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O acerto sim amedronta
mas creio que estamos quites
para os meus erros sem conta
Deus tem perdão sem limites
Pedro Ornellas
São Paulo (SP)

Esconde o pranto depressa
e finge que estás contente
que aos outros não interessa
saber as mágoas da gente
Maria Thereza Cavalheiro
São Paulo (SP)

Sonhei um sonho tão triste
sonhei que o mundo acabou
logo depois tu partiste
e o sonho se confirmou
José Ouverney
Pindamonhangaba (SP)

Que o exemplo todos tomem
desta verdade madura
enxerga mais longe o homem
que tem estudo e cultura
Thalma Tavaves
São Simão (SP)

O Encanto
da Trova

Minas ocupa o
primeiro lugar
em ranking de
serviços digitais
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O Governo de Minas
ocupa o 1.o lugar em oferta
de serviços digitais. O
ranking, apresentado na 5.a
reunião geral do Grupo de
Transformação Digital criado
pelo Consad - Conselho Na-
cional de Secretários de Es-
tado da Administração e pela
AbepTic - Associação Bra-
sileira de Entidades Estadu-
ais de TIC, demonstra os es-
forços feitos pelo Estado para
promover a transformação
digital e garantir que os cida-
dãos tenham acesso a servi-
ços públicos cada vez mais
eficientes, com mais rapidez
e facilidade. O Índice de
Oferta de Serviços Digitais é
uma iniciativa da AbepTic em
parceria com o CLP Centro
de Liderança Pública.

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

Editorial
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Da mesma forma, o dia
15 de Novembro também
vai apontar o quanto a opo-
sição (especialmente os par-
tidos de esquerda) ainda
tem peso ou influência na
escolha dos eleitores. Se
sair vitoriosa em especial
nas capitais, a oposição
ganhará fôlego para 2022
e poderá fazer um contra-
ponto mais efetivo ao atu-
al governo. Atualmente,
brandos ou simplesmente
silenciosos, os oposicionis-
tas ainda não responderam
a altura a natureza autori-
tária de Jair Bolsonaro.
Também a escolha de pre-
feitos e vereadores daqui a
dois meses será a primeira
desde que as regras de fi-
nanciamento de campa-
nhas mudaram.  A exemplo
de dois anos atrás, as mídi-
as sociais terão um peso
decisivo neste processo.

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

Humberto
Azevedo

Acusado inicialmente
como obra eleitoreira pela
oposição de então, a mes-
ma que reúne fileiras con-
tra o atual Governo Fede-
ral descarrilhado, o Plano
Real foi, sim, no seu nasce-
douro responsável por ele-
ger ao Palácio do Planalto
um então senador paulista
que corria sérios riscos de
sequer conseguir se eleger
deputado federal nas elei-
ções de 1994. Mas, oportu-
nismos e oportunidades a
parte, o Plano Real foi tam-
bém o único plano que deu
certo  de um total de cinco
anteriores, apresentados
entre 1985 e 1992.

.........................................................................................................
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MCTI instala laboratórios de
campanha em universidades
Com um investimento de 35 milhões, o Brasil ampliará em cerca de 100 mil exames mês

A pandemia de Covid-19
tem causado grandes impac-
tos na saúde da população e
na economia global, deman-
dando ações de controle e
acompanhamento que permi-
tam a manutenção segura das
atividades econômicas com
ações planejadas e direciona-
das. Uma estratégia efetiva
para conter o avanço do nú-
mero de casos de Coronaví-
rus é o diagnóstico em massa.
Pensando nisso o Governo
Federal, por meio do MCTI
- Ministério de Ciência, Tec-
nologia e Inovações, está pro-
movendo a instalação de la-
boratórios de campanha den-
tro de universidades públicas.

Os laboratórios de campanha  também irão avaliar a utilização de uma técnica de diagnóstico simples e rápida que
utiliza uma pequena amostra de saliva. (Foto: Odjair Baena - Ascom/MCTI).
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DA AGÊNCIA MINAS

Descoberta das primeiras leituras
desperta interesse durante ensino remoto

Luís Otávio Ramos é uma cri-
ança que sempre gostou de jo-
gar bola e de andar de bicicleta.
Este ano, além das brincadeiras,
o aluno do 1.o ano do ensino
fundamental da Escola Estadual
Garibaldina Fernandes Valada-
res, no município de Arinos, no
Noroeste do Estado, também
está empolgado em fazer os exer-
cícios do PET - Plano de Estudo
Tutorado. “A professora envia
as atividades e tenho gostado
muito de fazer”, conta.

O gosto do estudante pelos
estudos vem rendendo bons re-
sultados. Aos poucos, mesmo
com as dificuldades no ensino
remoto, que precisou de ser im-
plementado devido à pandemia,
Luís Otávio já está lendo e, no
dia 08 de setembro, data em que
é comemorado o “Dia Mundial
da Alfabetização”, relata como
está sendo a experiência. “Vou
juntando as letrinhas e aí já for-
ma a palavrinha. É muito bom
ler”, revela.

O desenvolvimento de Luís
Otávio também empolga e emo-
ciona a mãe, Flávia Francini Ra-

mos. “Sou professora da rede
municipal e acho muito como-
vente quando um aluno está
aprendendo a ler. Ver um filho
aprendendo é um sentimento
inexplicável”, afirma.

Flávia auxilia o filho nas ati-
vidades, mas atribui o aprendi-
zado dele à dedicação da profes-
sora e da escola. “A escola está
muito presente nesse momento.
A professora me ajuda muito,
está sempre entrando em conta-
to para saber se preciso de al-
gum suporte e se preocupa se o
Luís Otávio está aprendendo.
Mesmo com a distância, ela está
presente”, destaca.

A diretora da escola, Maria
Aparecida Aguiar Rezende, ex-
plica que vem conseguindo al-
cançar os objetivos da unidade
de ensino e que está feliz com
os resultados atingidos. “Sabe-
mos que não é a mesma coisa
do ensino presencial, mas esta-
mos buscando proporcionar
aprendizado aos alunos e tam-
bém manter o vínculo com as
famílias”, destaca.

E é essa proximidade, cada

vez maior com as famílias dos es-
tudantes, que Jane Aparecida Ri-
beiro, diretora da Escola Estadu-
al Padre Deolindo Coelho, em
Coronel Fabriciano, na região do
Rio Doce, acredita ter contribuí-
do para o aprendizado dos seus
alunos. “Antes da pandemia, a
participação das famílias não era
integral. Com o ensino remoto,
isso mudou. Eles estão mais en-
volvidos e ativos e não medem
esforços para que os filhos apren-
dam”, ressalta a gestora.

Durante o ensino remoto, a
escola tem produzido vídeos para
os alunos com contação de his-
tórias, jogos, entre outros. “Os

professores trabalham coletiva-
mente, estão sempre trocando
informações para desenvolver
um bom trabalho”, diz Jane.

Os resultados podem ser per-
cebidos no desenvolvimento da
aluna do 1.o ano do ensino fun-
damental, Danielly Ketlly Rodri-
gues. Com a ajuda da mãe, Julia-
na Rodrigues, a estudante se des-
taca na realização das atividades
promovidas pela escola.

“Fazemos o PET e as ativida-
des e encaminhamos para a pro-
fessora, que está sempre em con-
tato comigo e com minha filha. A
Danielly já consegue juntar as
letrinhas e está se desenvolven-
do. Ela já sabe os números e con-
segue escrever o nome todo e
certinho”, conta a mãe.

Ver as conquistas da filha no
processo de aprendizagem é uma
vitória para Juliana. “No início, eu
achei que não ia conseguir e pedi
ajuda para a professora. Ela me
acalmou e deu todo apoio. Sem-
pre que preciso, recorro a ela. É
maravilhoso ver minha filha co-
meçando a ler e acompanhar tudo
que ela já aprendeu”, destaca.

