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DA AGÊNCIA MINAS

Governo mapeia
ecossistema de inovação

O Governo de Minas apre-
sentou na última quinta-feira
(02), um levantamento realizado
pela Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico
(Sede), que traçou um mapeamen-
to das 885 startups atuantes no
estado. Além de identificá-las, o
objetivo é conectá-las para gerar
aceleração da economia. Ao todo,
1,3 mil organizações - entre star-
tups, empresas de base tecnoló-
gica, aceleradoras, fundos de in-
vestimento, dentre outros - estão
concentradas no ecossistema mi-
neiro, considerado o segundo
maior do Brasil.

O objetivo do estudo, realiza-
do por meio do Sistema Mineiro
de Inovação (Simi), em parceria
com a empresa Liga Ventures, é
dar visibilidade nacional e inter-
nacional para o ecossistema de
inovação mineiro, além de facili-
tar a conexão das organizações e
geração de negócios.

 A partir deste e de futuros ma-
peamentos, será possível detalhar
como esse ecossistema se organi-
za e evolui, o que permitirá a defini-
ção de melhores políticas públicas

na temática, além de embasar me-
lhores decisões de organizações,
como aceleradoras e fundos de in-
vestimentos, em intensificar suas
atividades e iniciativas no estado.

Em Minas Gerais, as 885 star-
tups mapeadas estão divididas
em 12 diferentes regiões: Região
Metropolitana de BH, Triângulo
Mineiro/ Alto Paranaíba, Sul e Su-
doeste de Minas, Zona da Mata,
Norte de Minas, Oeste, Campo
das Vertentes, Vale do Rio Doce,
Central, Vale do Jequitinhonha e
Vale do Mucuri. Entre elas, a que
apresenta o maior número de in-
vestimento é a RMBH, com 576
startups espalhadas em quatro ci-
dades, seguida pelo Triângulo
Mineiro/Alto Paranaíba com 111
startups em seis cidades.

O estudo apontou, também,
que o crescimento dos empreen-
dimentos alavancou nos últimos
anos, com mais de 50% surgindo
nos últimos cinco anos. A princi-
pal atuação das startups é no
mercado B2B (empresa para em-
presa), com 56% das startups. Em
seguida, aparecem 19% no B2B2C
(empresa para empresa para o

consumidor - quando há primei-
ramente uma relação de venda
entre empresas para só depois
atingir o cliente final) e 18% no
B2C (empresa para consumidor).

Há indicação de que 40% das
startups se consideram em está-
gio de tração - quando estão no
início da consolidação e repeti-
ção de processos internos, como
vendas, marketing, recursos hu-
manos, sucesso do cliente, entre
outros. Dentro das 43 áreas de
atuação listadas no estudo, as
dez maiores, em ordem de predo-
minância, são: Gestão de Negó-
cios, TI, Health Tech, ADtech,
Fintech, EDtech, AGtech, Suply
Chain, Industria 4.0 e HR tech.

Para o subsecretário de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação da Sede,
Rodrigo Mascarenhas, Minas Ge-
rais é um polo de inovação que tem
potencial de ser ainda maior.

“Temos um grande número de
universidades públicas federais e
estaduais e de instituições de en-
sino superior (IES) privadas. Além
disso, temos o histórico de gerar
e abrigar grandes empresas de tec-
nologia, mesmo antes de a nomen-

clatura ‘startup’ se popularizar. O
ecossistema de startups de Belo
Horizonte, o San Pedro Valley, tem
grande importância e inspirou ou-
tras 25 comunidades em Minas,
interiorizando ainda mais o setor.
O Simi, bem como este estudo, tem
o fim de dar mais visibilidade ao
que está sendo feito no estado,
para apoiar a geração de novos
negócios", destaca Mascarenhas.

Minas Gerais é, hoje, o esta-
do com o maior número de uni-
versidades federais do país. São
11 universidades federais com
grande potencial para o desen-
volvimento aplicado e geração
de inovações, o que configura
oportunidade para que as empre-
sas inovadoras busquem MG
para empreender.

São lançados por todo esta-
do editais de inovação, além de
programas de incentivo e dos
benefícios do governo voltados
para eles. Atualmente, Minas
possui mais de 25 incubadoras e
mais de 30 programas de pré-ace-
leração e aceleração de startups,
além de outros projetos em de-
senvolvimento.

Escritório de Gestão de Leitos
monitora internações em Minas

Cursos telepresenciais
são opção de qualificação
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Há cem anos falecia o
presidente Delfim Moreira
Município rende homenagem ao ilustre jurista e político que chegou à Presidência da República

Coroas de flores são colocadas em frente ao busto do ex-presidente Delfim Moreira.

Na última quarta-feira
(01.o) completou-se um sé-
culo da morte do ex-presi-
dente Delfim Moreira. Prefei-
tura e Câmara municipais,
além da Loja Maçônica Ca-
ridade Sul Mineira, fizeram a
uma solenidade em homena-
gem a Delfim Moreira. Co-
roas de flores foram coloca-
das em frente ao busto do ex-
presidente na praça que leva
o seu nome. Delfim Moreira
da Costa Ribeiro foi promo-
tor de justiça, juiz,  deputado
estadual e federal, senador,
presidente de Minas Gerais e
presidente da República. Leia
artigo do sociólogo Yago Ju-
nho sobre Delfim Moreira. 

Foto: Prefeitura Municipal.

Startups do Inatel
se reinventam
em tempos
de pandemia
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A pandemia do Covid-19
alterou a rotina de todos e não
foi diferente com as startups,
toda a economia mundial está
sentindo os efeitos do tão ne-
cessário isolamento social,
mas novas oportunidades têm
surgido com as mudanças nos
hábitos de consumo dos cli-
entes. O ecossistema de ino-
vação do Inatel - Instituto
Nacional de Telecomunica-
ções  tem dado apoio para
que os novos negócios resi-
dentes na Incubadora do cam-
pus tenham fôlego para supe-
rar essa fase de alerta econô-
mico. A consultoria e acom-
panhamento do Núcleo de
Empreendedorismo refletem
no amadurecimento dos em-
preendedores, mesmo muito
jovens, mas preparados.
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Editorial
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Um certo pensador
francês, Regis Debray, es-
creveu um importante en-
saio sobre os fenômenos
midiáticos desde as pintu-
ras rupestres até as ima-
gens catódicas do Século
XX. Passando pela tradi-
ção da oralidade e a pro-
dução da escrita até a re-
produção em massa de li-
vros, jornais e revistas e
desembocando nos sinais
emitidos pelas ondas ele-
tromagnéticas. Dizia ele
que o homem contemporâ-
neo ou pós-moderno carre-
gava em si um Oriente ca-
ligráfico, uma Europa im-
pressa e uma América em
tela catódica. Não só o ho-
mem, mas também sua re-
lação com a natureza e em
sociedade, sendo reproduzi-
do inúmeras vezes de acor-
do com cada perspectiva
onde ele é reproduzido.

.........................

CP1 realiza “Arraiá Dendicasa”
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Foto: CP1.

Humberto
Azevedo
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E avaliando os motivos
que levaram a edição des-
ta medida provisória, assim
como as razões que leva-
ram os dirigentes do clube
dito mais popular fazer o
que fez, vemos que o con-
flito entre o atual governo
e as organizações Roberto
Marinho, proprietária da
TV Globo, que vivem às
turras desde o início, é o
principal motivo do imbró-
glio. Desta forma, não é de
se entranhar que tal medi-
da reclamada pela emisso-
ra tenha sido publicada. Já
o clube queria apenas rece-
ber a mesma cota destina-
da aos clubes paulistas.
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Reprodução na íntegra da Ata no 2.006, Reunião Ordinária de 10 de junho de 2020.
Ata nº 2.006 – Aos 10 (dez) dias do mês de junho de
2020 (dois mil e vinte), em sua sede própria – o
Paço Legislativo “Antônio Procópio da Costa” –
sito à Praça Expedicionário Maurício Adami, nº 22,
reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal, sob
a presidência do vereador Profº. Aldo Ambrósio
Morelli. Constatada, através da assinatura da lista
a presença de todos os vereadores e vereadoras.
Dando início à reunião, o senhor presidente decla-
rou abertos os trabalhos e pediu ao secretário da
Mesa Diretora para fazer a leitura da Ata da reunião
anterior. Posta em discussão e votação, a Ata nº
2005/2020 foi aprovada por unanimidade. JULGA-
MENTO DAS CONTAS DO EX-PREFEITO MU-
NICIPAL JEFFERSON GONÇALVES MENDES E
DO PREFEITO MUNICIPAL PROFº. WANDER
WILSON CHAVES – REFERENTE AO EXERCÍCIO
DE 2018: A pedido do senhor presidente da Câmara
Municipal, Profº Aldo Ambrósio Morelli, o secretá-
rio da Mesa Diretora fez a leitura do parecer prévio
sobre a prestação de contas do exercício de 2018,
nos autos de nº 1072286 - ELETRÔNICO – Exercí-
cio de 2018, da Prefeitura Municipal de Santa Rita
do Sapucaí, gestão do Ex-Prefeito Jefferson Gon-
çalves Mendes (4 meses incompleto) e Prefeito
Profº Wander Wilson Chaves (8 meses). Após aná-
lise detalhada, o Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais emitiu parecer prévio pela
aprovação total das contas. Neste momento fazen-
do uso da palavra o senhor Presidente da Câmara
Profº Aldo Ambrósio Morelli, assim se expressou:
“Agora eu passaria a palavra ao Ex-Prefeito Jeffer-
son Gonçalves Mendes para que ele ocupasse a
Tribuna e pudesse fazer suas considerações finais,
mas infelizmente isso não será possível em virtude
de seu falecimento. Mas em respeito ao seu traba-
lho, sua honestidade e o amor que Ele tinha pelo
nosso Município, teremos que prosseguir realizan-
do o nosso. Convido o senhor Leandro Henrique
Mendes, para ocupar a Tribuna e fazer esclareci-
mento sobre a Defesa oral que Ex-Prefeito Jeffer-
son teria direito.” Fazendo uso da palavra o senhor
Leandro Henrique Mendes, assim se expressou:
“Mas uma vez quero aqui pedir aos senhores vere-
adores e senhoras vereadoras que façam o que é o
certo. Conhecendo meu pai, sua história e sua ho-
nestidade, sei que ele sempre fez o certo. Na vida
particular de meu pai tudo já está resolvido. Na
vida pública faltam essas pendências. Peço que
aprovem essas contas para que ele possa descan-
sar em paz.” Em seguida o senhor Presidente da
Câmara, Profº. Aldo Ambrósio Morelli, passou a
palavra ao senhor Rodrigo Braz de Faria, neste ato,
representando o Prefeito Municipal, Profº. Wander
Wilson Chaves, que assim se expressou: “Agrade-
ço ao Poder Legislativo pela atuação técnica e sé-
ria na análise das contas. Temos desenvolvido na
Prefeitura um trabalho austero e eficiente em prol
da nossa população”. Dando prosseguimento o
senhor presidente da Câmara Profº. Aldo Ambró-
sio Morelli pediu ao secretário da Mesa Diretora
que fizesse a leitura dos pareceres emitidos pelas
Comissões Permanentes da Câmara Municipal: Co-
missão de Finanças, Justiça e Legislação; Comis-
são de Educação, Cultura e Saúde; Comissão de
Viação e Obras Públicas; Comissão de Agricultura
e Comércio; Comissão de Segurança Pública; Co-
missão de Assistência Social, Comissão de Direi-
tos do Idoso; Comissão de Indústria e Captação
de Empresas e Comissão de Defesa dos Direitos da
Mulher: com o seguinte teor: “COMISSÃO DE FI-
NANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO. Santa Rita
do Sapucaí, 28 de maio de 2020. Prof. Aldo Ambró-
sio Morelli Presidente da Câmara de Santa Rita do
Sapucaí. PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
RITA DO SAPUCAÍ/MG REFERENTE AO EXER-
CÍCIO DE 2018. Relatora Cibele Maria da Silva: Tra-
ta-se de parecer do Tribunal de Contas de Minas
Gerais sobre as contas do Prefeito Municipal Je-
fferson Gonçalves Mendes, referente ao exercício
financeiro de 2018. O Tribunal de Contas emitiu
parecer pela aprovação das contas, por unanimi-
dade, seguindo os pareceres da Unidade Técnica
do Tribunal e do Ministério Público. O exercício de
2018 foi dividido entre as administrações do Prefei-
to Jefferson Gonçalves Mendes, que faleceu em
abril de 2018 e do Prefeito Wander Wilson Chaves,
que assumiu a Prefeitura a partir de então. Ambos
administradores apresentaram grande respeito aos
princípios da legalidade, impessoalidade, morali-
dade e eficiência no trato da coisa pública. Portan-
to, não poderia ser diferente o parecer do Tribunal
de Contas no sentido de aprovar suas contas. Por
todos esses motivos, sou favorável à aprovação
das contas do Prefeito Municipal referentes ao exer-
cício de 2018. Cibele Maria da Silva Relatora Voto
do Vogal Vereador Jamil Xavier de Carvalho Neto:
Pela aprovação das contas do Prefeito Municipal
referentes ao exercício de 2018. Jamil Xavier de Car-
valho Neto Vogal Voto da Presidente da Comissão
Vereadora Maria Aparecida de Paula (Cida): Pela
aprovação das contas do Prefeito Municipal refe-
rentes ao exercício de 2018. Maria Aparecida de
Paula (Cida) Presidente da Comissão. COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E SAÚDE. Santa Rita
do Sapucaí, 28 de maio de 2020. Prof. Aldo Ambró-
sio Morelli Presidente da Câmara de Santa Rita do
Sapucaí. PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
RITA DO SAPUCAÍ/MG REFERENTE AO EXER-
CÍCIO DE 2018 Relator Vereador Fábio de Souza
Amarins (Pastor Binho): Pela aprovação das con-
tas do Prefeito Municipal referentes ao exercício
de 2018. Fábio de Souza Amarins (Pastor Binho)
Relator Vogal Vereadora Maria Aparecida de Paula
(Cida): Pela aprovação das contas do Prefeito Mu-
nicipal referentes ao exercício de 2018. Maria Apa-
recida de Paula (Cida) Vogal Presidente da Comis-
são Vereador João Paulo Sampaio: Pela aprovação
das contas do Prefeito Municipal referentes ao exer-
cício de 2018. João Paulo Sampaio Presidente da
Comissão. COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ-
BLICAS. Santa Rita do Sapucaí, 28 de maio de 2020.
Prof. Aldo Ambrósio Morelli Presidente da Câmara
de Santa Rita do Sapucaí. PARECER SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNI-
CIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG REFE-
RENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 Relator Vereador
Flávio de Castro Barbosa (Pastor Flávio): Pela apro-
vação das contas do Prefeito Municipal referentes
ao exercício de 2018. Flávio de Castro Barbosa (Pas-
tor Flávio) Relator Vogal Vereador Miguel Garcia

