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Inatel Online ofe-
recerá webinars
com grandes no-
mes do mercado

PÁGINA 7

Mais conectado do que
nunca às necessidades do
mercado, o Inatel On Line irá
transmitir um webinar por mês
com temas ligados às Trilhas
de Capacitação e cursos em
destaque na plataforma. Os
webinars farão parte do con-
teúdo gratuito e aberto a to-
dos, sempre com profissio-
nais de renome em suas áre-
as de atuação. Para abrir com
chave de ouro a sequência de
encontros virtuais, o convida-
do será Fernando Dolabela,
com o tema Educação em-
preendedora: a maneira de
impulsionar a inovação e fo-
mentar soluções criativas, no
dia 25 de agosto. A atividade
marcará o lançamento do cur-
so “Viagem Empreendedora
com Fernando Dolabela”.

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

Editorial
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A pandemia do novo
coronavírus poderá servir
como reflexão no sentido
de que o modelo de socie-
dade (ocidental) em vigor
está exaurido – social e
ambientalmente. Espera-
se que desta mazela e suas
consequências seja posta
à mesa uma nova propos-
ta para o mundo e a hu-
manidade. É uma espe-
rança. E que infelizmente
neste oitavo e frio mês des-
te ano para se esquecer
está se desbotando. A pan-
demia já está entronizada
no cotidiano e a força do
dinheiro se impôs mais do
que as causas humanitári-
as. O absurdo retorno do
futebol no Brasil é um
exemplo disso. Políticas de
isolamento enfraquecidas,
é nítido que a doença
“passeia” livremente pelo
país – sem tréguas.

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

Humberto
Azevedo
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Para findar o crescimen-
to de uma espécie reinven-
tada do integralismo com
seus gritos de anauê e que
se desenvolviam a plenos
pulmões num fascismo tu-
piniquim orgânico que co-
meçava a tomar conta de
parte da sociedade pátria,
os donos dos vários brasis
iniciaram um movimento
recente para brecar a
“marcha da insensatez”
disparada nas jornadas de
maio de 2013 e que fez o
até então Brasil que se im-
punha aos olhos do mundo
como novo modelo de de-
senvolvimento se desfazer
num frágil castelo de areia.
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Que o exemplo todos tomem
desta verdade madura
enxerga mais longe o homem
que tem estudo e cultura
Thalma Tavaves
São Simão (SP)

Bendigo quem nos caminhos
pregando o amor entre irmãos
têm mãos que se fazem ninho
para aquecer outras mãos
Pedro Ornellas
São Paulo (SP)

Eu sempre lutei sentindo
nesta arena em que se vive
a mão de Deus dirigindo
cada conquista que eu tive
Vanda Queiroz
Curitiba (PR)

Árvore seca cinzenta
guardas restos de beleza
galhos gemem quando venta
é saudade com certeza
Lourdes Trindade
Araucária (PR)

O Encanto
da Trova

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

DA AGÊNCIA MINAS

Unidades de conservação reforçam
cuidados contra incêndios florestais

O cuidado com as unidades
de conservação administradas
pelo Governo de Minas, por meio
do Instituto Estadual de Flores-
tas (IEF), está sendo reforçado
durante o período crítico de in-
cêndios florestais. Além das já
rotineiras manutenções em tri-
lhas, aceiros, estradas e áreas de
vegetação, os funcionários dos
locais têm participado de ativida-
des com as equipes da Força-Ta-
refa Previncêndio e Corpo de
Bombeiros.

Além disso, trabalhos de edu-
cação ambiental com comunida-
des do entorno sobre os riscos
de queimadas, instalação de fis-
calização preventiva e monitora-
mento em áreas de recorrência de
incêndios também foram reforça-
dos. Todas as atividades visam a
prevenção e o combate ao fogo e
têm sido realizadas conforme as
medidas sanitárias determinadas
pela Secretaria de Estado de Saú-
de de Minas Gerais (SES-MG)
para proteção dos servidores.

O objetivo é melhorar o de-
sempenho alcançado em 2019,
quando o Estado conseguiu re-

duzir em 21%, de acordo com a
média histórica, a área total con-
sumida por incêndios florestais
no interior das unidades de con-
servação. “O resultado do último
ano nos mostra que tivemos gran-
de efetividade no combate com
brigadistas, monitores, agentes
de parques, equipe da Força-Ta-
refa Previncêndio e de todos os
parceiros”, frisa o diretor-geral do
IEF, Antônio Malard.

No Parque Estadual Mata do
Limoeiro, em Ipoema, distrito de
Itabira na região Central, uma das
principais apostas é o estreita-
mento das relações com a comu-
nidade. De acordo com o gerente
Alex Amaral, desde o início de
junho, os funcionários visitaram
mais de 80 residências de vilare-
jos que estão ao redor do Mata
do Limoeiro. Foram distribuídos
panfletos alertando sobre o cui-
dado que a população deve ter
com a unidade de conservação.

“É um processo fundamental
trazer a comunidade para a rotina
da unidade de conservação. Alia-
do a isso, com a educação ambi-
ental conseguimos levar à popu-

lação a importância do parque e
os riscos que as áreas de vegeta-
ções correm neste período”, con-
ta Amaral. Segundo o diretor, a
parceria com uma brigada de vo-
luntários da região também vai au-
xiliar neste período. “A ideia é que
o parque forneça alguns materiais
mais comuns utilizados no com-
bate aos incêndios, como abafa-
dores e chicotes”, reforça.

Em Uberlândia, no Triângulo
Mineiro, uma série de medidas foi
adotada pela equipe do Parque
Estadual do Pau Furado. Além de
rondas preventivas diárias nos tre-
chos mais críticos em relação aos
incêndios, a equipe construiu um
aceiro no entorno do complexo
administrativo da unidade, insta-
lou placas orientando a popula-
ção sobre a restrição em alguns
locais e contou com uma vistoria
técnica do Corpo de Bombeiros.

“Essa vistoria nos ajudou a
pensar melhor o combate, veri-
ficando locais em que é possí-
vel a captação de água com di-
ferentes veículos. Foi uma vis-
toria de planejamento de ações”,
comenta o gerente do parque,

Guilherme de Oliveira.
A participação da comunida-

de também ajuda na prevenção
das queimadas. Foi disponibiliza-
do um contato de Whatsapp (34
3232-5622) para que moradores
do entorno possam enviar infor-
mações. “Algumas ocorrências
acontecem após o turno de tra-
balho da equipe do parque. Em
alguns casos, a comunidade iden-
tifica o incêndio antes da gente,
o que gera uma comunicação mais
rápida, evitando que se torne
uma ocorrência de grandes pro-
porções”, acrescenta o gerente.

Na Região Norte de Belo Ho-
rizonte, o Parque Estadual Serra
Verde também estreitou o relaci-
onamento com os moradores de
bairros vizinhos, por meio das re-
des sociais. Gerente da unidade,
André Santana revelou que as
áreas de maior incidência de fo-
cos de queimadas no parque re-
cebem uma atenção maior neste
período. Mesmo com o teletraba-
lho, funcionários do parque man-
tiveramo  monitoramento de todo
o território para inibir a prática de
crimes ambientais.

Glamour do Vale: Mostra de
Dança de Ândrea Falsarella

Sindvel traz boas notícias para o
Vale da Eletrônica

PÁGINA 5

Semana de Biomédica debate
desafios impostos pela pandemia
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Cultura lança material educativo
sobre os 300 anos de Minas
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Colégio Tecnológico traz novidades
para o segundo semestre
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Inatel integra programa de
desenvolvedores do Google
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PÁGINA 3

Minas investe em ampliação
da testagem para Covid-19
A partir da próxima semana, Saúde passará a utilizar amostras de saliva para diagnóstico

Como forma de ampliar os
mecanismos de combate ao
coronavírus em Minas Gerais,
a Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MG) começou a
orientar os profissionais da
rede de assistência sobre uma
nova forma do teste RT-PCR,
realizado por meio da coleta
de saliva. A novidade foi anun-
ciada pelo secretário de Esta-
do de Saúde de Minas Ge-
rais, Carlos Eduardo Amaral,
durante coletiva virtual realiza-
da nesta quinta-feira (20), em
Belo Horizonte. A nova for-
ma de testagem é encabeça-
da pela coordenação estadu-
al de Laboratório e Pesquisa
da SES-MG.

O secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais,
Carlos Eduardo Amaral durante coletiva de imprensa.
(Imagem: Rede Minas).