Santa Rita é
capítulo de livro
sobre cidades
inovadoras

Santa Rita do Sapucaí
(MG) tem repercutido pelo
mundo nas últimas semanas
com a presença destaque em
dois respeitados rankings mun-
diais: o primeiro sobre as cin-
co melhores cidades para ta-
lentos criativos viverem no
pós-pandemia, realizado pelo
American Reporter, e o segun-
do sobre as 10 cidades de pe-
queno porte mais “descoladas”
do mundo, conduzido pelo
Creative Urban Institute. Ago-
ra, foi a vez da cidade se des-
tacar em um estudo brasileiro,
realizado por pesquisadores da
Universidade Federal de São
Carlos. O estudo está dispo-
nível para download na inter-
net. Ao lado de cidades como
Portland (Estados Unidos),
Santa Rita é analisada pela
perspectiva do projeto Cida-
de Criativa, Cidade Feliz.

Governo suspen-
de cronograma
de novas implan-
tações do eSocial

A Portaria Conjunta n.o
55/2020 (DOU de 04/09)
suspendeu o cronograma de
novas implantações do Siste-
ma de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previden-
ciárias e Trabalhistas (eSoci-
al) previsto na Portaria SEPRT
n.o 1.419, de 23 de dezem-
bro de 2019. Foi adiado tam-
bém o início dos eventos de
Segurança e Saúde do Traba-
lhador (SST), pleito defendi-
do pela Fiemg, junto ao Go-
verno Federal. “A prestação
de informações sobre SST é,
dentre todas, a fase de maior
complexidade de implantação
do eSocial, pois envolve a
exposição de cada ambiente,
os riscos das atividades, o
monitoramento destes riscos e
da saúde do trabalhador, bem
como as comprovações sobre
treinamentos e capacitações”
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Semana da Pátria é comemorada no
Colégio Tecnológico

ve

O gosto do estudante
pelos estudos vem
rendendo bons
resultados. Aos
poucos, Luís Otávio
já está lendo
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O S  C O N T E Ú D O S  D E S TA P Á G I N A S Ã O  P R O D U Z I D O S  P E L A A S S E S S O R I A D E  C O M U N I C A Ç Ã O  D A C Â M A R A M U N I C I PA L

Reprodução na íntegra da Ata no 2.011, Reunião Ordinária de 18 de agosto de 2020.
Ata nº 2.011 – Aos 18 (dezoito) 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 ordi-
nariamente a Câmara Municipal, sob a presi-
dência 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 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 2010/
2020 foi aprovada por unanimidade. Neste
momento o senhor Presidente da Câmara,

Profº. Aldo Ambrósio Morelli, pediu a todos
os vereadores e Vereadoras que, em pé, per-
macessem por um minuto em silêncio, pelo
pesar e sentimentos de solidariedade ao nos-
so amigo e  Vereador Pastor Fábio de Souza
Amarins pelo falecimento de sua sogra, Sra.
Florinda Maximos Rodrigues, ocorrido no dia
de 15 de agosto de 2020. O segundo pesar é
atendendo ao pedido do Vereador Giácomo
Henrique Costanti que é para a família do Sr.
João do Carmo Filho – Sr. João Botinha, ocor-
rido no último dia 15 de agosto. O terceiro
pesar é atendendo ao pedido do Vereador
Benedito Tobias é para família do Sr. José
Roberto Scodeler. O quarto pesar é atenden-
do ao pedido do Vereador Miguel Garcia Ca-

puto é para família do Sr. Renato Andrade de
Souza.  O quinto pesar é atendendo ao pedido
do Vereador Reinaldo de Cássia Amaral é
para família da Sra. Maria Odete de Almei-
da. LEITURA E DESPACHO DO EXPE-
DIENTE: O presidente da Câmara, Profº.
Aldo Ambrósio Morelli, solicitou ao Secretá-
rio da Mesa Diretora, para fazer a leitura dos
ofícios e Decretos, com o seguinte teor: “Ofí-
cio n° 087/2020. Serviço: Gabinete do Prefei-
to. Assunto: Encaminhamento (Faz). Data: 14
de agosto de 2020. Exmo. Presidente da Câ-
mara Municipal, Sr. Aldo Ambrósio Morelli,
Encaminho a V. Excia., Comunicado interno
devidamente assinado pelos Secretários Mu-
nicipais, em resposta ao requerimento nº 09/

2020, desta Casa.  Sem mais para o momen-
to, renovo meus protestos de elevada estima
e distinta consideração. Atenciosamente,
Wander Wilson Chaves - Prefeito Municipal.
Exmo. Sr. Aldo Ambrósio Morelli - DD. Pre-
sidente da Câmara Municipal Santa Rita do
Sapucaí – MG. Anexo: COMUNICADO IN-
TERNO Para: Gabinete do Prefeito A/C: Sra.
Fânia Nora Abdalla Chefe de Gabinete As-
sunto: Resposta Data: 14 de Agosto de 2020.
Sirvo-me deste, em atenção ao Requerimen-
to 09/2020 da Câmara Municipal, de autoria
do Vereador Vagner Fernandes Mendes, para
prestar as seguintes informações: Na presen-
te data, temos 27 contratos de locação de
imóveis vigentes. Sendo eles:

1. O imóvel que era utilizado pela Secretaria
de Obras e Desenvolvimento Urbano será re-
parado em momento oportuno. Dito isto, in-
formamos que a Secretaria de Obras perma-
necerá no atual endereço, por entender estar
satisfatória para o atendimento a coletividade
e, no antigo espaço, o Município ainda estuda
uma melhor forma de repará-lo, bem como uma
melhor destinação, haja vista os estragos ocor-
ridos com as chuvas do dia 24 de Outubro de
2019. 2. Uma simples visita in loco não pode
ser determinante para dizer que a obra está
concluída. A unidade está sendo preparada
para a reabertura, e nas próximas semanas
serão feitas as comunicações sobre a retoma-
da dos serviços no prédio de origem. 3. Se-
guem em anexo, os 27 Contratos de Locação
vigentes, informando que todos os contratos
estão no portal do Município. Atenciosamen-
te, José Norberto Dias Secretário Municipal
de Administração e Recursos Humanos Gus-
tavo Henrique Baracat Secretário Municipal
de Obras e Desenvolvimento Urbano Fran-
cisco Cássio Gervásio Secretário Municipal de
Obras e Desenvolvimento Urbano Gilson Ra-
fael Silva Secretário Municipal de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento Rosé Mary
Bueno de Paiva Alcantara Cunha Secretária
Municipal de Educação Maria Angélica Fer-
reira Fonseca Secretária Municipal de Desen-
volvimento Social. Ofício nº. 89/2020. Servi-
ço: Gabinete do Prefeito. Assunto: Informa-
ção (Presta). Data: 18 de agosto de 2020. Ex-
celentíssimo Sr. Presidente da Câmara Muni-
cipal, Aldo Ambrósio Morelli. Permita-me pri-
meiro cumprimentar V. Excia. e registrar meus
protestos de elevada estima e distinta consi-
deração. Atendendo a uma solicitação verbal
desta Presidência, venho informar que a par-
tir do último dia 11 de agosto, a Secretaria
Municipal de Obras e Desenvolvimento Ur-
bano, estará  a cargo do Sr. Gustavo Henrique
Baracat, e a Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, sob a respon-
sabilidade do Sr. Gilson Rafael Silva, manten-
do-se todas as atribuições inerentes a cada
Secretaria. Sem mais para o momento, colo-
co-me à disposição para quaisquer esclareci-
mentos que se fizerem necessários. Fânia
Aparecida Nora Abdala Ribeiro - Chefe de
Gabinete. Exmo. Sr. Aldo Ambrósio Morelli -
Presidente da Câmara Municipal - Santa Rita
do Sapucaí/MG. Dando continuidade, o senhor
presidente da Câmara, vereador Profº. Aldo
Ambrosio Morelli, solicitou ao secretário da
Mesa Diretora fazer a leitura dos Decretos
baixados pelo Prefeito Municipal, de números
13692, 13693, 13703, 13704, 13705, 13706,
13707, 13708, 13710, 13713, 13714, 13715,
13716, 13717, 13718, 13725, 13726, 13727 e
13729/2020. Após a leitura, o senhor presidente
da Câmara Municipal, comunicou a todos que
as cópias dos decretos estão à disposição dos
interessados, na secretaria desta Casa Legis-
lativa. DELIBERAÇÃO SOBRE AS SE-
GUINTES PROPOSITURAS: Dando pros-
seguimento o senhor presidente Profº Aldo
Ambrósio Morelli, solicitou ao secretário da
Mesa Diretora para dar continuidade a leitura
das seguintes indicações e Requerimentos:
Indicação n° 097/2020 de 19/8/2020, de auto-
ria da vereadora Maria Aparecida de Paula,
que após apresentar justificativas, indica ao
senhor prefeito municipal: “que a Prefeitura,
por intermédio da Secretaria Municipal de
Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade
Urbana, viabilize nas Ruas do Bairro Jardim
Beira Rio, faixas elevadas de pedestres, a pin-
tara de faixas de pedestres e a sinalização de
trânsito horizontal e vertical em todas as es-

