas em relação a essa crise,
que, dependendo do grau da
pandemia, provoca fechamen-
to ou abertura de atividades.
Então um contrato mais flexí-
vel pode ser mais adequado”,
disse Duque.

BOLSONARO espera que auxílio seja pago a partir de março

Metade das vagas em 2020
é de jornada intermitente

� SEM SALÁRIO FIXO

Alan Santos / Presidência
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AGORA, NA VERDE - Mesmo com a cidade tendo mudado de fase no Minas Consciente, Marco Antônio prega cautela

Prefeito afirma que é preciso cuidado
para Itabira não voltar à onda amarela

O prefeito Marco Antônio
Lage (PSB) disse que espera
que a próxima remessa de va-
cinas contra covid-19 já seja
suficiente para iniciar a cam-
panha destinada aos idosos a
partir de 75 anos. Ele acompa-
nhou o início da campanha
destinada a profissionais de
saúde da rede privada, que co-
meçou ontem de manhã, no
estacionamento da Fundação
Comunitária de Ensino Superi-
or de Itabira (Funcesi)

A vacinação ontem foi rea-
lizada pelo sistema drive thru,
sendo aplicadas nos profissio-
nais sem que eles saíssem
dos veículos. Agentes da Su-
perintendência de Transportes
e Trânsito (Transita) de Itabi-
ra garantiram o controle do
acesso e apenas os profissio-
nais de saúde e equipe de
apoio puderam entrar no lo-
cal. Enquanto a reportagem
do Diário acompanhava a va-
cinação, o médico mais velho
de Itabira, Colombo Portocar-
rero Alvarenga, que completou

CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Fundação Cultural
Carlos Drummond de Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente termo, HOMOLOGO o processo licitatório PREGÃO NA
FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/SUMAP/DICOM Nº 097/2020 cujo ob-
jeto consiste na Aquisição de Computador, Notebook, HD Externo,
Câmera Digital, Micro System, Projetor Multimídia, Tela de Projeção
Retrátil, Caixa de Som, Fone de Ouvido, Webcam, Microfone, Cabo
HDMI, Estúdio de Iluminação, Trilho para Filmagem, Estante para Parti-
tura, Gravador Digital de Voz, Impressora, Refletor, Pedestal para
Microfone, Alto Falante, Access Point e Softwares, para atender as
necessidades do Gabinete do Prefeito e das diversas Secretarias
do Município de Itabira/MG, conforme quantidades e especificações
constantes no Anexo I – Termo de Referência – do Edital, para todos
os fins de direitos, por estar em conformidade com a Lei Federal Nº
10.520 de 17.07.2002 que regulamenta a modalidade Pregão, a Lei
nº 8.666/93 e suas alterações, que teve como vencedoras as se-
guintes empresas:
JULIANA FERREIRA DA SILVA 015.474.796-39 – Itens 01, 08, 18 e
29 – Valor total de R$ 6.926,53 (Seis mil, novecentos e vinte e seis
reais e cinquenta e três centavos)
ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – Itens 02 e 04 –
Valor total de R$ 6.616,40 (Seis mil, seiscentos e dezesseis reais e
quarenta centavos)
HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA-EPP – Itens 06 e 07 – Valor total de R$
146.400,00 (Cento e quarenta e seis mil e quatrocentos reais)
LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA – Item 12 – Valor total de R$
5.150,00 (Cinco mil, cento e cinquenta reais)
LAURO RENATO ROCHA LIMA ME – Itens 13 e 32 – Valor total de R$
87.235,92 (Oitenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e no-
venta e dois centavos)
IDEA TECNOLOGIA LTDA – Item 31 – Valor total de R$ 63.000,00
(Sessenta e três mil reais)

Itabira, 11 de fevereiro de 2021

Klaus Moreira Amann
Secretário Municipal de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CMI Nº 013/
2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2020. OBJETO: Contratação
de empresa para prestação de serviço técnico e especializado
(SCM) Serviço de Comunicação Multimídia e (STFC) Serviço Telefôni-
co Fixo Comutado, atendendo às necessidades da Câmara Municipal
de Itabira. Tornamos pública a todos os interessados a HOMOLOGA-
ÇÃO do procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO,
proferido em 08/02/2021 pela Pregoeira, referente ao pregão eletrô-
nico em epígrafe, tendo como vencedor a proponente:

Itabira, 08 de fevereiro de 2021

Weverton Leandro Santos Andrade
Presidente

O Comitê Extraordinário
Covid-19 voltou a se reu-
nir ontem à tarde e definiu
por colocar Itabira na on-
da verde do plano Minas
Consciente. A decisão veio
de forma automática, já
que um dos critérios para
chegar à onda verde era
permanecer mais do que
28 dias na onda amarela.

O prefeito Marco Antônio
Lage (PSB) usou as redes so-
ciais, em uma live, para dar a
boa notícia. “Apesar da ma-
crorregião inteira estar na
onda vermelha do plano Minas
Consciente, Itabira foi para a
onda verde. Isso demonstra
que o esforço da Prefeitura, o
esforço de cada itabirano, a
consciência que aumenta em
cada um, de ter cuidado com a
pandemia, nós estamos no ca-
minho certo”, comemorou ele.

“Finalmente voltamos para
a onda verde. É motivo de co-
memoração, mas também é
motivo de muito alerta. Ainda
não estamos sólidos na onda
verde, ainda precisamos de
muito cuidado, de muito traba-
lho, e é por isso que definimos
um novo decreto que será pu-
blicado no sábado, mudando
alguma coisa, mas não mudan-
do muito”, comemorou ele.

A cidade viu cair a taxa de
transmissão da covid-19 e au-
mentou a taxa e isolamento so-
cial, o que acabou contribuindo
para a mudança. “Já melhora-
ram muito nossos indicadores,
os leitos de UTI estão ocupa-
dos pela metade, teremos dis-
poníveis, se for preciso, mas a
taxa de contaminação no nosso
entorno, nas cidades vizinhas,
está no vermelho. Então, é
muito preocupante ainda e não
podemos nos descuidar”, lem-
brou Marco Antônio.

Uma coisa não vai mudar.
Os ônibus do transporte coleti-
vo permanecerão rodando com
a capacidade reduzida: apenas
10 passageiros em pé, depois
que todos os acentos estiverem

ocupados. “Vamos continuar
com os ônibus ainda neste es-
forço, que deu muito certo. Deu
problema no início, um pouco
de congestionamento, as pesso-
as ficando para trás nos pontos
de ônibus. Isso melhorou, acer-
tamos os horários com a con-
cessionária e deu certo. Vai fi-
car tudo como está”, disse ele.

“Bares e restaurantes con-
tinuam funcionando até as
23h30, com uma tolerância
de meia hora para que os cli-
entes possam terminar o con-
sumo. Para os eventos, temos
uma mudança, estavam per-
mitidas apenas 50 e vamos
abrir para 100 pessoas. A onda
verde permite até 250 pesso-
as. Mas imagine fazermos
isso agora e voltamos para a
onda amarela depois do Car-
naval?”, ressaltou o prefeito.

Celebrações religiosas po-
derão receber um público mai-
or. “Comércios, mantivemos
os horários que temos hoje, de
10 as 19h, exatamente para
combinar com a organização
os horários dos ônibus. Tem-
plos religiosos, sempre obe-
decendo 1,5m de distância
entre as pessoas, também
com o limite de até 100 parti-
cipantes por celebração”, in-
formou Marco Antônio.