A aluna do quarto período de Engenharia de Sof-
tware do Inatel, Luiza Mendes, foi escolhida para
ser a representante ou “lead” do DSC.
(Foto: Inatel).
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Reprodução na íntegra da Ata no 2.009, Reunião Ordinária de 10 de agosto de 2020.
Ata nº 2.009 – Aos 10 (dez) dias do mês de
agosto de 2020 (dois mil e vinte), em sua
sede própria – o Paço Legislativo “Antônio
Procópio da Costa” – sito à Praça Expedici-
onário Maurício Adami, nº 22, reuniu-se or-
dinariamente a Câmara Municipal, sob a pre-
sidência do vereador Profº. Aldo Ambrósio
Morelli. Constatada, através da assinatura da
lista de presença verificou-se a ausência do
vereador Marcos Azevedo Moreira (Tatinha),
presentes os demais vereadores e vereado-
ras. Dando início à reunião, o senhor presi-
dente declarou 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 2008/2020 foi
aprovada por unanimidade dos presentes.
Fazendo uso da palavra o senhor Presidente
da Câmara, Profº. Aldo Ambrósio Morelli,
justificou a ausência do vereador dizendo: “O
Vereador Marcos Azevedo Moreira, não
pode estar presente na reunião devido a pro-
blemas de saúde na família.” DELIBERA-
ÇÃO SOBRE AS SEGUINTES PROPO-
SITURAS: Dando prosseguimento o senhor
presidente Profº Aldo Ambrósio Morelli, so-
licitou ao secretário da Mesa Diretora para
dar continuidade a leitura das seguintes indi-
cações e Requerimentos: Indicação n° 086/
2020 de 6/8/2020, de autoria do vereador
Pr. Fábio de Souza Amarins, que após apre-
sentar justificativas, indica ao senhor prefeito
municipal: “a) Na Rua das Rosas, Bairro
Recanto das Margaridas (nas proximidades
da Pracinha, Rua das Palmas); b) Na Rua 3,
no Bairro Pedro Sancho Vilela (um pouco
acima da Igreja Pentecostal); c) Na Rua das
Hortênsias (próximo à ‘Escola Municipal Dr.
José Ribeiro do Carvalho); d) Na Rua das
Dálias (um pouco abaixo da Igreja Presbite-
riana); e) Na Av. Embaixador Bilac Pinto nas
proximidades da ‘Loja do Riquinho’; f) Pin-
tura de faixas de pedestres em frente à ‘Es-
cola Municipal Dr. José Ribeiro de Carvalho
e colocação de placas de sinalização, infor-
mando as proximidades da Escola.” Indica-
ção n° 087/2020 de 6/8/2020, de autoria da
vereadora Maria Aparecida de Paula, que
após apresentar justificativas, indica ao se-
nhor prefeito municipal: “a necessidade da
Prefeitura Municipal, através da Secretaria

Municipal de Obras e Desenvolvimento Ur-
bano, disponibilizar com urgência, um cami-
nhão e uma Retroescavadeira, bem como
aumentar o número de funcionários, para atu-
arem exclusivamente nos serviços e conser-
vação da limpeza das vias públicas dos bair-
ros São João, Pedro Sancho Vilela, Santa
Felicidade, Margaridas, São Roque, Baracat,
José Gonçalves Mendes, Dr. Luiz Rennó
Mendes e São Benedito.” Indicação n° 088/
2020 de 6/8/2020, de autoria do vereador
Giácomo Henrique Costanti, que após apre-
sentar justificativas, indica ao senhor prefeito
municipal: “a necessidade urgente de instala-
ção de faixas elevadas de pedestres nos cru-
zamentos das ruas Cel. Francisco Palma e
Cel. Joaquim Inácio, para atendermos aos
inúmeros pedidos dos moradores e transe-
untes dessas importantes vias públicas do
nosso Município.” Indicação n° 089/2020 de
6/8/2020, de autoria do vereador Giácomo
Henrique Costanti, que após apresentar jus-
tificativas, indica ao senhor prefeito munici-
pal: “a necessidade da Prefeitura Municipal,
através da Secretaria Municipal de Transpor-
te, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urba-
na, entrar em contato com a empresa SAR-
TASA, para avaliar a possibilidade de insta-
lar na Nova Cidade “Jefferson Gonçalves
Mendes – Jeffinho”, um ponto de recarga dos
cartões de transporte, pois 90% dos usuári-
os são daquela mencionada região.” Indica-
ção n° 090/2020 de 5/8/2020, de autoria do
vereador Pr. Flávio de Castro Barbosa, que
após apresentar justificativas, indica ao se-
nhor prefeito municipal: “a necessidade urgen-
te de se colocar faixas elevadas de pedestres
ou redutores de velocidade nos pontos de
maior fluxo de pedestres em toda a extensão
da Rua Loreto Garcia (principalmente em
frente a praça da criança e à FAI), para a
tendermos aos inúmeros pedidos dos mora-
dores e transeuntes dessa importante via pú-
blica do nosso Município.” Requerimento n°
10/2020 de 6/8/2020, de autoria do verea-
dor Vagner Fernandes Mendes (Gamarra),
que após apresentar justificativas, requer ao
senhor Prefeito Municipal as seguintes infor-
mações: “a) Por que a obra da passarela da
ponte está parada? Qual a data de reinício e
conclusão da obra? b) Já foi realizada algu-

ma parcela do pagamento? Enviar compro-
vantes e cópia do contrato.” Requerimento
n° 11/2020 de 5/8/2020, de autoria do vere-
ador Vagner Fernandes Mendes (Gamarra),
que após apresentar justificativas, requer ao
senhor Prefeito Municipal as seguintes infor-
mações: “1. A Prefeitura Municipal tem um
órgão ou um servidor dedicado a fiscalizar as
ações e obras da Copasa em Santa Rita do
Sapucaí? 2. Nos últimos três anos quantas
autuações/notificações/multas foram aplicadas
contra a Copasa? Favor enviar para aprecia-
ção todas as autuações/notificações/multas,
ainda que de forma digitalizada. 3. Os crimes
ambientas praticados pela Copasa em nossa
cidade são registrados pela fiscalização mu-
nicipal? 4. É de conhcimento desta Casa que
tramita na justiça um processo movido pelo
Município contra a Copasa, onde se questio-
na o não tramamento adequado do esgoto.
Em que fase e encontra esta ação judicial?
Favor enviar para apreciação cópia integral
do processo, ainda que de forma digitaliza-
da. 5. Nos últimos três anos o Município de
Santa Rita do Sapucaí recebeu algum recur-
so/aporte financeiro da Copasa? Em caso
positivo, favor enviar para apreciação cópias
dos convênios/contratos, ainda que de forma
digitalizada.” Posta em discussão e votação,
as indicações de números 086, 087, 088, 089
e 090/2020, bem como os Requerimentos de
números 10 e 11/2020, foram aprovados por
unanimidade dos presentes. RECEBIMEN-
TO DO SEGUINTE PROJETO: Dando
prosseguimento o senhor Presidente da Câ-
mara vereador Profº. Aldo Ambrósio More-
lli, solicitou ao secretário da Mesa Diretora
para fazer a leitura do Projeto de Lei nº 018A/
2020 de 4 de agosto de 2020, de autoria das
Vereadoras Maria Aparecida de Paula (Cida),
Cibele Maria da Silva e do Vereador Fábio
de Souza Amarins (Pastor Binho), que “Dis-
põe sobre a divulgação do serviço de Disque
Denúncia Nacional de Violência contra a
Mulher, no âmbito do Município de Santa Rita
do Sapucaí/MG, e dá outras providências.”
Posto em discussão e votação o Projeto de
Lei nº 018A/2020, foi recebido pelo Plená-
rio por unanimidade dos presentes, que fica-
rá a cargo da Comissão de Finanças, Justiça
e Legislação para análise e emissão do res-

pectivo parecer. Dando prosseguimento, o
senhor Presidente da Câmara, Profº. Aldo
Ambrósio Morelli, nomeou o Vereador Rei-
naldo de Cássia Amaral - CIDADANIA,
como Presidente “ad hoc” e o Vereador Be-
nedito Tobias - DEM, como Relator “ad hoc”
na Comissão de Finanças para substituírem
nesse ato as Vereadoras Maria Aparecida de
Paula - CIDADANIA e Cibele Maria da Sil-
va - DEM; uma vez que as mencionadas Ve-
readoras são autoras do Projeto de Lei nº
018A/2020. VOTAÇÃO DO SEGUINTE
PROJETO: 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 o Pro-
jeto de Lei nº 017A/2020 de 30 de julho de
2020, de autoria do Vereador Miguel Garcia
Caputo, que “Dá denominação a logradouro
público da cidade e contém outras providên-
cias.” É preciso registrar que o Projeto de
Lei nº 17A/2020, dá denominação a Rua 22,
localizada no conjunto habitacional Dr. Luiz
Rennó Mendes, em Santa Rita do Sapucaí,
MG, passa a denominar-se “Rua Jornalista
Rubens Francisco Carvalho.” Posto em dis-
cussão e votação o Projeto de Lei nº 017A/
2020 foi aprovado por unanimidade dos pre-
sentes. É preciso deixar registrado que TO-
DOS os pronunciamentos proferidos duran-
te a reunião ficaram gravados fonografica-
mente 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 Municipal
(www.santaritadosapucaí.mg.leg.br), em cum-
primento à Portaria nº 35/2013. Para cons-
tar, eu, João Baptista de Faria, secretário ge-
ral da Câmara Municipal, lavrei a presente
Ata que, se aprovada, vai por mim subscrita
e assinada pelo Secretário da Mesa Direto-
ra, vereador Profº. João Paulo Sampaio e pelo
senhor presidente da Câmara Municipal, ve-
reador Profº. Aldo Ambrósio Morelli.
*******Aldo Ambrósio Morelli - Presidente
da Câmara Municipal de Santa Rita do Sa-
pucaí. João Paulo Sampaio - Secretário  da
Mesa Diretora. João Baptista de Faria -
Secretário Geral da Câmara Municipal.
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Como forma de ampliar os me-
canismos de combate ao corona-
vírus em Minas Gerais, a Secreta-
ria de Estado de Saúde (SES-MG)
começou a orientar os profissio-
nais da rede de assistência sobre
uma nova forma do teste RT-PCR,
realizado por meio da coleta de
saliva. A novidade foi anunciada
pelo secretário de Estado de Saú-
de de Minas Gerais, Carlos Eduar-
do Amaral, durante coletiva virtu-
al realizada nesta quinta-feira (20),
em Belo Horizonte.