quinas e cruzamentos das vias públicas do men-
cionado Bairro, para atendermos aos inúme-
ros pedidos dos moradores e transeuntes des-
sas importantes vias públicas do nosso Muni-
cípio.”  Indicação n° 098/2020 de 19/8/2020,
de autoria da vereadora Maria Aparecida de
Paula, que após apresentar justificativas, indi-
ca ao senhor prefeito municipal: “a necessida-
de da Prefeitura, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, contratar médicos especialis-
tas em psiquiatria, neuro pediatria, endocrino-
logia e reumatologia,  para atender a popula-
ção que fazem uso do Centro de Saúde Santa
Rita.” Indicação n° 099/2020 de 19/8/2020, de
autoria do vereador Pr. Fábio de Souza Ama-
rins - Binho, que após apresentar justificativas,
indica ao senhor prefeito municipal: “indico ao
Prefeito Municipal a construção de uma pra-
ça, bem como a instalação de ‘Academia ao
Ar Livre’ no Bairro Porto Sapucaí ou a cons-
trução de um parquinho para as crianças po-
derem praticar seu lazer. Ação que atenderá
aos inúmeros pedidos daquela população.” In-
dicação n° 100/2020 de 19/8/2020, de autoria
do vereador Pr. Fábio de Souza Amarins - Bi-
nho, que após apresentar justificativas, indica
ao senhor prefeito municipal: “indico ao Pre-
feito Municipal a construção de uma praça,
bem como a instalação de ‘Academia ao Ar
Livre’ no Bairro Porto Sapucaí ou a constru-
ção de um parquinho para as crianças pode-
rem praticar seu lazer. Ação que atenderá aos
inúmeros pedidos daquela população.” Indica-
ção n° 101/2020 de 19/8/2020, de autoria do
vereador Marcos Azevedo Moreira – Marqui-
nho Tatinha, que após apresentar justificativas,
indica ao senhor prefeito municipal: “a neces-
sidade de colocar em prática o estabelecido na
Lei nº 2.439, de 19 de novembro de 1993 (po-
derá atender os contribuintes que tiverem seus
imóveis no Município, com o fornecimento dos
serviços de máquinas pesadas, como tratores
de esteira, patrol ou similares, mediante res-
sarcimento das despesas de combustível e mão-
de-obra) e a criação do projeto Porteira Aber-
ta, com ações da municipalidade no sentido de
se garantir a necessária manutenção as estra-
das rurais que dão acesso às propriedades ru-
rais.” Indicação n° 102/2020 de 19/8/2020, de
autoria dos vereadores Marcos Azevedo Mo-
reira – Marquinho Tatinha e Alexandre Mar-
cio da Silva – Alexandre Labruna, que após
apresentarem justificativas, indicam ao senhor
prefeito municipal: “a necessidade de se envi-
ar à Câmara Municipal projeto de lei reajus-
tando o valor do prêmio aos motoristas, institu-
ído pela Lei Municipal nº 3.971/2005, adotan-
do-se, no mínimo, a inflação acumulada no pe-
ríodo.” Indicação n° 103/2020 de 19/8/2020,
de autoria do vereador Alexandre Marcio da
Silva – Alexandre /==Labruna, que após apre-
sentar justificativas, indica ao senhor prefeito
municipal: “a necessidade de se providenciar a
troca do gramado do Estádio Municipal Eras-
mo Cabral e a instalação de irrigação eletrôni-
ca naquele espaço, para atender aos inúmeros
pedidos dos nossos jogadores e futuros cra-
ques de nossa cidade.” Indicação n° 104/2020
de 19/8/2020, de autoria do vereador Benedito
Tobias, que após apresentar justificativas, indi-
ca ao senhor prefeito municipal: “a necessida-
de da Prefeitura Municipal construir uma rota-
tória  no início da Av. Nilo Costa e Silva com a
Rua Loreto Garcia, dentro das determinações
do Código de Trânsito Brasileiro, para melho-
rar o fluxo de veículos, prevenindo-se aciden-
tes que podem ter conseqüências graves, e
principalmente para atender aos inúmeros pe-
didos dos moradores do Bairro Eletrônica e
motorista que fazem uso daquela localidade.”

Indicação n° 105/2020 de 19/8/2020, de auto-
ria do vereador Benedito Tobias, que após apre-
sentar justificativas, indica ao senhor prefeito
municipal:“a necessidade urgente de coloca-
ção de faixas elevadas de pedestres na Rua
Dr. José Wilfredo Rojas Martinez, Bairro Vi-
anna, nas proximidades do nº 136, para aten-
dermos aos inúmeros pedidos dos moradores
e transeuntes dessa importante via pública do
nosso município.”  Indicação n° 106/2020 de
19/8/2020, de autoria do vereador Pr. Flávio
de Castro Barbosa, que após apresentar justi-
ficativas, indica ao senhor prefeito municipal:
"a necessidade urgente de refazer o asfalto
(tapa buraco) da Rua Paraná, Bairro Boa Vis-
ta 2, para atendermos aos inúmeros pedidos
dos moradores e transeuntes dessa importante
via pública do nosso município." Indicação n°
107/2020 de 20/8/2020, de autoria do vereador
Giácomo Henrique Costanti, que após apresen-
tar justificativas, indica ao senhor prefeito mu-
nicipal: “indico que os tubos dos corrimãos da
Ponte “Vereador Milton Barra” sejam reutili-
zados como proteção na ponte sobre o Ribei-
rão Vintém no bairro Pouso Campo.” Indica-
ção n° 108/2020 de 20/8/2020, de autoria do
vereador Giácomo Henrique Costanti, que após
apresentar justificativas, indica ao senhor pre-
feito municipal: “que avalie junto à Secretaria
Municipal de Transporte, Trânsito, Rodoviário
e Mobilidade Urbana a possibilidade de se re-
fazer a sinalização amarela e a instalação de
novas placas na Rua Gabriel Capistrano, na
parte do fundo do Hospital Antônio Moreira da
Costa, onde ocorre e sempre ocorreu a parada
para coleta de lixo contaminado e a parada ex-
clusiva para carros funerários, indicando o lo-
cal onde se recolhe o lixo e a porta do necroté-
rio do hospital.” Requerimento n° 14/2020 de
20/8/2020, de autoria do vereador Vagner Fer-
nandes Mendes - Gamarra, que após apresen-
tar justificativas, requer ao senhor Prefeito
Municipal as seguintes informações: “1.A ci-
dade de Santa Rita do Sapucaí conta com por-
tal específicio para a divulgação de despesas
realizadas pela municipalidade no enfrentamen-
to à pandemia do COVID-19? 2. Quanto o
Município de Santa Rita do Sapucaí já investiu
no enfrentamento à pandemia do COVID-19?
Favor detalhar, ainda que tais informações já
estejam disponíveis em formato digital. 3. É
possível se verificar no Portal da Transparên-
cia da Prefeitura Municipal de Santa Rita do
Sapucaí a aquisição de considerável número
de máscaras descartáveis. Quais foram os cri-
térios adotados para a distribuição de tais equi-