Caputo: Pela aprovação das contas do Prefeito
Municipal referentes ao exercício de 2018. Miguel
Garcia Caputo Vogal Presidente da Comissão Vere-
ador Reinaldo de Cássia Amaral (Galinho): Pela apro-
vação das contas do Prefeito Municipal referentes
ao exercício de 2018. Reinaldo de Cássia Amaral
(Galinho) Presidente da Comissão. COMISSÃO DE
AGRICULTURA E COMÉRCIO. Santa Rita do Sa-
pucaí, 28 de maio de 2020. Prof. Aldo Ambrósio
Morelli Presidente da Câmara de Santa Rita do Sa-
pucaí. PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CON-
TAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA
DO SAPUCAÍ/MG REFERENTE AO EXERCÍCIO
DE 2018 Relator Vereador Prof. João Paulo Sampaio:
Pela aprovação das contas do Prefeito Municipal
referentes ao exercício de 2018. Prof. João Paulo
Sampaio Relator Vogal Vereador Marcos Azevedo
Moreira (Tatinha): Pela aprovação das contas do
Prefeito Municipal referentes ao exercício de 2018.
Marcos Azevedo Moreira (Tatinha) Vogal Presidente
da Comissão Vereador Benedito Tobias (Pituca):
Pela aprovação das contas do Prefeito Municipal
referentes ao exercício de 2018. Benedito Tobias
(Pituca) Presidente da Comissão COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA. Santa Rita do Sapucaí, 28
de maio de 2020. Prof. Aldo Ambrósio Morelli Presi-
dente da Câmara de Santa Rita do Sapucaí. PARE-
CER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRE-
FEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPU-
CAÍ/MG REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018
Relator Vereador Giácomo Henrique Costanti: Pela
aprovação das contas do Prefeito Municipal refe-
rentes ao exercício de 2018. Giácomo Henrique
Costanti Relator Vogal Vereador Jamil Xavier de Car-
valho Neto: Pela aprovação das contas do Prefeito
Municipal referentes ao exercício de 2018. Jamil Xa-
vier de Carvalho Neto Vogal Presidente da Comis-
são Vereadora Cibele Maria da Silva: Pela aprova-
ção das contas do Prefeito Municipal referentes ao
exercício de 2018. Cibele Maria da Silva Presidente
da Comissão. COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL. Santa Rita do Sapucaí, 28 de maio de 2020.
Prof. Aldo Ambrósio Morelli Presidente da Câmara
de Santa Rita do Sapucaí. PARECER SOBRE A PRES-
TAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG REFERENTE
AO EXERCÍCIO DE 2018 Relator Vereador Reinal-
do de Cássia Amaral (Galinho): Pela aprovação das
contas do Prefeito Municipal referentes ao exercí-
cio de 2018. Reinaldo de Cássia Amaral (Galinho)
Relator Vogal Vereador Benedito Tobias (Pituca):
Pela aprovação das contas do Prefeito Municipal
referentes ao exercício de 2018. Benedito Tobias
(Pituca) Vogal Presidente da Comissão Vereador
Fábio de Souza Amarins (Pastor Binho): Pela apro-
vação das contas do Prefeito Municipal referentes
ao exercício de 2018. Fábio de Souza Amarins (Pas-
tor Binho) Presidente da Comissão. COMISSÃO DE
DIREITOS DO IDOSO. Santa Rita do Sapucaí, 28 de
maio de 2020. Prof. Aldo Ambrósio Morelli Presi-
dente da Câmara de Santa Rita do Sapucaí. PARE-
CER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRE-
FEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPU-
CAÍ/MG REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018
Relator Vereador Giácomo Henrique Costanti: Pela
aprovação das contas do Prefeito Municipal refe-
rentes ao exercício de 2018. Giácomo Henrique
Costanti Relator Vogal Vereador Miguel Garcia Ca-
puto: Pela aprovação das contas do Prefeito Muni-
cipal referentes ao exercício de 2018. Miguel Garcia
Caputo Vogal Presidente da Comissão Vereador
Vagner Fernandes Mendes (Gamarra): Pela aprova-
ção das contas do Prefeito Municipal referentes ao
exercício de 2018. Vagner Fernandes Mendes (Ga-
marra) Presidente da Comissão. COMISSÃO DE
INDÚSTRIA E CAPTAÇÃO DE EMPRESAS. San-
ta Rita do Sapucaí, 28 de maio de 2020. Prof. Aldo
Ambrósio Morelli Presidente da Câmara de Santa
Rita do Sapucaí. PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAN-
TA RITA DO SAPUCAÍ/MG REFERENTE AO EXER-
CÍCIO DE 2018 Relator Vereador Vagner Fernandes
Mendes (Gamarra): Pela aprovação das contas do
Prefeito Municipal referentes ao exercício de 2018.
Vagner Fernandes Mendes (Gamarra) Relator Vogal
Vereador Marcos Azevedo Moreira (Tatinha): Pela
aprovação das contas do Prefeito Municipal refe-
rentes ao exercício de 2018. Marcos Azevedo Mo-
reira (Tatinha) Vogal Presidente da Comissão Verea-
dor Flávio de Castro Barbosa (Pastor Flávio): Pela
aprovação das contas do Prefeito Municipal refe-
rentes ao exercício de 2018. Flávio de Castro Barbo-
sa (Pastor Flávio) Presidente da Comissão. COMIS-
SÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER.
Santa Rita do Sapucaí, 28 de maio de 2020. Prof.
Aldo Ambrósio Morelli Presidente da Câmara de
Santa Rita do Sapucaí. PARECER SOBRE A PRES-
TAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG REFERENTE
AO EXERCÍCIO DE 2018. Relatora Vereadora Cibe-
le Maria da Silva: Pela aprovação das contas do
Prefeito Municipal referentes ao exercício de 2018.
Cibele Maria da Silva Relatora Vogal Vereador Jamil
Xavier de Carvalho Neto: Pela aprovação das con-
tas do Prefeito Municipal referentes ao exercício de
2018. Jamil Xavier de Carvalho Neto Vogal Presi-
dente da Comissão Vereadora Maria Aparecida de
Paula (Cida): Pela aprovação das contas do Prefeito
Municipal referentes ao exercício de 2018. Maria
Aparecida de Paula (Cida) Presidente da Comissão.
Após o término da leitura dos pareceres das Comis-
sões Permanentes, o senhor presidente da Câmara
Municipal, Vereador Profº. Aldo Ambrósio Morelli,
colocou em discussão e votação as contas da Pre-
feitura Municipal relativas ao exercício de 2018, ges-
tão do Ex-Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes (4
meses incompleto) e Prefeito Profº Wander Wilson