A nova forma de testagem é
encabeçada pela coordenação es-
tadual de Laboratório e Pesquisa
da SES-MG, um grupo que conta
com a participação de represen-
tantes da Funed, Hemominas,
Fundação Oswaldo Cruz e Centro
de Referência em Saúde do Tra-
balhador de Belo Horizonte (Ce-
rest). Segundo o secretário, o prin-

cipal objetivo da SES-MG é com-
parar as formas de coleta do tipo
swab, em que utiliza-se uma espé-
cie de cotonete, e a forma de cole-
ta por meio da saliva.

“Nós validamos que o uso da
saliva tem a mesma confiabilida-
de que o uso do swab. Além dis-
so, a coleta por meio da saliva é
mais simples, não interfere no tem-
po para processamento do exa-
me e é mais confortável para quem
passa pelo o exame. Como não
haveria mais necessidade do
swab, aumenta a chance de po-
dermos, num tempo mais curto,
expandir a indicação para coleta
do exame”, explicou o secretário.

Média móvel
De acordo com o boletim epi-

demiológico desta quinta-feira
(20/8), Minas Gerais registrou,
até o momento, 185.062 casos

confirmados da covid-19 e 4.543
óbitos. Amaral destacou que dos
107 óbitos confirmados pela
SES-MG nas últimas 24 horas,
cerca de 80% aconteceram nos
últimos 15 dias. “E 20% são óbi-
tos antigos, que estão sendo
atualizados. Isso sinaliza que
estamos conseguindo manter
uma taxa de atualização razoável
e o momento de transição pra o
Sivep-Gripe já está finalizando”,
completou o secretário.

Atualização
Com mais de 60% do Estado

aderido ao plano Minas Consci-
ente,  o secretário adjunto de
Desenvolvimento Econômico
Fernando Passalio apresentou o
balanço atualizado das ações.
“Até o momento, o plano conta
com a adesão de 535 municípios.
Esse quantitativo representa mais

ve

A pandemia da Covid-19 é um
desafio sob todos os aspectos e,
sem dúvida, um dos maiores já
colocados ao homem. Desde o
início do ano, o vírus alterou a
rotina em todo o mundo. Exigiu
novos hábitos, mexeu com as
emoções em escala planetária e
trouxe para conversas cotidianas
e para o noticiário um conjunto
de palavras até então pouco uti-
lizadas. São os vocábulos que
nos permitem decodificar e enten-
der a pandemia.

Para ajudar a população a en-
tender a doença e seus sintomas,

além das medidas usadas na pre-
venção e no tratamento, a Secre-
taria de Estado de Saúde de Mi-
nas Gerais (SES-MG) desenvol-
veu o Dicionário da Pandemia.

A ideia é traduzir termos téc-
nicos, especializados, para que
sejam compreendidos por todos.
“Acreditamos que não basta ter
acesso à informação. É preciso
entendê-la para utilizá-la da me-
lhor forma. Nossa intenção, ao
desenvolver este dicionário, é
fornecer aos mineiros todas as
ferramentas para que eles se ori-
entem durante a pandemia”,
aponta o secretário de Estado de
Saúde de Minas Gerais, Carlos
Eduardo Amaral.

Especialistas em Saúde da
SES-MG destacam: no cenário em
que ainda não há vacina para a
Covid-19, a informação, aliada aos
protocolos de prevenção, como
higiene constante das mãos com
água e sabão, uso de álcool em
gel e de máscaras de proteção,
além de respeito ao distanciamen-
to social, são as recomendações
indicadas para evitar a infecção. E
que podem salvar vidas.

As academias de ginástica
terão protocolos de reabertura na
Onda Amarela do plano Minas
Consciente, criado pelo governo
estadual para garantir a retoma-
da segura das atividades econô-
micas. Inicialmente, a previsão era
que esses estabelecimentos só
entrassem em funcionamento na
Onda Verde, quando estão libe-
radas atividades não essenciais
com alto risco de contágio.

A flexibilização foi deliberada
na última  terça-feira (18) pelo Co-
mitê Executivo, que analisou o ce-
nário atual da pandemia e identi-
ficou a possibilidade de anteci-
par a reabertura do setor. Mesmo
assim, o funcionamento comple-
to desses estabelecimentos só
será permitido na Onda Verde e
os protocolos da Onda Amarela
serão mais restritivos.

O governador Romeu Zema
destacou que a decisão conside-
rou, principalmente, a saúde dos
mineiros e que as regras de higiene
e distanciamento serão criteriosas.

“O nosso Comitê, juntamen-
te com a Secretaria de Saúde, está
definindo protocolos para a rea-
bertura gradual, e com muito cri-
tério, das academias de ginásti-
ca. O protocolo vai exigir, por
exemplo, distanciamento mínimo
entre os frequentadores, agenda-
mento para garantir que não haja
lotação superior àquela conside-
rada segura, e também higieniza-
ção bem rígida dos equipamen-
tos, para evitar a transmissão por
meio das superfícies”, afirmou.

Economia
Zema lembrou ainda que 20%

das academias do Brasil estão em
Minas Gerais, o que aponta para
a relevância econômica do setor.
“São 7 mil unidades em todo o
estado, sendo que 800 delas es-
tão em BH. Então, consideramos
uma boa notícia essa possibilida-
de de reabertura segura. Mas vale
lembrar que ainda não podemos
baixar a guarda. Toda medida de
segurança se faz necessária: o

Minas Consciente terá protocolo
para academias e agências
DA AGÊNCIA MINAS

Secretaria de Saúde cria
dicionário da Covid-19
DA AGÊNCIA MINAS

de 12 milhões de mineiros impac-
tados”, informou Passalio.

Ainda de acordo com o se-
cretário adjunto, esta semana o
Comitê Extraordinário da Covid-
19 decidiu que a macrorregião
Leste avança para a onda amare-
la. Até o momento, as macrorre-
giões com maior adesão são a
Centro Sul, com 47 municípios
aderidos de um total de 51; a Su-
deste, com 73 de um total de 94; a
região Leste, com 47 de um total
de 51; e a Noroeste, com 19 cida-
des aderidas de um total de 33.

“O plano nessas regiões é
uma ação padronizada pratica-
mente em todo o bloco. É impor-
tante frisar que nas macrorregi-
ões onde há uma maior adesão
ao Minas Consciente, os indica-
dores epidemiológicos têm dado
sinais claros de eficiência”, con-
cluiu Passalio.

O secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral (esq.) durante coletiva de imprensa.

Imagem: Rede Minas.

uso de máscara, o distanciamen-
to, a higienização. Não vencemos
a guerra, temos muitas batalhas
pela frente. Conto com a postura
zelosa do povo mineiro, que pos-
sibilitou que tivéssemos, hoje, a
menor taxa de óbitos do Brasil”,
disse.

Agências de viagem
Outra mudança deliberada

pelo Comitê Executivo foi a trans-
ferência também das agências de
viagem da Onda Verde para a
Onda Amarela do plano. O grupo
considerou que a atividade não
tem risco de grandes aglomera-
ções, além de serem importantes
para garantir viagens de negóci-
os e o fortalecimento de outras
cadeias produtivas, como aero-
portos, hotéis e pousadas.

O governador Romeu Zema
também avaliou que a abertura das
agências permitirá que as pesso-
as programem viagens futuras.

“Muitas pessoas já preten-
dem programar seus passeios,
para quando eles forem possí-
veis, e, por isso, as agências são
tão importantes. Além de serem
grandes geradoras de empre-
go”, explicou, lembrando ainda
que já é possível a venda on-
line de pacotes.

As mudanças definidas pas-
sam a valer a partir do próximo
sábado (22/8), após a publicação
no Diário Oficial. Além de discu-
tir as deliberações sobre acade-
mias e agências de viagem, o Co-
mitê Extraordinário Covid-19 de-
cidiu, na reunião desta quarta-fei-
ra (19/8), o avanço da macrorre-
gião de Saúde Leste para a Onda
Amarela do Minas Consciente. A
decisão se deve à baixa ocupa-
ção de leitos e tendência nítida
de melhora nos indicadores. As
demais macrorregiões serão man-
tidas nas ondas definidas na últi-
ma semana. Até esta quarta-feira,
61,7% dos municípios mineiros
(527) aderiram ao plano Minas
Consciente, impactando 12,8 mi-
lhões de pessoas. ve

Governo de Minas investe em
ampliação da testagem para Covid-19
DA AGÊNCIA MINAS

A ideia é traduzir
termos técnicos,
especializados, para
que sejam compre-
endidos por todos

ve



4 EDIÇÃO 1.244
22 DE AGOSTO DE 2020SociaisO VALE DA

ELETRÔNICA

Classificados

Mostra de dança
Todos nós estamos nos reinventando, nos adaptando para seguir-
mos com nossas vidas, e com a Academia de Dança Ândrea Falsare-
lla não esta sendo diferente.  Amanhã, dia 23, a academia apresenta a
“Mostra de Dança”. Não perca a live que irá ao ar às 19h que aconte-
cerá pelas redes sociais You tube, instagram e Facebook. Então já
sabe, todo mundo ligadinho pra apreciar as belezas que são sempre
tradicionais nesta academia. Parabéns pela iniciativa.