“Hotéis e pousadas passare-
mos de 75% de ocupação para
100% porque, caso seja neces-
sário mudar, os hotéis conse-
guem se adaptar rápido. Lem-
brando aos gerentes, adminis-
tradores de hotéis e pousadas
que não permitam aglomeração
no café da manhã. Estamos
abrindo um pouco mais a edu-
cação agora, incluindo os cur-
sos técnicos, reforço escolar e
os hoteizinhos. Temos uma
perspectiva muito importante
para as escolas particulares,
que já estão prontas para vol-
tar. Peço que segurem apenas
mais um pouco, eu acredito
que vamos voltar muito em
breve e os pais devem matri-
cular seus filhos porque 2021
não será como 2020”.

100 anos, foi tomar sua dose.
Marco Antônio comemorou

o início da nova campanha,
que imunizou 240 pessoas no
primeiro dia. “Quem for profis-
sional da saúde da rede privada
e que, porventura, não consiga
tomar a dose aqui nesta cam-
panha, está tudo certo. Vamos
manter as doses disponíveis
para aplicação posterior nestes
casos. Lembrando que esta-
mos recebendo sempre o sufi-
ciente para duas doses. Quem
recebeu a primeira já está com
a segunda dose garantida”,
destacou Marco Antônio.

A próxima remessa de vaci-
nas, ainda sem data prevista
para chegar, deve ser destina-
da à vacinação de idosos aci-
ma de 75 anos. “Neste caso,
temos um grupo maior de pes-
soas. São cerca de 19 mil ita-
biranos nesta faixa etária e
precisaremos de um esquema
especial para chegar até todos,
por causa das dificuldades de
locomoção, que muitos têm”,
informou o prefeito.

Idosos com mais de 75
anos são próximo alvo

PROFISSIONAIS DE SAÚDE foram vacinados ontem, na Funcesi

Delly Junior
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PORTARIA Nº 016, DE 10
DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre a padronização e
utilização dos serviços de acesso
à Internet e do Correio Eletrônico
dos órgãos da Administração Di-
reta e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais;

considerando a necessidade de
racionalização do uso da Inter-
net e do Correio Eletrônico Ofici-
al nos órgãos e entidades da
Administração Direta;

considerando que o uso indevi-
do, abusivo e excessivo, para
fins não laborais, pode congesti-
onar o tráfego das informações
na rede interna e na Internet, po-
dendo dificultar o seu acesso,
comprometer a integração a que
se destinam e expô-las à perda
de integridade ou à inserção de
códigos eletrônicos nocivos, atri-
buindo corrupção e perdas de
dados eletrônicos aos usuários;

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria tem como
objetivo disciplinar o acesso à
Internet e a troca de mensagens
eletrônicas e aplica-se a todos
os órgãos e entidades da Admi-
nistração Direta, usuários, servi-
dores e prestadores de serviço,
que utilizam os sistemas de In-
ternet e Correio Eletrônico Ofici-
al, disponibilizados.

Art. 2º Consideram-se as se-
guintes definições, para fins do
disposto nesta Portaria:

I. Usuário: servidores perten-
centes ao quadro de pessoal do
Município de Itabira/MG, estagiá-
rios e prestadores de serviços,
devidamente autorizados a
acessar a internet, e-mails e
computadores da rede corpora-
tiva municipal;

II. rede corporativa municipal: to-
das as redes e/ou computado-
res de domínio público municipal.

III. cadastro: procedimento de
criação de usuário para acesso
à rede corporativa, computado-
res, Internet e/ou ter direito a uti-
lização de e-mail corporativo;

IV. senha ou password: conjunto
alfanumérico de caracteres des-
tinado a assegurar a identidade
do usuário e permitir seu acesso
aos dados, programas e siste-
mas não disponíveis ao público,
de uso pessoal e intransferível;

V. caixa postal: caixa de correio
para envio e recebimento de
correspondências (e-mails);

VI. usuário de rede ou login:
identificação única do usuário;

VII. download: transferência
(baixa) de um arquivo ou pro-
grama da Internet para a rede
interna;

VIII. equipamento portátil: qual-
quer estação de trabalho com
poder de processamento que
pode ser transportada pelo
usuário;

IX. streaming: tecnologia que
permite transferir arquivos Multi-
mídia (Áudio, Vídeo) da internet
para a rede local, de forma que
o usuário não precise esperar a
transferência de todo o arquivo
para executá-lo. Ele pode ir “bai-
xando” e executando o arquivo
ao mesmo tempo;

X. active directory: é o local onde
são armazenados dados como
contas de usuários, impresso-
ras, grupos, computadores, ser-
vidores, recursos de rede, etc;

XI. backup: cópia de segurança;

XII. domínio: conjunto de usuári-
os, grupos, computadores e ati-
vos que possuem o mesmo per-
fil computacional, ou seja, que
utilizam as mesmas funcionalida-
des da Rede;

XIII. homologação: processo de
avaliação e aprovação técnica
que antecede à aquisição de
equipamento de informática ou
produto de software;

XIV. TI: Tecnologia da Informa-
ção; e

XV. Supin: Superintendência de
Informática.

CAPÍTULO II
ACESSO À INTERNET

Art. 3º A acessibilidade às pági-
nas da Internet, pelos usuários
da Administração Direta, destina-
se e limita-se ao desempenho
funcional dos órgãos abrangidos
por esta norma, ou como fonte
de pesquisa lícita e consulta de
informações relativas à atividade
laboral de seus servidores.

Art. 4º Os usuários da Adminis-
tração Direta deverão observar
as seguintes regras de utiliza-
ção para acesso à internet:

I. O usuário não poderá utilizar
recursos da instituição para fa-
zer downloads e/ou distribuir
software não legalizado;

II. O usuário que necessitar do
download de programa(s)
relacionado(s) a suas atividades
na instituição deve solicitar o
serviço correspondente à Supin;

III. Havendo a necessidade de
acesso a sites não autorizados,
o usuário deverá solicitar a libe-
ração do acesso via formulário
de “Requerimento de Sites Espe-
cíficos” (Anexo I desta Portaria);

IV. A liberação de acessos pre-
vista no inciso anterior, somente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

será efetuada se comprovada a ne-
cessidade para fins administrativos
e dependerá da avaliação da Supin;

V. É facultada à Supin, a utilização
de filtros de acesso, que agem de
forma automática, não sendo permi-
tida a navegação e/ou acesso nos
seguintes casos:

a) sites pornográficos;

b) sites de drogas;

c) sites de Pedofilia;

d) sites de façam alguma forma de
apologia a algum tipo de racismo ou
discriminação;

e) sites de relacionamento; e

f) outros que comprometam a estru-
tura da rede corporativa.

VI. O sistema de filtros de acesso
gerará relatórios periódicos indi-
cando os usuários que eventual-
mente navegam e/ou acessam re-
cursos da rede corporativa, com-
putadores, Internet e/ou utilização
de e-mail indevidamente;

VII. O usuário não poderá utilizar si-
tes para acesso a serviços de stre-
aming (rádios on-line, usina do som,
TV e afins), bem como acesso a
site para download de mídias (fil-
mes, músicas entre outros);

VIII. O usuário não poderá utilizar
softwares e/ou sites (proxy), com
o intuito de burlar o sistema de con-
trole de acesso à Internet para
acessar conteúdos não autoriza-
dos pela área de TI; e

IX. Mesmo que um determinado site
não esteja bloqueado, não significa
que este possa ser acessado pelos
usuários. Observar-se-ão todos os
preceitos desta política, desde a
proibição de acesso a sites indevi-
dos, como também o uso da Internet
para assuntos que não são perti-
nentes às rotinas de trabalho exerci-
das na Administração Pública Direta.

Art. 5º O acesso a sites ou servi-
ços que representem risco aos da-
dos ou a estrutura de informação
da administração municipal serão
bloqueados.

