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Quando Deus puxa a cortina
da sua sala de estar
vê a terra feito menina
tomando banho de mar
Marcos Medeiros
Natal (RN)

Cemitério é certamente
dormitório dos mortais
onde se hospedam somente
os que não acordam mais
Geraldo Amâncio
Fortaleza (CE)

De tão frágil construção
minha casinha é singela
Por fora não tem portão
mas tem amor dentro dela
F. Pessoa
Fortaleza (CE)

Nesta casa tã singela
onde mora um trovador
é a mulher que manda nela
porém nos dois manda o amor
Clério José Borges
Serra (ES)

O Encanto
da Trova

MCTI vai usar ciência de dados
em portfólio de produtos

Carta do presidente do Sindvel
aos empresários do Vale
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UE pede reforma rápida da OMS
e mais transparência
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Circuito Liberdade será
expandido
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Empresas mineiras operam com
produção acima do habitual
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DA AGÊNCIA MINAS

Minas Consciente completa seis meses
Há seis meses, o Governo de

Minas Gerais disponibilizou, pela
primeira vez, os protocolos sani-
tários criados pelo Estado para
retomada consciente e segura das
atividades econômicas nos mu-
nicípios mineiros. Em abril deste
ano, prefeitos, empresários e po-
pulação tiveram acesso ao plano
“Minas Consciente – Retoman-
do a economia do jeito certo”.

Desenvolvido pelas secreta-
rias de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico (Sede) e de
Saúde (SES), o plano propõe a
retomada gradual, progressiva e
regionalizada da economia, em-
basada em critérios e dados epi-
demiológicos, a partir de um mo-
nitoramento constante da situa-
ção pandêmica.

“O Minas Consciente teve
um papel muito importante no
enfrentamento à  pandemia.
Constituída para ser opcional
aos municípios, foi uma excelen-
te alternativa com estrutura téc-
nica e metodologia feita com ba-
ses sólidas na ciência, na tecno-
logia e nos melhores padrões de
combate à covid-19”, afirma o
secretário-adjunto da Sede, Fer-
nando Passalio.

Segundo o secretário de Es-

tado de Saúde, o médico Carlos
Eduardo Amaral, o plano cum-
pre o objetivo de compatibilizar
o combate ao coronavírus e a
preservação de vidas com a re-
tomada segura da economia.

“Após seis meses de imple-
mentação do Minas Consciente
e do estado obter a menor morta-
lidade por 100 mil habitantes do
Brasil, de acordo com o Ministé-
rio da Saúde, podemos dizer que
a iniciativa foi extremamente po-
sitiva e está cumprindo muito
bem seu papel”, afirma Amaral. A
partir de avanços ou retrocessos
nos indicadores, o Governo nor-
teia as tomadas de decisões de
gestores municipais e de Saúde.

Para garantir a segurança da
população, os protocolos sanitá-
rios foram divididos de acordo
com as especificidades dos seto-
res econômicos, organizados em
orientações básicas, comuns a
todos, e orientações específicas,
destinadas a empresários e con-
sumidores, conforme indicadores
de capacidade assistencial e de
propagação da doença.

Esses indicadores se torna-
ram base para uma matriz de ris-
co, que segmentava as ativida-
des econômicas em quatro on-

das: verde, branca, amarela e
vermelha.

Após consulta pública com
630 contribuições, em diálogo
com a sociedade, prefeituras e
agentes econômicos, o Gover-
no de Minas lançou, em julho,
novas regras para o Minas
Consciente. Desenvolvido para
simplificar as normas e tornar os
critérios mais intuitivos, o novo
protocolo buscou adequação
ao momento de platô da pande-
mia no estado, com estabilida-
de no número de novos casos e
óbitos. Para disseminar o pla-
no, o Estado contou com a par-
ticipação entidades representa-
tivas do setor produtivo e da
AMM - Associação Mineira de
Municípios .

Foi considerado o aumento
de 71% no número de leitos de
UTI na rede pública de Saúde
nos três meses anteriores às mu-
danças. Vale lembrar que, de fe-
vereiro até agora, a ampliação do
número de leitos de alta comple-
xidade chega a 92%, num total
de 3.992 unidades.

As alterações também con-
templaram as necessidades es-
pecíficas dos municípios, prin-
cipalmente daqueles com menos

de 30 mil habitantes.
A segunda fase do plano

usou as cores de um semáforo
de trânsito para tornar mais in-
tuitivas as novas regras. A onda
vermelha foi destinada a servi-
ços essenciais, como supermer-
cados, padarias e farmácias; a
onda amarela para serviços não
essenciais, como lojas de artigos
esportivos, eletrônicos e flori-
culturas; e onda verde para ser-
viços não essenciais com alto
risco de contágio, sendo acade-
mias, teatros, cinemas e clubes.

Além da mudança na divisão
de ondas, o novo plano trouxe
um protocolo único de higiene e
distanciamento, incluindo tam-
bém definições específicas,
como regras a serem seguidas em
refeitórios ou alojamentos.

Outra alteração foi a revisão
dos indicadores que norteiam a
tomada de decisão. Passaram a
ser considerados taxa de inci-
dência covid-19; taxa de ocupa-
ção de leitos UTI Adulto; taxa
de ocupação de leitos UTI Adul-
to por covid-19; leitos por 100
mil habitantes; positividade atu-
al RT-PCR; % de aumento da in-
cidência; e % de aumento da po-
sitividade dos exames PCR. ve
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Ativa Soluções recebe
aporte do fundo Criatec 3
Empresa de tecnologia fez parte do programa de incubação do Inatel

Saúde divulga
orientações sobre
visitas aos
cemitérios
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No Brasil, o Dia dos Fi-
nados, celebrado na próxi-
ma segunda-feira, (2/11), é
um momento de visitas aos
cemitérios para relembrar
parentes e amigos que mor-
reram. Neste ano de pande-
mia, a tradição precisa ser
acompanhada por medidas
sanitárias para evitar o con-
tágio pela covid-19. Por
isso, a Secretaria de Esta-
do de Saúde de Minas Ge-
rais (SES-MG) divulgou
uma nota técnica com ori-
entações que visam conter
a disseminação da doença.
Como são esperadas cen-
tenas de pessoas em cemi-
térios a SES-MG estabele-
ceu orientações para auxili-
ar visitantes e trabalhadores
que atuam no setor.
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Fiemg é premiada pelo apoio no desen-
volvimento de respiradores pulmonares
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Humberto
Azevedo

Neste ponto em que a
maioria dos municípios não
tem respostas a oferecer,
justamente por envolverem
questões complexas que
envolveriam iniciativas lan-
çadas pelos governos cen-
trais, é que está a dúvida
entre àqueles que analisam
o comportamento eleitoral
da população e da própria
população. É sabido que
nacionalmente o governo
brasileiro, tomado por um
consórcio que une funda-
mentalistas religiosos de
igrejas neopentecostais,
agentes das forças de segu-
rança, e operadores do
agronegócio ...

PÁGINA 6

A Ativa Soluções, que
pode se tornar o unicórnio
do IoT brasileiro, nasceu na
Incubadora do Inatel - Ins-
tituto Nacional de Teleco-
municações, enquanto os
sócios iniciais ainda eram
estudantes de engenharia na
Instituição. A vertente de
gerenciamento remoto e
monitoramento por sensores
interligados às telecomuni-
cações sempre esteve no
DNA da empresa, que após
16 anos de consolidação no
mercado, recebeu um apor-
te financeiro do maior fun-
do nacional, a gestora
KPTL, por meio do Fundo
Criatec 3.

Foto: Divulgação.

Foto: Fiemg.

Na Futurecom,
ministro destaca
apoio do MCTI à
inovação

Na abertura da Futurecom
Digital Week, tradicional even-
to de tecnologia, telecomunica-
ções e transformação digital do
país, o ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovações, Mar-
cos Pontes, salientou a atuação
da pasta em apoiar a inovação
em produtos e serviços desen-
volvidos por outros ministéri-
os, empresas e organizações,
além de ajudar empresas inici-
antes, como as startups.  O
evento, realizado este ano de
forma 100% online e gratuita,
iniciou nesta segunda-feira (26)
e reúne mais de 230 palestran-
tes e 80 horas de conteúdo até
30 de outubro. “Nós fizemos
uma modificação no ministério
para tornar a parte de ciência,
tecnologia e inovações mais
conectada ”, afirmou.