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
A sempre alegre, alto estral e linda Lúcia Helena Pinto Capistrano, no
dia 18 de agosto, colheu mais um rosinha no jardim da vida. Ela que
adora uma comemoração, devido a atual situação esse ano ela não
pode receber os amigos e familiares para brindar a data como gosta,
mas nem por isso deixou de receber o carinho de todos que usaram das
redes sócias para parabeniza-lá. Parabéns Lucinha querida. ve

Formatura
Aconteceu no dia 20 de agosto, virtualmente, a colação de grau da
turma de música 2019 do instituto de Artes da Unesp. O jovem santa-
ritense Eduardo Oliveira estava entre os formandos. Ele formou com
especialização em órgão de tubos. Um misto de emoções, silêncio,
discursos recheados de vida, de força, ciclos que finalizam, ciclos que
começam diante da incerteza do momento, mas com a certeza de já ser
um vencedor. Parabéns Eduardo, sucesso na carreira.

DR. THIAGO CAVALCANTI
R. KALLÁS
CRO - MG CD 37.908

CIRURGIÃO DENTISTA
IMPLANTODONTIA / ORTODONTIA

Santa Rita do Sapucaí (MG)
Rua Cel. Joaquim Neto, 221 - Centro

Tels.: (35) 3471-1077 / 3471-2381

tkallas82@hotmail.com

Anuncie
aqui

Fotos: Acervos pessoais. Imagem: Reprodução.

Cultura lança material educativo
sobre os 300 anos de Minas
DA AGÊNCIA MINAS

A exposição em homenagem
aos 300 anos de história do esta-
do,  “Várias Minas: encruzilhada
de histórias”, acaba de chegar
também à rede de ensino por meio
do Caderno de Atividades, mate-
rial de conteúdo educativo dis-
ponibilizado pela Secretaria de Es-
tado de Cultura e Turismo de
Minas Gerais (Secult). Lançado
nesta semana, o material vai con-
tribuir com as atividades dos mi-
lhares de professores e profes-
soras do estado, além de ampliar
o alcance das comemorações pe-
los 300 anos de Minas Gerais.
Organizado em  cinco eixos temá-
ticos, o material teve o primeiro
volume lançado nessa quinta-fei-
ra (20/8). Os outros quatro cader-

nos serão publicados de agosto
a dezembro, acompanhando a te-
mática da exposição, que explora
o acervo do Arquivo Público Mi-
neiro (APM), do Museu Mineiro
e da Biblioteca Pública Estadual.
Ao destacar itens da exposição
“Várias Minas: encruzilhada de
histórias”,  a publicação tem o ob-
jetivo de convidar os alunos a
refletirem sobre a história de Mi-
nas a partir de documentos, ma-
pas, fotografias, obras literárias,
quadros, pinturas, esculturas e
objetos do cotidiano. Para aces-
sar o material acesse
w w w. s e c u l t . m g . g o v. b r /
minas300anos. A iniciativa, idea-
lizada e produzida pela Superin-
tendência de Bibliotecas, Mu-

seus, Arquivo Público e Equipa-
mentos Culturais da Secult, traz
sugestões de atividades direcio-
nadas a alunos desde o ensino
fundamental até o ensino médio.
O tema do primeiro caderno é
“Formação do território e povoa-
mento das Minas”. A ideia é que
os conteúdos possam ser traba-
lhados de forma presencial ou
virtual e permanente, já que o
conteúdo sobre a história de Mi-
nas Gerais está inserido no currí-
culo escolar da rede estadual e
as propostas de atividades são
alinhadas às habilidades plane-
jadas na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). O material
apresenta, ainda, uma lista de bi-
bliografia complementar.

“Ângelo”, filme documentário, estreia na 9.a edição
da Mostra Ecofalante de Cinema
DA REDAÇÃO

O documentário de curta-me-
tragem Ângelo (Brasil, 28’, 2020),
filme da diretora Mariana Macha-
do, estreia na 9.a edição da Mos-
tra Ecofalante de Cinema, um dos
mais importantes eventos audio-
visuais sul-americanos dedica-
dos a temáticas socioambientais,
que acontecerá de 12 de agosto a
20 de setembro. Com uma progra-
mação inteiramente online e gra-
tuita, a mostra contará com a exi-
bição de 98 títulos de 24 países,
muitos deles inéditos no Brasil.
Ângelo está disponível online no
link: https://ecofalante.org.br/fil-
me/angelo Selecionado na cate-
goria Concurso Curta Ecofalan-
te, Ângelo concorrerá ao prêmio
de “Melhor Curta Ecofalante” e

“Melhor Filme Pelo Público”, este
com votações online. O docu-
mentário surgiu a partir de um
desejo antigo de Mariana Macha-
do em realizar um retrato fílmico
sobre seu avô Ângelo Barbosa
Monteiro Machado, renomado
cientista, professor de neuroana-
tomia e zoologia na Universida-
de Federal de Minas Gerais
(UFMG), dramaturgo, escritor,
ambientalista e entomólogo apai-
xonado por libélulas e borbole-
tas (ao longo de sua vida, des-
creveu 102 espécies novas de li-
bélulas, e seu nome foi incorpo-
rado a 27 seres vivos, como ho-
menagem de outros pesquisado-
res ao seu trabalho). O filme do-
cumentário começou a ser reali-

zado em março de 2018 e foi fina-
lizado no início de 2020. Ângelo
também acompanhou os resulta-
dos do processo de montagem da
diretora, viu o curta-metragem fi-
nalizado e gostou muito do resul-
tado. Afirmava que essa também
era uma forma de passar sua me-
mória para novas gerações, inclu-
sive para futuros netos e bisnetos.
Infelizmente, Ângelo Machado fa-
leceu no dia 06 de abril de 2020,
aos 84 anos, vítima de enfarte.
“Meu avô certamente iria ficar muito
contente com a estreia do filme nes-
ta mostra; ele que através da litera-
tura, da ciência e do ambientalismo
atuou em prol da conservação da
natureza.”. *Fonte: site da Acade-
mia Mineira de Letras.ve ve
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O supremo tribunal federal
julgou inconstitucional a co-
brança da taxa de incêndio
em Minas Gerais, segundo o
ministro Marco Aurélio Mello,
relator do processo essa dis-
cussão não é inédita, para a
suprema corte a cobrança da
taxa em São Paulo já foi dis-
cutida na oportunidade o mi-
nistro frisou que a manuten-
ção do corpo de bombeiros é
feita perante impostos não ca-
bendo a imposição da taxa.

Lilavati Oliveira -  a co-
brança da taxa de incêndio
em Minas Gerais foi julgada

inconstitucional pelo STF, o
Supremo Tribunal Federal o
julgamento da ação foi finali-
zado nesta segunda-feira, fo-
ram seis votos a quatro, ao
apresentar seu voto o relator
do processo o Ministro Mar-
co Aurélio Mello destacou
que a discussão não é nova
para a suprema corte, um
debate sobre o recolhimento
da taxa em São Paulo já foi
feito pelo STF, nessa análise
específica o ministro Marco
Aurélio Mello disse que a ma-
nutenção do corpo de bom-
beiros, órgão estadual e não

municipal é feita estritamen-
te ante os impostos, não ca-
bendo a criação de taxa. No
mês passado na audiência de
conciliação no tribunal de jus-
tiça de Minas Gerais sobre a
cobrança da taxa de incên-
dio no estado terminou sem
acordo, de um lado empresá-
rios reivindicaram o fim do tri-
buto e de outro o estado ar-
gumentou que o recurso ne-
cessário para cobrir despesas
de serviços de prevenção e
extinção de incêndios.

A taxa de incêndio foi cria-
da em 2004 em Minas Gerais,

Notícias boas para o Vale da Eletrônica

STF derruba cobrança
de taxa de incêndio

A Câmara dos Deputados
aprovou nessa terça-feira (18)
a Medida Provisória 958/20,
que dispensa os bancos públi-
cos de exigir de empresas e
de pessoas físicas uma série
de documentos fiscais na hora
da contratar ou renegociar
empréstimos. A matéria segue
para a análise do Senado.

Ao ser editada, em abril, o
governo federal argumentou
que a medida foi necessária
porque diversas empresas es-
tavam com dificuldades buro-
cráticas para terem acesso a
linhas de crédito oferecidas
pelo Banco do Brasil, pela
Caixa Econômica Federal e
pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) durante a pan-
demia de Covid-19.