CAPÍTULO III
USO DA REDE

Art. 6º A criação de usuário de rede
deve ser solicitada pela chefia imedi-
ata do servidor/contratado/estagiário,
e poderá ser feita por ofício ou atra-
vés de e-mail direcionado ao endere-
ço informatica@itabira.mg .gov.br.

Parágrafo único. No caso da chefia
imediata solicitar a criação do usuá-
rio através de e-mail deverá, obri-
gatoriamente, utilizar sua conta de
e-mail corporativo vinculada ao seu
usuário de rede.

Art. 7º Nos casos de relotação,
exoneração, aposentadoria, remo-
ção, falecimento ou qualquer outro
que implique o desligamento do ser-
vidor da Administração Pública Mu-
nicipal, o superior imediato do usuá-
rio deve comunicar imediatamente o
fato à Supin, por ofício ou e-mail di-
recionado ao endereço informati
ca@itabira.mg.gov.br, solicitando o
bloqueio do usuário.

Parágrafo único. No caso de enca-
minhar a solicitação por e-mail de-
verá, obrigatoriamente, utilizar sua
conta de e-mail corporativo vincula-
da ao seu usuário de rede.

Art. 8º A não observância do artigo
anterior implica na transferência das
responsabilidades de acesso do
usuário de rede para seu superior
imediato.

Art. 9º Nos casos em que o servi-
dor/contratado se afastar de suas
atividades por período de tempo in-
determinado ou superior a trinta
dias, o superior imediato ou o servi-
dor/contratado deve solicitar a sus-
pensão do acesso da conta de
usuário de rede, comunicando ime-
diatamente o fato à Supin por ofício
ou e-mail direcionado ao endereço
informatica@itabira.mg.gov.br.

Parágrafo único. Caso a solicitação
seja feita por e-mail, deverá o solici-
tante utilizar seu e-mail corporativo
vinculado ao seu usuário de rede.

Art. 10. No retorno à atividade do
usuário afastado, seu superior ime-
diato deve comunicar o fato à Supin
por meio de ofício ou e-mail direcio-
nado ao endereço informatica@itabi
ra.mg.gov.br, solicitando a ativação
de seu usuário de rede/acessos.

Parágrafo único. No caso de enca-
minhar a solicitação por e-mail de-
verá, obrigatoriamente, utilizar sua
conta de e-mail corporativo vincula-
da ao seu usuário de rede.

Art. 11. É responsabilidade do su-
perior imediato informar à Supin
quando o usuário sob sua supervi-
são for transferido para outro se-
tor, para que as permissões relati-
vas ao serviço até então desenvol-
vido pelo usuário (permissão de
sistemas, de acessos diferencia-
dos à internet, acesso às áreas de
transferências, impressora(s) e ou-
tros referentes ao setor) sejam reti-
radas, evitando-se desta forma que
o usuário permaneça com os aces-
sos do antigo setor, devendo a soli-
citação ser comunicada imediata-
mente após a saída do usuário do
setor, por meio de ofício ou e-mail
direcionado ao endereço informati-
ca @itabira.mg.gov.br.

Parágrafo único. No caso de enca-
minhar a solicitação por e-mail de-
verá, obrigatoriamente, utilizar sua
conta de e-mail corporativo vincula-
da ao seu usuário de rede.

Art. 12. Cada usuário com acesso à
rede receberá um código de identifi-
cação (login) e uma senha (pas-
sword). Ambos são pessoais e
confidenciais, não sendo permitido
o seu empréstimo a quem quer que

seja, sendo o usuário responsável
pela sua utilização e pela manuten-
ção de sua senha.

Art. 13. É proibida a utilização de
usuários e senhas de terceiros.

CAPÍTULO IV
CORREIO ELETRÔNICO

SEÇÃO I
E-MAIL CORPORATIVO

Art. 14. O e-mail corporativo deve
ser única e exclusivamente utilizado
para o trato de questões de interes-
se administrativo da Administração
Pública Direta.

Art. 15. A conta de e-mail é destina-
da aos usuários (servidores/con-
tratados/ estagiários) e/ou devidos
órgãos municipais e não pode ser
transferida ou cedida para utiliza-
ção de terceiros, sendo o usuário
responsável pela sua utilização e
pela manutenção de sua senha.

Art. 16. O uso do e-mail corporativo
não garante direito sobre este, nem
confere autoridade para liberar
acesso a outras pessoas, pois se
constitui de informações pertencen-
tes à Administração Pública.

Art. 17. Será criada caixa postal (e-
mail) corporativa vinculada ao usu-
ário de rede criado.

Art. 18. Poderão ser criadas caixas
postais para projetos ou programas,
independente do tempo de vigência
do projeto, sendo seu uso de respon-
sabilidade do gestor do projeto ou
programa ou a quem ele determinar.

Art. 19. As caixas postais corpora-
tivas serão criadas obedecendo a
sigla/nome da unidade administrati-
va, sendo seu uso de responsabili-
dade do gestor da unidade ou a
quem ele determinar.

Art. 20. É proibido enviar, transmitir,
manusear ou disseminar informa-
ções sigilosas, segredos de negócio
ou qualquer outra informação confi-
dencial da Administração Pública.

Art. 21. É proibido acessar a caixa
postal de outro usuário.

Art. 22. A Administração Pública se
reserva o direito de auditar, a qual-
quer momento e sem aviso prévio, o
conteúdo das caixas postais ativas
no servidor de correio eletrônico.

Art. 23. Ao enviar uma mensagem,
o usuário deverá informar ao final
do texto seu nome, o nome da uni-
dade na qual está lotado e o seu
ramal, caso não seja realizado au-
tomaticamente pela ferramenta.

Art. 24. É de responsabilidade do
usuário o acompanhamento diário e
leitura dos e-mails em sua caixa
postal.

Art. 25. Todas as mensagens envi-
adas e recebidas, bem como os ar-
quivos a elas anexados, ocupam
espaço físico de armazenamento
no servidor que baseia o correio
eletrônico, por este motivo, um limite
de espaço em disco será definido
para cada usuário.

Parágrafo único. Para evitar que
esse limite seja extrapolado, com-
prometendo o desempenho do cor-
reio, o usuário deverá efetuar a lim-
peza em suas pastas (caixa de en-
trada, lixeira, caixa de saída entre
outros) periodicamente senão fica-
rá impossibilitado de enviar e rece-
ber mensagens.

Art. 26. É facultada à Supin, a utili-
zação de filtros de conteúdo, que
atuem de forma automática, proibido
o uso do e-mail para:

I. utilizar tal serviço para fins ilegais;

II. utilizar tal serviço para transmitir/
divulgar material ilegal, difamatório,
que viole a privacidade de tercei-
ros, ou que seja abusivo, ameaça-
dor, obsceno, prejudicial, vulgar, in-
jurioso, ou de qualquer outra forma
censurável;

III. transmitir e/ou divulgar qualquer
material que viole direitos de tercei-
ro, incluindo, mas sem limitação, di-
reitos de propriedade intelectual de
terceiros;

IV. enviar mensagens não-solicita-
das, reconhecidas como "spam",
"junk mail" ou correntes de corres-
pondência ("chain letters");

V. utilizar tal serviço para enviar/di-
vulgar quaisquer tipos de vírus ou ar-
quivos contendo quaisquer tipos de
vírus ou ainda cuja natureza ou fun-
cionalidade possam causar danos ao
seu destinatário ou a terceiros;

VI. praticar quaisquer atos que vio-
lem qualquer lei ou regulamento lo-
cal, estadual, nacional ou internaci-
onal aplicável;

VII. deixar de cumprir as leis aplicá-
veis com relação à transmissão de
dados a partir do Brasil ou do terri-
tório onde o usuário resida;

VIII. obter ou tentar obter acesso
não-autorizado a outros sistemas
ou redes de computadores conec-
tados ao serviço;

IX. interferir ou interromper os ser-
viços ou os servidores ou redes
conectados ao serviço; e

X. deixar de cumprir todos os re-
querimentos, procedimentos, políti-
cas, e regulamentos de redes co-
nectadas ao serviço.