Chaves (8 meses), foram aprovadas por unanimida-
de. Votaram pela aprovação os vereadores: Profº.
João Paulo Sampaio; Jamil Xavier de Carvalho Neto;
Marcos Azevedo Moreira; Miguel Garcia Caputo;
Flávio de Castro Barbosa; Giácomo Henrique
Costanti; Vagner Fernandes Mendes; Verª. Cibele
Maria da Silva; Benedito Tobias; Fábio de Souza
Amarins; Reinaldo de Cássia Amaral; Maria Apare-
cida de Paula e Profº. Aldo Ambrósio Morelli. Dan-
do prosseguimento o Presidente da Câmara, verea-
dor Profº. Aldo Ambrósio Morelli, pediu a secretá-
ria da Mesa Diretora para fazer a leitura do Decreto
Legislativo nº 3/2020, com o seguinte teor: “DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 3/2020, DE 10 DE JUNHO
DE 2020. Aprova as contas do Prefeito Municipal
de Santa Rita do Sapucaí relativas ao exercício de
2018 e dá outras providências. Considerando que o
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emi-
tiu parecer prévio sobre as contas do Prefeito Mu-
nicipal, relativas ao exercício 2018, no sentido de
aprová-las totalmente, sem qualquer ressalva; Con-
siderando que a Câmara Municipal de Santa Rita do
Sapucaí aprovou, por unanimidade, as contas do
Prefeito Municipal, relativas ao exercício 2018; A
Mesa da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapu-
caí faz saber que esta Casa Legislativa aprovou e
ela promulga o seguinte Decreto Legislativo: Art.
1º. Ficam totalmente aprovadas as contas do Prefei-
to Municipal de Santa Rita do Sapucaí relativas ao
exercício de 2018. Art. 2º. Revogam-se as disposi-
ções em contrário. Art. 3º. Este decreto legislativo
entra em vigor na data de sua publicação. Santa
Rita do Sapucaí/MG, 10 de junho de 2020. Prof. Aldo
Ambrósio Morelli Presidente da Câmara Municipal
de Santa Rita do Sapucaí/MG Maria Aparecida de
Paula Vice-Presidente Prof. João Paulo Sampaio
Secretária da Mesa Diretora.” Posto em discussão
e votação, o Decreto Legislativo nº 3/2020, que dis-
põe sobre a aprovação das contas do Ex-Prefeito
Municipal de Santa Rita do Sapucaí, Jefferson Gon-
çalves Mendes (4 meses incompleto) e Prefeito Profº
Wander Wilson Chaves (8 meses), relativas ao exer-
cício de 2018, foi aprovado por unanimidade. Vota-
ram pela aprovação os vereadores: Profº. João Pau-
lo Sampaio; Jamil Xavier de Carvalho Neto; Marcos
Azevedo Moreira; Miguel Garcia Caputo; Flávio de
Castro Barbosa; Giácomo Henrique Costanti; Vag-
ner Fernandes Mendes; Verª. Cibele Maria da Silva;
Benedito Tobias; Fábio de Souza Amarins; Reinal-
do de Cássia Amaral; Maria Aparecida de Paula e
Profº. Aldo Ambrósio Morelli. AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPU-
CAÍ: Conforme já estava previsto na pauta da reu-
nião, o senhor presidente da Câmara, Profº. Aldo
Ambrósio Morelli, solicitou a presença na Tribuna
do Contador da Câmara Municipal, Ricardo Gomes
Cruz que, fazendo uso da palavra, fez a leitura do
relatório quadrimestral das receitas e despesas da
Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, cor-
respondente aos meses de janeiro a abril de 2020.
Após a explanação técnica do Contador, o senhor
presidente da Câmara concedeu a palavra aos se-
nhores vereadores, Vereadoras e à população pre-
sente, para os seus comentários e questionamen-
tos. Não havendo mais perguntas, o senhor presi-
dente da Câmara, finalizou a apresentação das con-
tas do Poder Legislativo e agradeceu a presença do
contador da Câmara Municipal. Dando prossegui-
mento a Audiência Pública o senhor presidente da
Câmara, vereador Profº. Aldo Ambrósio Morelli,
solicitou a presença na Tribuna do secretário muni-
cipal de fazenda da Prefeitura, Sr. Luiz Antônio
Magalhães que inicialmente expôs os dados relati-
vos ao 1º Quadrimestre de 2020 da Prefeitura Muni-
cipal. RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
1º QUADRIMESTRE DE 2020 – Receita Corrente
Liquida no período de Maio de 2019 a Abril de 2020:
R$ 94.901.771,63; Gasto com Pessoal – Gasto com
Pessoal com Inativos e Pensionistas de Maio de
2019 a Abril de 2020: R$ 46.925.100,63 - % Aplicado:
49,45%; Limite 90% - 48,90%: R$ 46.122.261,01; Li-
mite Prudencial 51,30%: R$ 48.684.608,85; Limite
Legal 54%: R$ 51.246.956,68; Dívida Consolidada -
Saldo devedor em 30/04/2020: R$ 3.252.605,44; Re-
ceita / Despesa – Receita Prevista para o exercício
de 2020: R$ 89.831.000,00; Meta de arrecadação pre-
vista até o 1º quadrimestre de  2020: R$ 29.300.174,71;
Receita Arrecadada até o 1º  quadrimestre de  2020:
R$ 33.322.405,09; Arrecadação a maior até o 1º qua-
drimestre de 2020: R$ 4.022.230,38; Despesa Fixada
para o exercício de 2020: R$ 89.831.000,00; Despesa
Empenhada até o 1º quadrimestre de 2020: R$
57.450.882,28; Déficit entre a Receita Arrecadada
menos Despesa Empenhada até o 1º quadrimestre
de 2020: R$ 24.128.477,19. Despesa Liquidada até o
1º quadrimestre de 2020: R$ 29.277.972,03; Superá-
vit entre a Receita Arrecadada menos Despesa Li-
quidada até o 1º quadrimestre de 2020: R$
4.044.433,06. Gasto com Educação até o 1º quadri-
mestre de 2020 – Receita base de cálculo para Edu-
cação R$ 27.324.678,57 - Valor legal mínimo 25%: R$
6.831.169,64 – Valor Aplicado 22,76%: R$
6.219.175,21; Gasto com FUNDEB até o 1º quadri-
mestre de 2020 – Receita base de cálculo para FUN-
DEB: R$ 6.246.281,15 – Valor legal mínimo 60% Pes-
soal: R$ 3.747.768,69 – Valor aplicado Pessoal
50,93%: R$ 3.181.735,81; Gasto com Saúde até o 1º
quadrimestre de 2020 – Receita base de cálculo para
Saúde R$ 27.324.678,57 – Valor legal mínimo 15%:
R$ 4.098.701,78 – Valor aplicado 19.86%: R$
5.428.844,49. Após a explanação técnica do senhor
Luiz Antônio Magalhães, o senhor presidente da
Câmara concedeu a palavra aos senhores vereado-
res e vereadoras para os seus comentários e ques-
tionamentos. Não havendo mais perguntas por par-
te dos vereadores o senhor presidente da Câmara,
Profº. Aldo Ambrósio Morelli, agradeceu a presen-

ça e a explanação feita pelo senhor Luiz Antônio
Magalhães, secretário municipal de fazenda da Pre-
feitura Municipal. Finalizando, o senhor presidente
da Câmara declarou encerrada a Audiência Pública
do município de Santa Rita do Sapucaí. É preciso
deixar registrado que toda explanação de ordem téc-
nica, bem como as perguntas feitas pelos senhores
vereadores ficaram gravadas fonograficamente em
mídia digital, que passará a fazer parte integrante
desta Ata, conforme Resolução que rege o assun-
to. O áudio que contém todos os pronunciamentos
está disponível no site da Câmara, em cumprimento
à Portaria nº 35/2013. DELIBERAÇÃO SOBRE AS
SEGUINTES PROPOSITURAS: Dando prossegui-
mento o senhor presidente Profº Aldo Ambrósio
Morelli, solicitou ao secretário da Mesa Diretora
para fazer leitura das seguintes indicações: Indica-
ção n° 075/2020 de 9/6/2020, de autoria do vereador
Fábio de Souza Amarins, que após apresentar justi-
ficativas, indica ao senhor prefeito municipal: “que
avalie junto à empresa concessionária de transpor-
te coletivo a possibilidade de se retomar 100% das
linhas urbanas e rurais, disponibilizando um servi-
ço mais adequado à população e evitando-se aglo-
meração de pessoas nos horários de pico.” Indica-
ção n° 076/2020 de 9/6/2020, de autoria do vereador
Miguel Garcia Caputo, que após apresentar justifi-
cativas, indica ao senhor prefeito municipal: “que
avalie junto à Secretaria Municipal de Obras e De-
senvolvimento Urbano a possibilidade de iniciar, o
quanto antes, a construção de calçadas em diver-
sos pontos neste Município, com especial atenção
ao trecho entre o Supermercado Romeirão  (Lotea-
mento do Vale) até a antiga sede da rádio Difusora
(Rua Cônego Adolfo Carneiro).” Indicação n° 077/
2020 de 9/6/2020, de autoria do vereador Profº. João
Paulo Sampaio, que após apresentar justificativas,
indica ao senhor prefeito municipal: “que avalie jun-
to à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvi-
mento Urbano a possibilidade de iniciar, com ur-
gência, a completa revitalização das calçadas e pa-
vimentação da Avenida Sapucaí, principalmente no
trecho onde estão instaladas inúmeras indústrias
que empregam centenas de santa-ritenses.” Indica-
ção n° 078/2020 de 9/6/2020, de autoria do vereador
Reinaldo de Cássia Amaral, que após apresentar
justificativas, indica ao senhor prefeito municipal:
“que avalie junto à Secretaria Municipal de Obras e
Desenvolvimento Urbano a possibilidade de pro-
ceder, com a maior brevidade possível, um mutirão
que possibilite a troca de todas as lâmpadas quei-
madas e a instalação em todos os postes da estru-
tura metálica onde a iluminação é instalada (bra-
ços).” Indicação n° 079/2020 de 9/6/2020, de autoria
da vereadora Maria Aparecida de Paula, que após
apresentar justificativas, indica ao senhor prefeito
municipal: “que providencie a aquisição de uma
máquina de fabricação de fraldas para doação às
pessoas que necessitem desse material.” Posta em
discussão e votação, as indicações de números 075,
076, 077, 078 e 079/2020, foram aprovadas por una-
nimidade. VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJE-
TOS: Dando prosseguimento o senhor Presidente
da Câmara vereador Profº. Aldo Ambrósio Morelli,
solicitou ao secretário da Mesa Diretora para fazer
a leitura do parecer emitido pela Comissão Especial
sobre os seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 10A/
2020 de 12/3/2020, de autoria do Vereador Marcos
Azevedo Moreira – Marcos Tatinha, que “Dá de-
nominação a logradouro público da cidade e con-
tém outras providências.” É preciso registrar que o
Projeto de Lei nº 10A/2020, dá denominação a Rua
“M”, localizada no Loteamento Interlagos, em San-
ta Rita do Sapucaí, MG, passando a mesma denomi-
nar-se “Rua Dr. Luís Donato Botelho de Melo.” Pro-
jeto de Lei nº 11A/2020 de 12/3/2020, de autoria do
Vereador Marcos Azevedo Moreira – Marcos Tati-
nha, que “Dá denominação a logradouro público
da cidade e contém outras providências.” É preciso
registrar que o Projeto de Lei nº 11A/2020, dá deno-
minação a Rua “3”, localizada no Loteamento do
Vale II, em Santa Rita do Sapucaí, MG, passando a
mesma denominar-se “Rua Rosangela Carneiro
Rosa Lima.” Posto em discussão e votação os Pro-
jetos de Lei de números 010A e 011A/2020 foram
aprovados por unanimidade. PRIMEIRA VOTA-
ÇÃO DO SEGUINTE PROJETO: Dando prossegui-
mento à pauta da reunião, o senhor presidente da
Câmara, Profº. Aldo Ambrósio Morelli, pediu ao se-
cretário da Mesa Diretora, Profº. João Paulo Sam-
paio, para fazer a leitura dos pareceres emitidos pe-
las Comissões Permanentes da Câmara Municipal:
Comissão de Finanças, Justiça e Legislação; Co-
missão de Educação, Cultura e Saúde; Comissão de
Viação e Obras Públicas; Comissão de Agricultura,
Indústria e Comércio; Comissão de Segurança Pú-
blica, Comissão de Assistência Social, Comissão
de Direitos do Idoso; Comissão de Indústria e Cap-
tação de Empresas e Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Mulher sobre o Projeto de Lei nº 029/2020 de
14/4/2020, de autoria do Prefeito Municipal, que
“dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2021 e dá outras providências.”
Posto em discussão e votação, o Projeto de Lei nº
029/2020, foi aprovado pelo Plenário por unanimi-
dade, em primeiro turno. PALAVRA FRANCA: Após
o encerramento da pauta regimental, o senhor pre-
sidente da Câmara, Prof. Aldo Ambrósio Morelli,
franqueou a palavra aos senhores vereadores e
vereadoras. Dando prosseguimento, o senhor pre-
sidente da Câmara, Profº. Aldo Ambrósio Morelli,
pediu ao secretário da Mesa Diretora para fazer a
leitura da Ata. Posta em discussão e votação, a Ata
nº 2006/2020 foi aprovada por unanimidade. É pre-
ciso deixar registrado que TODOS os pronuncia-
mentos proferidos durante a reunião ficaram grava-
dos fonograficamente em mídia digital, que passará
a fazer parte integrante desta ata, conforme Resolu-
ção nº 2/1998, que rege o assunto. O áudio em sua
íntegra estará disponível no site da Câmara Munici-
pal (www.santaritadosapucaí.mg.leg.br), em cumpri-
mento à Portaria nº 35/2013. Para constar, eu, João
Baptista de Faria, secretário geral da Câmara Muni-
cipal, lavrei a presente Ata que, se aprovada, vai
por mim subscrita e assinada pelo Secretário da
Mesa Diretora, vereador Profº. João Paulo Sampaio,
e pelo senhor presidente da Câmara Municipal, ve-
reador Profº. Aldo Ambrósio Morelli.
***********************************Aldo
Ambrósio Morelli - Presidente da Câmara Muni-
cipal de Santa Rita do Sapucaí. João Paulo Sam-
paio - Secretário  da Mesa Diretora. João Baptista
de Faria - Secretário Geral da Câmara Municipal.
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Nesta quinta-feira (02), em co-
letiva virtual, o secretário de Esta-
do de Saúde de Minas Gerais, Car-
los Eduardo Amaral, falou sobre a
importância do papel desempe-
nhado pelo Escritório de Gestão
de Leitos, diante da proximidade
do pico da Covid-19 em Minas.