Inicialmente prevista para
vigorar até setembro, o texto
do relator deputado Rubens
Bueno (Cidadania-PR), am-
pliou a data limite para 31 de
dezembro de 2020 ou até quan-
do durar o estado de calami-
dade pública provocada pela
Covid-19. As micro e pequenas
empresas terão prazo ainda
maior, de até 180 dias.

“[A MP] veicula, basica-
mente, medidas desburocrati-
zantes, no campo das exigên-
cias cadastrais para efeito de
concessão de crédito, sem
impacto per se nos balanços
das instituições financeiras e,
muito menos, nas contas pú-
blicas. Além disto, preza pela
transparência e isonomia, ao
dar publicidade às contrata-
ções e renegociações de ope-

rações de crédito que envol-
vam recursos públicos, possi-
bilitando, inclusive, o acompa-
nhamento e fiscalização das
operações que venham a ser
contratadas nestes novos mol-
des”, justificou Rubens Bueno.

As empresas estão dis-
pensadas de apresentarem os
seguintes documentos ao pe-
direm crédito a bancos públi-
cos: certificado de regularida-
de da entrega da Relação Anu-
al de Informações Sociais
(Rais); certificado de regulari-
dade com obrigações eleito-
rais; certidão negativa de dé-
bitos (CND) da dívida ativa,
desde que esteja em dia com
a Previdência Social.

Também estão dispensa-
dos o certificado de regulari-
dade com o Fundo de Garan-

Medida tinha sido incluída
em lista que começa a ser ana-
lisada hoje pelo Congresso,
mas não houve acordo. Para
especialistas, fim deste mode-
lo de tributação aumentaria o
desemprego e afetaria a com-
petitividade das empresas.

Diante do risco de derrota
no Congresso na votação do
veto presidencial à prorrogação
da desoneração da folha de
salários, líderes do governo
acertaram que a medida so-
mente deverá ser apreciada
pelos parlamentares no dia 2
de setembro. O veto número
276 que trata da desoneração,
havia disso incluído na lista que
será analisada na sessão do
Congresso marcada para hoje.
Mas segundo o líder do gover-
no na Câmara dos Deputados,
Ricardo Barros (PP-PR), ain-
da não foi possível construir
um acordo. Atualmente, 17
setores intensivos em mão de
obra são beneficiados pela
desoneração da folha, mas a
medida está prevista para aca-
bar no fim do ano. A desonera-
ção não significa que a empre-
sa deixa de pagar impostos,
mas apenas que adota outro
modelo de pagamento. Duran-
te a tramitação da medida pro-
visória 936, que permite a re-
dução de jornada e de salário
ou a suspensão temporária do
contrato de trabalho, parlamen-
tares incluíram a prorrogação
da desoneração até 31 de de-
zembro de 2021. A inclusão
busca preservar empregos em
um cenário de recessão.

A mudança tinha sido acor-
dada como governo, mas o tre-
cho acabou sendo vetado pelo
presidente Jair Bolsonaro. O lí-
der do governo no Congresso,
senador Eduardo Gomes
(MDB-TO) defende alternativas
à derrubada do veto, como pror-

rogação do benefício fiscal por
seis meses. Tal medida, no
entanto, não atenderia às em-
presas, que fazem planejamen-
to considerando o ano fiscal.

Impacto no Planejamento
O governo, por sua vez,

mantém o veto alegando que
todos os setores serão benefi-
ciados por uma desoneração
ampla, proposta dentro de uma
reforma tributária em tramita-
ção no Congresso. Até agora,
porém, o governo apresentou
apenas a primeira etapa de sua
proposta, que abrange somen-
te a unificação de dois impos-
tos federais, PIS e Cofins, e
que, na prática, aumenta a tri-
butação sobreo setor de servi-
ços, responsável por 70% do
PIB. Historicamente, mudan-
ças no sistema de tributos
costumam ser demoradas e
exigem capital político do go-
verno. Parlamentares avaliam
que a reforma dificilmente terá
sua tramitação concluída ain-
da este ano em razão da pan-
demia e das eleições munici-
pais. — Este ano, não há con-
dições de aprovar essa refor-
ma, e o governo não tem votos
suficientes para manter o veto
da desoneração. Tem que
achar uma saída. Já comuni-
quei aos líderes que se o item
for votado agora, vamos traba-
lhar por sua derrubada — des-
tacou o senador Otto Alencar
(PSD-BA). O senador Vander-
lan Cardoso (PSD-GO), relator
da MP 936, disse que a ten-
dência é que o Congresso der-
rube o veto à prorrogação da
desoneração da folha, mesmo
com o adiamento para setem-
bro: — O veto seria derrubado
agora e será em setembro,
essa é a tendência. A não ser
que o governo faça um amplo
acordo e apresente algo con-

STF julga inconstitucional a taxa de incêndio em Minas Gerais
desde então o tributo é cobra-
do anualmente de todos os
estabelecimentos que exer-
cem a atividade empresarial,
seja comércio, indústria ou
prestação de serviços, o es-
tado arrecada noventa e oito
milhões de reais por ano com
a taxa. No ano passado diver-
sas entidades empresariais
entraram com ações na justi-
ça alegando que o tributo é in-
constitucional e chegaram a
conseguir liminares que impe-
dia a continuidade da cobran-
ça da taxa, porém os efeitos
dessas decisões foram sus-

pensos por uma determinação
do então presidente

do tribunal de Minas o De-
sembargador Nélson Messi-
as de Morais. A ordem foi uma
resposta a um pedido da ad-
vocacia geral do estado, in-
tegrantes do corpo de bom-
beiros fizeram uma apresen-
tação sobre a importância da
taxa de incêndio e as empre-
sas argumentaram porque
consideram o imposto in-
constitucional.  Cerca de trin-
ta advogados das companhi-
as e de entidades empresari-
ais participaram da audiência

de conciliação, a FIEMG -
Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais foi
uma delas. O governo de Mi-
nas argumentou no STF que
a soma da arrecadação per-
dida

e o valor que teria que ser
devolvida pelos cofres públi-
cos chegaria a oitocentos e
setenta e seis milhões de re-
ais sobre o julgamento a CBN
procurou o governo estadual
e aguarda um posicionamen-
to. Reportagem Lilavati Olivei-
ra. *Fonte: Sindvel/Rádio
CBN Belo Horizonte.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu, em plenário,
a inconstitucionalidade da taxa
de incêndio cobrada em Mi-
nas. Em sessão virtual que
terminou na noite dessa segun-
da-feira, a Corte considerou
procedente, por seis votos a
quatro, a Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) 4411,
que tem como amicus curiae
a Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fie-
mg). A taxa é cobrada anual-
mente desde 2004 em Minas
Gerais e tem como finalidade
cobrir gastos com serviços de
prevenção e extinção de incên-

dios. A cobrança está prevista
na Lei Estadual 14.938/2003 e
deve ser paga por estabeleci-
mentos do comércio, indústria
do setor de serviços do Esta-
do. A ADI 4411 ainda não tran-
sitou em julgado. O presiden-
te da Fiemg, Flávio Roscoe,
afirmou que a decisão é uma
vitória para o setor: “O Corpo
de Bombeiros é uma grande
instituição. A partir de agora
será financiada, como deve ser,
pelos impostos pagos ao Es-
tado e não por taxas que recai-
am nos empreendedores”.
*Fonte: Sindvel / jornal O
Tempo, Belo Horizonte.

Câmara dos Deputados aprova MP que
dispensa documentos para pedido de empréstimo

tia do Tempo de Serviço
(FGTS); a CND de tributos
para empréstimos com recur-
sos dos fundos constitucio-
nais, do FGTS, do Fundo de
Amparo ao Trabalhador e Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico (FNDE), e
o certificado de regularidade
no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Se-
tor Público Federal (Cadin).

O texto retira a cobrança de
custos cartoriais acima de R$
250 para o registro de garanti-
as vinculadas às cédulas de for-
malização das operações de fi-
nanciamento rural. Além disso,
permite a que bens rurais pos-
sam ser penhorados novamen-
te como garantia em operação
financeira. *Fonte: Sindvel /
site Rota Jurídica.

Regularização de débitos
com a Copasa

Em atendimento solicitado
da FIEMG – Federação das In-
dústrias do Estado de Minas
Gerais a Copasa estabeleceu
novas condições para a negoci-
ação de débitos das indústrias
do Estado de Minas Gerais du-
rante a pandemia do COVID-19.
Para regularização, o usuário
deverá pagar uma entrada de
5% do total do débito ou a mé-
dia dos últimos 12 meses (o que

for menor). O valor restante será
parcelado em até 24 meses,
com juros de 0,5%. Clientes
com fornecimento de água sus-
penso deverão quitar suas fatu-
ras e entrar em contato com a
Copasa por meio da central te-
lefônica (115) ou da agência vir-
tual (www.copasa.com.br), a fim
de solicitar o restabelecimento
do fornecimento de água. *Fon-
te: Sindvel.