Art. 27. Caso o usuário seja desli-
gado da Administração Pública, o
conteúdo da caixa de e-mail vincu-
lada ao usuário/órgão/ projeto será
eliminado após sessenta dias úteis
do seu desligamento/extinção.

CAPÍTULO V
SENHA DE ACESSO

Art. 28. A senha do usuário é pes-
soal e intransferível, pois assegura
que apenas ele, devidamente identi-
ficado, utilize e mantenha os seus
privilégios de acesso aos servido-
res e bancos de dados.

Art. 29. O usuário é responsável
por todos os acessos e operações

realizados através de sua chave de
acesso e senha.

Parágrafo único. Em caso de sus-
peita de perda de sigilo, o usuário
deve providenciar imediatamente a
troca de sua senha.

Art. 30. A definição de senha deve
obedecer à seguinte formação: uso
de sete ou mais caracteres incluin-
do necessariamente letra(s),
dígito(s) numérico(s) e símbolo(s)
especial(is).

Parágrafo único. A senha de usuá-
rio faz distinção entre letras maiús-
culas e minúsculas, portanto, deve-
rá ser usada exatamente como de-
finida pelo usuário.

Art. 31. O usuário não deve esco-
lher senhas óbvias, baseadas em
nomes próprios, datas de aniversá-
rios, siglas conhecidas, palavras
chulas, etc.

Art. 32. O período de validade da
senha de rede é determinado pela
Área de Tecnologia e ao fim desse
período, o usuário deve receber um
aviso automático requerendo altera-
ção da senha vigente.

Art. 33. A senha relativa aos sis-
temas (aplicativos) terceirizados e
próprios não possui período de
validade estabelecido., portanto,
sua troca é de responsabilidade e
critério do usuário.

CAPÍTULO VI
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PORTÁVEIS PESSOAIS

Art. 34. A utilização de equipamen-
tos portáteis pessoais (notebooks,
laptops, celulares, smartphone e
outros) se dará apenas em casos
extremos com expressa autoriza-
ção da Chefia responsável pela Su-
perintendência à qual o servidor es-
tiver vinculado, devendo para tal,
ser preenchido e encaminhado à
Supin, o(s) formulário(s) “Formulá-
rio Requerimento de liberação de
celular à rede wi-fi” (Anexo II) e/ou
“Formulário Requerimento de libera-
ção de Notebook à rede wi-fi”
(Anexo III), conforme o caso.

Art. 35. Caso o equipamento seja
inserido no domínio da rede da Ad-
ministração Pública Direta deverá
haver o preenchimento do docu-
mento “Termo de Responsabilidade
– Liberação Domínio” (Anexo IV) ou
“Termo de Responsabilidade – Libe-
ração Internet” (Anexo V).

Art. 36. Em hipótese alguma a Admi-
nistração Pública será responsabili-
zada por danos ao equipamento
pessoal do usuário ou ainda em ca-
sos de furto ou roubo.

CAPÍTULO VII
ACESSO REMOTO

Art. 37. O acesso remoto à rede
corporativa da Administração Públi-
ca será provido mediante solicita-
ção à área de TI.

Art. 38. As credenciais de acesso
remoto do usuário são de uso ex-
clusivo e intransferível.

Art. 39. O usuário deverá fechar a
sessão de trabalho após conclusão
das atividades, evitando a exposi-
ção de informações a pessoas não
autorizadas.

Art. 40. Os casos de furto, extravio
ou roubo de recursos de tecnologia
da informação que possam compro-
meter as informações da Adminis-
tração Pública Direta através do
acesso remoto, deverão ser comu-
nicados imediatamente à área de TI
para que seja providenciado o blo-
queio da chave de acesso;

Art. 41. Acessos remotos serão
auditados pela TI.

Art. 42. É proibido o acesso remoto
as estações de trabalho sem a de-
vida autorização da área de TI.

CAPÍTULO VIII
DOS EQUIPAMENTOS

DE INFORMÁTICA

Art. 43. Os equipamentos de infor-
mática só devem ser adquiridos
mediante homologação do Supin,
que dará o parecer técnico fazen-
do adequações em casos que pos-
sam causar impacto ao ambiente
tecnológico.

Art. 44. Os equipamentos de propri-
edade de terceiros estão obrigatori-
amente sujeitos a procedimentos de
segurança específicos, relativos ao
controle de vírus e ao controle de
acesso lógico à rede corporativa.

Art. 45. Os equipamentos não por-
táteis pertencentes a terceiros, que
se conectem à rede corporativa,
devem seguir os mesmos padrões
de configuração dos equipamentos
pertencentes ao domínio Adminis-
tração Pública Direta.

Art. 46. Somente podem ser conec-
tados à rede corporativa equipa-
mentos configurados e homologa-
dos pela área de TI.

Art. 47. A solicitação de aquisição
de equipamentos de TI deverá ser
feita mediante o preenchimento do
formulário “Formulário solicitação de
aquisição de software-hardware”
(Anexo VI).

Art. 48. Para suporte e reparos em
equipamentos de informática da Ad-
ministração Pública ou conveniado,
apenas os funcionários da Supin ou
terceirizada contratada (técnicos
em informática), estão autorizados
a realizar o(s) serviço(s).

CAPÍTULO IX
ESTAÇÃO DE TRABALHO

Art. 49. O usuário não pode apagar
arquivos do sistema operacional e
de programas aplicativos instalados
em sua estação de trabalho.

Art. 50. O usuário deve zelar pela
conservação dos equipamentos de
informática sob sua responsabilida-
de, não podendo alimentar-se ou
manter líquidos próximo a eles.

Art. 51. O usuário não pode instalar

ou remover softwares (programas)
em sua estação de trabalho sem a
devida autorização e orientação do
Supin.

Art. 52. O usuário não pode efetuar
qualquer alteração na configuração
de hardware dos equipamentos de
informática (instalação ou remoção
de peças internas e externas dos
equipamentos).

Art. 53. Ao se ausentar, o usuário
deverá desligar ou bloquear sua es-
tação de trabalho, para que não haja
utilização indevida dos recursos e/
ou serviços disponíveis para ele.

CAPÍTULO X
DO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO

SEÇÃO I
DOCUMENTOS E MULTIMÍDIA

Art. 54. O usuário possui, no servi-
dor de arquivos, uma pasta institu-
cional associada a sua secretaria.
Os arquivos relacionados ao seu
trabalho devem obrigatoriamente
ser armazenados nessa pasta do
servidor, de forma a garantir ba-
ckup regular desses conteúdos.
Para a pasta denominada “Armaze-
namento Documentos” poderão ser
gravados arquivos do tipo texto,
planilhas, PDF’s, entre outros.

§ 1º Os arquivos de multimídia de-
verão ser armazenado na pasta es-
pecifica denominada “Armazena-
mento Multimídia”, com acesso con-
dicionado a prévia solicitação da
chefia imediata, por meio de ofício
ou e-mail direcionado ao endereço
informatica@itabira.mg.gov.br.

§ 2º No caso de encaminhamento da
solicitação por e-mail, a chefia imedi-
ata deverá obrigatoriamente utilizar
sua conta de e-mail corporativo.

Art. 55. O usuário não poderá criar
ou remover arquivos nos discos dos
servidores da rede corporativa, fora
da área especificamente alocada
para ele, no servidor de arquivos.