“Além de fazer o controle di-
ário da situação dos leitos no es-
tado, o escritório também é en-
carregado de acompanhar e apoi-
ar os gestores hospitalares e os
gestores municipais”, explica o
Carlos Eduardo Amaral.

Os dados gerados por esse
núcleo, por meio do contato direto
e diário com as instituições hospi-
talares, são base para que o Poder
Executivo estadual trace estratégi-
as de atuação para esses locais no
enfrentamento da Covid-19.

Ainda de acordo com o se-
cretário de Estado de Saúde, o
escritório também sinaliza a ne-
cessidade de expansão de leitos.
“Vale lembrar que, quando opta-
mos por ampliar leitos em uma
determinada região, são segui-
dos, em primeiro lugar, os critéri-
os do Plano de Contingência Re-
gional, elaborado há dois meses,
que sinaliza quais hospitais e ins-
tituições de saúde poderiam ter
seus leitos ampliados”, explica
Amaral.

Projeção de casos
No que se refere às projeções

relacionadas à covid-19 em Mi-
nas Gerais, para o mês de julho, o
secretário de Estado de Saúde
(SES-MG) explica que o objetivo
é dar enfoque maior à necessida-

Ventiladores entregues em Belo Horizonte (MG) nesta sexta-feira (03) vão integrar o sistema de atendimento a pacientes com covid-19 na capital.

de de demanda por leitos do que
nos casos confirmados em si.

Isso porque “os casos con-
firmados que não necessitam
internação hospitalar são, de
forma geral, casos de menor gra-
vidade e menor impacto no dia
a dia da prestação de saúde”,
afirma.

Minas consciente
O secretário adjunto de De-

senvolvimento Econômico, Fer-
nando Passalio, atualizou os nú-
meros do Plano Minas Conscien-
te, que orienta a retomada segura
das atividades econômicas nos
municípios do estado.

“Até o momento, 168 municí-
pios aderiram ao Minas Consci-
ente, o que impacta mais de 4 mi-
lhões de mineiros. Dentre as regi-

ões que mais aderiram ao progra-
ma estão a Sudeste, com 49 muni-
cípios, Centro-Sul, com 36, Cen-
tro, com 22 e Noroeste, com 15”.

Fernando Passalio informou,
ainda, que o Comitê Extraordi-
nário da Covid-19 manteve a
suspenção da onda amarela do
Minas Consciente. Dessa forma,
atualmente três macrorregiões
estão na onda branca e outras
11encontram-se na onda verde.
“Essas mudanças na metodolo-
gia se devem à proximidade do
pico, previsto para dia 15 de ju-
lho”, esclarece o secretário ad-
junto de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sede).

Confira mais informações
sobre o Minas Consciente no
site www.mg.gov.br/minascons-
ciente.

Jovens do sistema socioeducativo
produzem máscaras de proteção

Quatro adolescentes do Cen-
tro Socioeducativo de Patrocínio,
na região do Alto Paranaíba, es-
tão aprendendo a costurar más-
caras de tecido para a prevenção
da covid-19. Os itens serão utili-
zados pelos servidores da unida-
de e pelos próprios adolescentes.

Costura
A produção começou há pou-

co mais de 15 dias. Já foram con-
feccionadas 326 máscaras, com
auxílio de duas máquinas de cos-
tura. Além de contribuir para a pre-
venção ao vírus, os ensinamen-
tos podem, ainda, garantir uma
profissão aos garotos quando
deixarem a unidade. “Vamos levar
os conhecimentos aprendidos por
bastante tempo, além de mostrar
para a sociedade que sabemos fa-
zer muitas coisas. Quero trabalhar
com costura quando voltar para a
casa”, conta um dos jovens.

Autonomia
A oficina de corte e costura

está sendo desenvolvida pelos
próprios servidores da unidade.
A auxiliar de serviços gerais Ire-
ne Salviano e a terapeuta ocupa-
cional Maraiza Ribeiro repassam
a teoria e a prática para os jovens,
com suporte dos agentes socio-
educativos, responsáveis pelo
processo de segurança. A ideia é
que, após a pandemia, o trabalho
com o segmento têxtil continue.

“A oficina de máscaras per-
mite a utilização de espaços oci-
osos na unidade, melhora a auto-
estima, proporciona autonomia,
além de preparar os jovens para a
ressocialização e qualificá-los
para o mercado de trabalho”, afir-
ma Maraiza, que destaca que os
participantes estão empenhados
na produção. Segundo o diretor-
geral do Centro Socioeducativo
de Patrocínio, Ronaldo de Olivei-
ra, a adesão foi grande. “Além
dos adolescentes, todos os ser-
vidores estão envolvidos no pro-
jeto e querendo ajudar de alguma
forma”.

Algodão
A produção de máscaras no

sistema socioeducativo de Minas
Gerais começou na unidade de
Sete Lagoas, no fim de abril, com
material descartável. Deste então,
outras oito unidades, além de
Patrocínio, iniciaram o projeto
com tecido 100% algodão.

Expansão
Mais de 23 mil máscaras já fo-

ram produzidas nos centros socio-
educativos de Sete Lagoas, Ribei-
rão das Neves, Divinópolis, Unaí,
Uberlândia, São Jerônimo, Santa
Terezinha e Santa Clara (em Belo
Horizonte) e Patrocínio. Nos próxi-
mos dias, a produção se expandirá
para Uberaba e Patos de Minas.
*Fonte: Agência Minas.

ve

Cestas básicas distribuídas pelo
Governo já estão disponíveis

As cestas básicas doadas ao
Governo de Minas e distribuídas
pela Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social (Sedese) já
podem ser retiradas em cinco po-
los estratégicos no estado. Mais
de 20 mil unidades estão dispo-
níveis para cerca de 150 municí-
pios, que fazem parte dos polos
de Ouro Preto, São João del-Rei,
Curvelo, Uberlândia e Ibirité. Os
alimentos foram cedidos pela ini-
ciativa privada, como parte do
projeto “Fazer o Bem Faz Bem”.

Até o momento, cerca de 84
mil das 175.570 cestas básicas fo-
ram solicitadas por 560 prefeitu-
ras mineiras. Os alimentos serão
direcionados para pessoas inscri-
tas no CadÚnico do governo fe-
deral que estejam na faixa de ex-
trema pobreza, e que não tenham
recebido o auxílio emergencial da
União. Além disso, pessoas ido-
sas em situação de extrema pobre-
za, catadores de material reciclá-
vel, alunos da rede estadual de
ensino com renda per capita entre
R$ 89,01 e R$ 178 mensais, que não
foram atendidos pelo Bolsa Me-
renda, e entidades que atendam
população em situação de rua po-
dem receber as cestas.

Povos e comunidades indíge-
nas tradicionais também têm direi-
to aos alimentos, e receberão 29.440
doações pelo programa #AR.te
Salva, do Governo de Minas. So-
madas, as cestas reservadas repre-

sentam 65% do total disponível.
A logística para a distribuição

dos donativos acontece por meio
de parceria entre a Sedese, a De-
fesa Civil e Polícia Militar de Mi-
nas Gerais (PMMG). Algumas
prefeituras já coletaram as doa-
ções: Polo Ouro Preto: cestas re-
tiradas por 13 dos 48 municípios;
Polo Curvelo: cestas retiradas por
6 dos 22 municípios; Polo Uber-
lândia: cestas retiradas por 12 dos
51 municípios; Polo São João del-
Rei: cestas retiradas por 6 dos 32
municípios.

O quinto polo, em Ibirité, na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte, é destinado a atender
apenas esse município, que ainda
se organiza para retirar os alimen-
tos. Nas próximas semanas, está
prevista a distribuição das cestas
básicas nos polos de Araçuaí, Di-
vinópolis, Juiz de Fora, Montes
Claros, Sete Lagoas, Belo Horizon-
te, Ipatinga, Paracatu, Teófilo Oto-
ni, Vespasiano, Betim, Contagem,
Ribeirão das Neves e Varginha. A
expectativa é de que todos os ali-
mentos estejam disponíveis nos
polos até 15 de julho.

Para ter acesso à doação, os
prefeitos devem conferir a quan-
tidade de cestas disponíveis para
os municípios e preencher o Ter-
mo de Doação, além de efetivar a
publicação do termo no Diário
Oficial do município. *Fonte:
Agência Minas.

Escritório de Gestão de Leitos monitora
diariamente internações em Minas
DA AGÊNCIA MINAS

Foto: André Cruz / Imprensa MG.

Governo de Minas entrega
respiradores a hospitais em BH

O Governo do Estado entre-
gou nesta sexta-feira (03) 28 no-
vos respiradores ao município de
Belo Horizonte (MG)para atendi-
mento aos pacientes da Covid-
19 na capital. Do total, 18 foram
destinados para a Santa Casa e
10 para o Hospital da Baleia. Na
semana que vem serão entregues
outros 12 aparelhos ao Hospital
Eduardo de Menezes.