Imóveis locados na gestão do Saudoso Sr. Jefferson Gonçalves Mendes:

pamentos de proteção individual? Porque di-
versos setores da Prefeitura não recebram
máscaras? 4. Dos valores aprovados pela Câ-
mara Municipal em favor do Hospital Antônio
Moreira da Costa, para serem utilizados ex-
clusivamente no enfrentamento à pandemia,
quanto já foi comprometido? 5. A Prefeitura
Municipal de Santa Rita do Sapucaí cumprirá
a Lei aprovada por esta casa e manterá o pro-
grama emergencial de auxílio alimentação, pre-
visto para beneficiar famílias santa-ritenses en-
quanto perdurar a eficácia do decreto de emer-
gência em Saúde? 6. Quanto o Município de
Santa Rita do Sapucaí ainda tem em recursos
financeiros para investir no enfrentamento à
pandemia do COVID-19? Incluir os repasses
estaduais e federais.”Posta em discussão e vo-
tação, as indicações de números 097, 098, 099,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108/
2020, bem como o Requerimento de nº 14/2020,
foram aprovados por unanimidade. RECEBI-
MENTO DO SEGUINTE PROJETO: Dando
prosseguimento o senhor Presidente da Câmara
vereador Profº. Aldo Ambrósio Morelli, solicitou
ao secretário da Mesa Diretora para fazer a lei-
tura do Projeto de Lei Complementar nº 005/2020,
de 10 de agosto de 2020 de autoria do Prefeito
Municipal, que “Dispõe sobre a implantação de
conjuntos edilícios horizontais e verticais multifa-
miliares e de comércio e serviços sob a forma de
condomínios, e dá outras providências.” Posto em
discussão e votação o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 005/2020, foi recebido pelo Plenário
por unanimidade, e ficará a cargo da Comissão
de Finanças, Justiça e Legislação para análise e
emissão do respectivo parecer. É preciso deixar
registrado que TODOS os pronunciamentos pro-
feridos durante a reunião ficaram gravados fo-
nograficamente em mídia digital, que passará a
fazer parte integrante desta ata, conforme Reso-
lução 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 cumprimento à Portaria nº 35/2013. Para
constar, eu, João Baptista de Faria, secretário
geral da Câmara Municipal, lavrei a presente
Ata que, se aprovada, vai por mim subscrita e
assinada pelo Secretário da Mesa Diretora, ve-
reador Profº. João Paulo Sampaio e pelo se-
nhor presidente da Câmara Municipal, verea-
dor Profº. Aldo Ambrósio Morelli. ****Aldo
Ambrósio Morelli - Presidente da Câma-
ra Municipal de Santa Rita do Sapucaí.
João Paulo Sampaio - Secretário  da Mesa
Diretora. João Baptista de Faria - Secre-
tário Geral da Câmara Municipal.
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104 anos de vida
Completar mais um ano de vida sempre nos traz um sentimento de renovação e de continuação de mais uma etapa da vida, e isso a senhora
Dulce de Souza Romero sabe muito bem, pois no dia 06 de setembro ela completou 104 anos de vida. Ela é viúva de Mateus Romero Filho com
quem teve os filhos José Romero de Souza (falecido) César, Clara, Marcílio (falecido), Elza, Manoel, Silvio e Rita (falecida). Todos os anos
anteriores a família sempre fez uma linda festa no campo para celebrar a data, porém esse ano o brinde não pode ser presencial, mas nem por
isso a Dona Dulce deixou de receber o carinho da família. Parabéns Dona Dulce que Deus continue abençoando.

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

Meio século
O dia 09 de setembro de 2020 foi super planejado, super esperado e
sonhado pela agora cinquentona Sirley Ribeiro Rocha. Era pra ser uma
comemoração em alto estilo, como ela gosta, porém não menos
especial. Ela já estava até de pijama quando a Camila, o Luiz, a Giovan-
na e Maria Regina a surpreenderam com flores, balões, o tradicional
bolo, doces  e claro pessoas amadas que prepararam tudo com muito
carinho. Parabéns Sirley, sucesso. ve

Sete décadas de vida
A senhora Maria Benedita Magalhães (Fitinha) no dia 05 de setembro
soprou a velinha de 70 anos no bolo para comemorar a data. Em uma
comemoração discreta com os filhos Rogério de Cássia Magalhães,
Marcelo Batista de Magalhães e Poliana Cássia de Magalhães e netos
a data não passou em branco, e nem poderia afinal são 70 anos de vida.
Parabéns D. Benedita.

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

Dia do Irmão
Dia 05 de setembro é comemorado o Dia dos Irmãos. Quero aqui deixar a minha homenagem aos melhores irmãos que eu poderia ter. Eles podem
até não estar comigo todos os dias, mas estão sempre presentes em meu coração. Amo os incondicionalmente. Sérgio, Cézar, Vanuza, Wilson e
André, que Deus nos conserve sempre assim, juntos. Parabéns pra nós.

Fotos: Acervos pessoais.

Recanto Bela Vista Restaurante e Espaço
para Eventos oferece serviço de bar,

restaurante e buffet.
Bairro Barreirinho, em Congonhal (MG)

Tels.: (35) 9.9191-7442 e (35) 9.9860-2404



5 EDIÇÃO 1.247
12 DE SETEMBRO DE 2020SindvelO VALE DA

ELETRÔNICA

Santa Rita do Sapucaí (MG) tem repercutido pelo mundo
nas últimas semanas com a presença destaque em dois res-
peitados rankings mundiais: o primeiro sobre as cinco melho-
res cidades para talentos criativos viverem no pós-pandemia,
realizado pelo American Reporter, e o segundo sobre as 10 ci-
dades de pequeno porte mais “descoladas” do mundo, conduzi-
do pelo Creative Urban Institute. Agora, foi a vez da cidade se
destacar em um estudo brasileiro, realizado por pesquisadores

Notícias boas para o Vale da Eletrônica
Santa Rita do Sapucaí é capítulo de livro sobre cidades inovadoras
Lançado pela Universidade Federal de São Carlos, publicação apresenta estudos reais como o de Santa Rita e de Portland (Estados Unidos)

A Portaria Conjunta n.o 55/2020 (DOU de 04/09) suspendeu
o cronograma de novas implantações do Sistema de Escritura-
ção Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhis-
tas (eSocial) previsto na Portaria SEPRT n.o 1.419, de 23 de
dezembro de 2019. Foi adiado também o início dos eventos de
Segurança e Saúde do Trabalhador (SST), pleito defendido pela
Fiemg, junto ao Governo Federal.

“A prestação de informações sobre SST é, dentre todas, a
fase de maior complexidade de implantação do eSocial, pois
envolve a exposição de cada ambiente, os riscos das ativida-
des, o monitoramento destes riscos e da saúde do trabalhador,
bem como as comprovações sobre treinamentos e capacita-
ções”, explicou Érika Morreale, presidente do Conselho de Re-
lações do Trabalho da Fiemg. “Em razão destes motivos, a Fie-
mg apresentou proposta ao Governo Federal para a supressão
da informação dos riscos ergonômicos do eSocial. Continuare-

da Universidade Federal de São Carlos. O estudo está disponí-
vel para download na internet.