Art. 56. Serão disponibilizados pas-
tas públicas para troca de arquivos
entre setores/usuários em diferen-
tes níveis (pasta “PREFEITURA”,
pasta “Pública” dentro da pasta de
cada Secretaria e pasta “Pública”
dentro da pasta de cada Superin-
tendência, bem como pasta denomi-
nada “SCANNER” conectada às im-
pressoras para receber as digitali-
zações de documentos.

Parágrafo único: As pastas referi-
das no caput deste artigo tem cará-
ter transitório, sendo seu conteúdo
eliminado a cada sete dias.

Art. 57. Os materiais não relaciona-
dos às atividades da instituição não
poderão ser gravados, compartilha-
dos, distribuídos, nem utilizar, de
qualquer forma, os recursos com-
putacionais da instituição.

Art. 58. A utilização da área de
transferência deve ser feita de
modo otimizado para não compro-
meter a capacidade de armazena-
mento, de modo que, os usuários
deverão ter o cuidado de não man-
ter cópias de arquivos neste local.

Parágrafo único. Caso a Supin iden-
tifique situações que comprometam
a capacidade de armazenamento
do ambiente, como por exemplo, ar-
quivos em cópia, um relatório será
gerado e encaminhado para o su-
perior imediato para correção da si-
tuação identificada.

Art. 59. Não é permitido o armaze-
namento de arquivos de música,
vídeos que não sejam de uso de
atividades de trabalho, de conteú-
do pornográfico, profano, obsce-
no, fraudulento, difamatório e raci-
almente ofensivo. Todo e qualquer
material dessa natureza, encon-
trado na rede ou localmente na
estação do usuário, será excluído
imediatamente.

Art. 60. A Administração Pública re-
serva-se o direito de auditar, a qual-
quer momento e sem aviso prévio, o
conteúdo das pastas no servidor de
arquivos e das unidades de disco
rígido das estações de trabalho.

Art. 61. Não será permitida a utiliza-
ção de dispositivos de armazena-
mento móvel (pendrive ou HD exter-
no) nas estações de trabalho, salvo
autorização expressa da Secreta-
ria/Superintendência responsável.

CAPÍTULO XI
REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DE

APLICATIVOS

Art. 62. O usuário somente pode
utilizar aplicativo homologado pela
Supin, quer seja adquirido, desen-
volvido internamente ou de proprie-
dade de terceiros.

Art. 63. Qualquer necessidade de
aquisição de aplicativo identificada
por uma Secretaria deve ser subme-
tida à área de TI para homologação.

Parágrafo único. Caso o aplicativo a
ser adquirido seja dedicado a algu-
ma atividade específica de uma se-
cretaria e esta não seja a solicitan-
te, a mesma também deverá homo-
logar o aplicativo em conjunto com a
área de TI.

Art. 64. Todo o controle de acesso a
todos os aplicativos, seja ele dedica-
do ou não, deverá ser de responsa-
bilidade da área de TI, inclusive a cri-
ação de novos usuários, alteração,
bloqueio, bem como mudança de
perfil de acesso dos mesmos.

Art. 65. As solicitações de criação/
alteração/bloqueio de usuários ou
acessos deverão ser encaminha-
das à TI pela Chefia Imediata do
usuário.

Parágrafo único. A solicitação men-
cionada no caput do presente artigo
poderá ser encaminhada por ofício
ou e-mail (para o endereço
informatica@itabira.mg.gov.br), que
se optar pela solicitação por e-mail,
deverá utilizar seu endereço eletrô-
nico institucional vinculado ao seu
usuário de rede.

Art. 66. O usuário não pode uti-
lizar, ou mesmo guardar jogos,
aplicativos de entretenimento ou
arquivos com imagens gráficas
e filmes não relacionados ao
trabalho.

Art. 67. Os aplicativos de propri-
edade ou licenciados para o
ente da Administração Direta,
não podem ser copiados pelo
usuário.

Art. 68. Os Termos de Licença
de aplicativos de uso corpora-
tivo devem ser mantidos pela
Supin.

Parágrafo único. Não havendo
Termo, deve existir documento
que comprove a legalidade do
aplicativo.

Art. 69. No caso de aplicativos
de propriedade de terceiros, a
responsabilidade pela sua legali-
dade será do próprio contrata-
do, ou seja, da empresa que
está prestando serviço.

Parágrafo único. O contrato de
prestação de serviços deverá
expressamente prever a res-
ponsabilidade do contratado.

Art. 70. A solicitação de aquisi-
ção de softwares deverá ser
feita mediante o preenchimento
do formulário “Formulário solici-
tação de aquisição de software-
hardware” (Anexo VI).

CAPÍTULO XII
IMPRESSÕES

Art. 71. Quando o equipamento de
impressão precisar de manuten-
ção ou troca de cartuchos, o usu-
ário deverá acionar a área de TI.

Parágrafo único. Se impressora
própria pelo telefone 3839-2188
- opção 2, se impressora locada
pelo telefone 3839-2188 – op-
ção 1 ou e-mail informatica@ita
bira.mg.gov.br.

Art. 72. O usuário não deve dei-
xar impressões com erro na
mesa da impressora, em mesas
próximas e tampouco sobre o
gaveteiro.

Art. 73. O sistema de controle
de impressão fará todo o geren-
ciamento e inventário do volume
de cópias de todas as estações
de trabalho.

Parágrafo único. O usuário não
poderá burlar o sistema de con-
trole de impressão com o intuito
de fazer cópias não autoriza-
das, ou alterar a quantidade de
impressões realizadas.

Art. 74. É proibida a impressão
de conteúdos com interesse
particular, não vinculados com a
Administração Pública Direta.

Art. 75. A Administração Pública
Direta reserva-se o direito de
auditar, a qualquer momento e
sem aviso prévio, o servidor de
impressão, para a emissão de
relatórios sobre as impressões
dos usuários.

Art. 76. A Supin fará vistorias
de rotina nos computadores da
rede corporativa e preencherá
um laudo de inconformidade.

Parágrafo único. Havendo desa-
cordo com as regras descritas
neste documento, tal registro
será encaminhado para o supe-
rior imediato do usuário e  o
acesso do usuário à rede será
bloqueado e somente será libe-
rado através de solicitação do
superior imediato.

Art. 77. As entidades convenia-
das que utilizam serviços/recur-
sos de TI fornecido(s) direta ou
indiretamente pela Prefeitura Mu-
nicipal de Itabira deverão obede-
cer todas as normas registradas
nesta instrução.

Art. 78. O descumprimento de
quaisquer itens caracteriza in-
fração funcional, com prejuízo
da responsabilidade penal e civil
do infrator.

CAPÍTULO XIII
INTERFERÊNCIA IRREGULARES

Art. 79. O usuário não pode que-
brar a segurança de qualquer
conta, servidor, ou rede. Isso in-
clui acesso ou tentativa de aces-
so a dados não disponíveis para
o usuário, conexão a servidor ou
conta cujo acesso não tenha
sido autorizado ao usuário ou
ataques à segurança de outras
redes ou mesmo da rede interna,
através da alteração das regras
de segurança aplicadas.

Art. 80. O usuário não pode in-
terferir no funcionamento de
servidor ou da própria rede,
nem no trabalho de outros usu-
ários. Isso inclui ataques para
provocar congestionamento na
rede ou em servidores, ou ain-
da, tentativas de invadir um
servidor ou estação de traba-
lho na rede.

Art. 81. O usuário não pode utili-
zar programas ou comandos do
próprio sistema operacional para
interferir em sessão de outro
usuário.

