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Dois supermercados
conseguem liminar

para vender bebidas

DECISÃO TAMBÉM INVALIDA RODÍZIO DE CPF

Dois supermercados de Santa Bárbara conseguiram uma liminar contra o decreto do prefeito Alcemir Moreira
(DEM) que proibiu a venda de bebidas alcoólicas e instituiu o rodízio de CPFs para acesso de clientes. A

decisão judicial, porém, é válida somente para as duas empresas e, por isso, as outras terão que continuar aca-
tando as medidas instituídas para tentar conter o avanço da pandemia do novo coronavírus no município - p.3

GSM e MR estão recuperando a rodovia Padre Jerônimo - p.5

fotos Guilherme Assis
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CONSULTORIA DO FAMOSO HOSPITAL DE SÃO PAULO

Vale contrata equipe do Albert Einstein
para ajudar Itabira a enfrentar pandemia

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

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

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

“É um grande desafio,
de uma situação crítica
em todo o mundo e que
aqui em Itabira não é di-
ferente. A gente chega
para somar esforços,
considerando tudo que já
foi feito na cidade. Va-
mos, juntos, trazer algu-

mas estratégias e meto-
dologias para dessaturar
o serviço de saúde e con-
seguir dar conta dessa
demanda que está sendo
cada vez maior. A gente
precisa tomar conheci-
mento daquilo que já foi
feito, dos dados que já se
tem e das estruturas que

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

Marco Antônio Lage
afirmou que a chegada
dos especialistas do Hos-
pital Albert Einstein, refe-
rência em atendimento
médico na América Lati-
na, “demonstra a serieda-
de com a qual Itabira tra-
ta o enfrentamento à
pandemia”. “É uma ori-
entação muito importan-
te, uma força de suma
relevância que a gente re-

cebe para vencer esta
guerra. Essa equipe se
junta aos nossos técnicos
e traz um olhar diferenci-
ado para a concepção do
plano estratégico e do
plano de ação nesta luta.
Essa parceria nos deixa
ainda mais fortes no en-
frentamento à covid-19”,
declarou o prefeito, que
agradeceu à Vale pela par-
ceria com a consultoria.

Durante a primeira
conversa com o prefeito,
o médico Fábio Racy
destacou a importância
da participação da popu-
lação para o êxito das
medidas de combate ao
novo coronavírus. Qual-
quer ação, segundo ele,

será prejudicada se os
itabiranos não compra-
rem a ideia de que é ne-
cessário união para ven-
cer o atual momento.

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

Situação grave
O Hospital Nossa Se-

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

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

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

Município
já registra
102 mortes

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

Acom PMI
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DECISÃO TAMBÉM BARRA RODÍZIO DE CPFs

Dois supermercados conseguem liminar
autorizando venda de bebidas alcoólicas

O juiz Thomas Viní-
cius Schons, da Comar-
ca de Santa Bárbara,
concedeu uma liminar a
dois supermercados au-
torizando a entrada dos
clientes sem a apresenta-
ção do CPF e permitiu a
venda de bebidas alcoóli-
cas. As duas decisões
são contrárias ao que es-
tabelece o decreto muni-
cipal assinado pelo pre-
feito Alcemir Moreira
(DEM), para tentar frear
o avanço da pandemia
do novo coronavírus.

Segundo o decreto,
os comerciantes estão
proibidos de vender be-
bidas alcoólicas e só de-
vem autorizar a entrada
de clientes mediante a
apresentação de CPF. A
entrada só é autorizada
em dias pares ou impa-
res, de acordo com o
número final do docu-
mento. Em resumo, a
decisão de Thomas
Schons, declara que as
medidas são inconstitu-
cionais “por violarem os
princípios da isonomia,
legalidade, intimidade,
vida privada e dignidade
da pessoa humana”.

A decisão só vale para
os dois supermercados,
por terem sido eles os

autores de ações indivi-
duais. Para terem a mes-
ma autorização, os esta-
belecimentos teriam que
entrar com uma ação ju-
dicial. “A não comerciali-
zação de bebidas alcoóli-
cas em mercados não
impede a ocorrência de
reuniões sociais. O álcool
não é o único, tampouco
o principal, impulsiona-
dor do encontro entre
pessoas, o que é da natu-
reza humana, de sua pró-
pria essência. Ademais, o
produto pode ser facil-
mente obtido em cidades
próximas, limítrofes ao
município de Santa Bar-
bara”, citou o juiz.

Thomas Schons con-
siderou que as proibições
acarretam “em prejuízo
financeiro a comercian-
tes já enfraquecidos após
mais de um ano de pan-
demia” e esbarram no di-
reito à privacidade, já que
se trata do consumo de
um produto legal. “Não
fosse o bastante, a medi-
da é inconstitucional,
configurando indevida
interferência do Estado
na vida privada do indi-
víduo. Ora, não se tra-
tando de produto ilegal,
não se revela possível
que o poder público es-

colha o que pode ou não
ser utilizado pelo cidadão
no interior de sua resi-
dência”, declarou o juiz.