Ao lado de cidades como Portland (Estados Unidos), Pato
Branco (PR) e Porto Alegre (RS), casos abordados no livro, San-
ta Rita é analisada pela perspectiva do projeto Cidade Criativa,
Cidade Feliz, que vem trazendo uma transformação sem prece-
dentes nos últimos anos ao chamado Vale da Eletrônica. A inici-
ativa, inclusive, foi tema recente de um documentário, também

ligado a uma pesquisa acadêmica. Além do ‘Cidade Criativa’, o
HackTown, festival de inovação de renome mundial que ocorre no
município, também é citado no estudo.

A publicação foi organizada pela pesquisadora-doutora Claris-
sa Stefani Teixeira, da Universidade Federal de Santa Catarina. O
capítulo sobre Santa Rita foi conduzido por Paulo Tadeu Arantes,
professor-doutor, responsável pelo departamento de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa. *Fonte: Sindvel.

Governo suspende cronograma de novas implantações do eSocial
mos defendendo este posicionamento na defesa dos interesses
da indústria”, reforçou Morreale.

Na prática, com a publicação da Portaria Conjunta nº 55/
2020, o cronograma que iniciaria em setembro de 2020 estabe-
lecido pela Portaria SEPRT nº 1.419/2020 perdeu validade. O
novo cronograma será publicado com antecedência mínima de
seis meses para as novas implantações do eSocial.

Fases em curso
A transmissão de eventos para o eSocial continua normal-

mente para todos os empregadores já obrigados, de acordo com
as fases em que se encontram. Isso vale, também, para os
empregadores domésticos. Ou seja, o calendário atual conti-
nua válido. Apenas as novas fases que iniciariam agora em se-
tembro, além dos grupos que ainda não estavam obrigados ao
eSocial foram adiadas. *Fonte: Sindvel.

Covid-19

Saúde redobra esforços para enfrentamento à pandemia em Minas
DA AGÊNCIA MINAS

Desde que o Ministério da
Saúde declarou a emergência de
importância nacional pela pande-
mia de covid-19, em fevereiro de
2020, a Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES-
MG), iniciou uma corrida contra
o tempo para ampliar, aos 853 mu-
nicípios, a capacidade assisten-
cial da rede pública, de modo que
nenhum mineiro corresse o risco
de ficar sem atendimento médico
e hospitalar. Seis meses depois e
com 1.840 leitos de UTI a mais no
estado, a SES-MG continua a em-
penhar esforços para deixar à po-
pulação mais do que a memória
dos dias difíceis causados pelo
coronavírus. O objetivo é garan-
tir uma estrutura permanente e or-

ganizada para servir ao usuário
do Sistema Único de Saúde
(SUS), independentemente da
pandemia.  O detalhamento des-
te processo foi apresentado na
live realizada pela SES-MG na úl-
tima terça-feira (8/9), pelo secre-
tário de Estado de Saúde Carlos
Eduardo Amaral e pelo subsecre-
tário de Gestão Regional, Darlan
Thomaz. “Estruturamos um pla-
no de contingência, com previ-
são de recrutamento de leitos em
etapas e definição do perfil dos
hospitais elegíveis para ter leitos
de UTI ampliados”, explicou o se-
cretário. Segundo Amaral, esta é
uma das estratégias mais signifi-
cativas para Minas, uma vez que
se baseia no reconhecimento das

realidades regionais e locais para
atuar. Diariamente, a SES-MG mo-
nitora o cenário epidemiológico
das macrorregionais de Saúde
por meio da integração entre a sua
Sala de Situação e as Salas de Si-
tuação regionais, instaladas já na
primeira semana de março. A in-
tenção é acompanhar a incidên-
cia da pandemia, a capacidade
operacional de cada uma das re-
giões e a velocidade do avanço
da doença. “Com dados quantita-
tivos e qualitativos, fazemos o con-
trole de todos os mecanismos por
meio de metodologia internacional-
mente aceita”, explicou o subsecre-
tário de Gestão Regional, Darlan
Thomaz. O manejo permite direcio-
nar o paciente com covid-19 para

um local de atendimento, de modo
assertivo, considerando que nem
todos os municípios mineiros têm
hospitais com leitos de UTI. “A
ideia é colocar o paciente certo, do
ponto de vista territorial, no local
certo, evitando seu transporte des-
necessário e o enfrentamento de
longas distâncias. Buscamos, den-
tro do possível, que este paciente
seja atendido o mais próximo de
casa”, explica Darlan Thomaz. Se-
gundo o subsecretário, a instala-
ção dos comitês macrorregionais é
importante e inovadora por reunir
não só gestores municipais e de
Saúde, mas também membros do
Ministério Público, de operadoras
de planos de saúde e de institui-
ções hospitalares.

Ações de prevenção à covid-
19 foram reforçadas pela Secreta-
ria de Estado de Saúde de Minas
Gerais (SES-MG) nesta quinta-
feira (10/9). Em coletiva virtual, a
coordenadora da Sala de Situa-
ção da Subsecretaria de Vigilân-
cia em Saúde da SES-MG, Eva Lí-
dia Medeiros, atualizou dados e
destacou a importância do uso de
máscaras, da higienização das
mãos e da manutenção do distan-
ciamento social.

A coordenadora da Sala de
Situação pontuou ainda que, em
caso de sintomas respiratórios, a
orientação é realizar o atendimen-
to por meio do aplicativo Saúde
Digital MG, que possibilita a iden-
tificação e triagem dos pacientes.

“A plataforma conta com pro-
fissionais capacitadas da Rede
Fhemig para o atendimento e, nos
casos de suspeita da covid-19, é
feito o encaminhamento pertinen-
te a cada caso”, explicou a coor-
denadora.

O aplicativo Saúde digital MG
Covid-19 pode ser baixado, gra-
tuitamente, nas plataformas digi-
tas para usuários do sistema An-
droid e iOS. Cada paciente regis-
trado tem também a possibilida-
de de vincular outros familiares e
pessoas que não têm um celular
ou dispositivo com acesso à in-
ternet, como crianças e idosos.

Também na coletiva, o secre-
tário adjunto de Desenvolvimen-
to Econômico, Fernando Passa-
lio, apresentou os números mais
recentes do plano Minas Cons-
ciente. Até o momento, 625 cida-
des já formalizaram sua adesão, o
que representa um impacto em
quase 14 milhões de mineiros.

Em relação às ondas que nor-

teiam a condução da retomada de
atividades nas macrorregiões do
estado, Passalio anunciou o
avanço para a onda verde da re-
gião Triângulo Sul. “Os municí-
pios abrangidos por essa macro,
como Uberaba, Frutal e Perdizes,
poderão chegar ao máximo de fle-
xibilização nos níveis previstos
no plano. Lembramos que os pro-
tocolos continuam valendo, in-
clusive na onda verde. Esta onda,
porém, permite a ampliação do
número de segmentos que po-
dem ser abertos”, destacou.

Já a macrorregião do Triângu-
lo do Norte, com cidades como
Uberlândia, Araguari e Ituiutaba,
retornam para a onda vermelha.
De acordo com Fernando Passa-
lio, “esse retrocesso é uma medi-
da de segurança, pois os indica-
dores epidemiológicos alertaram
para esse tipo de medida”.