“Os novos respiradores se
somam a outros 36, já disponi-
bilizados para a Rede Fhemig
em Belo Horizonte. No que de-
pender do meu governo, não
faltará atendimento para ne-
nhum mineiro”, garante o gover-
nador Romeu Zema.

Os ventiladores vão integrar
o sistema de atendimento a paci-
entes com Covid-19 na capital e
se somam a outros 36 respirado-
res que já haviam sido destinados
a hospitais em Belo Horizonte.

O Governo de Minas já rece-
beu cerca de 600 novos respira- ve

dores, a maior parte deles já dis-
tribuída pelas macrorregiões de
Saúde. O restante continua sen-
do encaminhado, semanalmente,
para hospitais no estado.

A ação faz parte do conjunto
de medidas de enfrentamento à
doença em Minas Gerais, que in-
clui ainda a ampliação de leitos
de UTI em todo o território.

Neste momento, a rede públi-
ca estadual conta com 3.234 lei-
tos disponíveis para atender aos
pacientes das formas mais graves
da Covid-19, o que representa
56% a mais do que em fevereiro,
antes do início da pandemia.

Nesta sexta-feira (03), segun-
do o boletim epidemiológico da
SES - Secretaria de Estado de Saú-
de, Minas registra 53.341 casos
confirmados da doença, sendo
que 20.559 pessoas estão em acom-
panhamento e outras 31.682 se
recuperaram. E foram confirmadas
1.110 mortes por coronavírus.
*Fonte: Agência Minas.

Obras do Hospital Júlia Kubits-
chek estão em fase de conclusão

O atendimento da rede hos-
pitalar de Minas Gerais está sen-
do aprimorado com a conclusão
das obras relacionadas ao aten-
dimento aos casos da covid-19
no Hospital Júlia Kubitschek
(HJK). “A expectativa é de que
tenhamos mais 40 leitos de tera-
pia intensiva no Júlia Kubits-
chek, disponibilizados para a Re-
gião Metropolitana de Belo Hori-
zonte”, afirmou o secretário de
Estado de Saúde, Carlos Eduar-
do Amaral, em coletiva nesta sex-
ta-feira (03).

Desde 27 de maio, o Hospital
Júlia Kubitschek está atendendo
apenas os casos suspeitos de
covid-19 regulados pela Central
de Internação de Belo Horizonte
(Cint-BH). Essas obras foram pro-
gramadas em alinhamento com os
planejamentos técnicos aprova-
dos pelas esferas municipal e es-
tadual, dentro do atendimento em
rede do SUS-MG..

O secretário adjunto da SES-
MG, Marcelo Cabral, destacou
a contratação de médicos como
um dos desafios enfrentados.
“Ainda assim, seguimos fazen-
do os chamamentos para com-
por as equipes. Na Fundação
Hospitalar de Minas Gerais
(Fhemig) já foram realizados
mais 20”, observou.

Minas Gerais adquiriu 1.047
respiradores, e o estado já rece-
beu, até o momento, cerca de 600
equipamentos. As unidades ad-
quiridas que ainda não chega-
ram, têm previsão de entrega em ve

julho e agosto.
O secretário de Saúde, Carlos

Eduardo Amaral, reforçou que a
distribuição de ventiladores e
monitores segue critérios estrita-
mente técnicos, relacionados ao
Plano de Contingência de cada
macrorregião de Minas e aos co-
eficientes de incidência - que re-
presentam a quantidade de casos
de covid-19 em relação ao núme-
ro de leitos.

“Quando é definido para
quais cidades e hospitais esses
equipamentos devem ir, nós en-
tramos em contato com os gesto-
res municipais e com os gestores
do hospital para termos a certeza
de que aquele equipamento po-
derá entrar em operação no máxi-
mo em sete dias após chegar à
instituição”, explicou.

O isolamento e os cuidados
de prevenção recomendados pelo
Estado devem ser mantidos en-
quanto não se descobrir uma va-
cina efetiva para enfrentamento
e controle do vírus, reforçou
Amaral. “Não é o momento, de
forma alguma, de falarmos, ao
longo dos próximos 15 dias, em
flexibilizar ou modificar a reco-
mendação de isolamento que te-
mos atualmente. Passadas as pro-
jeções de pico, precisaremos ava-
liar o que está acontecendo. Se
tivermos uma queda no número
de casos, começaremos a sinali-
zar, por meio do Minas Consci-
ente, alguma flexibilização”, fri-
sou o secretário de Saúde. *Fon-
te: Agência Minas.

ve ve

Bolívia abre valas comuns ante
colapso de cemitérios por Covid-19

Valas comuns estão sendo
escavadas nos cemitérios da Bo-
lívia para enterrar o crescente nú-
mero de mortos pelo coronavírus,
despertando temores entre vizi-
nhos dos locais sobre possível
contaminação. O drama dos en-
terros tem ocorrido principalmen-
te na cidade de Cochabamba, a
terceira mais afetada pela Covid-

19 no país, que até o momento re-
gistra 1.200 mortos e mais de
35.500 casos do novo coronaví-
rus. No Cemitério-Geral da cida-
de, tratores e caminhões trabalham
na abertura das valas comuns, en-
quanto familiares de vítimas aguar-
dam para poder enterrar seus en-
tes queridos.*Fonte: Agência
Reuters. ve
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Presente adiantado
A Dra. Elisa Rennó Carneiro Dester, no dia 01.o completou mais um ano de vida, porém o presente mais
especial ela recebeu um dia antes.  O nascimento de seu sobrinho e afilhado.  Murilo chegou ao mundo
na cidade de São Paulo (SP)  no dia 30 de junho.  Murilo é filho do santa-ritense Gabriel Rennó Carneiro
e Graziela Soares Carneiro.  Parabéns a todos. 

GLAMOUR  DO VALE
F Á B I O  F R E I TA S  |  C O L U N I S TA S O C I A L

Aniversário 
No ramo gastronômico desde 1976, o empresário Gesuel Beraldo Silva, o famoso “Bá”, no dia 29 último
completou sete décadas de vida.  Um dos empresários mais bem sucedidos no segmento de restaurantes,
ele é carinhosamente chamado de  Bá do Bar do Bá. Parabéns Bá, que Deus continue abençoando.

Sem comemoração não passa
E quem disse que mesmo em meio a pandemia a badaladíssima, animada e alto astral Majô Vasconcelos não
teria bolo e comemoração? Claro que ela gostaria dos amigos todos brindando a data de 29 de junho, dia
de São Pedro e seu aniversário.  Mas nem por isso seu dia foi menos especial, muitas mensagens e ligações
tornaram o dia especial, e para fechar com chave de ouro um bolo para o tradicional parabéns com o marido,
o filho e o pai.  Parabéns amiga querida.   

ve

Festa junina dentro de casa
No Brasil, as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses no período colonial e, desde então,
a comemoração vem sofrendo influências das culturas africanas e indígenas e, por isso, possui
características genuinamente brasileiras. As festas caipiras, como são também conhecidas, são típi-
cas da região nordeste, onde a maior festa de São João do mundo acontece em Campina Grande (PB).
Esse ano devido a pandemia mundial, tudo está muito diferente e não aconteceram as tradicionais
festas. Mas a família de Vitor Hugo Andare Júnior e Renata Mendonça Vilela, como mandam as
autoridades médicas, fizeram a festa dentro de casa para manter vivas as tradições e mostrar ao filho
João como são as deliciosas festas. Com uma linda decoração e mesa farta de comida típica, a família
dançou o forró, ritmo que ocasião pede.  Parabéns pela iniciativa.

Fotos: Acervos pessoais.

Série de ficção contará a vida da cantora argentina Mercedes Sosa

A vida da cantora argentina
Mercedes Sosa, cuja voz potente
comoveu gerações de fãs da Amé-
rica Latina, chegará à televisão
graças a uma minissérie de ficção
de 13 episódios que percorrerá sua
história de superação pessoal e de
sucesso. A produtora audiovisu-
al argentina Cinema 7 Films iniciou
o desenvolvimento de “Mercedes
Sosa – A Série”, que conta com o

apoio da família e da fundação que
leva o nome da artista falecida em
2009. “Enche-nos de orgulho e
alegria poder levar à tela a vida de
nossa avó Mercedes, uma mulher
que superou todo tipo de dificul-
dades, convertendo-se em um sím-
bolo de luta e em uma das vozes
mais importantes de toda a Améri-
ca Latina”, disseram Araceli e
Agustín Matus, netos da canto-

ra, em um comunicado da produ-
tora, cuja série estreará em 2021.
Mercedes Sosa, conhecida popu-
larmente como La Negra, nasceu
na pobreza, sofreu perseguição
política e até uma depressão que
quase a levou à morte. Mas ela
conseguiu se transformar em uma
das artistas mais reconhecidas do
continente, conquistando a admi-
ração de figuras como Pavarotti,

Sting e Caetano Veloso. “Quere-
mos retratá-la tal como era, com
suas virtudes e suas tribulações,
uma heroína de carne e osso.
Não temos dúvidas de que o
grande público se surpreenderá
com esta série, principalmente o
mais jovem”, disse Rodrigo H.
Vila, diretor, produtor e sócio
fundador da Cinema 7 Films.
*Fonte: Agência Reuters. ve

A cantora argentina
Merdedes Sosa.
(Foto: Reprodução).
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Não é fácil escrever sobre personali-
dades. Mais difícil ainda quando escreve-
mos sobre um homem de nome e sobreno-
me tradicionais numa cidade do interior
conservadora como Santa Rita do Sapu-
caí (MG). Naturalmente, estou falando
dos cem anos do falecimento de Delfim
Moreira da Costa Ribeiro.

Efemérides são ocasiões importantes
para revisitarmos nosso passado, situan-
do os atores históricos no seu tempo e ana-
lisando-os em sua dimensão real. É fun-
damental fugir tanto da louvação desme-
dida e acrítica quanto da crítica enlou-
quecida. Longe de mim jogar água no
chopp das rememorações que, aliás, con-
sidero mais que necessárias. Afinal, Del-
fim Moreira foi promotor, juiz, deputado
estadual e federal, senador, secretário de
Estado, presidente de Minas Gerais, vice-
presidente da República e exerceu a Pre-
sidência por nove meses. Isso é raro na
história republicana. É motivo de orgu-
lho para qualquer cidade. Mesmo não ten-
do nascido em Santa Rita do Sapucaí, foi
nela que iniciou sua carreira como pro-
motor e juiz e se fez político; nela viveu
e, em julho de 1920, faleceu.

Delfim Moreira era oriundo da elite
agrária e teve o mesmo destino da maio-
ria dos moços da mesma classe social.
Formou-se em 1890 bacharel em Direito
na Faculdade do Largo do São Francisco,
em São Paulo (SP). A política seria o pró-
ximo passo.

O Delfim Moreira que aplaudo, louvo
e dou fé é o partidário dos valores repu-
blicanos. Inclusive fez parte da fundação
de um jornal na época de estudante para
defender a instauração da República.
Aplaudo, também, o Delfim Moreira, Pre-
sidente de Minas Gerais, que lutou con-
tra o analfabetismo. Ampliou, e muito, a

rede escolar mineira, construindo vários
institutos de ensino durante sua gestão
entre 1914 e 1918.