Veto à desoneração da folha de
pagamento fica para setembro

creto. O que ele fez até agora
foi enviar a proposta de mudan-
ça de PIS e Confins. Isso só
atrapalhou, vai prejudicar o
setor de serviços e gerar judi-
cialização. Para especialistas,
o veto do presidente teria im-
pacto sobre o mercado de tra-
balho, os planos das empre-
sas e a competitividade, o so-
ciólogo José Pastore, que de-
fende a desoneração  da folha,
afirma que tributar mais neste
momento setores que são
grandes empregadores vai re-
sultar em aumento do desem-
prego e repasse de custo ao
consumidor, só caso de seto-
res como o de transporte :

-- Não bastasse o desas-
tre da pandemia, vem o desas-
tre da tributação do trabalho de
uma maneira tão abrupta. É o
pior momento da história para
fazer isso. O deputado federal
Christiano Áureo (PP-RJ) lem-
bra que as empresas fecharam
contratos e fizeram seu plane-
jamento para o próximo ano
prevendo a desoneração, que
havia sido aprovada pelo Con-
gresso em julho. -- É provável
que tenhamos uma onda de
demissões. Na hora que a ati-
vidade econômica ainda não
for retomada, vou reonerar a
folha? Vai jogar a empresa em
uma condição muito delicada.
Quando ela ainda estiver so-
frendo os efeitos da crise, va-
mos tirar os pés de apoio re-
pentinamente. O presidente da
Federação da Indústrias do
Estado de Minas Gerais, Fla-
vio Roscoe, avalia que a por
consequência da volta dos tri-
butos é a perda da competiti-
vidade: -- Impostos sobre a fo-
lha pune o trabalho e tira a com-
petitividade do produto brasilei-
ro. É um contrassenso essa
medida. *Fonte: Sindvel /
site O Globo.
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A edição de semana
passada trouxe como
manchete principal o re-
conhecimento do Vale da
Eletrônica como parque
tecnológico aberto, pos-
sibilidade próxima de
acontecer, de acordo com
o Sindvel - Sindicato das
Indústrias de Aparelhos
Elétricos, Eletrônicos e
Similares do Vale da Ele-
trônica. A edição também
deu destaque em sua pri-
meira página para a visita
do ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovações -
Marcos Pontes ao Inatel
- Instituto Nacional de
Telecomunicações. O edi-
torial fez críticas à possi-
bilidade de tributação de
livros em 12%.

Estranho este mês de agosto. Agostos geralmente não
são entendidos como bons meses, apontam as crendices.
Em um ano completamente atípico não era de se esperar
que este mês oferecesse algum alento para o ano. No sul,
as pessoas festejam a neve – evento raríssimo nesta épo-
ca na região. Nesta semana que passou algumas cidades
do Sul de Minas sofreram com chuvas de granizo, igual-
mente raríssimas em se tratando de agosto. Este frio sur-
preendente fora de época é mais um “recado” da natureza
de que as coisas no planeta não vão nada bem. Ambienta-
listas projetam catástrofes climáticas já nas próximas duas
décadas, como o derretimento das geleiras a título de exem-
plo. É bom festejar as nevascas, já que no futuro em mé-
dio prazo serão decididamente coisas do passado.

A pandemia do novo coronavírus poderá servir como
reflexão no sentido de que o modelo de sociedade (oci-
dental) em vigor está exaurido – social e ambientalmente.
Espera-se que desta mazela e suas consequências seja
posta à mesa uma nova proposta para o mundo e a huma-
nidade. É uma esperança. E que infelizmente neste oitavo
e frio mês deste ano para se esquecer está se desbotando.
A pandemia já está entronizada no cotidiano e a força do
dinheiro se impôs mais do que as causas humanitárias. O
absurdo retorno do futebol no Brasil é um exemplo disso.
Políticas de isolamento enfraquecidas, é nítido que a do-
ença “passeia” livremente pelo país – sem tréguas. As cur-
vas de contaminação e óbitos permanecem inertes – com
mais de 1.000 mortes todos os dias num aterrador cená-
rio com mais de 100 mil mortos.

Desde já é necessário pensar 2021. Primeiro numa
política de vacinação adequada que imunize primeiramen-
te os grupos de risco e profissionais da saúde e que de-
pois seja aplicada universalmente de maneira gradual, jus-
ta e, principalmente, gratuita. É imperativo também que o
Estado brasileiro cuide daqueles que foram infectados e
que desenvolveram sequelas – esta infelizmente será uma
das consequências que o vírus deixará como estigma no
país, e por muitos anos.

Santa Rita do Sapucaí (MG) cuidou bem de sua popu-
lação, embora ainda não seja possível fechar esta conta
dada a falta de projeções que o próprio país causou. O
número pouco acima de 80 infectados e apenas dois óbi-
tos sugerem que aqui a doença está controlada, bem dife-
rente da vizinha Pouso Alegre, onde a doença “explodiu”.
Que este frio estranho de agosto desanime os cidadãos
em suas incursões pela ruas e que o aconchego dos lares
mantenha a circulação do vírus bem mais difícil. Até a va-
cina e o calor chegarem.

Imagem da Semana

O  g o v e r n a d o r  R o m e u  Z e m a  d u r a n t e  r e u n i ã o  e m  s e u  g a b i n t e ;  q u a r t a - f e i r a  ( 2 2 )
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Os mais afoitos, radicais e
extremistas que se puseram na
linha de frente do combate ao
petismo e ao lulismo nos últi-
mos 18 anos e apostaram to-
das as suas fichas na erosão
do sistema político e econômi-
co construído a partir da Re-
volução Liberal de 1.930 co-
meçam, agora, serem descar-
tados, destinados aos recôn-
ditos de onde nunca deveriam
ter saído e depositados na
lata de lixo da história.

Içados a jogadores políti-
cos para combater o cresci-
mento de governos trabalhis-
tas, e sob a inspiração galo-
pante do udenismo mais irres-
ponsável e golpista, os extre-
mistas ultraliberais que che-
garam ao governo federal com
a eleição de um certo “messi-
as”, assim considerado pela
população, começam agora a
serem defenestrados pelo sis-
tema que até então incentivou
o seu crescimento e apogeu
que resultou na chegada do
“Chicago Boy” no comando
da chave do cofre.

A preocupação do Status

Quo dominante não é mais com
as idiossincrasias com a pauta
ultraliberal que está com os
dias contados a frente do co-
mando das políticas públicas
econômicas. A necessidade
premente exige o sufocamento
do fundamentalismo religioso,
de vertente nada cristã propa-
gado por exploradores mal in-
tencionados da fé alheia, que
num consórcio com o agora
cambaleante ultraliberalismo
começa a dar adeus ao curto
período em que galgou a hege-
monia no seio da sociedade
brasileira.

Para findar o crescimento
de uma espécie reinventada do
integralismo fundado por  Plí-
nio Salgado com seus gritos de
anauê e que se desenvolviam a
plenos pulmões num fascismo
tupiniquim orgânico que come-
çava a tomar conta de parte da
sociedade pátria, os donos dos
vários brasis iniciaram um mo-
vimento recente para brecar a
“marcha da insensatez” dispa-
rada nas jornadas de maio de
2.013 e que fez o até então Bra-
sil que se impunha aos olhos

do mundo como novo modelo
de desenvolvimento se desfazer
num frágil castelo de areia.

O imenso emaranhado de
confusões espalhadas pelo
globo terrestre que nas manhãs
fazem imaginar um cenário
completamente diferente da-
quele que surge ao longo do
dia é o retrato destes de tem-
pos de profundas transforma-
ções que estamos vivendo. Ca-
ronistas que imaginam ser pos-
sível embarcar em ondas para
terem sucessos que acreditam
perenes não duram mais do que
o poder minúsculo estabeleci-
do pela instantaneidade destes
tempos líquidos.

A velha máxima da crônica
esportiva surgida nas cobertu-
ras já quase secular dos basti-
dores do ludopédio que diz que
“uma verdade no futebol não
dura mais que 24 horas” foi
importada para todos demais
segmentos da vida social e po-
lítica. E é com base nesta pre-
missa que o novo governo fe-
deral que se instalou em janei-
ro de 2.019 começa a se assen-
tar. Destruído o inimigo comum ve
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dos donos dos brasis que colo-
cava em risco a ordem imposta
desde os tempos da Vera Cruz,
se reestabelece a velha briga
política entre os partidários de
Joaquim Silvério dos Reis e
Joaquim José da Silva Xavier.

As eleições municipais de
novembro próximo já demons-
trarão esta nova e velha reali-
dade. E por mais que os silvei-
ristas, que se acham endinhei-
rados, acreditam dominar e se-
rem eles os faróis da manuten-
ção do pensamento colonialis-
ta, sempre perderão a guerra
para os simpatizantes de Tira-
dentes. Essa guerra, sempre a
mesma, desde quando conserva-
dores se digladiavam com libe-
rais e ximangos se opunham aos
maragatos, o destino do país
nunca deixou de ser imposto
pela sua vocação natural: gi-
gante nas porções de terra e
opressor a sua gente. A não ser
que esta história chegue ao fim
por uma implosão interna que
não permitirá mais a junção dos
vários brasis num só Brasil.
*Humberto Azevedo é jornalis-
ta. Reside em Brasília (DF).