Art. 82. O Data Center da Admi-
nistração Pública Direta possui
softwares e hardwares para
proteger a rede interna e garan-
tir a integridade dos dados e
programas, incluindo um fi-
rewall, que é a primeira, mas
não a única barreira entre a
rede interna e a internet.

Parágrafo único. Qualquer ten-
tativa de burlar ou fazer altera-
ção dos parâmetros do f i-
rewall, por qualquer usuário,
sem ser devidamente credenci-
ado e autorizado para tal, oca-
sionará a instauração de Pro-
cesso Administrativo.

Continua na página 7
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CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 83. O uso de qualquer recurso da Administração Municipal para
atividades ilegais é motivo para instauração de Processo Administrativo.
Art. 84. Caberá à Secretaria Municipal de Administração esclarecer os
casos omissos nesta Portaria.
Art. 85. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itabira, 10 de fevereiro de 2021
173º Ano da Emancipação Política do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

ANEXO I
Requerimento de acesso a site(s) específico(s)

             LIBERAÇÃO                                                            BLOQUEIO

Data: ________/________/__________

Assinatura e carimbo do Superintendente

ANEXO II

Requerimento de liberação de celular à rede WI-FI

          LIBERAÇÃO                                                             BLOQUEIO

Data: ________/________/__________

Assinatura e carimbo do Superintendente

Data: ________/________/__________

Assinatura e carimbo do Superintendente

ANEXO IV
TERMO DE RESPONSABILIDADE LIBERAÇÃO DOMÍNIO

O presente Termo tem a finalidade de disciplinar e orientar a utilização de
internet e da rede corporativa disponibilizada pela Administração Pública
Direta, nos dispositivos eletrônicos pessoais, tanto de seus empregados
como de seus prestadores de serviço, doravante denominados por “USU-
ÁRIOS” que fazem o uso da rede de dados da Administração Pública
Direta, se responsabilizando com as condições estabelecidas neste Ter-
mo de Responsabilidade.
Como condição de uso, é responsabilidade do usuário proprietário do equi-
pamento a utilização da internet, área de transferência e demais serviços e
aplicativos que tiver acesso em decorrência da liberação de seu(s)
equipamento(s) na rede, que deverá ser exclusivamente para uso profissio-
nal, para a execução e desempenho dos objetivos da Administração Pública
Direta. O uso da Internet e da unidade de armazenamento deve ser feito com
critério, entretanto, o mau uso dessas facilidades pode ter impacto negativo
sobre a produtividade dos demais usuários e em outras atividades.
A Supin necessita que sejam apresentados os documentos que compro-
vem o licenciamento dos softwares instalados no(s) equipamento(s), para
que o(s) mesmo(s) seja(m) ingressado(s) na rede da Prefeitura.
Não é permitida a utilização da unidade de armazenamento (Área de trans-
ferência) para arquivamento de documentos pessoais. A SUPIN realiza
periodicamente vistorias de rotinas nos computadores na rede corporativa
e as inconformidades verificadas (arquivos não permitidos) são relatadas
para a chefia imediata e os arquivos são removidos.
Em hipótese alguma a Administração Pública Direta se responsabilizará por
danos ao equipamento ou ainda em casos de furto ou roubo.
Declaro, nesta data, ter ciência e estar de acordo com este Termo de
Responsabilidade.
Itabira, ___/____/____

ANEXO III

Requerimento de liberação de Notebook à rede WI-FI

               LIBERAÇÃO                                                            BLOQUEIO

Equipamento (marca):
Nome Completo do proprietário do equipamento:
Assinatura do proprietário do equipamento:
CPF:
Matrícula:
Secretaria/Superintendência/Diretoria:

ANEXO V
TERMO DE RESPONSABILIDADE LIBERAÇÃO INTERNET

O presente Termo tem a finalidade de disciplinar e orientar a utilização
de internet disponibilizada pela Administração Pública Direta, nos dispo-
sitivos eletrônicos pessoais, tanto de seus empregados como de seus
prestadores de serviço, doravante denominados por “USUÁRIOS” que
fazem o uso da rede de dados da PMI, se responsabilizando com as
condições estabelecidas neste Termo de Responsabilidade.
Como condição de uso, é responsabilidade do usuário proprietário do
equipamento o uso e o acesso à rede interna para acesso à internet, os
quais deverão ser exclusivos para uso profissional, para a execução e
desempenho dos objetivos da Administração Pública Direta. O uso da
Internet é uma ferramenta valiosa, entretanto, o mau uso dessa facilida-
de pode ter impacto negativo sobre a produtividade dos demais usuári-
os comprometendo a execução de outras atividades.
A Administração Pública Direta não se responsabiliza pelos dispositivos
utilizados para o acesso, tão pouco com os softwares instalados e o
conteúdo existente no equipamento, se resguardando apenas no forne-
cimento da rede para uso exclusivo da internet.
Em hipótese alguma a Administração Pública Direta será responsabiliza-
rá por danos ao equipamento ou ainda em casos de furto ou roubo.
Declaro, nesta data, ter ciência e estar de acordo com este Termo e
comprometendo-me a cumpri-lo.
Itabira, ___/____/____

Equipamento (marca):
Nome Completo do proprietário do equipamento:
Assinatura do proprietário do equipamento:
CPF:
Matrícula:
Secretaria/Superintendência/Diretoria:

ANEXO VI
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE

Este formulário tem como objetivo obter subsídios para a correta espe-
cificação de itens de software e/ou hardware pela SUPIN para os di-
versos setores que compõe a Prefeitura Municipal de Itabira, conforme
a(s) necessidade(s) descrita(s).

Data: ________/________/__________

Assinatura

DECRETO Nº 0429, DE 8
DE FEVEREIRO DE 2021

Retifica a redação do Decreto n.
4.297, de 23 de dezembro de 2020.

O Prefeito Municipal de Itabira,
no uso de suas atribuições le-
gais, retifica a redação do De-
creto n. 4.297 de 13 de dezem-
bro de 2020, que “Dispõe sobre
concessão de Promoção na
Carreira da servidora que espe-
cifica”, onde se lê; do cargo de
Assistente Técnico Administrati-
vo I, grau IN, nível IV, Leia-se; do
cargo de Assistente Técnico
Administrativo I, grau A, nível IV.

 Os efeitos deste ato retroagem
a 23 de dezembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Itabira, 8
de fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação
Política do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

Klaus Moreira Amann
Secretário Municipal de

Administração

DECRETO Nº 0430, DE
8 DE FEVEREIRO DE 2021
Coloca à disposição do Estado
de Minas Gerais, por intermédio
de sua Secretaria de Educação,
a servidora que especifica.