A sua escolha como candidato à vice-
presidente foi fruto de uma articulação
para acalmar políticos mineiros que não
queriam apoiar Rodrigues Alves em 1918.
Assim seu nome, possibilitou a continua-
ção da política do café com leite. Eleito,
viu-se na obrigação de assumir a Presi-
dência em virtude da doença de Rodrigues
Alves. Com a morte do presidente, aco-
metido pela gripe espanhola (que muitas
autoridades na época chamavam também
de gripezinha), Delfim Moreira exerceu in-

Cem anos do falecimento
de Delfim Moreira
POR YAGO JUNHO*

Delfim Moreira da Costa Ribeiro foi promotor, juiz, deputado estadual e federal, senador, presidente de Minas Gerais e da República

terinamente a Presidência até a convoca-
ção de novas eleições.

Delfim Moreira, também muito doente,
passou boa parte das funções administra-
tivas para seu Ministro de Viação e Obras
Públicas - Afrânio de Melo Franco. Em que
pese seu pouco tempo na Presidência, teve
de lidar  com condições adversas na eco-
nomia. O Brasil vivia déficit orçamentário
por conta da Primeira Guerra Mundial.
Para tentar sanear as contas, aumentou
as tarifas alfandegárias, emitiu títulos da
dívida e cortou gastos do governo federal.
Essas medidas tiveram profundo impacto
na vida dos trabalhadores.

Logo no início do exercício da Presi-
dência, no Rio de Janeiro (RJ) e em
Niterói(RJ), trabalhadores fizeram uma
tentativa de convocação de uma greve
geral. Motivo: as precárias condições de
trabalho e dos salários que não acom-
panhavam o aumento sistemático do cus-
to de vida. A reação do governo foi a
dura repressão ao movimento, com fe-
chamento de sindicatos, prisão de gre-
vistas e a deportação de vários líderes
anarquistas estrangeiros. Como uma das
consequências desse episódio, o gover-
no tabelou os preços dos gêneros alimen-
tícios de primeira necessidade.

Ainda durante seu curto mandato, en-
viou Epitácio Pessoa para Versalhes
(França) na Conferência de Paz no ano
de 1919. Nessa reunião onde os vencedo-
res da guerra aplicaram pesadíssimas
obrigações para os alemães, o Brasil exi-
giu indenizações pelas perdas materiais ao
longo do conflito. Outras medidas toma-
das por Delfim Moreira foram: a reedi-
ção do Código Civil Brasileiro e a orga-
nização administrativa do Acre.

Delfim Moreira foi um homem de seu
tempo, com acertos e equívocos. Protago-
nizou momentos brilhantes na Presidência
de Minas Gerais como teve momentos na
Presidência da República onde sua origem
de classe o impediu de perceber as justíssi-
mas reivindicações dos trabalhadores. Re-
memorar seu legado nos proporciona per-
ceber que a história é feita de contradi-
ções, de avanços e recuos. A história é
muito mais do que a louvação chapa bran-
ca ou o azedume da crítica pela crítica.
*Yago Eusébio Bueno de Paiva Junho é
sociólogo e ocupa a cadeira 38 da Alca -
Academia de Letras, Ciências e Artes de
Santa Rita do Sapucaí. Reside atualmen-
te no Rio de Janeiro.

Imagem: Reprodução.
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Expediente Edição 1.236

Semana passada, edi-
ção 1.236, o jornal explo-
rou mais uma vez o as-
sunto da Covid-19. A ma-
téria principal foi sobre o
método que o governo de
Minas vem adotando
para evitar o pico da do-
ença no Estado. A página
3, habitualmente, tem sido
a página específica sobre
a doença. Além da notí-
cia já citada, outras três
também foram divulgadas
na página, além do bole-
tim epidemiológio divul-
gado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. A edi-
ção também teve a estreia
da coluna “Painel de Ci-
nema” sobre o filme “So-
nhos” do japonês Akira
Kurosawa.

Um certo pensador francês escreveu importante en-
saio sobre os fenômenos midiáticos desde as pinturas pic-
tóricas até as imagens catódicas do Século XX. Passando
pela tradição da oralidade e a produção da escrita até a
reprodução em massa de livros, jornais e revistas e de-
sembocando nos sinais emitidos pelas ondas eletromag-
néticas. Dizia ele que o homem contemporâneo ou pós-
moderno carregava em si um Oriente caligráfico, uma Eu-
ropa impressa e uma América em tela catódica. Não só o
homem, mas também sua relação com a natureza e em
sociedade, sendo reproduzido inúmeras vezes de acordo
com cada perspectiva onde ele é reproduzido.

Talvez reproduzido, multiplicado. Mas acima de tudo
“estendido”. A pandemia da Covid-19 forçou uma reali-
dade até então pouco percebida ou “utilizada”, a das reu-
niões remotas. Esta capacidade de interlocução é sem
dúvida uma das grandes maravilhas que a tecnologia e seus
diferentes canais de propagação possibilitam. Há 100 anos
era o telégrafo que estendia a fala e a escuta do homem.
Telefone e rádios ainda eram poucos. Era um prenúncio
do que viria no Século XXI. Graças às telecomunicações
é possível trabalhar, estudar e se entreter, além de intera-
gir com familiares e amigos.

A pandemia no Brasil ganhou uma nova dimensão.
Depois das projeções incontáveis do começo do ano o
país experimenta uma estranha decepção ao constatar que
a grande maioria delas estava errada. Não sabe neste ju-
lho que abre a segunda metade do ano onde e quando o
Coronavírus vai parar. Não resta outra alternativa a não
ser a de ficar em casa. Não tem sido fácil e embora a
tecnologia supra um pouco desta ansiedade, bares, fute-
bol, shoppings, igrejas entre outros estão sendo abertos
gradativamente. As autoridades sabem do alto risco que
isso representa, mas o apelo econômico tem se aprovei-
tado da mais natural necessidade humana que é a de se
relacionar.

É certo, não se sabe o quanto, que o Covid-19 vai
provocar na humanidade algumas reflexões. Primeiro, so-
bre como nós estamos interagindo com o outro, indiferen-
tes ou não às misérias do mundo – potencializadas na pan-
demia. Segundo, como nós temos reagido às manifesta-
ções do meio-ambiente cada vez mais claras de que ela
está se aproximando da saturação, não está aguentando
mais as agressões. E terceiro, se este modelo econômico
é o mais viável, o mais justo, que proporciona dentro da
complexidade das sociedades modernas pelo menos um
ensaio de harmonia.

O homem remoto, replicado, percebido por imagens e
sons reproduzidos, sem cheiro ou textura, também será
objeto de reflexão. O Covid-19 o coloca como Platão o
fez ao estudar as cópias, como resultante de uma ferra-
menta, a tecnologia. Deve ela ser entendida como tal, uma
ferramenta. Importante para melhor ajuste do tempo, como
importante paramento da ciência e suas conquistas. En-
tretanto ineficaz ao tentar suprir o encontro, o afeto e o
contato que somente a realidade, tão pessoal de cada in-
divíduo, se apresenta.

Imagem da Semana

A PARTIR DA ESQ., O PREFEITO WANDER WILSON CHAVES, O PRESIDENTE DA LOJA MAÇÔNICA CARIDADE SUL
MINEIRA - GILSON MOURA GODINHO E O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES - ALDO AMBRÓSIO MORELLI
DURANTE SOLENIDADE QUE LEMBROU OS 100 ANOS DA MORTE DO PRESIDENTE DELFIM MOREIRA

FOTO: PREFEITURA MUNICIPAL.
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Na última quarta-feira
(01.o), o Brasil assistiu o dis-
paro da sua grande guerra. Co-
mumente chamado pelos pró-
prios patrícios de "país do fute-
bol", os brasileiros viram as no-
vas bombas serem alçadas
quando o clube tido como mais
popular ter permitido uma
transmissão própria para cam-
balear o inimigo proprietário
dos direitos de exibição.

Tal bomba só foi possível
ser lançada graças a um arse-
nal jurídico que o atual Gover-
no Federal do país disponibili-
zou aos seus aliados na guerra
"cultural" e "santa" em que ten-
ta promover desde quando to-
mou posse em janeiro de 2019.
Valendo de uma medida provi-
sória que possui força de lei por
180 dias, os dirigentes do clu-
be dito o mais popular do Bra-
sil se convenceram que os con-
tratos anteriores poderiam ser
quebrados.

Isso faz lembrar de uma das
promessas mais singulares fei-
ta em 2002 por um candidato
que viria a ser presidente a par-
tir de 2003 se comprometer em
respeitar todos os contratos e
não promover mudanças no

meio do campeonato. Tal atitu-
de, muita criticada por segmen-
tos à esquerda, serviu de baliza
para a geração de um ambiente
de confiança empresarial. Ao
contrário do que acontece nes-
tes tempos no cenário do futebol
em que se forma a antítese de tal
confiança. Empresários sabem
que agora os contratos não se-
rão respeitados.

Por que se aconteceu num
setor como o do futebol, o mes-
mo ingrediente será aplicado
nos demais setores. E para um
país e, sobretudo, um governo
que foi eleito em 2018, pregan-
do a necessidade de investimen-
tos privados para auxiliar na
retomada do desenvolvimento,
tal gesto que acaba com a previ-
sibilidade das medidas legais,
soa aos ouvidos dos impávidos
proprietários do capital como
sinal de que a regra do jogo po-
derá ser alterada a qualquer
momento do certame.

E avaliando os motivos que
levaram a edição desta medida
provisória, assim como as razões
que levaram os dirigentes do
clube dito mais popular fazer o
que fez, vemos que o conflito en-
tre o atual governo e as organi-

zações Roberto Marinho, pro-
prietária da TV Globo, que vi-
vem às turras desde o início, é o
principal motivo do imbróglio.

Desta forma, não é de se en-
tranhar que tal medida reclama-
da pela emissora tenha sido pu-
blicada. Já o clube, que viu na
medida a salvação da sua briga
com a empresa de comunicação,
queria apenas receber a mesma
cota destinada aos clubes pau-
listas. Reivindicação não aten-
dida para evitar que todos os
contratos também pudessem ser
reclamados.

E, assim, a Globo que eleva-
va os valores dos contratos para
manter afastada a concorrência,
chegou no seu limite quando viu
o clube dito mais popular e um
dos seus, até então, canhões de
audiência, fazer negócios abai-
xo dos valores dos seus contra-
tos, mas que prejudicariam e mui-
to os seus negócios. Resolveu en-
tão sair do jogo, anunciando que
honraria os pagamentos de 2020,
mas que a partir de 2021 rescin-
diria todos os contratos que fo-
ram firmados até o ano de 2024
no âmbito do campeonato esta-
dual do Rio de Janeiro.

Esta foi a resposta da TV Glo-

O futebol em guerra HUMBERTO AZEVEDO

ve
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bo aos tiros disparados pelos di-
rigentes flamenguistas e devida-
mente municiados pelos ocupan-
tes do atual Governo Federal. E
aí o Flamengo que se via em voo
solo numa cruzada contra a emis-
sora nascida em 1965 em pleno
Regime Militar que se implanta-
ra no país um ano antes, viu que
seus tiros afetariam de maneira
mais profunda os seus co-irmãos
de Federação que tinham nos
contratos assinados com a Glo-
bo uma das parcas receitas que
iam evitando o desmoronamento
de suas instituições.