App Saúde Digital e prevenção
são armas contra a Covid-19

ve

DA AGÊNCIA MINAS

O aplicativo Saúde
digital MG Covid-19

pode ser baixado,
gratuitamente, nas
plataformas digitas

para usuários do
sistema Android e

iOS. Cada paciente
registrado tem tam-
bém a possibilidade

de vincular outros
familiares e pessoas

ve
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A edição de semana
passada voltou a estam-
par na primeira página o
noticiário da Covid-19. A
matéria que mereceu a
manchete principal infor-
ma que o Governo de Mi-
nas Gerais investiu cer-
ca de 20 mil reais em tes-
tes da doença. Em outra
matéria, a informação é
que o Governo já está se
articulando para uma es-
tratégia de vacinação
para quando a vacina
estiver pronta. Ambas as
notícias produzidas pela
Agência Minas. Na pá-
gina  institucional do
Sindvel foi reproduzido
um relatório sobre os 122
anos da Loja Maçônica
Caridade Sul Mineira.

O país segue firme em sua intenção de realizar as
eleições municipais, mesmo com a pandemia do novo
Coronavírus, a Covid-19. A pouco mais de dois meses
para a realização do prélio, a decisão do TSE – Tribu-
nal Superior Eleitoral é praticamente irreversível, ape-
sar da média de 25 mil óbitos mensais ocasionados por
esta nova doença.

Numa nação civilizada, obediente à sua carta mag-
na, defensora de seu povo, zeladora de sua saúde pú-
blica e respeitosa ao processo democrático, realizar
eleições num cenário como este se enquadraria perfei-
tamente como um grande exemplo de absurdo. Entre-
tanto este é o Brasil, nação pária do globo em se tra-
tando de políticas contra a Covid-19.

Confirmadas as eleições, será a primeira após a vitória
da extrema direita capitaneada por Jair Bolsonaro em
2018. As eleições deste ano servirão como um “termô-
metro” para aferir a aprovação ou reprovação do atual
Governo Federal, assim como seu poder de “capilariza-
ção” nos mais de cinco mil municípios brasileiros.

Da mesma forma, o dia 15 de Novembro também
vai apontar o quanto a oposição (especialmente os par-
tidos de esquerda) ainda tem peso ou influência na es-
colha dos eleitores. Se sair vitoriosa em especial nas
capitais, a oposição ganhará fôlego para 2022 e pode-
rá fazer um contraponto mais efetivo ao atual governo.
Atualmente, brandos ou simplesmente silenciosos, os
oposicionistas ainda não responderam a altura a natu-
reza autoritária de Jair Bolsonaro.

Também a escolha de prefeitos e vereadores daqui a
dois meses será a primeira desde que as regras de financi-
amento de campanhas mudaram.  A exemplo de dois anos
atrás, as mídias sociais terão um peso decisivo neste pro-
cesso e serão necessárias atenção e fiscalização por parte
dos tribunais eleitorais. O fenômeno das “Fake News” já
é uma triste realidade e tem comprometido o processo
democrático mundo afora.

Em Santa Rita do Sapucaí (MG), a decisão do atual
prefeito de disputar a eleição e a possível escolha de seu
candidato a vice-prefeito vão imprimir o ritmo da campa-
nha que se aproxima. A julgar pelos bastidores, especial-
mente os acontecimentos desta quinta-feira (10), a cidade
terá cinco ou seis candidatos a prefeito. Todos eles bus-
cando preencher uma lacuna de novas lideranças, já que
esta será a primeira eleição em muitas sem a presença do
ex-prefeito Jefferson Gonçalves Mendes.

O prazo para as convenções dos partidos é no pró-
ximo dia 16. Para a homologação das chapas e candi-
daturas, dia 26 de setembro. Até lá, mudanças pode-
rão acontecer, já não muitas, pois os quadros aparente
e praticamente estão definidos.

Imagem da Semana

O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, LUIZ FUX, E O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO NA CERIMÔNIA DE POSSE

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O ano de 2020, continuida-
de de 2019 que não se encerrou,
fruto de 2018 que pôs fim a falsa
dualidade antagônica de PT &
PSDB, gerada pelo fatídico 2016
que foi consequência dos arrou-
bos de 2013, além da pandemia
causada pelo novo Coronavírus
(Covid-19) que já matou, con-
forme o balanço do Conass -
Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde divulgado nesta
última quinta-feira (10),
129.522 brasileiros, vai também
sendo o ano que marcará o fim
dos princípios que balizaram
por 27 anos o Plano Real, cria-
do em 1993 no governo do ex-
presidente Itamar Franco, e que
apesar das várias correções de
rumo não feitas ao longo dos
últimos anos, proporcionou es-
tabilidade econômica que tanto
ajudou garantir paz nos ambi-
entes políticos e sociais.

Acusado inicialmente como
obra eleitoreira pela oposição
de então, a mesma que reúne fi-
leiras contra o atual Governo
Federal descarrilhado, o Pla-
no Real foi, sim, no seu nasce-
douro responsável por eleger ao
Palácio do Planalto um então
senador paulista que corria sé-

rios riscos de sequer conseguir
se eleger deputado federal nas
eleições de 1994. Mas, oportu-
nismos e oportunidades a parte,
o Plano Real foi também o único
plano macroeconômico de um
total de cinco anteriores, apre-
sentados entre 1985 e 1992, que
conseguiu obter sucesso não
apenas imediato, mas efetivo ao
longo das décadas seguintes.
Proporcionou uma inclusão so-
cial e econômica jamais vista,
até então, na história do país.
Fato, agora, em que começamos
a assistir os efeitos reversos pro-
vocados pelo fim de uma era que
ficará em destaque nos futuros
anuários da história do país.

A falta de reformas estruturan-
tes não realizadas nas três últi-
mas décadas ajuda a nos expli-
car o atual cenário de pura de-
gradação que todas as elites me-
teram sua gente neste ambiente
tóxico em que vamos vivendo. Os
desafios impostos a sociedade
brasileira, desde a época imperi-
al, vem se avolumando de uma
maneira tal, que é praticamente
impossível, hoje, dissociar qual
deles deve ser enfrentado primei-
ro. Temos pressa para corrigi-
los, mas nem de perto sabemos

como enfrentá-los. Visto que ne-
nhum deles é resolvível num cur-
to, ou a médio prazo. Todos os
problemas nacionais, juntados e
crescidos de forma exponencial
desde quando nos tornamos in-
dependente politicamente, só se-
rão sanados em duas, ou três ge-
rações futuras, desde que come-
cemos, aqui e agora, um investi-
mento massivo na única ferra-
menta que nos pode tirar deste
mar de lama em que fomos nos
metendo governo após governo,
período após período.

Mas não é isso que se vislum-
bra. O futuro tenebroso das ter-
ras brazilis, como já escrito
aqui, pode estar em sua derra-
deira rota de colisão que nos
proporcionará vermos o fim de
algo em que gerações, após ge-
rações, se acostumou a dar o
veredicto de terra do futuro. As
bases que juntam os cacos espa-
tifados deste país chamado Bra-
sil já não se colam mais. O que
vemos é uma constante segrega-
ção nos separar cada vez mais e
mais. O lé já não se junta mais
com o cré, ou as demandas que
vem do Norte sequer são sabi-
das, ou sentidas, pela turma que
mora ao Sul. O linguajar que- ve

ve

brado do Leste ao Oeste também
praticamente impede que haja
uma boa comunicação de enten-
dimento dos brasileiros que vi-
vem às margens do litoral, ou
nos campos retos e montanho-
sos do interior.

A saída pelas elites, sempre
de cima para baixo, não enxer-
gam o penhasco e o despenha-
deiro que foi se formando ao
longo dos últimos dois séculos
entre os que mandam e àqueles
que obedecem. Não entendem
que a imposição pela força, seja
do capital, ou pelas armas, já
não mais amedrontam quem nas-
ceu, viveu e morreu na miséria.
A turma do andar de cima até
parece Marias Antonietas com
seus brioches oferecidos para
quem tem fome de pão. Em tem-
po e paralelo ao fim do Plano
Real que vamos assistindo, o
procurador-geral da República,
Augusto Aras, marcou para ja-
neiro de 2021, o fim da farsa da
operação contra a corrupção,
inaugurada em 2014 pelo Minis-
tério Público Federal, e que tan-
to mudou os acontecimentos e os
rumos da política tupiniquim.
*Humberto Azevedo é jornalis-
ta. Reside em Brasília (DF).
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O fim do Plano Real HUMBERTO AZEVEDO

Almanaque Brasil NORMA COURI

Que o comercial do 7 de se-
tembro, onde o Secretário de
Cultura Mário Frias nem preci-
sou apelar para Goebbels ou can-
tar Prá Frente Brasil para ridi-
cularizar “Um Povo Heroico”, é
apenas o primeiro da série?