O presidente da Fiemg,
Flávio Roscoe.
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Reprodução na íntegra da Ata no 2.017, Reunião Ordinária de 13 de outubro de 2020.
Ata nº 2017 – Aos 13 (treze) dias do mês de
outubro 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 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 2016/2020
foi aprovada por unanimidade. Neste momen-
to o senhor Presidente da Câmara, Profº.
Aldo Ambrósio Morelli, atendendo ao pedi-
do do Vereador Benedito Tobias, pediu a to-
dos os vereadores e Vereadoras que, em pé,
permanecessem por um minuto em silêncio,
pelo  pesar e sentimentos de solidariedade as
seguintes famílias: O primeiro pesar é para à
família da senhora Catarina Ambrósio. O se-
gundo é para família do senhor Evaristo Jus-
tino Gonçalves. LEITURA E DESPACHO
DO EXPEDIENTE: Dando prosseguimento
o senhor presidente da Câmara, Profº Aldo
Ambrósio Morelli, solicitou ao Secretário da
Mesa Diretora para fazer a leitura da Porta-
ria e Ofícios: “PORTARIA Nº 35/2020, DE
5 DE OUTUBRO DE 2020. Declara a esta-
bilidade extraordinária do servidor João Bap-
tista de Faria e dá outras providências. Con-
siderando que o art. 19 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias dispõe: “os
servidores públicos civis da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios,
da administração direta, autárquica e das fun-
dações públicas, em exercício na data da pro-
mulgação da Constituição, há pelo menos cin-
co anos continuados, e que não tenham sido
admitidos na forma regulada no art. 37, da
Constituição, são considerados estáveis no
serviço público”; Considerando que a certi-
dão emitida conjuntamente pelo Prefeito Mu-
nicipal Prof. Wander Wilson Chaves; pelo
Controlador Interno da Prefeitura Municipal,
Rodrigo Braz de Faria; e pela Diretora de Di-
visão de Recursos Humanos, Juliana Apare-
cida de Souza Andrade, comprovam que o
servidor foi contratado pelo Município para
trabalhar na Câmara Municipal de Santa Rita
do Sapucaí no dia 29/09/1983; Consideran-
do que o extrato previdenciário emitido pelo
INSS corrobora essa informação, constan-
do: Origem do vínculo: Câmara Municipal de
Santa Rita do Sapucaí;  Data início: 29/09/
1983; Tipo filiado no vínculo: empregado;
Considerando que o período corresponden-
te à data de admissão do requerente no ser-
viço público municipal (29/09/1983) até a
data da promulgação da Constituição Fede-
ral (05/10/1988) perfaz 5 anos e 6 dias inin-
terruptos; Considerando que os Procurado-
res da Câmara Municipal de Santa Rita do
Sapucaí/MG, Dr. Euler Ferreira Pereira e Dr.
Leonardo Rezeck Moreira, emitiram parecer
jurídico conjunto no sentido de que o servi-
dor João Baptista tem direito à estabilidade
excepcional prevista no art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; O
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita
do Sapucaí/MG, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Art. 1º. Fica declarada a esta-
bilidade do servidor João Baptista de Faria
no serviço público do Município de Santa Rita
do Sapucaí/MG, nos termos do art. 19 do
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias. Art. 2º.Revogam-se as disposições em
contrário. Art. 3º.Esta portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação. Santa Rita do
Sapucaí/MG, 5 de outubro de 2020.Prof.
Aldo Ambrosio Morelli -Presidente da Câ-
mara Municipal deSanta Rita do Sapucaí.”
“Ofício n.      : 100/2020. Assunto: Encami-
nhamento (faz) Serviço: Gabinete do Prefei-
to. Data 02/10/2020. Sr. Presidente, Em aten-
ção ao Requerimento de nº 18/2020, de au-
toria do i. Vereador Vagner Fernandes Men-
des, encaminhamos as respostas técnicas ane-
xas. São estas Sr. Presidente as informações
que respeitosamente prestamos a Vossa Ex-
celência, requerendo sejam as mesmas enca-
minhadas ao i. Vereador requerente. Sem mais
para o momento, aproveitamos o ensejo para
apresentar a Vossa Excelência nossos pro-
testos de estima e consideração. Atenciosa-
mente. Wander Wilson Chaves – Prefeito
Municipal –DD. Presidente, Ver. Prof. Aldo
Ambrósio Morelli. Da Câmara Municipal de
Santa Rita do Sapucaí/MG. DE: Secretaria
Municipal de Obras de Santa Rita do Sapu-
caí / MG. Data: 2/10/2020. Para: Gabinete
do Prefeito. Referente: Obra Licitação da
passarela e Contrato 3244/2019. Em aten-
ção ao requerimento Nº 18/2020, venho por
meio deste prestar esclarecimentos as seguin-
tes questões: Q1: R1 –O projeto foi alterado
pelo Núcleo Estratégico Interdisciplinar em
Resiliência Urbana (NEIRU), do Fundo de
Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão (FA-
PEPE), conforme descrição dos serviços nos
anexos técnicos disponíveis no portal trans-
parência, podem ser consultados em: http://
pmsrs.mg.gov.br/wordpress/index.php/licita-
coes-outubro-2019/; Q2: R2 –Ver resposta
do item anterior, disponíveis no portal trans-
parência, podem ser consultados em: http://

pmsrs.mg.gov.br/wordpress/index.php/licita-
coes-outubro-2019/; Q3: R3 - Não ocorreu
“majoração”, e sim adequação aos serviços
alterados conforme resposta do Q1; Q4: R4
–Ver resposta a Q1; Q5: R5 - cinco. Q6: R6
- Os relatórios seguem apartados e em ane-
xo, contendo “diário de obras”, “boletim de
medição”, “relatório de acompanhamento”;
Q7: R7 –Ver resposta a Q6; Q8: R8 - 29 de
Outubro de 2.019; Q9: R9 –Ver resposta a
Q6; Q10: R10 - Não, o contrato ainda en-
contra-se em vigência e a obra esta em anda-
mento; Q11: R11 –Ver resposta a Q6; Q12:
R12 - O maquinário é de responsabilidade
da contratada. Não há necessidade de per-
manência “o tempo todo no local”, porque
executam funções específicas; e a disponibi-
lidade por tempo integral, por máquinas cus-
teadas por hora, encareceria desnecessaria-
mente a execução da obra; Q13: R13 –Ver
resposta a Q6 e portal transparência; Q14:
R14 - O contrato encontra-se em vigência, e
um mundo em pandemia da COVID-19, fato
público e notório que comprometeu o anda-
mento de toda economia, inclusive, execução
de obras; Q15: R15 –Ver resposta a Q14;
Q16: R16 –Ver resposta a Q6; Q17: R17 –
Ver resposta a Q6 e Portal transparência;
Q18: R18 –Ver resposta a Q1; Q19: R19 -
PRC Nº 028/2019, disponível no portal trans-
parência, pode ser consultado em: <http://
pmsrs.mg.gov.br/wordpress/index.php/licita-
coes-janeiro-2019/; Atenciosamente, Gusta-
vo Henrique Baracat - Secretário de Obras e
Desenvolvimento Urbano."“Ofício n° 101/
2020. Serviço: Gabinete do Prefeito. Assun-
to: Encaminhamento (Faz). Data: 05 de outu-
bro de 2020. Exmo. Presidente da Câmara
Municipal, Sr. Aldo Ambrósio Morelli, Enca-
minho a V. Excia., ofício nº 0248/2020 do
Secretário Municipal de Saúde, Francisco
Cássio Gervásio, em resposta ao requerimen-
to nº 16/2020, desta Casa.   Sem mais para o
momento, renovo meus protestos de elevada
estima e distinta consideração. Atenciosamen-
te, Wander Wilson Chaves - Prefeito Muni-
cipal. Exmo. Sr. Aldo Ambrósio Morelli DD.
Presidente da Câmara Municipal Santa Rita
do Sapucaí – MG.” ANEXO: “Oficio nº:
0248/2020. Assunto: Solicitação (Faz). Se-
cretaria Municipal de Saúde. Data: 05 de
outubro de 2020. Santa Rita do Sapucaí –
MG. Exmo. Sr. Em resposta ao requerimento
Nº 16/2020 da Câmara Municipal de Santa
Rita do Sapucaí/MG encaminho protocolo
medicamentoso para paciente em fase inicial
de COVID-19.  Informo que o mesmo foi
elaborado em conjunto com os profissionais
médicos, enfermeiros, farmacêuticos da rede
pública de saúde do município, do Hospital
Antônio Moreira da Costa e contou com a
colaboração do médico infectologista e pe-
diatra Dr. Manoel Francisco de Paiva. Vale
ressaltar que o mesmo é dinâmico e poderá
sofrer modificações de acordo com o avan-
ço da pandemia. Informo ainda que para pa-
dronizarmos o atendimento e melhorarmos
ainda mais o atendimento aos nossos usuári-
os, foi criado e já está em funcionamento o
Centro de Atendimento a Síndromes Respi-
ratórias no Hospital Antônio Moreira da Cos-
ta, com entrada e local de atendimento ex-
clusivos para esses pacientes que custará ao
município R$110.000,00 (Cento e dez mil
reais) ao mês. Também já está em funciona-
mento a Central de Monitoramento onde os
pacientes são contactados o mais precoce-
mente possível após notificação e já recebem
todas orientações referentes ao seu tratamen-
to, a reconhecer sinais de alerta, data para
coleta de exames, equipe que irá acompa-
nhá-lo durante o isolamento e demais orien-
tações pertinentes a cada caso. Atenciosa-
mente, Francisco Cássio Gervásio - Secre-
tário Municipal de Saúde. Exmo. Sr. Wander
Wilson Chaves - Prefeito Municipal de Santa
Rita do Sapucaí – M.Gerais.” “Ofício n° 102/
2020. Serviço: Gabinete do Prefeito. Assun-
to: Encaminhamento (Faz). Data: 05 de outu-
bro de 2020. Exmo. Presidente da Câmara
Municipal, Sr. Aldo Ambrósio Morelli, Enca-
minho a V. Excia., ofício nº 0174/2020 do
Secretário Municipal de Obras e Desenvol-
vimento Urbano, Gustavo Henrique Baracat,
em resposta ao requerimento nº 17/2020,
desta Casa.   Sem mais para o momento, re-
novo meus protestos de elevada estima e dis-
tinta consideração. Atenciosamente, Wander
Wilson Chaves - Prefeito Municipal. Exmo.
Sr. Aldo Ambrósio Morelli - DD. Presidente
da Câmara Municipal Santa Rita do Sapucaí
– MG.” ANEXO: “Santa Rita do Sapucaí, 02
de outubro de 2020. Ofício N°. 174/2020
De: Secretaria Municipal de Obras e Desen-
volvimento Urbano Gustavo Henrique Bara-
cat - Secretário Municipal de Obras e De-
senvolvimento Urbano. Para:         Gabinete
do Prefeito - Wander Wilson Chaves. Prefei-
to Municipal. Ref.:Resposta ao C.I n°. 057/
2020. Exma. Senhora Fânia, Sirvo-me do
presente, em face da Secretaria Municipal de
Obras e Desenvolvimento Urbano, prestar as
informações solicitadas através do C.I nº 057/
2020, no que tange ao requerimento da Câ-
mara Municipal nº 17/2020.  Respostas ao
questionamento apresentado: a. As respon-
sabilidades de calçamento nos loteamentos
citados são dos loteadores. b. Há possibili-