E para tornar a situação ain-
da mais digna de um filme ho-
llywoodiano de faroeste, o Vasco
- tradicional rival do Flamengo -
que atravessa uma de suas pio-
res crises financeiras há décadas,
resolveu imitar o co-irmão pode-
roso na estratégia de transmitir
seu jogo desrespeitando os seus
contratos firmados e parecendo
se esquecer que já recebeu ante-
cipadamente parte das cotas a
que teria direito pelo campeona-
to de 2021 e que não terá mais. E
a guerra no futebol brasileiro só
está começando. *Humberto Aze-
vedo é jornalista e corresponden-
te em Brasília (DF).

Editorial

Resenha Esportiva
Sem cockpit

O piloto Sebastian Vettel era a primeira escolha da Fer-
rari para permanecer na equipe e ser parceiro de Charles
Leclerc na próxima temporada da Fórmula 1, até que a
pandemia de Covid-19 mudou tudo, disse o chefe da equi-
pe, Mattia Binotto, nesta sexta-feira. O tetracampeão
mundial, que conquistou seus títulos pela Red Bull, será
agora substituído pelo espanhol Carlos Sainz, que chegará
à escuderia italiana da McLaren no final da temporada,
em uma decisão que foi anunciada em maio. Vettel, que
celebrou seu aniversário de 33 anos na sexta-feira durante
a primeira sessão de treinamentos para o Grande Prêmio
da Áustria, esperava continuar na Ferrari, e afirmou na
quinta-feira que ficou surpreso com a decisão da equipe.

Relaxamento?
Juergen Klopp e Pep Guardiola insistiram que o Liver-

pool estava totalmente concentrado e não tirou o pé do
acelerador, apesar da confortável vitória do Manchester
City por 4 x 0 sobre o recém-coroado campeão inglês. O
City parecia mais agudo e com mais vontade durante a
maior parte do jogo, abrindo 3 x 0 no intervalo, enquanto
o Liverpool de Klopp estava bem abaixo . Antes, o Liver-
pool havia perdido apenas uma partida da liga nesta tem-
porada, levando alguns a sugerir que a conquista do título
- o primeiro em 30 anos - e as celebrações subsequentes
afetaram o jogo na quinta-feira.*Fonte: Agência EFE.
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Edição 581, 14 de julho de 2006.

700 Alunos de sete escolas participam
do seminário sobre drogas

No dia 6 de julho, das 14:30 às
17hs, no Auditório Sinhá Moreira
da Escola Técnica de Eletrônica,
aconteceu o 1º Seminário
Santarritense de Prevenção às
Drogas. O Evento foi organizado
pela 114ª Cia da Polícia Militar,
Proerd, e teve por objetivo em con-
cluir o trabalho preventivo desen-
volvido com alunos das 6ª séries
das escolas públicas: Sanico
Telles, Sinhá Moreira, Dr. Delfim
Moreira, Dr. Luiz Pinto de Almeida
e Dr. José Ribeiro de Carvalho. Os
adolescentes, em sala de aula ti-
veram quatro aulas com instrutor

do Proerd Sgt Ribeiro no período
de março a maio de 2007. No  Se-
minário foi apresentado palestras
sobre: “As Drogas e suas conse-
qüências na vida dos jovens”,
com a psicóloga Rosa Lima; “As
bases de Amizade”, com Manuel
Messias da Pastoral Carcerária e
também tiveram um testemunho de
vida com um dependente químico
em recuperação. “O evento con-
tou com o apoio publicitário da
Acevale e da ETE, a qual nos ce-
deu o local. O objetivo principal
do evento foi reforçar os conheci-
mentos dos jovens participantes

do Proerd e ajudá-los a tomar de-
cisões, principalmente quando o
assunto for drogas e violência”,
conclui o Sgt Ribeiro, idealizador
do evento. Desde 2002, quando o
Proerd ( Programa Educacional às
Drogas) foi implantado em Santa
Rita do Sapucaí, mais de quatro
mil jovens já foram beneficiados e
orientados em sala de aula sobre
os riscos das drogas. O Proerd
procura orientar crianças e ado-
lescentes em seu ambiente natu-
ral, a escola, para que saibam to-
mar decisões sadias quando se
encontrarem com as drogas.

O conflito entre a tecnolo-
gia digital e a indústria do jor-
nalismo saiu do plano do deba-
te teórico para a arena política
nos Estados Unidos e, por tabe-
la, vai contaminar todo o resto
do mundo no segmento da co-
municação. Os dois lados esgri-
mem argumentos ligados aos
negócios e às leis, mas a ques-
tão é mais profunda e tem a ver
com duas culturas ou formas de
ver o mundo dos negócios.

Visto de outra forma, a diver-
gência surgida entre as redes so-
ciais na internet e os grandes gru-
pos midiáticos do planeta é uma
consequência das mudanças pro-
vocadas no mundo da comunica-
ção e da informação pela disse-
minação no uso das novas tecno-
logias digitais (TICs). É um con-
fronto entre a cultura analógica
e a cultura digital, um choque
inevitável porque mexe com inte-
resses daqueles que querem ser
hegemônicos e aqueles que não
querem perder a hegemonia usu-
fruída até agora.

Enquanto o debate era mar-
cado por preocupações acadê-
micas, ele se desenvolveu num
ambiente civilizado, mas agora

quando o choque de culturas en-
volve bilhões de dólares, o jogo
está ficando mais bruto e fica di-
fícil prever como ele vai se de-
senvolver. Uma coisa, no entan-
to, parece clara, a digitalização
e a internet vieram para ficar, o
que inevitavelmente vai condi-
cionar o desenlace desta guerra
que tem um fundo cultural mas
vai ser decidida no terreno eco-
nômico e político.

O foco da discórdia entre as
redes sociais, como Facebook, e
os grandes impérios jornalísticos
no planeta é a questão do paga-
mento de produtos jornalísticos
como notícias, reportagens, docu-
mentários e artigos analíticos. Os
jornais alegam que os produtos
custam dinheiro e estão protegi-
dos por direitos autorais consa-
grados em lei. A contra argumen-
tação das redes sociais digitais
também tem um lado econômico
mas é fundamentalmente tecnoló-
gica e política.

As corporações jornalísticas
pretendem usar todo o arsenal ju-
rídico e político para exigir que
as redes paguem pela veiculação
de notícias produzidas na impren-
sa tanto impressa como audiovi-

sual. Como em geral são corpora-
ções muita ligadas ao establish-
ment tradicional, suas relações
como governos e empresas são for-
tes e podem envolver até a cobran-
ça de favores eleitorais e finan-
ceiros. É um lobby poderoso.

Por sua parte, as redes sociais
alegam que sua ampla penetra-
ção social (só o Facebook já tem
mais de um bilhão de usuários)
permite que notícias reproduzidas
de jornais e revistas tenham uma
circulação social muitíssimo su-
perior à da tiragem das publica-
ções impressas. Logo as redes fun-
cionam como instrumento de di-
vulgação e promoção do materi-
al reproduzido. A empresa Goo-
gle, que controla o site noticioso
Google News, diz que a maior par-
te da audiência obtida pela ver-
são online de jornais impressos é
gerada a partir de consultas no
seu site de buscas Google.

Obviamente, as redes sociais
resistem a pagar pela reprodu-
ção de notícias originárias de
versões impressas ou online de
jornais tradicionais por uma
questão financeira e também por
uma questão prática. É quase
impossível evitar que usuários da

“Guerra cultural” CARLOS CASTILHO

internet troquem entre si notíci-
as captadas em jornais impressos.
Como o controle da reprodução
de notícia por notícia é inviável
na prática, o que pode acabar
sendo proposto pela imprensa
analógica é uma espécie de im-
posto ou taxa para autorizar o
uso do material publicado.

As redes sociais, baseadas nas
ideias dos visionários do Vale do
Silício (a meca de alta tecnolo-
gia), sabem que a informação dei-
xou de ser uma commodity comer-
cializável para se transformar no
elemento fundamental na produ-
ção de conhecimento, responsá-
vel pela inovação, hoje o móvel
principal da economia digital.
Quando a informação podia ser
materializada em impressos ou em
sinais eletromagnéticos (rádio e
TV) ela podia ser vendida ou tro-
cada, mas quando ela assumiu a
forma de dígitos imateriais, seu va-
lor comercial passou a ser outro,
o de gerar produtos que incorpo-
ram conhecimentos. A informação
perdeu valor na razão direta da
valorização dos produtos que ela
permite criar. *Carlos Castilho é
jornalista. Publicado no Observa-
tório da Imprensa. ve
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A pandemia do Covid-19 alte-
rou a rotina de todos e não foi di-
ferente com as startups, toda a
economia mundial está sentindo
os efeitos do tão necessário iso-
lamento social, mas novas opor-
tunidades têm surgido com as
mudanças nos hábitos de consu-
mo dos clientes. O ecossistema de
inovação do Inatel - Instituto Na-
cional de Telecomunicações  tem
dado apoio para que os novos ne-
gócios residentes na Incubadora
do campus tenham fôlego para su-
perar essa fase de alerta econômi-
co. A consultoria e acompanha-
mento do Núcleo de Empreende-
dorismo refletem no amadureci-
mento dos empreendedores, mes-
mo muito jovens, mas preparados
e seguros para a gestão, desde a
visão financeira até o engajamen-
to do time para a nova realidade
de trabalho à distância.

Enquanto o ano de 2019 ga-
nhou evidência pela entrada de
fundos estrangeiros no Brasil, com
a compra de startups e o apareci-
mento de novos unicórnios, 2020
colocou à prova todo o sistema
de novos empreendimentos, que
precisam se mostrar resilientes
para a longevidade do negócio. E
as mentorias de gestão do Inatel
visam este bom senso entre o po-
tencial de inovação e a sobrevi-
vência financeira em períodos de
riscos e escassez de aportes.

O professor Eduardo Zanin,
um dos mentores do NEmp, lem-
bra que nestes tempos é preciso
tomar posturas estratégicas dife-
rentes em termos de negócios.

“Existe uma série de estratégias
comuns, como ter foco, não fazer
coisas diferentes o tempo todo e
com a pandemia é natural que se
tenha mais foco, justamente pela
redução de oportunidades para
vários setores nos próximos me-
ses, que devem ter recuperação
mais lenta”. Mas o professor aler-
ta, “os aconselhamentos para as
startups agora não devem ser
somente os usuais, porque esta-
mos vivendo tempos extraordiná-
rios que exigem estratégias extra-
ordinárias. É preciso olhar mais
para fora, entender melhor este
momento de incertezas para ade-
quar suas estratégias e conseguir
sucesso no mercado”.

A Nowigo, uma das startups
residentes no programa de incu-
bação do Inatel, que oferece uma
solução completa com pulseiras
e leitores para entrada e consu-
mação em eventos, conheceu de
perto os efeitos da pandemia.
Pois o público da empresa, o seg-
mento de entretenimento e lazer,
foi o primeiro a ser fechado e
pode ser o último a reabrir nor-
malmente. Tayla Simões, sócia da
empresa, conta que a Nowigo
aproveitou o período sem novos
projetos para aprimorar toda a
parte tecnológica, aperfeiçoar a
plataforma, front-end dos aplica-
tivos e criar itens novos, mas foi
preciso realizar um sério estudo
de redução de custos para equili-
brar o caixa até a retomada dos
negócios.