Editorial
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O nacional desenvolvimentismo HUMBERTO AZEVEDO

Geopolítica oculta CARLOS CASTILHO

O foco do noticiário da im-
prensa na busca da vacina con-
tra a Covid-19 está centrado na
cura da doença, mas a questão
principal parece estar na área
da política, mais especificamen-
te na geopolítica global. A de-
pender das informações publi-
cadas na Technology Review,
publicação do respeitado Mas-
sachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), os quase 20 proje-
tos de vacinas em pesquisa vi-
sam mais curar os males do sis-
tema econômico mundial do que
neutralizar o Coronavírus.

A preocupação principal
parece ser a de que a vacina
restabeleça um mínimo de nor-
malidade econômica no plane-
ta a partir da expectativa de que
as pessoas percam o medo da
contaminação pelo vírus e com
isto o comércio, indústria e os
serviços voltem a funcionar a
pleno vapor. Estados Unidos,
China, Rússia e os países euro-
peus travam uma corrida para

ver quem consegue a pole posi-
tion no GP da Covid-19, porque
quem sair na frente vai vender
vacinas como pão quente e re-
compor a economia doméstica
antes dos concorrentes.

A corrida pela vacina, além
de ser um objetivo geopolítico
estratégico, é também uma ban-
deira eleitoral importante para
personagens como Donald
Trump e Jair Bolsonaro, cujo fu-
turo político depende direta-
mente da possibilidade de se
apresentarem como os responsá-
veis pelo fim das medidas de
emergência e do retorno à segu-
rança em matéria de saúde pú-
blica.

A batalha geopolítica em
torno da vacina tem um grande
divisor de águas: quem terá di-
reito à se vacinar? O governo
Trump, nos Estados Unidos, já
deixou claro que fará tudo para
que os norte-americanos sejam
vacinados em primeiro lugar,
para tranquilizar empresários e

sindicatos, e de quebra, ganhar
votos. No lado oposto estão os
chineses, a Organização Mundi-
al da Saúde (OMS) e alguns pa-
íses europeus que defendem a
democratização ampla no aces-
so à imunização contra o Coro-
navírus. O risco maior é que na
hora “do pega”, os países ricos
acabem priorizando os seus ci-
dadãos e que muitas nações da
África e América Latina só rece-
bam a vacina bem mais tarde.

No discurso, à exceção dos
Estados Unidos, os demais paí-
ses envolvidos na corrida da
vacina, garantem que a imuni-
zação contra a Covid-19 é um
direito de todos, sem privilégi-
os, mas na prática todo mundo
está tratando de garantir a sua
parte. Os chineses fizeram acor-
dos com o Brasil e Argentina
para trocar vacinas e know how
científico em troca de garantia
na compra de produtos agrope-
cuários e de voluntários na fase
de testes. Posições similares fo-

ram adotadas por países euro-
peus como Alemanha, França e
Reino Unido.

Há pouco mais de duas se-
manas, a Rússia entrou também
na corrida anunciando que já
tem uma vacina e que começará
a ser usada já no final de setem-
bro. Os demais concorrentes tra-
tam o projeto russo com um pre-
meditado ceticismo. A TV Glo-
bo, por exemplo, toda vez que se
refere à vacina russa faz ques-
tão de dizer que não foi testada
e que os “meios científicos” (sem
citar quais) levantam dúvidas
sobre a eficácia do produto.

O certo é que nesta corrida
China e Estados Unidos estão na
primeira fila da largada. Os
americanos por conta dos 5 bi-
lhões de dólares autorizados por
Donald Trump e os chineses pelo
fato de terem desenvolvido já em
2004 a estrutura básica de uma
vacina *Carlos Castilho é jor-
nalista.  Artigo completo no site
do Observatório da Imprensa.
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Resenha Esportiva

Futuro incerto
Lionel Messi ainda deseja sair do Barcelona depois de se
reunir com o novo técnico Ronald Koeman, de acordo
com reportagens da mídia espanhola nesta sexta-feira,
quando os quatro jornais esportivos dedicaram suas ca-
pas ao futuro incerto do argentino. O jornal mais vendido
da Espanha, Marca, informou que o argentino disse a
Koeman ser mais provável que ele deixe o clube do que
permaneça, enquanto o AS afirmou na capa que Messi se
vê saindo. O jornal Mundo Deportivo, de Barcelona, dis-
se que Messi “não vê seu futuro com clareza”, mas ressal-
tou que o capitão tem poucas esperanças de deixar o clu-
be imediatamente devido à cláusula de liberação de 700
milhões de euros. Messi, que chegou ao Barça com 13
anos, marcou um recorde de 634 gols pelo time catalão
em 730 partidas e também é o jogador mais vitorioso do
clube com 33 troféus.*Fonte: Agência Reuters.

US Open
Novak Djokovic decidiu viajar a Nova York para o Aber-
to dos Estados Unidos em meio à pandemia de Covid-19
porque o dono de 17 títulos de Grand Slam não quer des-
perdiçar a chance de se aproximar do recorde de 20 tro-
féus de Roger Federer. Federer não estará em Flushing
Meadows desta vez, tendo tirado o ano para se recuperar
de uma cirurgia no joelho, e o atual campeão Rafael Nadal
engrossou uma lista de tenistas cabeças de chave que se
recusam a viajar aos EUA por receio do coronavírus. “Não
posso dizer que é a razão principal para eu estar aqui, mas
é uma das razões”, disse Djokovic ao jornal New York
Times, acrescentando que também chegou muito perto de
desistir do torneio. “Tenho que pensar em mim mesmo,
minha saúde, minha forma”. ve

Edição 536, 26 de agosto de 2006.

Igreja de São Benedito é reinaugurada
com homenagem ao Monsenhor José

Por Silvia Rafael.

Foi reinaugurada no último
domingo (20) com missa solene e
benção a Igreja de São Benedito
que estava lotada de fiéis. A mis-
sa foi celebrada pelo arcebispo
Dom Ricardo Pedro, Monsenhor
José Carneiro Pinto e Padre Vol-
nilton. Antes da missa apresen-
taram-se em frente a Igreja algu-
mas bandas para homenagear a
reinauguração. Estiveram presen-
tes o prefeito municipal Ronaldo

Carvalho, a esposa Raquel Car-
valho, os veradores Antônio
Monserrat, Marlene Dias Carnei-
ro, secretária municipal de edu-
cação e cultura Mônica Carva-
lho de Freitas.

A reforma da igreja demorou
oito meses no qual forma reforma-
das as paredes, o forro, o telhado,
madeiramento, piso e toda a parte
artística do altar. Para Dom Ricar-
do é importante reformar e devol-
ver para comunidade um patrimô-
nio sagrado como a igreja. Para ele

este é o local onde a comunidade
se reúne para prestar seu culto a
Deus e aos santos e uma reforma
ajuda na conservação, motiva e or-
gulha ainda mais a comunidade”.

Na ocasião foi entregue a co-
munidade São Benedito ao Sa-
lão Pastoral Monsenhor José
Carneiro Pinto em homenagem
ao monsenhor que no dia 08 de
dezembro vai completar 60 anos
de sacerdócio em que 53 são de-
dicados à Paróquia de Santa Rita
de Cássia.

ve
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Pela primeira vez na América
do Sul, o programa de desenvol-
vedores do Google abriu unida-
des do Developer Student Clubs
(DSC) e o Inatel é a única institui-
ção de Minas Gerais integrante
do grupo comunitário de estu-
dantes. A aluna do quarto perío-
do de Engenharia de Software do
Instituto, Luiza Mendes, foi es-
colhida para ser a representante
ou “lead” do DSC, após se ins-
crever no programa de seleção e
passar por uma entrevista em in-
glês. Agora ela está à frente das
ações que vão reunir mais parti-
cipantes, que trabalharão juntos
na criação de soluções usando a
tecnologia para a comunidade. “A
minha maior missão como Lead é
promover eventos que terão
como intuito juntar as mais diver-
sas pessoas com interesses em
comum, e ajudar e incentivar os
estudantes a fazerem a diferença
na sociedade como puderem!
Minhas expectativas estão eleva-
das e espero muito poder cum-
prir com o meu papel da melhor
forma possível”.

Os detalhes das ações dos
DSCs foram passados para os
representantes das nove unida-
des escolhidas no Brasil em uma
reunião on-line realizada no dia
12 de agosto. Os eventos e de-
safios propostos contribuem
para que os alunos integrantes
ampliem os conhecimentos, fa-
çam contatos com diferentes
profissionais e contribuam com
a comunidade onde vivem usan-
do a tecnologia na solução de
problemas. Uma pesquisa global
realizada pelo DSC no final de

2019, 90% dos líderes de DSC no
período 2018-2019 disseram que
encontraram um emprego, um
estágio ou iniciaram seu próprio
empreendimento devido à sua
experiência com clubes de estu-
dantes desenvolvedores. Os in-
teressados em participar do De-
veloper Student Club devem se

inscrever pelo formulário dispo-
nível no Instagram @dscinatel.