-

dade que isso seja feito, mas deverá ter uma
lei específica que verse sobre o assunto, além
de projeto e orçamento previamente aprova-
dos, conforme o planejamento da adminis-
tração. c. Há possibilidade que isso seja fei-
to, mas deverá ter uma lei específica que ver-
se sobre o assunto, além de projeto e orça-
mento previamente aprovados, conforme o
planejamento da administração. d. Não há
projeto aprovado nesta secretaria para asfal-
tamento especificamente destas ruas. Sem
mais para o momento, aproveitamos o ense-
jo, para apresentar à Vossa Excelência, nos-
sos protestos de elevada estima e distinta
consideração. Atenciosamente, Gustavo Hen-
rique Baracat - Secretario Municipal de Obras
e Desenvolvimento Urbano.” “Ofício n.: 103/
2020. Assunto: Encaminhamento (faz). Ser-
viço: Gabinete do Prefeito. Data: 6/10/2020.
Sr. Presidente, Em atenção ao Requerimento
de nº 19/2020, de autoria da i. Vereadora
Cibele Maria da Silva, encaminhamos as se-
guintes respostas:  1) Segue CD-ROM com
cópia integral dos autos dos procedimentos
de investigação instaurados pela Prefeitura,
contendo todas as informações solicitadas; e,
2) O Município não tem competência para
instauração de inquérito policial, e nem para
o ajuizamento de ação criminal; e, os autos
de investigação do item 1 já foram encami-
nhados ao Ministério Público, para as medi-
das que entender cabíveis. São estas Sr. Pre-
sidente as informações que respeitosamente
prestamos a Vossa Excelência, requerendo
sejam as mesmas encaminhadas a i. Verea-
dora requerente. Sem mais para o momento,
aproveitamos o ensejo para apresentar a Vos-
sa Excelência nossos protestos de estima e
consideração. Atenciosamente. Wander Wil-
son Chaves – Prefeito Municipal – DD. Pre-
sidente, Ver. Prof. Aldo Ambrósio Morelli. Da
Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí/
MG.” É preciso deixar registrado que TO-
DOS os pronunciamentos proferidos duran-
te a discussão das matérias acima citadasfi-
caram gravados fonograficamente em mídia
digital, que passará a fazer parte integrante
desta ata, conforme Resolução nº 2/1998, que
rege o assunto. DELIBERAÇÃO SOBRE
AS SEGUINTES PROPOSITURAS: Dan-
do prosseguimento, o senhor presidente Profº
Aldo Ambrósio Morelli solicitou ao secretá-
rio da Mesa Diretora para fazer a leitura das
seguintes proposituras: Indicação n° 134/2020
de 6/10/2020, de autoria dos Vereadores
Miguel Garcia Caputo, Giácomo Henrique
Costanti e Pr. Fábio de Souza Amarins, que
após apresentarem justificativas, indicam ao
senhor prefeito municipal: “a necessidadeda
Prefeitura Municipal, através da Secretaria
Municipal de Transporte, Trânsito Rodoviá-
rio e Mobilidade Urbana, entrar em contato
com a empresa SARTASA, para avaliar a
possibilidade de instalar na Nova Cidade “Je-
fferson Gonçalves Mendes – Jeffinho”, um
ponto de recarga dos cartões de transporte,
pois 90% dos usuários são daquela mencio-
nada região.” Indicação n° 135/2020 de 6/
10/2020, de autoria do Vereador Reinaldo
de Cássia Amaral (Galinho), que após apre-
sentar justificativas, indica ao senhor prefeito
municipal: “inicie um projeto no sentido de se
viabilizar uma galeria de águas pluviais na Rua
Afonso Rezende Vilela, localizada no Bairro
Anchieta, para que sejam atendidos os inú-
meros pedidos dos moradores e transeuntes
da mencionada via pública.” Indicação n°
136/2020 de 6/10/2020, de autoria do Ve-
reador Pr. Fábio de Souza Amarins, que após
apresentar justificativas, indica ao senhor pre-
feito municipal: “a necessidade de determinar
a abertura da farmácia da Policlínica aos sá-
bados e feriados, de preferência no turno da
tarde.” Indicação n° 138/2020 de 8/10/2020,
de autoria da Vereadora Maria Aparecida de
Paula, que após apresentar justificativas, in-
dica ao senhor prefeito municipal: “que reto-
me, com a máxima urgência, o programa de
atendimento odontológico itinerante na zona
rural de Santa Rita do Sapucaí, proporcio-
nando às famílias do campo um atendimento
de saúde bucal adequado.” “REQUERI-
MENTO Nº 21/2020. Exmo. Sr. DD. Presi-
dente da Câmara Municipal de Santa Rita do
Sapucaí/MG. Prof. Aldo Ambrósio Morelli.
No ano de 2019, por ocasião da tramitação
dos Projetos de Lei nº 27 e 28/2019, a Co-
missão de Finanças, Justiça e Legislação so-
licitou informações referentes à prestação de
contas da Sociedade Protetora dos Animais
de Santa Rita do Sapucaí relativa ao exercí-
cio de 2018. Todavia, foram constatadas as
seguintes inconsistências na prestação de con-
tas: 1) apesar da informação de que os resul-
tados previstos foram alcançados, não foram
comprovados, com documentos ou outros
meios de prova, a execução do objeto; 2)
alguns dos comprovantes de despesas não
discriminam de forma detalhada o bem ad-
quirido ou a contratação do serviço: a) NFe
nº 2018.0003 - R$5.000,00 - serviços vete-
rinários; b) NFe nº 2018.0664 - R$2.150,00
- serviços contábeis; c) NFe nº 2018.0002 -
R$2.850,00 - castrações e procedimentos;
d) NFe nº 2018.0003 - R$250,00 - serviços
veterinários; e) recibos sem a individualiza-
ção dos valores dos alugueis mensais e sem
referência ao necessário contrato de locação.