Quanto ao acesso de
consumidores em deter-
minados dias da semana,
de acordo com a nume-
ração de CPF, o juiz de-

clarou a decisão igual-
mente “inadequada, des-
necessária e desproporci-
onal”. “Não há estudo ou
qualquer espécie de de-
monstração de que exista
uma divisão proporcional
na numeração final de
CPF dos consumidores

do município de Santa
Bárbara, de modo que,
por exemplo, acaso 70%
dos consumidores ativos
da localidade possuam
numeração final de CPF
par, a restrição ocasiona-
rá, exatamente, o efeito
inverso do almejado, ou

seja, aglomeração dessas
pessoas nos dias em que
lhes foi permitido com-
parecer ao supermerca-
do, ressaltando-se que
haverá formação de filas
para apresentação da do-
cumentação”, afirmou
Thomas Schons.

Liminar permite que supermercado atenda os clientes sem rodízio de CPFs previsto em decreto

arquivo
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Os prazos de adia-
mento e cancelamento de
reservas turísticas e
eventos culturais, como
shows e espetáculos, se-
rão prorrogados por pelo
menos mais um ano. A
mudança consta em me-
dida provisória (MP) edi-
tada pelo presidente Jair
Bolsonaro ontem. O tex-
to, que ainda será publi-
cado no Diário Oficial da
União (DOU), altera a lei
14.046/2020, para esten-
der seus efeitos ao ano
de 2021. Até então, a lei
valia para eventos adia-
dos ou cancelados até 31
de dezembro passado.

Pela regra em vigor,
na hipótese de adiamento
ou cancelamento de ser-
viços, reservas e eventos
– como shows, espetá-
culos, pacotes turísticos,
sessões de cinema, espe-
táculos teatrais –, as pla-
taformas digitais de ven-
da de ingressos, o pres-
tador do serviço ou a
empresa responsável não
serão obrigados a reem-
bolsar, em reais, os valo-
res pagos pelo consumi-
dor. No entanto, eles de-
vem assegurar a remar-
cação do serviço cance-
lado ou a disponibiliza-
ção de crédito para uso
ou abatimento na com-
pra de outros serviços,
reservas e eventos.

No caso de remarca-
ção, ela deve ser feita em
até 18 meses após o fim
do estado de calamidade
pública em razão da pan-
demia da covid-19, que
era até 31 de dezembro
de 2020, mas agora pas-
sa a ser 31 de dezembro
de 2021, segundo a MP.

Também estão sendo
prorrogados, para até 31
de dezembro de 2022, os
prazos para o consumi-
dor utilizar seus créditos
na compra de produto ou
serviço da respectiva em-
presa, para remarcação
de eventos e reservas e

para que o prestador de
serviço restitua os valo-
res pagos pelo consumi-
dor, caso não consiga re-
marcar o evento ou dis-
ponibilizar os créditos ao
comprador. Além disso,
os créditos já adquiridos
pelo consumidor antes da
edição da medida provi-
sória também poderão
ser utilizados até o dia 31
de dezembro de 2022.
Em relação a artistas, pa-
lestrantes e outros profis-
sionais contratados até 31
de dezembro de 2021, e
que forem impactados
por adiamentos ou por
cancelamentos de eventos
em decorrência da pande-
mia da covid-19, eles fi-
cam dispensados de re-
embolsar imediatamente
os valores ao consumi-
dor, desde que o evento
seja remarcado para até
31 de dezembro de 2022.

“A MP concretiza, di-
ante do grave cenário en-
frentado pelos setores de
turismo e cultura, modi-
ficações convenientes e
oportunas na lei 14.046,
de 2020, prezando pela
saúde das empresas dos
setores em questão e
mantendo os mecanis-
mos de defesa do consu-
midor constantes da lei
alterada, tendo em vista
que as prorrogações pre-
tendidas continuam a be-
neficiar o consumidor”,
informou a Secretaria-
Geral da Presidência.

Estão incluídos na lei,
no setor do turismo, os
meios de hospedagem
(hotéis, albergues, pou-
sadas, aluguéis de tem-
porada, airbnb), as agên-
cias de turismo, as em-
presas de transporte tu-
rístico, os organizadoras
de eventos, os parques
temáticos e os acampa-
mentos. No setor da cul-
tura, os cinemas, teatros,
plataformas digitais de
vendas de ingressos pela
internet e os artistas.