Que os brasileiros riram
tanto do ufanismo barato e do
brado retumbante desta campa-
nha criada para exaltar “heróis
verdadeiros” (contra o comu-
nismo), que Frias periga ser
contratado para um programa
de humor fazendo malhação?

Que agora você só pode
acompanhar as “rachadinhas”
do Zero Um pelas redes inter-
nacionais porque a Globo já foi
censurada, CNN e Band serão
as próximas, e a Record nunca
ouviu falar do assunto?

Que não adianta censurar
emissoras para refrescar Flávio
Bolsonaro, os Zeros cometem fa-
lhas em cascata e Carluxo já é

investigado pelos R$ 7 milhões
gastos com funcionários fantas-
mas e o cofre particular no Ban-
co do Brasil?

Que a Casa de Rui Barbosa
vai emparedar seus arquivos,
debates, seminários e produção
intelectual com trânsito interna-
cional, entre outros ativos cul-
turais, sociais e educativos, num
Museu, e assim não destoar de
um país que mumifica a Cultura
e imbeciliza a Educação?

Que o Ministério da Econo-
mia bloqueou pelo menos R$ 50
milhões do orçamento da Funar-
te, Biblioteca Nacional, Funda-
ção Palmares, Instituto Brasilei-
ro de Museus e a Casa de Rui, ór-
gãos que disseminam comunismo?

Que a Cinemateca Brasilei-
ra, guardiã da memória e gran-
de patrimônio cinematográfico,
não tem verba para conservar
seu acervo de nitrato de celulo-
se, altamente inflamável, que

periga desaparecer num incên-
dio como o do Museu Nacional?

Que a Cinemateca, instala-
da em São Paulo no magnífico
matadouro de tijolinhos aparen-
tes, que pode recontar em ima-
gens, cartazes e documentos a
história do país, periga ser trans-
ferida para Brasília?

Que se Ferreira Gullar fos-
se vivo iria reformular sua fra-
se “a arte existe porque a vida
não basta” para “a vida existe
porque a arte no Brasil já não
basta”?

Que quem gosta de livros terá
de viajar para Argentina, Co-
lombia, Bolivia, Uruguai, Reino
Unido ou Noruega para com-
prá-los sem tributos, porque
aqui terá de pagar 12% que vão
chegar a 20% no preço de capa?

Que Guimarães Rosa repeti-
ria “saber, eu não sei, mas des-
confio de muita coisa” ao des-
trinchar a reforma administrati-

va que permitirá ao presidente
extinguir órgãos sem precisar
da autorização do Congresso?

Que serão Fundações, au-
tarquias Ministérios, a serem
removidos, não só movidos como
foi a Cultura enfiada no Minis-
tério do Turismo e a demarca-
ção das terras indígenas quase
entregue aos ruralistas?

Que mesmo sem esse super-
poder, Bolsonaro já esvaziou o
Coaf, interviu na Polícia Fede-
ral, desprestigiou o Inpe, tirou a
Funai do Ministério da Justiça
e criou um órgão e dossiês para
espionar desafetos?

Que na redução das bonda-
des do auxílio emergencial para
R$ 300,00, a metade dos R$
600,00 iniciais, o governo in-
cluiu entre as restrições “não
pode receber quem já
morreu”?*Norma Couri é jorna-
lista.  Artigo completo no site do
Observatório da Imprensa.
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Resenha Esportiva

Corrida maluca
O GP da Itália, disputado domingo passado no circuito de
Monza, foi uma das melhores corridas dos últimos anos na
Formula 1. E sem chuva. Os segundos que sucederam o
acidente do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, na
curva Parabólica, é que definiram a corrida. Com o carro
de segurança na pista, o inglês Lewis Hamilton, da Mer-
cedes, entrou nos boxes - o que o regulamento não permi-
te na volta quando ocorre um acidente. Foi punido com
10 segundos de penalização e o grid ficou de cabeça para
baixo. O vencedor foi o francês Pierre Gasly, da equipe
Alfa Tauri. Nunca havia vencido uma corrida. Neste fim
de semana acontece o GP da Toscana, no circuito de
Mugello, também na Itália. *EC.

Recorde
Naomi Osaka disse que uma nova mentalidade contribuiu
para que ela atingisse um recorde de invencibilidade desde
que a retomada do tênis, após paralisação por causa do
Coronavírus, e ela está determinada a levar isso com ela
para sua terceira final de Grand Slam no sábado. A jovem
de 22 anos pareceu impassível durante uma semifinal de
Aberto dos EUA de alta qualidade contra a norte-america-
na Jenny Brady, na quinta-feira, e venceu por 7-6 (1), 3-6 e
6-3 no Arthur Ashe Stadium. A campeã do Aberto dos EUA
de 2018 e do Aberto da Austrália de 2019 agora testa sua
força mental contra uma revitalizada Victoria Azarenka, que
surpreendeu Serena Williams na outra semifinal de quinta-
feira. “Eu sinto que quanto mais você envelhece, mais forte
você fica mentalmente”*Agência Reuters. ve

Projeto Pequenos leitores
leva poesia às crianças

Edição 1.199, 14 de setembro de 2019.

Aconteceu no dia 07 de se-
tembro, a exposição do Projeto
“Pequenos Leitores” - Ler e Brin-
car é só começar - Poesias de Viní-
cius de Moraes, mais um evento
das creches e CMEI's no Cidade
Criativa Cidade Feliz . Com o Tú-

nel das Descobertas, crianças e
adultos entraram no mundo da
imaginação e viajaram nas poesi-
as de Vinícius de Moraes. Foi uma
experiência riquíssima expor os
trabalhos dos alunos e equipe
pedagógica para a comunidade,

facilitando o acesso ao universo
literário, mobilizado pelas poesias
e canções, ampliando a cultura e
o gosto pela leitura. Quem teve
oportunidade da visita pode con-
tar como foi sua experiência! Ano
que vem tem mais novidades!
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A pandemia de Covid-19 tem
causado grandes impactos na
saúde da população e na econo-
mia global, demandando ações de
controle e acompanhamento que
permitam a manutenção segura
das atividades econômicas com
ações planejadas e direcionadas.
Uma estratégia efetiva para con-
ter o avanço do número de casos
de Coronavírus é o diagnóstico
em massa. Pensando nisso o Go-
verno Federal, por meio do MCTI
- Ministério de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações, está promoven-
do a instalação de laboratórios de
campanha dentro de universida-
des públicas para ampliar a capa-
cidade de realizar testes diagnós-
ticos da Covid-19. Com o investi-
mento de 35 milhões  de reais do
MCTI o Brasil ampliará em cerca
de 100 mil exames mês a capaci-
dade nacional de testes diagnós-
ticos da Covid-19. A ideia é que
num prazo de três a quatro meses

sejam realizados cerca de 350 mil
testes diagnósticos.