3) não foram comprovadas a necessidade da
aquisição dos bens/contratação de serviços
e nem a destinação dos mesmos; 4) a referi-
da prestação de contas foi analisada pela
Controladoria Interna da Prefeitura Munici-
pal, que indicou sua regularidade, contudo não
constam nos documentos enviados à Câma-
ra, e nem disponibilizados no portal da Pre-
feitura, o Relatório de Visita Técnica in loco,
o Relatório de Monitoramento e Avaliação da
Parceria, o Parecer Técnico de Análise de
Prestação de Contas e o Parecer Técnico
Conclusivo, documentos essenciais para a
aprovação ou reprovação das contas, con-
forme a cláusula décima terceira do Termo
de Colaboração nº 004/2018. Diante dessas
inconsistências, a Comissão de Finanças, Jus-
tiça e Legislação enviou ao Prefeito Munici-
pal o Ofício nº 168/2019, solicitando escla-
recimentos sobre essas questões para emba-
sar a emissão do parecer sobre os Projetos
de Lei nº 27 e 28/2019, bem como se as sub-
venções previstas para este exercício de
2019 já foram liberadas à Sociedade Prote-
tora dos Animais de Santa Rita do Sapucaí.
Todavia, até o momento, o Prefeito Munici-
pal não respondeu ao mencionado ofício.
Cabe à Câmara Municipal fiscalizar o repas-
se de recursos e as prestações de contas de
utilização desses recursos públicos pelas en-
tidades privadas. Por esse motivo, cumprin-
do meu papel de fiscalizar os atos do Poder
Executivo, requeiro ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito que, no prazo de 15 dias, preste in-
formações, fornecendo a esta Casa Legisla-
tiva: 1) resposta relativa a todos os questio-
namentos constantes do Ofício nº 168/2019,
cuja cópia segue, em anexo; 2) todos os do-
cumentos relativos a repasses realizados pelo
Município à Sociedade Protetora dos Animais
de Santa Rita do Sapucaí no exercício de
2019,  acompanhados de cópias de todas as
notas de empenho, menção das leis e decre-
tos que autorizaram o repasse, bem como
cópia completa da prestação de contas apre-
sentada por aquela instituição, acompanhada
de cópias de todos os documentos que a ins-
truem; 3) informações sobre todos os recur-
sos efetivamente recebidos pela Sociedade
Protetora dos Animais de Santa Rita do Sa-
pucaí no exercício de 2020, acompanhadas
de cópias de todas as notas de empenho e
menção das leis e decretos que autorizaram
o repasse. Santa Rita do Sapucaí/MG, 8 de
outubro de 2020. Cibele Maria da Silva –
Vereadora.” Posta em discussão e votação,
as indicações de números 134,135, 136 e
138/2020, bem como o Requerimento nº 21/
2020, foram aprovados por unanimidade.
Neste momento da reunião o senhor Presi-
dente da Câmara, Profº. Aldo Ambrósio
Morelli, informou a todos sobre o que foi
deliberado na reunião do Comitê de Enfren-
tamento ao COVID 19: - Finados (entrada
controlada); - barreira até 13/10; - Carnaval
2021 não terá; - cursos livres (flexibilização
mediante fiscalização, contatar central aten-
dimento para solicitar visita, somente para
pessoas acima 12 anos); - escolas não vol-
tam até dezembro - quadras esportivas pri-
vadas voltarão a funcionar sem vestiário e sem
público (organizadores deverão assinar ter-
mo de responsabilidade / inserir / pessoas que
não forem jogadores deverão estar de más-
cara / se a situação agravar será revisado no-
vamente). Dando prosseguimento à reunião,
o senhor Presidente da Câmara, Profº. Aldo
Ambrósio Morelli, atendendo a solicitação da
Vereadora Cibele Maria da Silva, concedeu-
lhe o uso da TRIBUNA. Fazendo uso da
Palavra a Vereadora Cibele fez uma expla-
nação sobre fatos envolvendo a divulgação
de um vídeo onde consta a participação de
09 (nove) vereadores que estiveram na Rá-
dio Difusora Santa-ritense para esclarece-
rem a votação contrária ao Projeto de Lei
nº 08A, de 27 de fevereiro de 2019, que
“estabelece desconto sobre o valor da ta-
rifa mínima mensal de serviço de água, por
dia de recebimento de água suja ou impró-
pria para o uso na residência do consumi-
dor do serviço em Santa Rita do Sapucaí/
MG e dá outras providências”, considera-
do inconstitucional por maioria da Câmara
Municipal de Santa Rita do Sapucaí. É pre-
ciso deixar registrado que TODOS os pro-
nunciamentos proferidos durante a reunião
ficaram gravados fonograficamente em mí-
dia digital, que passará a fazer parte inte-
grante desta ata, conforme Resolução nº 2/
1998, que rege o assunto.O áudio em sua
íntegra estará disponível no site da Câmara
M u n i c i p a l
(www.santaritadosapucaí.mg.leg.br), em
cumprimento à Portaria nº 35/2013. Para
constar, eu, João Baptista de Faria, secre-
tário geral da Câmara Municipal, lavrei a
presente Ata que, se aprovada, vai por mim
subscrita e assinada pelo Secretário da
Mesa Diretora, vereador Profº. João Pau-
lo Sampaio e pelo senhor presidente da
Câmara Municipal, vereador Profº. Aldo
Ambrósio Morelli. ******Aldo Ambrósio
Morelli - Presidente da Câmara Muni-
cipal de Santa Rita do Sapucaí. João
Paulo Sampaio - Secretário  da Mesa
Diretora. João Baptista de Faria - Se-
cretário Geral da Câmara Municipal.
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No Brasil, o Dia dos Fina-
dos, celebrado na próxima se-
gunda-feira, (2/11), é um mo-
mento de visitas aos cemitérios
para relembrar parentes e ami-
gos que morreram. Neste ano de
pandemia, a tradição precisa ser
acompanhada por medidas sa-
nitárias para evitar o contágio
pela covid-19. Por isso, a Secre-
taria de Estado de Saúde de
Minas Gerais (SES-MG) divul-
gou uma nota técnica com ori-
entações que visam conter a
disseminação da doença.

“Como são esperadas cente-
nas de pessoas em cemitérios,
públicos e privados, dos 853 mu-
nicípios do estado, a SES-MG
estabeleceu orientações para
auxiliar visitantes e trabalhado-
res que atuam no setor, com co-
mércio de flores e coroas. É im-
portante reforçar as medidas sa-
nitárias e de higiene pessoal”, ex-
plica a superintendente de Vigi-
lância Epidemiológica da SES-
MG, Janaína Passos.

Quem participar de celebra-
ções e rituais no Dia de Finados
deve usar máscara, respeitar as
medidas de distanciamento soci-
al, evitar aglomerações e seguir
todas as precauções para evitar a
transmissão do coronavírus. Além
disso, é recomendado que as visi-
tas sejam breves, sem apertos de
mão e contato físico. Se possível,
a população deve ainda evitar en-
trar em contato com objetos de
decoração, como fotos, crucifixos
e arranjos de flores.

Para integrantes dos grupos
de risco, como crianças, idosos,
grávidas e pessoas com imu-
nossupressão ou doença crôni-
ca, o recomendado é não parti-
cipar de celebrações e visitas
neste feriado. Porém, caso de-
cidam ir a um cemitério, a orien-
tação é que escolham um horá-
rio com menor de fluxo de pes-
soas, como início da manhã ou
final da tarde.

“Aqueles com sinais ou sin-
tomas de síndromes gripais,

Saúde divulga orientações sobre
visitas aos cemitérios
DA AGÊNCIA MINAS

como febre, sintomas respirató-
rios, tosse, congestão nasal, di-
ficuldade para respirar, falta de
ar, dor de garganta, dores no
corpo, dor de cabeça, perda do
olfato e paladar, também devem
evitar as visitas”, recomenda
Janaína Passos. Como se trata
de uma data de intensa movi-
mentação, cemitérios públicos e
privados devem seguir as me-
didas sanitárias previstas no
protocolo do Plano Minas
Consciente.

É preciso que os cemitérios
disponibilizem dispensadores
de álcool gel 70% na entrada e
em pontos estratégicos. Além
disso, é preciso ter lavatório
com dispensador de sabonete
líquido e papel toalha, lixeira
com tampa e pedal. Estes locais
devem higienizar constante-
mente pisos, áreas de circula-
ção, sanitários, maçanetas, tor-
neiras, corrimão, interruptores,
e todas as superfícies metálicas
com desinfetantes a base de clo-
ro para piso e álcool 70%.

Para evitar aglomerações, o
recomendado é que todos os
espaços controlem o fluxo de
entrada. É permitida a perma-
nência de uma pessoa a cada 10
metros quadrados, para ambien-
tes fechados, e uma pessoa a
cada 4 metros quadrados, para
ambientes abertos. As vagas
nos estacionamentos devem ser
limitadas à proporção de 50% de
sua capacidade, com distancia-
mento entre elas.

A nota técnica divulgada
pela SES-MG também orienta
sobre a comercialização de arti-
gos como coroas e arranjos de
flores, velas, fósforos. A venda
destes produtos é permitida, mas
é preciso seguir o protocolo sa-
nitário do Minas Consciente.