BOLSONARO EDITA MEDIDA PROVISÓRIA

Governo prorroga prazo de reembolso
de shows e também pacotes turísticos
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GARANTIA DE MAIS SEGURANÇA

Rodovia de acesso ao Caraça está
sendo restaurada pela GSM e MR

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

Com investimento da
GSM Mineração e da MR
Mineração, a expectativa
é que dentro de 60 dias,
a restauração e substitui-
ção asfáltica da rodovia
já estejam concluídas, o
que garantirá mais segu-
rança para os motoristas.
Enquanto isso, o trânsito
no local está funcionando
no sistema “pare e siga”,
para que a obra possa ser
realizada com segurança.

A engenheira civil e
gestora de projetos da
GSM, Felícia França Ro-
drigues Bueno, 38 anos,
explicou que a obra está

sendo feita para ter dura-
bilidade e, principalmen-
te, aumentar a segurança
dos motoristas que utili-
zam a rodovia, levando
em consideração o gran-
de potencial turístico da
região e “a qualidade de
vida dos moradores”.

“Está sendo executada
recuperação estrutural
em pontos críticos [re-
mendos profundos com
reconstrução de base e
sub-base], fresagem e
recomposição do asfalto
em todo o trecho. É um
serviço que é bem plane-
jado para levar maior du-
rabilidade e segurança
para os motoristas. A
GSM tem essa preocupa-
ção de realizar obras com
qualidade e, principal-
mente, visando os pilares
da empresa, que são pes-
soas, segurança, comuni-
dade e meio ambiente”,
explicou a engenheira.

Felícia Bueno disse
que será executada a res-
tauração das estruturas
de drenagem da rodovia,
o que aumentará a quali-
dade da obra, resolvendo

um dos problemas: o
acúmulo de água na pis-
ta. “Essa manutenção na
drenagem é fundamental
para direcionar correta-
mente a água, permitindo
um aumento na vida útil
no pavimento e evitando
o excesso de água na su-
perfície da pista”, expli-
cou a engenheira, infor-
mando que após a con-
clusão da obra, a pista re-
ceberá nova sinalização
horizontal (pintura das
faixas centrais e de bor-
das) e pintura de meio-fio.

Mais obras
A GSM e a MR tam-

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

fotos Guilherme Assis

Rodovia Padre Jerônimo será totalmente recapeada até trevo da MGC-262
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PANDEMIA - ONDA ROXA

Santa Casa pede que população
empreste cilindros de oxigênio
Impossibilidade de transferir pacientes com coronavírus está fazendo o único hospital da cidade enfrentar crise

A Santa Casa Nossa
Senhora das Mercês,
único hospital de Santa
Bárbara, está pedindo à
população cilindros de
oxigênio, para enfrentar
o colapso causado pelo
alto índice de internação
de pacientes com o novo
coronavírus.

A solicitação foi pos-
tada ontem no perfil da
Santa Casa na rede social
Instagram. Segundo a
mensagem, os santa-
barbarenses que possu-
em cilindros de oxigênio

devem entrar em contato
com o hospital pelo nú-
mero (31) 3832-1789
“com urgência”.

O boletim epidemioló-
gico divulgado ontem à
noite pela Prefeitura indi-
cava um total de 345 pa-
cientes em tratamento
por coronavírus (com-
provado por exames),
dos quais dois internados
na Santa Casa, 17 em
hospitais de outras cida-
des e 326 em isolamento
domiciliar. As mortes por
coronavírus são 18, des-

de o início da pandemia,
e uma ainda está “em in-
vestigação”, aguardando
resultado de exames.

Também há mais 17
pessoas internadas na
Santa Casa com suspeita
de covid, mas ainda sem
resultado de exames.
Com isso, o hospital tem
19 pacientes com sinto-
mas semelhantes a coro-
navírus, o que explica a
superlotação e o pedido
por cilindros de oxigênio.

Barão de Cocais con-
firmou ontem mais dois

óbitos por coronavírus, o
que elevou o total de víti-
mas fatais da pandemia
para 24 na cidade vizi-
nha. Uma mulher de 71
anos, que estava intuba-
da, morreu no Hospital
Municipal Waldemar das
Dores, e um homem de
87 anos, que morreu no
Hospital da Unimed de
Betim, Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte.

Segundo o diretor clí-
nico da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA)
24h, Azenclever Rogério,
a situação está se agra-
vando a cada dia. “O
hospital está lotado. Te-
mos 26 internados aqui
no hospital. Na noite de
ontem [anteontem] fo-
ram usados 19 cilindros
de oxigênio”, alertou.

Azenclever Rogério

frisou que a população
precisa manter distancia-
mento social e seguir
protocolos de segurança,
como o uso de máscara.
“Não é brincadeira. Mui-
ta gente ainda está resis-
tente, mas se continuar
desse jeito, o sistema de
saúde não vai suportar.
Todos os hospitais da re-
gião estão no limite”,
afirmou o médico.

Santa Casa enfrenta dificuldade para atender tantos pacientes com covid

arquivo
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