O projeto promoverá a ampli-
ação da capacidade de realização
de testes moleculares para a de-
tecção do vírus SARS-COV2, a
ser executada pelas universida-
des que integram a rede. A infra-
estrutura de pesquisa conta com
equipamentos necessários previ-
amente adquiridos e pessoal ca-
pacitado. O projeto foi elaborado
na forma de rede e envolve insti-
tuições nas cinco regiões do país
dentre elas: a UFMG - Universi-
dade Federal de Minas Gerais, a
UFRJ - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Unifesp - Univer-
sidade Federal de São Paulo, UFPE
- Universidade Federal de Pernam-
buco, UFG - Universidade Fede-
ral de Goiás, UFMS - Universida-
de Federal  de Mato Grosso do
Sul, UFF - Universidade Federal
Fluminense, UFPR - Universida-
de Federal do Paraná, UFSM -

Universidade Federal de Santa
Maria, UFPB - Universidade Fe-
deral da Paraíba, Ufob - Universi-
dade Federal do Oeste da Bahia ,
Ufam - Universidade Federal  do
Amazonas, Uesc - Universidade
Estadual de Santa Cataria . A Fio-
cruz - Fundação Oswaldo Cruz e o
Ministério da Saúde irão colabo-
rar com o fornecimento de insu-
mos estratégicos para a realização
dos exames e com apoio logístico
e de treinamento em uma parceria
estratégica para o país.

Os laboratórios de campanha
MCTI também irão avaliar, em pa-
ralelo, a utilização de uma técnica
de diagnóstico simples e rápida
que utiliza uma pequena amostra
de saliva para detectar a presença
do vírus SARS-COV2, oferecen-
do um diagnóstico em questão de
minutos, com equipamento portá-
til com potencial para ser imple-
mentado em qualquer espaço.
Essa técnica tem o potencial de ve

MCTI instala laboratórios de campanha
em universidades
DA REDAÇÃO O Governo de Minas Gerais

ocupa o 1.o lugar, de todo o Bra-
sil, em oferta de serviços digitais.
O ranking, apresentado na 5.a reu-
nião geral do Grupo de Transfor-
mação Digital criado pelo Consad
- Conselho Nacional de Secretári-
os de Estado da Administração e
pela AbepTic - Associação Brasi-
leira de Entidades Estaduais de
TIC em painel virtual nesta quin-
ta-feira (10), demonstra os esfor-
ços feitos pelo Estado para pro-
mover a transformação digital e
garantir que os cidadãos tenham
acesso a serviços públicos cada
vez mais eficientes, com mais ra-
pidez e facilidade.

O Índice de Oferta de Servi-
ços Digitais é uma iniciativa da
AbepTic em parceria com o CLP
Centro de Liderança Pública e
fará parte do Ranking de Com-
petitividade dos Estados 2020,
que será lançado no dia 17, tam-
bém de forma on-line.

Foram vários os fatores que
fizeram com que Minas se desta-
casse no levantamento. O índice
sintético, que mensurou os prin-
cipais serviços oferecidos pelos
governos, abrangeu três dimen-
sões: capacidade para oferta di-
gital de serviços públicos; oferta
de serviços públicos por meios
digitais; e regulamentação sobre
a modernização para a oferta de
serviços públicos. Minas Gerais,
assim como Santa Catarina, ob-
teve a nota 78,5, considerada pe-
los técnicos como “muito bom”.

O destaque para o Estado tem
como parâmetro programas como
o Minas Atende, principal inicia-
tiva de transformação digital do
governo estadual. Entre os avan-
ços estão mais de 350 serviços
cadastrados no Portal MG, reali-
zados de forma totalmente digi-
tal, e a simplificação de 64 servi-
ços públicos.

Para o secretário de Planeja-
mento e Gestão, Otto Levy, a pri-
meira colocação de Minas em um
ranking nacional reflete o com-
promisso do Governo de Minas
com a modernização dos proces-
sos, aprimorando a gestão públi-
ca e os serviços prestados. “Des-
de o início da administração, nos-

so foco tem sido aperfeiçoar o
serviço prestado pelo Estado,
torná-lo mais eficiente e, simulta-
neamente, promover mudanças
que possam também equilibrar as
contas públicas”, lembra.

De acordo com o subsecretá-
rio de Governança Eletrônica e
Serviços da Seplag - Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão,
Rodrigo Diniz Lara, o resultado
teve envolvimento de várias ins-
tituições, principalmente em um
contexto em que o distanciamen-
to social é recomendado.

“A pauta da transformação
digital dos serviços públicos tem
sido intensificada pelo Estado
com o Projeto Estratégico Minas
Atende, com destaque para os
canais digitais do Governo do
Estado - Portal MG (mg.gov.br) e
aplicativo MG App. Esse reco-
nhecimento demonstra que esta-
mos no caminho certo e, ao mes-
mo tempo, sinaliza várias oportu-
nidades para trazermos um servi-
ço público ainda melhor para a
população mineira”, acrescenta.

Para chegar ao resultado, a
comissão criada para avaliar os
governos estaduais e do Distrito
Federal levou em conta a capaci-
dade para a oferta digital de ser-
viços. Entre as funcionalidades
avaliadas estão a telemedicina, os
serviços de abertura e fechamen-
tos de empresas, a nota fiscal ele-
trônica ao consumidor, a solicita-
ção de segunda via on-line de
CNH e a emissão de Boletins de
Ocorrência on-line.

Em seguida, na fase de análi-
se, foram feitas duas rodadas
com especialistas da comissão
técnica do levantamento, uma
auditoria e, por fim, uma revisão
automática, comparando as fases
anteriores.

O programa Minas Atende,
criado com o objetivo de apro-
ximar os cidadãos mineiros dos
serviços públicos oferecidos
pelo Governo de Minas, acaba
de completar um ano. Coorde-
nado pela Seplag, o projeto já
simplificou diversos processos,
como, por exemplo, a necessi-
dade de autenticação de docu-
mentos em cartório.

Minas ocupa o primeiro lugar em
ranking de serviços digitais
DA AGÊNCIA MINAS
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abrir novas possibilidades de di-
agnóstico, facilitando a abertura
das atividades econômicas e o
monitoramento dos casos de Co-
vid-19 na população brasileira.

“Funcionando dentro de uni-
versidades públicas, os labora-
tórios de campanha do MCTI
irão permitir a condução de di-
agnóstico molecular e outros
estudos com pesquisas que po-
dem contribuir para melhores
estratégias de enfrentamento da
Covid-19 e a outras viroses que
venham a surgir”, afirmou o se-
cretário de Políticas para Forma-
ção e Ações Estratégicas do
MCTI, Marcelo Morales.

O teste de reação em cadeia
de polimerase (PCR) é considera-
do o padrão ouro para o diagnós-
tico do vírus SARS-COV-2, sendo
o único capaz de gerar resposta fi-
nal e precisa sobre a presença do
vírus, já nos primeiros dias da in-
fecção. *Fonte: site do MCTI.

Foto: Odjair Baena - ASCOM/MCTI

Os laboratórios de campanha  também irão avaliar a utilização de uma técnica de diagnóstico simples e rápida que utiliza uma pequena amostra de saliva.
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Semana da Pátria é comemorada com
brilhantismo no Colégio Tecnológico

Durante toda a Semana da Pátria, foram planejados momentos diários de reflexão e amor ao nosso país em todos os níveis de ensino do Colégio Tecnológico Delfim Moreira.
Os professores mediaram as apresentações que aconteceram de forma diversificada durante o período de aulas on-line. Foram momentos enriquecedores com músicas, cria-

ções artísticas, debates e palestras objetivando o resgate da  cidadania e do amor pela nossa Pátria. Dessa forma, surgiram oportunidades dos alunos refletirem sobre a impor-
tância da própria formação de maneira integral, guiados por retratos de momentos de amor, encantamento e humanização vivenciados durante toda a semana e nos projetos

desenvolvidos pela equipe do Colégio Tecnológico Delfim Moreira nos últimos anos. Assim, os alunos foram instigados a pensar sobre o Brasil
que estão construindo a cada dia, enquanto agentes de transformação da realidade.