 O plano estabelece distan-
ciamento de 2 metros entre pes-
soas e baias de trabalho, sinali-
zando as áreas de circulação in-
terna, incluindo espaços próxi-
mos a gôndolas e prateleiras

UE pede reforma rápida da OMS e mais
transparência em pandemias
DA AGÊNCIA REUTERS

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) deveria ser refor-
mada rapidamente, receber mais
poderes para lidar com pande-
mias e expor as limitações de
seus países-membros em emer-
gências de saúde, disseram au-
toridades da União Europeia
nesta sexta-feira (30).

Os comentários foram feitos
em uma videoconferência de mi-
nistros da Saúde da UE, que en-
dossaram um documento do blo-
co sobre a reforma da agência
das Nações Unidas que delineia
pela primeira vez uma série de
mudanças abrangentes e neces-
sárias para fortalecer os pode-
res e recursos da OMS, tal como
noticiado pela Reuters com ex-

clusividade em setembro.
A ação vem na esteira de crí-

ticas de que a China e outros
países não compartilharam in-
formações sobre a pandemia de
Covid-19 de maneira oportuna
em seu início.

“A pandemia atual nos de-
safia muito agudamente... mas
é muito importante que o deba-
te sobre a reforma (da OMS) seja
realizado em paralelo”, disse o
ministro da Saúde da Alemanha,
Jens Spahn, em uma coletiva de
imprensa.

Ele não disse quando o pro-
cesso de reforma deveria come-
çar, mas enfatizou que, em resul-
tado desta, a OMS deveria ser
mais rápida em sua reação a cri- ve

ses de saúde e seus membros
deveriam compartilhar mais in-
formações em emergências.

Autoridades da OMS não
responderam de imediato a um
e-mail pedindo comentários.

“É extremamente importante
irmos adiante com esta reforma”,
disse a comissária de Saúde da
UE, Stella Kyriakides, na mesma
coletiva de imprensa.

Depois de meses de pressão
internacional, uma comissão in-
dependente foi montada em se-
tembro para analisar a aborda-
gem global da pandemia. O pro-
cesso de reforma da OMS come-
çaria depois disso, disseram au-
toridades.

O esboço do documento da

UE, que representará a posição
do bloco em uma assembleia da
OMS em meados de novembro,
exorta a agência a tornar público
mais rapidamente como e se seus
países-membros cumprem suas
obrigações sobre o compartilha-
mento de informações em crises
de saúde.

“Transparência a respeito de
quem cumpre as regras é funda-
mental”, disse Kyriakides aos
ministros na videoconferência,
de acordo com as notas de seu
discurso.

O esboço também diz que os
membros da OMS deveriam per-
mitir avaliações epidemiológicas
independentes em zonas de alto
risco durante crises de saúde.

A comissária de Saúde da União Europeia, Stella Kyriakides.

Foto: Francois Lenoir / Reuters.
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Bolo surpresa
Dia 25 de outubro foi super especial para a aniversariante Daniele
Costanti, pois completou mais um ano de vida.  Na ocasião foi surpre-
endida com um bolo surpresa do maridão Giácomo Costanti e do filhão
Iroman Henrique. Parabéns Dani.

GLAMOUR  DO VALE
FÁBIO FREITAS | COLUNISTA SOCIAL

Bodas de Malaquita
Hoje, 31 de outubro, há exatamente 56 anos na cidade de cachoeira
de Minas, o então jovem casal João Antônio de Freitas e Luzia
Maria de Freitas subiam ao altar para dizer o "sim" mais importante
de suas vidas, o "sim" que mudaria para sempre a vida daquele
jovem casal. A união se frutificou e tiveram seis filhos, hoje tem
netos e bisnetos. Esse casal tão amado são meus  queridos pais,
que hoje com todo orgulho que cabe em meu coração felicito-os
pelas Bodas de Malaquita. Parabéns! São 56 anos de vida em
conjunto, e durante todos eles souberam alimentar o amor que os
uniu. Para nós vocês são um exemplo e uma inspiração, e hoje
queremos também agradecer por terem, durante todos esses anos,
nos proporcionado um lar onde sempre prevaleceram o amor, a
compreensão, a amizade e o apoio incondicionais! Muitas felicida-
des e que Deus abençoe imensamente.  Amo vocês papai e mamãe.

ve

Aniversário
No dia 28 de outubro, o santa-ritense padre Rodrigo Mendes
completou 41 anos de vida, vida essa dedicada a levar e pregar a
palavra de Deus. Uma vida dedicada a levar luz e esperança as
pessoas. Que Deus em sua infinita bondade o abençoe sempre.
Parabéns padre Rodrigo.

O Governo de Minas Gerais
apresentou uma nova proposta
para o Circuito Liberdade e sua
conexão com o segmento turís-
tico. A ideia é que, de forma in-
tegrada, possam ser abarcados
maior número de equipamentos
culturais do Estado e de parcei-
ros presentes na área definida
pelo projeto original do municí-
pio de Belo Horizonte, de 1895,
delimitada pela  Avenida do
Contorno.

“A ideia é fomentar a cultu-
ra de forma mais ampla e criar
rotas turísticas dentro do Cir-
cuito Liberdade, para comerci-
alizar esses produtos de forma
organizada e competitiva”, ex-
plica o secretário de Cultura e
Turismo, Leônidas Oliveira.

A proposta é que se permita
redescobrir a capital mineira, par-
tindo da Praça da Liberdade, mas
expandindo limites nas diversas
rotas turísticas que serão cria-
das. Essas rotas narrativas se-
rão articuladas em rede, unindo
cultura popular, cultura urbana,
patrimônio, tradições e educa-
ção. O objetivo central é incre-
mentar a experiência do visitan-
te, estimulando a interatividade,
transversalidade de temas, afe-
tividade e conhecimento.

Oliveira também destaca o
plano de organização de diver-
sas rotas turísticas também na
área central, contribuindo para
sua revitalização. Além disso,
“vamos dialogar com os demais
espaços culturais e instituições
que desejarem fazer parte da ini-
ciativa, abrindo inúmeras possi-
bilidades de parcerias e arranjos
criativos, em consonância com
as políticas públicas de promo-
ção à cultura e ao turismo do
Estado”, reforça. “Por meio da
articulação de ações, vamos pri-
vilegiar e estimular o turismo de
experiência, tendência e vocação
de Minas Gerais”, completa.

Outra novidade é a consoli-
dação de um roteiro turístico de-
nominado “Circuito Liberdade”,
que será regulamentado por meio

de resolução da Secretaria de Es-
tado de Cultura e Turismo de
Minas Gerais (Secult), órgão que
passa a ser gestor da iniciativa.

Os próximos passos para a
consolidação da nova configura-
ção do Circuito Liberdade inclu-
em mapeamento e plano de par-
cerias, criação de uma programa-
ção cultural integrada e conexão
com festivais e eventos já exis-
tentes, criação de ferramentas de
interação, como a plataforma di-
gital do Circuito, dentre outros.

O circuito
O Circuito Liberdade, situado

na capital mineira, é um conjunto
de equipamentos culturais inte-
grados reconhecido e consolida-
do nacionalmente, voltado para
a promoção da cultura e do turis-
mo do estado, com foco na difu-
são do conhecimento e na eco-
nomia criativa.

Desde sua inauguração, o cir-
cuito já contabilizou 12,9 milhões
de visitantes.

Na atual configuração, den-
tre os equipamentos culturais em
funcionamento, nove são geridos
diretamente pelo Governo do Es-
tado e, os outros, funcionam por
meio de parcerias público-priva-
das ou parcerias com instituições
públicas federais.

Equipamentos públicos sob a
gestão do Estado: 1)Biblioteca
Pública Estadual de Minas Ge-
rais, 2) Palácio da Liberdade. 3)
Arquivo Público Mineiro, 4) Mu-
seu Mineiro, 5) Centro de Arte Po-
pular, 6) Cefart Liberdade, 7)
BDMG Cultural, 8) Espaço Cul-
tural da Escola de Design UEMG,
9) Iepha – Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico
(Prédio verde).

Equipamentos sob gestão de
parceiros: 1) Espaço do Conheci-
mento UFMG, 2)MM Gerdau -
Museu das Minas e do Metal, 3)
Memorial Minas Gerais Vale. 4)
Centro Cultural Banco do Brasil.
5) Casa Fiat de Cultura. 6) Acade-
mia Mineira de Letras, 7) Centro
Cultural Minas Tênis Clube.

Circuito Liberdade
será expandido
DA AGÊNCIA MINAS

ve
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CNPJ da candidata: 38.910.085/0001-18

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

Nascimento
Marcus nasceu no dia dia 21 de julho em Araraquara (SP), filho de
Christian Barreto de Toledo e Fernanda Teixeira Trindade. É neto do
saudoso santa-ritense Marcos de Toledo e Heloisa Barreto de Toledo.
Os avós maternos são Carlos Teixeira da Trindade e Fátima Aparecida
Pavão da Trindade. Felicidades aos pais e avós, e ao Marcus.

Fotos: Acervos pessoais.