“A crise realmente nos afetou
100%, pois trabalhamos com dois

segmentos que foram duramente
atingidos, tivemos que negociar
a mensalidade dos clientes com
contrato anual, com redução pra-
ticamente de 70% dos valores”
declara a sócia da Nowigo, po-
rém o mito de que algumas opor-
tunidades nascem na crise tem se
provado real, conforme afirma a
empreendedora. “Tivemos que
mudar nossas abordagens com
os clientes devido ao novo cená-
rio, estamos trabalhando novas
features (funcionalidade ou fun-
ção) do nosso sistema, que ago-
ra consegue controlar a lotação
de público por área do estabele-
cimento e oferecer soluções de
pagamento sem contato com di-
nheiro. Mas estamos em fase de
ideação de uma solução nova,
para um mercado potencial devi-
do à pandemia, diferente do que
já fazemos. A ideia é estudar a
fundo esse projeto novo, ver se
tem potencial de mercado e tudo
o que ele envolve e começar a
focar nele” relata Tayla.

Já outra startup incubada,
que já possui escritório no Inatel
e em São Paulo (SP), a 4Intelli-
gence, não tem do que reclamar,
afinal o serviço prestado pela em-
presa registrou maior procura
durante a pandemia, inclusive foi
preciso contratar mão-de-obra no
último trimestre. “Em março ado-
tamos o home office tanto para
nosso escritório no Inatel quan-
to para o escritório em São Paulo
e nós identificamos um aumento
na produtividade e melhora na
performance das pessoas” reve-

Empreendedores das startups residentes no Programa de Incubação do Inatel (Foto de Fevereiro de 2019 - Antes da Pandemia do Covid19).

la Rafael Mendonça, sócio da
4intelligence.

A empresa desenvolve plata-
formas de inteligência competiti-
va para suporte na tomada de
decisões estratégicas e táticas.
“Na contramão do que estamos
vendo no mercado e nos noticiá-
rios, nosso negócio não foi im-
pactado, ao contrário, sentimos
um aumento na demanda justa-
mente nesse período, porque as
empresas não podem se dar ao
luxo de ter perdas, elas precisam
otimizar ao máximo o processo
decisório, tornando-o mais asser-
tivo para reduzir qualquer prejuí-
zo” enfatiza o gestor, que também
contou com o apoio do Inatel para
a contratação de novos colabo-
radores, por meio dos processos
de seleção realizados pelo Nesp -
Núcleo de Estágios e Serviços
Profissionais.

Todas as empresas pré-incu-
badas, residentes e até já gradua-
das têm suporte do Núcleo de
Empreendedorismo do Inatel para
análise e acompanhamento finan-
ceiro, de marketing, inovação e
produtos, gestão de clientes e de
pessoas. Uma das mais recentes
incubadas destaca: “O Inatel pro-
porciona grandes oportunidades
que seriam inviáveis para uma
empresa iniciante, como a partici-
pação em editais, grandes feiras e
eventos, contatos com investido-
res-anjo, todo um know how que
torna a estadia na Incubadora
muito compensadora” relata a
Sempher, residente desde abril de
2020. *Fonte: site do Inatel.

Foto: Inatel.
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Startups Incubadas do Inatel
se reinventam em tempos de pandemia
DA REDAÇÃO
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Cursos de extensão telepresenciais
são opção de qualificação

Há alguns meses a rotina de
todos passou a ser, em muitos
momentos, pela tela de compu-
tador. Trabalho, estudo e até en-
contros com amigos e família
ocorrem de maneira virtual. Pen-
sando nessa nova realidade e
também nos profissionais que
estão em home office, a área de
educação continuada do Inatel
adaptou os treinamentos ofere-
cidos em diversas áreas de tec-
nologia para a modalidade tele-
presencial. “Essa foi uma inicia-
tiva paliativa no início da pan-
demia que deu muito certo, com
grande procura por estudantes
e profissionais do mercado em
busca de qualificação e treina-
mento em áreas em alta no mer-
cado”, afirma Francine Oliveira,
especialista do Inatel. Além de

iniciativas particulares de profis-
sionais, empresas também vem
buscando esses treinamentos
telepresenciais para qualificação
de colaboradores. São mais de
15 cursos com carga horária de
oito horas, dividida em duas ho-
ras diárias, de segunda a quinta-
feira. Entre as opções mais pro-
curadas está o treinamento em
5G, que já teve várias turmas,
além de IPV6, Machine Learnng,
Redes IP de Nova Geração, Pro-
fibus e Profinet, entre outros. Os
interessados devem acessar a
página www.inatel.br/extensao
para consultar as opções de trei-
namento, datas e inscrição. Dois
dias antes do iníco do curso, os
inscritos recebem os dados de
acesso por e-mail. *Fonte: site
do Inatel. ve

Brasil recebe aval da OCDE em
recomendações na área de C&T

A Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) reconheceu a ade-
são brasileira a uma declaração e
cinco recomendações da entida-
de na área de ciência e tecnolo-
gia. A decisão atesta que políti-
cas adotadas pelo Brasil no setor
estão alinhadas aos princípios,
diretrizes e práticas requeridos
pela organização por meio des-
ses instrumentos.

A declaração aprovada trata
da cooperação internacional em
ciência e tecnologia para o de-
senvolvimento sustentável. Já
as recomendações são: quadro
geral de princípios para a coo-
peração internacional em ciência
e tecnologia; acesso a dados de
pesquisa oriundos de financia-
mento público; princípios para
facilitar a cooperação internaci-
onal em tecnologia envolvendo
empresas; governança de ensai-
os clínicos; e garantia de quali-
dade em testes genéticos mole-
culares.

Em maio de 2017, o governo
brasileiro solicitou o início do
processo de adesão como mem-
bro na organização. Antes da
aceitação, as nações precisam se
adaptar a uma análise da legisla-
ção e políticas em diversas áre-
as. Até aqui, o Brasil está apto
em 90 dos 252 instrumentos de
referência da instituição, o que
dá 35% do total. É o país não
membro que mais aderiu a ins-
trumentos da organização.

A adesão do Brasil à OCDE
permite ao país participar e in-
fluenciar nas decisões da orga-
nização, ampliar a troca de expe-
riências com países membros, di-
vulgar políticas públicas brasi-
leiras bem sucedidas, além de
assimilar as melhores práticas
globais em políticas públicas.

O papel do Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovações
nesse processo foi analisar o
conteúdo dos documentos, ve-
rificar a compatibilidade entre os
dispositivos e a legislação naci-
onal, bem como se as recomen-
dações e princípios se adequa-
vam às políticas públicas de ci-
ência, tecnologia e inovações
executadas pelo país.

A OCDE é um organismo in-
ternacional fundado em dezembro
de 1961 com o objetivo de promo-
ver “políticas melhores para vidas
melhores”, com foco na melhoria
da governança global por meio da
promoção do diálogo, da identifi-
cação de boas práticas internaci-
onais e de solução para proble-
mas comuns nas mais diversas
áreas de políticas públicas. Atual-
mente, conta com 36 países-mem-
bros, além de ter com a participa-
ção de diversos países não mem-
bros em suas discussões.*Fonte:
site do MCTI.

A adesão do Brasil à
OCDE permite ao
país divulgar
políticas públicas
brasileiras bem
sucedidas, além de
assimilar as
melhores práticas
globais em
políticas públicas

Governo decreta cooperativismo
na agricultura familiar

O governador Romeu Zema
assinou nesta quinta-feira (02),
por meio de videoconferência, o
Decreto 47.999, que regulamenta
o Programa Estadual de Coope-
rativismo da Agricultura Familiar
e Agroindústria de Minas Gerais,
o Cooperaf-MG. Em 2019, as coo-
perativas representaram 10,2%
do PIB do agronegócio no esta-
do.

Entre os principais objetivos
do programa, que será coordena-
do pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Seapa), destaca-se o
apoio à organização dos trabalha-
dores rurais em economia famili-
ar e das cooperativas da agricul-
tura familiar e da agroindústria, o
que inclui ações de formação, fo-
mento, crédito, assistência técni-
ca e extensão rural.

Zema lembrou que mais uma
pauta importante do agronegócio
avança na sua gestão, já que o
assunto é discutido desde 2017.
Para o governador, isso demons-
tra que sua administração está
empenhada na simplificação da
vida de quem produz, gera em-
prego e paga impostos.

“Estamos dando mais um
passo com a assinatura deste
decreto. É preciso olhar para
quem realmente necessita: o pe-
queno produtor, que é aquele que
não tem escala para comprar e
para vender. Dessa forma, forta-
lecemos ainda mais a agricultura
no estado”, afirmou.

Para a secretária de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Ana Valentini, o decreto
incentivará a formação das coo-
perativas de agricultura familiar e
agroindústria em Minas. “No ano
passado, durante a crise no pre-
ço do café, os produtores que

estavam organizados por meio de
cooperativas conseguiram atra-
vessar o período com mais tran-
quilidade. Isso demonstra a for-
ça do setor”, ressaltou.

O presidente do Sindicato e
Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais (Ocemg),
Ronaldo Scucato, lembrou que as
gigantes do cooperativismo são
compostas por pequenos produ-
tores. “Na Cooxupé, por exemplo,
que é a maior cooperativa de café
do mundo, 85% dos cooperados
são pequenos. Sozinhos, eles
não conseguiriam colocar um
grão de café na Europa, Ásia e
Oceania ”, disse.

O diretor técnico do Sebrae
Minas, João Cruz Reis Filho, lem-
brou que onde o cooperativismo
vai bem, a economia está aqueci-
da. “Minas Gerais é um exemplo
de governança no setor. Fortale-
cer o cooperativismo é potenci-
alizar o desenvolvimento econô-
mico”, lembrou.

O deputado federal e presi-
dente da Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do Esta-
do de Minas Gerais, Vilson Luiz
da Silva, destacou o trabalho de-
senvolvido pelo Governo de Mi-
nas. “A equipe entendeu nossas
necessidades na construção do
decreto. Hoje é um dia para co-
memorar”, afirmou.

Estiveram presentes, ainda,
na solenidade virtual o secretá-
rio adjunto de Desenvolvimento
Econômico (Sede), Fernando
Passalio; o subsecretário de De-
senvolvimento Regional, Dou-
glas Cabido; o diretor-presiden-
te da Emater-MG, Gustavo Later-
za; a presidente da Epamig, Nilda
de Fátima; o diretor-geral do
IMA, Thales Almeida; entre ou-
tros. *Fonte: Agência Minas. ve
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“Arraiá Dendicasa”

Esse ano, a tradicional Festa Junina do Colé-
gio Tecnológico Delfim Moreira, aconteceu no dia
20 de junho, dentro da casa dos nossos alunos.
Tudo foi preparado com muito carinho pelas fa-
mílias. Durante as aulas online, os professores
trabalharam o tema Festa Junina dentro da in-
terdisciplinaridade dos conteúdos.   Usando as

ferramentas digitais e redes sociais incentivaram os
alunos no desenvolvimento de vídeos e convites in-
terativos, confecção de bandeirinhas, balões e ou-
tros enfeites. As crianças e também os funcionários
do Colégio que todos os anos esperam por essa
festa danada de boa, enfeitaram um cantinho da
casa para a hora da dança e também foram para a

cozinha ajudar a preparar as deliciosas comidas
típicas juninas. Não faltaram os pastéis de fari-
nha, pipoca, beijo quente e o arroz doce. Depois
de tudo pronto, chegou a hora de dançar a qua-
drilha! Que festa linda! Viva Santo Antônio! Viva
São João! E viva São Pedro! Confira os melho-
res momentos!

Do Colégio Tecnológico Delfim Moreira