  O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais,
considerando o que consta do
Ofício SEE/GAB n. 62/2021, data-
do de 28 de janeiro de 2021, colo-
ca à disposição da respectiva Se-
cretaria, para exercer o cargo de
Diretor da Escola Estadual “Major
Lage”, sem ônus para o Municí-
pio, a servidora Tatiana Amaro
Silva, matrícula 7057-2/1, CI:
M8.022.978 SSP/MG e CPF: 037.
784.396-26, detentora do cargo
de provimento efetivo de Profes-
sor de Educação Infantil Séries
Iniciais do Ensino Fundamental, lo-
tada na Secretaria Municipal de
Educação, no período de 1º de ja-
neiro de 2021 até 31 de dezembro
de 2021, devendo a mesma ter
suas contribuições previdenciári-
as a favor do ITABIRAPREV - Ins-
tituto de Previdência de Itabira.Os
efeitos deste ato retroagem a 1º
de janeiro de 2021

Prefeitura Municipal de Itabira, 8
de fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação
Política do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

Klaus Moreira Amann
Secretário Municipal de

Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

DECRETO Nº 0431, DE
8 DE FEVEREIRO DE 2021

Coloca à disposição do Estado de
Minas Gerais, por intermédio de sua
Secretaria de Educação, a servido-
ra que especifica.
O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais, con-
siderando o que consta do Ofício
SEE/GAB nº 64/2021, datado de 28
de janeiro de 2021, coloca à disposi-
ção da respectiva Secretaria, para
exercer o cargo de Diretor da Escola
Estadual “Antônio Martins Pereira”,
sem ônus para o Município, a servi-
dora Mariluce Soares Condessa, CI:
M 5.858.581 e CPF: 005.154.306-09,
detentora do cargo de provimento
efetivo de Professor de Ensino In-
fantil e Séries Iniciais do Ensino Fun-
damental, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação, no período de
01/01/2021 até 31/12/2021, deven-
do a mesma ter suas contribuições
previdenciárias a favor do ITABIRA-
PREV - Instituto de Previdência de
Itabira. Os efeitos deste ato retroa-
gem a 01 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Itabira, 8 de
fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação Política
do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

Klaus Moreira Amann
Secretário Municipal de

Administração

DECRETO Nº 0432, DE
9 DE FEVEREIRO DE 2021

Introduz alteração no Decreto nº
0330, de 2021.

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais, AL-
TERA a redação do Decreto nº
0330, de 1º de fevereiro de 2021,
onde se lê “Elaine Aparecida Men-
des” leia-se “Elaine Aparecida Men-
des, Assistente Técnico Adminis-
trativo I, nível IV, grau IN”.

Prefeitura Municipal de Itabira, 9 de
fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação Política
do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

Klaus Moreira Amann
Secretário Municipal de

Administração

DECRETO Nº 0433, DE
9 DE FEVEREIRO DE 2021

Nomeia para cargo em comissão o
servidor que especifica.

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais, NO-
MEIA Washington Rodrigo Dias, As-
sistente Técnico Administrativo I, ní-
vel IV, grau B, para o cargo de pro-
vimento em comissão, de Gerente

de Serviços, nível 32, devendo
exercê-lo na Secretaria Municipal
de Obras, Transporte e Trânsito.
Os efeitos deste ato retroagem a 8
de fevereiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Itabira, 9 de
fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação Política
do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

Klaus Moreira Amann
Secretário Municipal de

Administração

DECRETO Nº 0434, DE
9 DE FEVEREIRO DE 2021

Revoga o art. 11. do Decreto nº
3.164/2020.

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais;

DECRETA

Art. 1° Fica revogado na íntegra o
art. 11. do Decreto nº 3.164/2020
que “Decreta situação de emergên-
cia em saúde pública no Município
de Itabira e dá outras providências.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a 1º de janeiro
de 2021.

Prefeitura Municipal de Itabira, 9 de
fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação Política
do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 0435, DE
9 DE FEVEREIRO DE 2021

Autoriza o pagamento de adicional
por trabalho extraordinário aos ocu-
pantes de cargos que específica.

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais;

DECRETA

Art. 1º Fica permitida, até 30 de ju-
nho de 2021, a exceção do disposto
no Decreto nº 1.042, de 23 de outu-
bro de 2017, ficando a Secretaria
Municipal de Administração autoriza-
da a efetuar o pagamento mensal do
trabalho realizado em período extra-
ordinário, dentro do limite de 80 (oi-
tenta) horas, pelos servidores muni-
cipais nos efetivos cargos de:
I – Fiscal:
a) quando na área de fiscalização
de posturas; e
b) quando na área de fiscalização
sanitária;
II – Agente Municipal de Trânsito;
III – Coveiro; e
IV – servidores da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, bem como profissio-
nais que acompanham pacientes em
tratamento fora do Município.

Art. 2º Para atendimento ao dispos-
to, fica estabelecido o cumprimento

de todos os critérios estabele-
cidos no Decreto nº 1.042/
2017, com exceção do inciso II
do art. 10.

Art. 3º Permanece inalterado o
Decreto nº 1.042, de 23 de outu-
bro de 2017.

Art. 4º Este Decreto entra em vi-
gor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Itabira, 9
de fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação
Política do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

Klaus Moreira Amann
Secretário Municipal de

Administração

DECRETO Nº 0436, DE  8
DE FEVEREIRO DE 2021

Retifica a redação do Decreto n.
0369, de 4 de fevereiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Itabira, no
uso de suas atribuições legais,
retifica a redação do Decreto n.
0369 de 4 de fevereiro de 2021,
que “Nomeia para cargo de pro-
vimento efetivo a pessoa que es-
pecifica”, onde se lê Camila Trin-
dade Toledo, leia-se; Camilla Trin-
dade Toledo”. Os efeitos deste
ato retroagem a 4 de fevereiro de
2021.

Prefeitura Municipal de Itabira,
10 de fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação
Política do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

Klaus Moreira Amann
Secretário Municipal de

Administração

DECRETO Nº 0437, DE 11
DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre nomeação para
cargo em comissão no Saae –
Serviço Autônomo de Água.

O Prefeito Municipal de Itabira,
no uso de suas atribuições le-
gais, NOMEIA Natalino Ferreira
dos Reis, para o cargo de provi-
mento em comissão, de Coorde-
nador de Projetos Especiais no
Saae – Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Itabira.

Prefeitura Municipal de Itabira,
11 de fevereiro de 2021

173º Ano da Emancipação
Política do Município

Marco Antônio Lage
Prefeito Municipal

Alfredo Lage Drummond
Chefe de Gabinete

‘Fizemos nosso melhor no
Mundial’, diz Felipe Melo

� FUTEBOL - PALMEIRAS

A primeira vez que um
campeão da Copa Libertado-
res ficou em quarto lugar no
Mundial de Clubes da Fifa
foi sacramentada por um
pênalti perdido pelo volante
e zagueiro Felipe Melo, 37
anos, do Palmeiras. Ele
errou a última das cinco
cobranças contra o Al Ahly
(EGI), após a partida termi-
nar empatada por 0 a 0 no
tempo regulamentar ontem.

Após a derrota na decisão
de terceiro lugar, o atleta de-
fendeu a equipe e viu uma me-
lhora no desempenho em rela-
ção à derrota para o Tigres
(MEX), na semifinal. “Fizemos
aquilo que fizemos no treina-

mento, mas a equipe deles foi
mais capacitada. Infelizmente a
gente perdeu, agora é focar na
final que temos no Brasil
[Copa do Brasil, contra o Grê-
mio, em 28 de fevereiro e 7 de
março]. Foi um privilégio estar
aqui. Infelizmente não conse-
guimos ser campeões do mun-
do, mas deixamos o Mundial
de cabeça erguida por ter feito
nosso melhor”, afirmou em
entrevista, ainda no gramado.

Gustavo Gómez e Gustavo
Scarpa marcaram para o time
alviverde na disputa de pênal-
tis, enquanto Felipe Melo,
Luiz Adriano e Rony erraram
– o Al Ahly acertou três co-
branças, e uma delas foi de-
fendida por Weverton.

Bayern vence Tigres e fatura
o título mundial pela 4ª vez

O Bayern de Munique
(ALE) confirmou o favoritis-
mo e conquistou o título do
Mundial de Clubes. A equipe
alemã derrotou o Tigres
(MEX) por 1 a 0 ontem, no
Education City Stadium, em
Doha, no Qatar. O gol foi
marcado pelo lateral francês
Pavard. Foi o quarto título do
time no torneio. Já havia ven-

cido em 1976, 2001 e 2013.
A vitória confirma o domí-

nio europeu na competição. É
o oitavo título consecutivo do
continente no Mundial, sequ-
ência iniciada com o próprio
Bayern ao derrotar o Raja Ca-
sablanca (MAR) na final de
2013. O último campeão sul-
americano foi o Corinthians,
no ano anterior.