O VALE DA
ELETRÔNICA
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Indústria

Empresas mineiras operam com capacidade
produtiva acima do habitual

A Sondagem Industrial de
setembro, pesquisa que mos-
tra o desempenho dos setores
industriais, divulgada pela FIE-
MG nesta quinta-feira, dia 29/
10, refletiu a trajetória de recu-
peração da economia após o
segundo trimestre de 2020,
período mais crítico da crise do
coronavírus.

A produção e o emprego
cresceram, atingindo os pata-
mares mais elevados para o
mês da série histórica. A indús-
tria operou com capacidade
acima da usual para o mês, o
que não ocorria desde agosto
de 2010. De acordo com a pes-
quisa, os estímulos fiscais e
monetários oferecidos pelo go-

verno federal para combater os
efeitos prejudiciais da pandemia
do Covid-19 na economia foram
fundamentais para impulsionar
positivamente esses resulta-
dos. Apesar do aumento da ati-
vidade, os níveis de estoques
de produtos finais continuaram
em queda, e ficaram abaixo do
planejado pelas empresas.

Os indicadores financeiros
melhoraram no terceiro trimes-
tre, em função da retomada gra-
dual das atividades econômicas,
e revelaram que os industriais
ficaram menos insatisfeitos com
as margens de lucro e com as
condições de acesso ao crédi-
to de seus negócios. No que se
refere à situação financeira das

FIEMG iniciou a batalha pela redução ou eliminação do e-Social,
pois ele trazia grandes custos burocráticos para as empresas e riscos ocultos

O e-Social aumentava o
custo de se empregar no Bra-
sil. Aumentava também expo-
nencialmente, o risco do em-
pregador. A FIEMG conseguiu
inúmeras vitórias ao longo dos
últimos 2 anos. Inclusive, vári-

as prorrogações e revisões. Na
semana passada tivemos uma
vitória de peso: revisão do e-
Social que irá reduzir em mais
de 50% as informações totais
prestadas.No que tange a se-
gurança e saúde no trabalho, a

Prezados associados,
Estamos quase encerrando um ano de imensas trans-

formações e desafios para o mundo inteiro. Muitas ainda
são as dúvidas e incertezas sobre os próximos meses,
sobre o próximo ano.Assim, respeitando todos os proto-
colos de segurança recomendados pela OMS durante o
período de pandemia da COVID-19, o SINDVEL optou
por não realizar este ano a solenidade de outorga da Co-
menda Sinhá Moreira, assim como o evento de confra-
ternização dos empresários. Também adiamos para o
próximo ano a continuidade do projeto " Revista come-
morativa SINDVEL 30 anos!".Finalizamos com a boa
notícia de que o processo de reconhecimento do Parque
Tecnológico Aberto de Santa Rita do Sapucaí aguarda
apenas a assinatura do governador Romeu Zema para
publicação no Diário Oficial do Estado! Uma ação que
levará o Vale da Eletrônica a um novo patamar de visibili-
dade e desenvolvimento, com mais acesso à parcerias
internacionais, impulsionamento dos negócios com o lan-
çamento de novos produtos com inovação tecnológica,
mais acesso à linhas de financiamento com juros meno-
res,  acesso a editais de fomento de agências governa-
mentais, atração de empresas âncoras para a cidade,
novos laboratórios  de certificação e homologação de pro-
dutos, geração de mais empregos e renda para todos!

O SINDVEL continua trabalhando intensamente, em
parceria com a FIEMG, junto às instâncias governamen-
tais, para que o Vale da Eletrônica volte a ser o pujante
polo de tecnologia que todos queremos. Estamos confi-
antes de que o cenário é promissor e o momento é de
aproveitar as oportunidades para crescer, é hora de virar-
mos o jogo. Juntos sempre seremos mais fortes!

Abraços,
Roberto de Souza Pinto.
Presidente do SINDVEL/AISRS.

Carta do Presidente
do SINDVEL/AISRS

redução foi de 77%. Esse que
era o ponto mais sensível. Uma
grande vitória. Conseguimos ti-
rar totalmente os riscos ergo-
nômicos. As empresas ganham
segurança jurídica e reduzem
a malha burocrática.Torna pos-

sível gerar emprego com me-
nor custo. Quem ganha é o
trabalhador.Uma grande vitória
para o setor produtivo. É uma
transformação no ambiente de
negócios do Brasil para as fu-
turas gerações.

indústrias, os empresários mos-
traram-se satisfeitos pela primei-
ra vez no ano. O principal pro-
blema que passaram a enfren-
tar, no trimestre, foi a falta ou
alto custo da matéria-prima, re-
flexo da dificuldade em atende-
rem à demanda de seus clien-
tes, após a diminuição ou mes-
mo paralisação de suas produ-

ções no auge da pandemia.
Para os próximos seis me-

ses, os empresários seguiram
otimistas em relação à deman-
da, às compras de matérias-
primas e ao emprego. As in-
tenções de investimento cres-
ceram pelo sexto mês conse-
cutivo, depois do recuo histó-
rico em abril.

Sindvel - Notícias boas para o Vale da Eletrônica

Fiemg é premiada pelo apoio no desen-
volvimento de respiradores pulmonares
DA REDAÇÃO

A FIEMG foi a vencedora da
categoria Qualidade da Cidada-
nia do Prêmio José Costa por suas
ações de combate à pandemia
causada pelo novo coronavírus.
O reconhecimento veio devido ao
trabalho da Federação mineira ao
mobilizar recursos do setor in-
dustrial para o Projeto Inspirar,
que produziu, com tecnologia
mineira, respiradores pulmonares
paratratar pacientes com compli-
cações respiratórias devido ao
agravamento da Covid-19.

“É com orgulho que a Fede-
ração recebe essa homenagem.
Trabalhamos com muito afinco
para minimizar os impactos da
pandemia na sociedade”, afirmou
Flávio Roscoe, presidente da FI-
EMG, durante o evento de premi-
ação, que foi realizado, de forma
on-line, nos dias 28 e 29/10, com
transmissão via YouTube do jor-
nal Diário do Comércio (DC).

O gestor pontuou que, além
do Projeto Inspirar, a FIEMG
atuou em outras frentes de com-

bate à pandemia, como o conser-
to de respiradores (SENAI Depar-
tamento Nacional/ CIT SENAI),
produção de álcool glicerinado
70% e máscaras (SENAI MODA-
TEC), testagem rápida na indús-
tria (SESI) e mobilização de recur-
sos para a construção do Hospi-
tal de Campanha, dentre outras.
“Agradeço à Tacom, que ideali-
zou os respiradores e a todas as
empresas do setor produtivo que
acreditaram no projeto”, ressal-
tou Roscoe."Os respiradores se-
rão importantes não apenas du-
rante a crise sanitária", disse es-
clarecendo que os equipamentos
agora pertencem ao sistema pú-
blico. "Será um legado para a Saú-
de de Minas".

O equipamento foi  idealiza-
do e produzido pela Inspirar, uma
empresa Health Tech pertencen-
te ao grupo Tacom. O projeto
contou com o apoio do setor pro-
dutivo, por meio da FIEMG, para
a arrecadação de recursos para
viabilizar a ação. Parte da produ-

ção foi adquirida e doada, pela
Federaçãomineira a hospitais e
municípios, de acordo com os cri-
térios técnicos da Secretaria de
Estado de Saúde (SES).

O líder empresarial também foi
um dos debatedores do painel-
Nova Economia, quetrouxerefle-
xões sobre os desafios que esta-
mos vivendo, que podem ser
transformados em oportunidades
para a construção de negócios
para um mundo melhor. O painel
foi mediado por Adriana Muls,
presidente do DC, e teve como
debatedores Grazi Mendes, con-
sultoria global de tecnologia,
Francine Lemos, diretora execu-
tiva do Sistema B Brasil,e Sergio
Gusmão Suchodolski, presiden-
te do Banco de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais (BDMG).

A programação, de dois dias,
trouxe debates com os seguintes
temas:O Renascer da Humanida-
de?, Plataforma EAD do Diário do
Comércio, Capitalismo Conscien-
te e Agentes de Transformação

Global.
A premiação -Com o objeti-

vo de resgatar os valores do em-
presário e jornalista José Cos-
ta, fundador do jornal Diário do
Comércio, a empresa de comu-
nicação criou, em 2007, o Prê-
mio José Costa. O intuito da in-
ciativa é reconhecer empresas
e iniciat ivas,alinhadas com
osObjetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), que
trabalham para a construção de
um mundo melhor. A Premiação
José Costa tem as seguintes ca-
tegorias: Qualidade da Cidada-
nia, Qualidade da Democracia,
Qualidade de Vida, Qualidade
Ambiental, Qualidade da Inova-
ção e Produção Tecnológica,
Qualidade da Cultura e Educa-
ção.