O Pró-diretor de Graduação
do Inatel e coordenador dos
cursos de Engenharia de Com-
putação e de Software, profes-
sor Guilherme Marcondes, des-
taca a importância do Instituto
e dos estudantes participarem ve

Inatel integra programa de desenvolvedores
do Google voltado para estudantes
DA REDAÇÃO

das iniciativas promovidas pe-
las principais empresas de tec-
nologia do mundo. “Tenho muita
alegria em ver a implantação
desta unidade DSC no Inatel.
Estou certo de que este será
mais um incentivo para o desen-
volvimento de nossos alunos”.
*Fonte: Inatel.

A aluna do quarto período de Engenharia de Sof-
tware do Inatel, Luiza Mendes, foi escolhida para
ser a representante ou “lead” do DSC.

Foto: Inatel.

Mais conectado do que nun-
ca às necessidades do mercado, o
Inatel On Line irá transmitir um
webinar por mês com temas liga-
dos às Trilhas de Capacitação e
cursos em destaque na platafor-
ma. Os webinars farão parte do
conteúdo gratuito e aberto a to-
dos, sempre com profissionais de
renome em suas áreas de atuação.
Para abrir com chave de ouro a
sequência de encontros virtuais,
o convidado será Fernando Dola-
bela, com o tema Educação em-
preendedora: a maneira de impul-
sionar a inovação e fomentar so-
luções criativas, no dia 25 de agos-
to, às 14h30. Esta atividade mar-
cará o lançamento do curso “Via-
gem Empreendedora com Fernan-
do Dolabela” no Inatel Online.
Fernando Dolabela é o criador e o
coordenador de um dos maiores
programas de ensino de empreen-
dedorismo do Brasil e autor do
maior best-seller brasileiro da área.
“Dolabela pode ser considerado
um Pai do Empreendedorismo no
Brasil, um mestre bastante conhe-
cido por suas ações empreende-
doras, por seus livros e será um

webinar muito interessante” res-
salta o Coordenador da Educação
Continuado do Inatel, André Ab-
bade.

Já o segundo tema confirma-
do é Machine Learning, um sub-
campo da Engenharia e da ciência
da computação que estuda o
aprendizado de máquina, um as-
sunto em alta na Indústria, que é
base para toda a evolução do ma-
quinário de produção e o respon-
sável por este webinar será o es-
pecialista do Inatel, Ricardo Au-
gusto da Silva Junior. O objetivo
dos webinars mensais do Inatel
Online é promover encontros mar-
cantes, para compartilhar conhe-
cimento no que é considerado um
eficiente formato de conteúdo e
que foi consolidado a partir do
isolamento social, com o aumento
da procura por educação por meio
de vídeos, chats e transmissões
ao vivo. O Inatel Online oferece
mais essa oportunidade de apren-
dizado com a marca do Instituto,
com excelente custo-benefício e
várias possibilidades de interação.
Basta acessar: https://
online.inatel.br/.*Fonte: Inatel.

Inatel Online oferecerá webinars
com grandes nomes do mercado
DA REDAÇÃO
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A tecnologia por trás do com-
bate. Com esse tema, a 8ª edição
da Semana de Engenharia Biomé-
dica do Inatel vai debater a ação
dos profissionais de tecnologia
e da saúde no enfrentamento da
pandemia de COVID-19, entre os
dias 18 e 20 de agosto. O evento
será 100% on-line e reunirá estu-
dantes, engenheiros e médicos
que estão na linha de frente des-
se momento histórico.

Ao longo da semana serão re-
alizados oito Webinars, todos
transmitidos pelo canal do Inatel
no Youtube, no período da tarde e
noite. Entre os assuntos, as ino-
vações criadas para o enfrenta-
mento da pandemia do coronaví-
rus, os desafios e oportunidades
para as empresas e profissionais
da área de Engenharia Clínica e En-
genharia Biomédica. Haverá tam-
bém a apresentação sobre o pro-
jeto de um barco médico inteligen-
te para a região da Amazônica, e a
fabricação de órgãos e tecidos em
laboratório, inclusive com bioim-
pressão 3D. A programação com-
pleta pode ser conferida no site

inatel.br/semanadabiomedica.
Durante a SEBI, ocorrerá a 3ª

edição do prêmio Biochallenge,
um desafio para estudantes que
estão na graduação ou curso téc-
nico e gostam de soluções que
aliam tecnologia e saúde. Nesse
hackathon, os participantes terão
quatro dias para desenvolver e
propor soluções para uma pan-
demia. As características da pan-
demia, a forma de contágio e os
sintomas serão esclarecidos a
medida que os participantes fo-
rem respondendo algumas cha-
radas. As equipes contarão com
mentores técnicos, de inovação
e marketing para o desenvolvi-
mento da ideia. As inscrições
podem ser feitas até esta segun-
da-feira, dia 17.

Em todas as edições, a Sema-
na de Engenharia Biomédica faz
ações sociais. Com o modelo on-
line, as arrecadações serão feitas
durante os webinars, com doa-
ções para a ONG Viver Feliz e So-
ciedade de Assistência aos Po-
bres, de Santa Rita do Sapucaí.
*Fonte: site do Inatel.

Semana de Biomédica debate
desafios impostos pela pandemia
DA REDAÇÃO

A tradição da cafeicultura
está sendo resgatada no Ama-
zonas, como uma alternativa
sustentável e como fonte de
renda para os agricultores fami-
liares que atuam, basicamente,
em culturas de subsistência,
como a mandioca e a banana. A
Embrapa está sendo pioneira na
disseminação de tecnologias
para a produção de café clonal
na região. Dentre essas tecno-
logias, novas cultivares clonais,
mais produtivas, estão substi-
tuindo lavouras implantadas
por meio de sementes. Além dis-
so, técnicas modernas de ma-
nejo da lavoura contribuem para
o aumento da produção de café
do estado e a produtividade
pode ser até três vezes maior,
sem a necessidade de abertura
de novas áreas.

Os cafezais estão sendo cul-
tivados em locais já antropiza-
dos, ou seja, que já tiveram suas
características originais altera-
das, ou que estavam subutiliza-
dos. De acordo com Marcelo
Espíndula, pesquisador da Em-
brapa Rondônia, com o uso efi-
ciente da terra e a adoção de
tecnologias, os produtores es-
tão obtendo maior produção em
uma área menor, o que diminui a
pressão sobre a floresta. “Tam-
bém é uma oportunidade de ob-

Embrapa é precursora da
cafeicultura clonal no Amazonas
DA REDAÇÃO

tenção de renda para as famíli-
as, o que reduz a dependência
de programas sociais e oferece
condições para melhoria tam-
bém da qualidade de vida”, afir-
ma Marcelo.

As unidades de referência
tecnológica (URTs), implanta-
das no estado do Amazonas
com cultivares da Embrapa, fo-
ram as primeiras áreas de culti-
vo de café clonal no estado. Na
URT de Silves, implantada em
2015, na sede da Associação
Solidariedade Amazonas
(ASA), a produtividade média
dos cafeeiros, em três safras, foi
de 86 sacas por hectare (sacas/
ha) e, no ano de maior produti-
vidade, foram 106 sacas/ha.

Esta unidade foi implantada
com cafeeiros da cultivar Coni-
lon BRS Ouro Preto, seguindo
as recomendações técnicas de
preparo de solo, podas e adu-
bação de formação e produção,
bem como o controle fitossani-
tário preconizado pela Embrapa.
Foi utilizado espaçamento de 3
metros entre linhas e 1,3 metro
entre plantas,  espaçamento
mais adensado que o comumen-
te utilizando na região. A lavou-
ra também recebeu irrigação su-
plementar durante os meses de
estiagem, de julho a novembro.
*Fonte: Embrapa. ve
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Novidades

Segundo semestre chegou e nada da
liberação das aulas presenciais. Tanto
tempo longe da escola, a pandemia do
coronavírus trouxe incertezas e muitas
mudanças inesperadas para a rotina de
todos nós. E claro, muitos sentimentos
desagradáveis associados. Buscar ma-
neiras de lidar com estes sentimentos
é o primeiro passo para cuidarmos do
nosso bem-estar emocional.

É comum nesse período termos várias
emoções como medo, tristeza e até raiva.
Controlar as emoções é a forma que te-

mos para processar e definir o que sentimos
e entender os motivos.

Tudo isso aconteceu de repente, as crian-
ças deixaram de ir para a escola, de ter con-
tato com os professores e colegas. Isso pode
ser difícil de aceitar. Para elas, entender o
que sentem por si só já é um grande desafio.

Pensando nisso, a equipe da Educação
Infantil do Colégio Tecnológico Delfim Mo-
reira, as professoras de Educação Física
e Língua Inglesa adotaram como estraté-
gia, realizar diferentes atividades lúdicas
nos encontros on-line, com o objetivo de

diminuir o impacto do isolamento social
que o momento trouxe.

Durante esses encontros on-line, que
acontecem duas vezes na semana,
usando a ferramenta do Google Meet,
as crianças se divertem ouvindo histó-
rias, cantando músicas do repertório
infantil, participando de gincanas e jo-
gos, dançando e o melhor de tudo, é
que mesmo através da telinha do com-
putador, conseguem ver e conversar
com os amigos e professores!

Confira os melhores momentos!

para o 2.o semestre