BAYERN confirmou favoritismo e conquistou o título do Mundial

divulgação / Fifa
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Mucida quer término do asfaltamento entre Caeté e Barão
O deputado estadual Bernardo Mucida (PSB) [foto] cobrou do Governo do Estado, em pronunciamento na
Assembleia Legislativa ontem, providências para o término do asfaltamento da estrada entre Caeté e Barão de
Cocais. “A obra vem sendo protelada, entra governo e sai governo”, afirmou o deputado, acrescentando que
o acordo entre a Vale e o Estado sobre a indenização pela tragédia de Brumadinho inclui verba para a
conclusão dessa rodovia. O deputado também defendeu que a estrada do Peti (entre Santa Bárbara e São
Gonçalo do Rio Abaixo), a do Piçarrão (em Santa Maria de Itabira-Nova Era) e o trecho entre os distritos de
Itabira, Senhora do Carmo e Ipoema também sejam incluídos no programa de mobilidade do acordo da Vale.

CAMPOS RUPESTRES

Flores da Serra do Cipó
são registradas em livro

Os sócios da GSM Minera-
ção, João Paulo Santos Caval-
canti e Guilherme Lobato, ofi-
cializaram a doação de um
centro comunitário, dois vesti-
ários e uma academia ao ar li-
vre para a comunidade do
Córrego da Onça, em Barão de
Cocais, que foram construí-
dos pela empresa. A entrega
das obras ocorreu anteontem
com presença do prefeito Dé-
cio Geraldo dos Santos (PSB),
do vice-prefeito Lourival Ra-
mos (PMN) e dos líderes co-
munitários Saulo Alves Lopes
e José Prates, quando os em-
presários assinaram o termo
que concedeu o espaço aos
moradores da localidade.

As obras atenderam reivin-
dicações da comunidade e fo-
ram concluídas em aproxima-
damente quatro meses. Os
vestiários foram construídos
na entrada para o campo de
futebol, e contam com divisó-
rias em granito, vasos sanitári-
os, duchas higiênicas e chu-
veiros já instalados. Ao lado
foi feito um jardim gramado e
com áreas de circulação com
piso em blocos intertravados,
com a instalação de uma aca-
demia ao ar livre. Os aparelhos
foram doados pela Prefeitura e
reformados pela GSM.

Do outro lado da rua, a
GSM construiu um centro co-
munitário com capacidade
para atender mais de 300 pes-
soas, adaptado com uma am-
pla cozinha e banheiros. O es-

paço é coberto por um telhado
colonial e possui portas e jane-
las de madeira. Além de ter
atendido as necessidades dos
moradores, a obra chama a
atenção pelo tamanho e quali-
dade do acabamento. João
Paulo Cavalcanti garantiu que
a GSM continuará mantendo o
compromisso de contribuir
para o crescimento e o desen-
volvimento de Barão de Co-
cais, principalmente quando as
obras têm impacto direto na
qualidade de vida da popula-
ção, como é o caso do Centro
Comunitário e dos vestiários.
“A gente tem essa bandeira
social muito forte, que é um
dos pilares da GSM. Entregar
o Centro Comunitário e os
vestiários é gratificante, por-
que era uma demanda forte
entre os moradores. É através
do diálogo que a gente fez es-
ses investimentos”, afirmou.

Guilherme Lobato comen-
tou a união de esforços para a

realização das obras que
“só se tornaram uma reali-
dade porque a GSM teve
apoio dos moradores”. “A
participação popular, com a
prática do bem, circula um
movimento positivo, isso é
muito legal no desenvolvi-
mento da comunidade e das
pessoas”, disse.

Décio dos Santos defen-
deu a prática da mineração
responsável e que traga re-
tornos concretos para a co-
munidade. O prefeito afir-
mou que a GSM vem cum-
prindo este papel na cidade.
“Eu sempre falo que eu sou
a favor de uma mineração
responsável. E vejo, a cada
dia, que a GSM vem prati-
cando essa mineração em
Barão de Cocais. Vocês es-
tão trabalhando de maneira
diferenciada, isso é impor-
tante para o fortalecimento
da parceria público-priva-
da”, elogiou.

COMUNIDADE GANHA TAMBÉM VESTIÁRIOS E ACADEMIA

GSM doa centro comunitário

A Vale está distribuindo
gratuitamente a versão digi-
tal do terceiro volume do
“Guia de plantas - Flores no
campo rupestre”. A edição
Parques de Minas, segundo
a empresa, tem o objetivo
de compartilhar conheci-
mento sobre a riqueza da
flora da Reserva da Biosfe-
ra da Serra do Espinhaço
(RBSE), que abriga três im-
portantes biomas brasilei-
ros: caatinga, cerrado e
mata atlântica.

O guia reúne, de forma
didática, informações sobre
cenários, ambientes e adap-
tações das plantas em 10
unidades de conservação da

RBSE: o Monumento Natural
Estadual Várzea do Lajeado e
Serra do Raio, os parques na-
cionais da Serra do Cipó e das
Sempre Vivas e os parques es-
taduais do Intendente, Biribiri,
Rio Preto, Serra do Cabral,
Botumirim, Grão Mogol e de
Serra Nova e Talhado.

A identificação das espécies
contou com a parceria da Vale
com uma rede de taxonomis-
tas, composta por 24 pesqui-
sadores de 16 instituições,
como a Fundação ZooBotânica
de Belo Horizonte e universi-
dades federais de Minas Ge-
rais, Juiz de Fora, Ouro Preto,
dentre outras. “A pesquisa que
resultou na elaboração deste

guia nos ajuda a entender
como as plantas estão dis-
tribuídas e sua diversidade
genética, subsídios que são
importantes para estudos
sobre a melhor forma de
reproduzi-las”, afirma a
engenheira florestal Ana
Cristina Amoroso, que tra-
balha para a Vale.

O livro está disponível
para download gratuito no
site da Vale. A empresa
também lançou o aplicativo
“Flores no campo rupes-
tre”, que contém informa-
ções sobre as espécies dos
três volumes da coleção,
com localização e identifi-
cação guiada.

fotos Guilherme Assis

Ana Elisa Brina

Pais devem
buscar apostilas

até dia 19

AULAS ONLINE

As apostilas pedagógicas
para o acompanhamento
das aulas online da rede pú-
blica municipal de ensino já
estão disponíveis devem ser
bucasdas pelos pais ou res-
ponsáveis até dia 19.

As atividades são refe-
rentes à carga horária de
fevereiro e foram elabora-
das por escola, a partir de

uma reunião entre diretores e
coordenadores com a equipe
pedagógica da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, realizada
dia 27 de janeiro.

As aulas remotas começa-
ram na segunda-feira (8), por
meio do aplicativo Google Sala
de Aula e aplicativo de mensa-
gens. Para ter acesso, os alu-
nos foram cadastrados pelas
instituições de ensino.

Ainda não há previsão do
retorno das aulas presencias
uma vez que Itabira precisa
estar na onda verde do Pro-
grama Minas Consciente e
imunizar os profissionais da

educação contra o corona-
vírus. “Buscamos soluções
para minimizar o impacto
negativo no aprendizado de
nossos alunos por causa do
isolamento social”, afirmou
a secretária municipal de
Educação, Luziene Lage.

“Pretendemos implantar,
futuramente, o formato hí-
brido, com rodízio de alu-
nos nas escolas durante a
semana, respeitando o ta-
manho das salas de aula e
os protocolos sanitários, e
a continuidade do ensino à
distância”, acrescentou a
secretária Luziene Lage.