O Prêmio José Costa foi uma
realização do Diário do Comér-
cio (DC), em parceria com a
Fundação Dom Cabral (FDM),
e contou com o apoio da FIE-
MG.  *Fonte: site da Fiemg.

O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.

Foto: Fiemg.
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Para contribuir com a forma-
ção da próxima geração de líde-
res industriais, o Conselho FIE-
MG Jovem abre inscrições para
processo seletivo de novas va-
gas para o colegiado. Os jovens
líderes, que tenham de 20 a 37
anos e que estejam ligados ao
ecossistema da indústria, podem
se inscrever até 20 de novembro

O Conselho, ligado à Fede-
ração das Indústrias de Minas
Gerais (FIEMG), é formado por
jovens que personificam a ino-
vação e buscam o aperfeiçoa-
mento. Além disso, por meio do
associativismo, contr ibuem
para melhoria do cenário indus-
trial mineiro.

“Participar do FIEMG Jovem
tem sido muito engrandecedor.
Acredito que, para a formação
de novos líderes, a qualificação
e novas experiências sejam im-

Fiemg Jovem seleciona
novos membros
DA REDAÇÃO

prescindíveis”, conta a gerente
Administrativo da Cerâmica
Brasileira, Emília Lopes Godi-
nho, que participa do colegia-
do desde o início de 2020.

Godinho ressalta ainda que
a interação proporcionada pe-
las reuniões de um grupo diver-
so como o FIEMG Jovem con-
tribui para o fortalecimento da
indústr ia  mineira . “O ne-
tworking é muito rico e convi-
ver com pessoas que estão no
mercado e que vivem a mesma
realidade em segmentos indus-
triais diferentes é ótimo. Dentro
do FIEMG Jovem, com o incen-
tivo ao associativismo, o mer-
cado pode ficar ainda mais for-
te”, destaca a industrial.

Saiba mais sobre o FIEMG
Jovem e o processo seletivo em
www.fiemg.com.br/fiemgjovem.
*Fonte: site da Fiemg. ve

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e outras entidades
do setor empresarial, da academia
e do governo, que apoiam a ciên-
cia, aprovaram nesta quinta-feira
(29), em reunião do Conselho Dire-
tor do Fundo Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológi-
co (FNDCT), presidido pelo minis-
tro Marcos Pontes, manifesto de
apoio total à aprovação do Projeto
de Lei nº 135/2020. O PL veda o
contingenciamento dos recursos
do FNDCT e assegura a utilização
total dos recursos na finalidade do
Fundo, que é promover o desen-
volvimento da ciência, tecnologia
e inovação (CT&I) no Brasil. O pro-
jeto de lei, de autoria do senador
Izalci Lucas, foi aprovado pelo Se-
nado Federal, em agosto, por 71
votos a 1, mas ainda está pendente
de votação na Câmara dos Depu-
tados. Em jogo está a liberação dos
recursos dessa que é a principal
fonte para investimentos em CT&I

Manifesto da CNI defende
recursos para inovação
DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA CNI

no país. Os países da OCDE inves-
tem, em média, 2% do PIB em pes-
quisa e desenvolvimento (P&D),
chegando a mais de 4% nos casos
da Coreia do Sul e de Israel, en-
quanto o Brasil investe por volta
de 1,26% (dados de 2017). O mani-
festo (confira o documento na ín-
tegra no final do texto) foi apro-
vado por maioria, durante reunião
do Conselho do FNDCT realiza-
da nesta quinta-feira (29). Entre
os conselheiros que aprovaram
o manifesto estão a diretora de
Inovação da CNI, Gianna Saga-
zio, e representantes da Acade-
mia Brasileira de Ciências (ABC),
Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), Coor-
denação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep), Mi-
crosoft e outras instituições. ve
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O colunista social Fá-
bio Freitas, na coluna
Glamour do Vale, homena-
geou o Monsenhor José
Carneiro Pinto pelos 99
anos completados no úl-
timo dia 20. “Padre José”,
como é conhecido cari-
nhosamente em toda a ci-
dade, é uma unanimidade
no campo religioso, inde-
pendente da religião.
Conquistou esta condi-
ção com humildade e ca-
risma irretocáveis ao lon-
go de mais de 70 anos de
sacerdócio. Um pouco
fragilizado pela idade, se-
gue no entanto com boa
saúde. É sempre uma
honra para este jornal co-
mentar sobre Padre José
um suas páginas.

Imagem da Semana

A V E N I D A  B E I R A - R I O  É  R E A B E R T A  E M  T O D A  A  S U A  E X T E N S Ã O ,  T E R Ç A - F E I R A  ( 2 7 )

FOTO: PREFEITURA MUNICIPAL
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A última semana do mês de
outubro vai se encerrando fal-
tando 15 dias para a realiza-
ção das eleições municipais,
que definirão a maioria dos
novos prefeitos das cidades bra-
sileiras que tomarão posse a
partir de primeiro de janeiro do
próximo ano. Em alguns dos
maiores municípios, a definição
deverá se dar apenas em um
mês, mas, mesmo assim, estare-
mos próximos de saber, o que a
incipiente e ruidosa democra-
cia nossa cambaleante, decidi-
rá. Ou se as pautas defendidas
pelo atual governo federal es-
tão sendo bem avaliadas por
parte da população, ou não.

É certo que os certames ci-
tadinos, na maioria dos casos,
não englobam muito as ques-
tões federais como os rumos da
macroeconomia, ou de qual-
quer outra política pública
adotada em escala nacional. A
maioria dos eleitores, nos ca-
sos das eleições municipais,
querem saber mesmo é dos pro-
blemas que lhe afligem cotidi-
anamente como o auxílio da
segurança que é exercida pe-

las guardas municipais, além
de questões de infraestrutura
urbana, melhora nos meios de
transportes e alguns outros as-
suntos mais paroquianos.

Mas é certo mesmo que a
questão da saúde, ainda mais
num ano pandêmico por conta
de uma nova doença que já ma-
tou quase 159 mil brasileiros,
com dados desta quinta-feira,
29, vem sendo avaliada como
ponto crucial para que os elei-
tores decidam na hora de esco-
lher os novos governantes locais,
ou até mesmo reeleger os atuais.
Junto a saúde, a maioria do elei-
torado vem perguntando confor-
me algumas pesquisas, como será
o dia do amanhã neste momento
em que a economia global foi
atingida em cheio pelas con-
sequências causadas pelo novo
coronavírus (covid-19), que
por não gostar de aglomera-
ções e de idas e vindas entre
uns negócios ali e outros aco-
lá, suprimiu ao máximo as tran-
sações e operações de impor-
tantes setores da economia.

Neste ponto em que a maio-
ria dos municípios não tem res-

postas a oferecer, justamente por
envolverem questões complexas
que envolveriam iniciativas lan-
çadas pelos governos centrais,
é que está a dúvida entre àque-
les que analisam o comporta-
mento eleitoral da população e
da própria população. É sabido
que nacionalmente o governo
brasileiro, tomado por um con-
sórcio que une fundamentalistas
religiosos de igrejas neopente-
costais, agentes das forças de
segurança, e operadores do
agronegócio e do mercado fi-
nanceiro, tem problemas serís-
simos de conseguir efetuar o di-
álogo fora das suas bolhas vis-
tas perante o resto como autori-
tárias e até malucas. Com esse
cenário, seriam as eleições mu-
nicipais espelhos do que acon-
tece no plano nacional? Ou re-
forço para o contrário, graças a
atual situação de penúria fiscal
encontrada nos cofres federais,
para a maioria da população
rejeitar o modelo, se é que pode-
mos chamar isso de modelo, es-
colhido em 2.018?

Vários destes pontos de in-
terrogação serão esclarecidos, ve

ve

Resenha Esportiva

Os rumos nacionais HUMBERTO AZEVEDO

Neymar
O atacante Neymar ficará afastado dos gramados até
meados de novembro por causa da lesão sofrida em con-
fronto do Paris Saint-Germain contra o Istanbul Basak-
sehir pela Liga dos Campeões, disse o técnico do clube
francês, Thomas Tuchel, nesta sexta-feira. Neymar sofreu
um problema muscular na coxa aos 26 minutos de jogo,
na vitória de quarta-feira dos franceses por 2 x 0 sobre o
clube turco. “Neymar deve estar de volta após a pausa
para os jogos internacionais”, afirmou Tuchel a repórteres
antes do jogo do PSG no Campeonato Francês em Nan-
tes, no sábado. O intervalo no calendários dos clubes para
as partidas das seleções nacionais vai de 11 a 17 de no-
vembro. A seleção brasileira joga em casa contra a Vene-
zuela e fora contra o Uruguai, nos dias 13 e 17 de novem-
bro, respectivamente, pelas eliminatórias da Copa do
Mundo. O PSG, com 18 pontos em oito jogos, lidera a
classificação do Campeonato Francês pelo saldo de gols
à frente do Lille.

Novak Djokovic
O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, e o
atual campeão do Aberto dos Estados Unidos, Dominic
Thiem, foram eliminados do Aberto de Viena nas quartas
de final, nesta sexta-feira, após derrotas em sets diretos
para Lorenzo Sonego e Andrey Rublev, respectivamente.
Djokovic, que tinha retrospecto de 39 vitórias e 2 derro-
tas neste ano, não conseguiu converter um único break
point na derrota por 6-2 e 6-1, em partida na qual Sonego
quebrou o saque do sérvio por cinco vezes, na maior vitó-
ria de sua carreira. A primeira vitória de Sonego contra um
tenista top 10 coroa uma semana dos sonhos para o joga-
dor de 25 anos, que perdera a última partida da etapa
classificatória, mas entrou na chave principal como “lucky
loser”. “Com certeza é a maior vitória da minha vida”, afir-
mou Sonego em entrevista na quadra. “Joguei muito, mui-
to bem hoje. Gosto deste torneio, gosto das condições
aqui. É inacreditável.” Djokovic disse que saber que já
havia garantido o primeiro lugar do ranking no final do ano
afetou seu desempenho, e o jogador de 33 anos, que não
vai defender o título do Masters de Paris, já está ansioso
para o ATP Finals, que encerra a temporada. “Fiz o que
precisava fazer e foi por isso que vim aqui. Sigo completa-
mente bem com o resultado de hoje e olhando para o pró-
ximo capítulo”, disse Djokovic. “Estou com saúde e ansi-
oso por um resultado consistente em Londres.” Em outro
jogo, o russo Rublev eliminou o atual campeão Thiem por
7-6 (5) e 6-2, ao conseguir 30 winners e salvar os dois
break points que enfrentou..

Maradona
Diego Maradona comemorou seu 60º aniversário nesta
sexta-feira com homenagens de todo o mundo e a monta-
gem de um outdoor de 100 metros de comprimento no
centro de Buenos Aires. Mas o técnico do Gimnasia y Es-
grima deve passar um dia tranquilo em casa e pode perder
a retomada da liga argentina por causa do temor da Co-
vid-19. Segundo reportagens, o ex-atacante do Boca Ju-
niors e do Napoli teve contato com uma pessoa que mos-
trou sintomas de Covid-19 e pode não acompanhar a par-
tida de seu time contra o Patronato, a primeira da campa-
nha recém-reiniciada da primeira divisão, que foi interrom-
pida em março. Mas amigos enviaram homenagens ao ícone
extravagante, que levou a Argentina ao título da Copa do
Mundo de 1986. No Instagram, grandes nomes do fute-
bol mundial, como o ex-atacante Ronaldo do Brasil, o trei-
nador José Mourinho e o ex-capitão da Itália Franco Ba-
resi, transmitiram seus melhores votos.“Começo meu se-
xagésimo com estas mensagens maravilhosas que todos
vocês me enviaram”, disse Maradona em resposta. “Obri-
gado por seu amor e sua amizade. Este é o melhor presen-
te que poderiam ter me dado.” Maradona é considerado
um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.
A conquista do Mundial com a Argentina e seus dois gols
na Inglaterra na vitória das quartas de final --um deles o
polêmico “Mão de Deus”-- são momentos inesquecíveis
da história do esporte. Mas seu vício em drogas maculou
seus anos posteriores na Itália e o levou a ser expulso da
Copa do Mundo de 1994 e afastado do esporte durante
15 meses.

Kimi Raikkonen
O piloto mais experiente da Fórmula 1, Kimi Raikkonen,
e o italiano Antonio Giovinazzi correrão pela Alfa Romeo
na próxima temporada, informou a equipe suíça nesta sex-
ta-feira. Raikkonen, o campeão mundial de 2007 que agora
está com 41 anos, detém os recordes de mais corridas
inscritas (327) e iniciadas (324) por qualquer piloto. *Fon-
te: Agência Reuters. ve

ou clareados, já no próximo dia
15 de novembro, data em que o
país comemorará os 131 da pro-
clamação da República, quan-
do a população escolherá a mai-
oria dos futuros gestores e legis-
ladores municipais. Lá, sabere-
mos se sairemos destas eleições
com algum vislumbre se aproxi-
mando de 2.022, ou mergulha-
remos ainda mais no tenebroso
terreno que o fascismo à brasi-
leira procura nos jogar em sua
terrível busca pela sociedade
perfeita, com os diferentes sen-
do jogados ao léu? Ou sairemos
empatados deste jogo em que
vencerão os vencedores de
sempre, com cada espaço de-
marcado, cada lugar definido
e a marcha galopante, cada vez
mais, nos devolvendo aos ca-
minhos que trilhávamos antes
da Revolução Liberal de 1.930,
em que aao invés do café, op-
tamos pela soja, no lugar do
leite, substituímos pelo miné-
rio de ferro e trocamos os co-
ronéis das fazendas pelos mili-
cianos periféricos?  *Humber-
to Azevedo é jornalista. Reside
em Brasília (DF).

Um manda, o outro obedece NORMA COURI

Enquanto Bolsonaro nega-
va o vírus porque brasileiros es-
tavam imunizados de tanto na-
dar no esgoto, o artista, ativista
e dissidente chinês Ai Weiwei
rodava na Europa o documen-
tário Coronation. O primeiro
caso de Coronavírus apareceu
na China em 31 de dezembro de
2019. Por causa da negação e
ocultação da doença, menos de
um mês depois a cidade onde o
vírus apareceu foi colocada sob
lockdown e logo virou pande-
mia global. Rodado na Europa
e com as filmagens feitas na Chi-
na por cidadãos comuns, Ai
Weiwei registrou do primeiro ao
último dia o lockdown em
Wuhan, denunciando autorida-
des e mostrando a resposta bru-
tal militarizada do Partido Co-
munista. “As pessoas podem
mover montanhas quando traba-
lham unidas”, lastima a ex-pre-
sidente do Sindicato. Coronati-
on, primeiro documentário so-
bre a pandemia no mundo, está

disponível na plataforma digital
da 44ª Mostra de Cinema Inter-
nacional de São Paulo até o dia
4 de novembro. A Mostra confir-
ma que é na arte onde melhor de-
ciframos o enigma da realidade.

Bolsonaro cansou de negar
o vírus. Agora nega a vacina.
Precisamos de Ai Weiwei para
registrar o enigma Bolsonaro
que provoca rixas internas jo-
gando dos dois lados, a retró-
grada ideologia olavista contra
a força dos militares e das ar-
mas de fogo, cujos registros cres-
ceram 120% desde 2019. Dian-
te de mais de 5 milhões de infec-
tados e 155 mil mortos, o presi-
dente ainda politiza a vacina,
nega recursos da Anvisa para
insumos da produção da “vaci-
na da China”, e frita na humi-
lhação um general tornado mi-
nistro da Saúde de araque.

“Um manda, o outro obede-
ce” é o lema da nossa política.

O inimigo é a China de Ai
Weiwei. Bolsonaro esquece que

o ingrediente farmacêutico ati-
vo (IFA) da vacina de Oxford
(AstraZeneca) produzida pelo
Instituto Bio-Manguinhos tam-
bém vem da China. Assim como
o celular, computador, tablet,
vestuário e algumas redes so-
ciais que usa. Bolsonaro ma-
caqueia Trump. O que aconte-
cerá com a política externa
brasileira se o democrata Joe
Biden vencer as eleições nos
Estados Unidos?

“Qual política externa?”, o
ex-chanceler Celso Amorim per-
gunta na Época. “Não temos
uma. O que existe é uma submis-
são total à Trump. Vão precisar
fazer uma redefinição muito pro-
funda. Não conheço nenhum país
que briga abertamente com seu
maior parceiro comercial como
estamos fazendo com a China. Os
chineses são responsáveis por
70% do superávit comercial
brasileiro. Ninguém entende
como o governo consegue bri-
gar com a China”.

O Brasil se defende do co-
munismo que acredita estar
prestes a invadir o país atra-
vés da China.

Nosso chanceler vai atrás.
“O Brasil hoje fala em liberdade
através do mundo. Se isso faz de
nós um pária internacional, en-
tão que sejamos esse pária”, foi
o discurso de Ernesto Araújo na
formatura do Instituto Rio Bran-
co semana passada. “É bom ser
pária. Esse pária aqui, esse Bra-
sil; essa política externa Severi-
na tem conseguido resultados”.
E Araújo aproveitou para tirar
casquinha de “Morte e Vida Se-
verina” criticando seu autor
João Cabral de Melo Neto pelo
seu “ lado errado, o lado do
marxismo e da esquerda”, e se
comparando, “modestamente
também me considero diploma-
ta e poeta”. João Cabral foi per-
seguido e afastado do Itamaraty
em 1953. *Norma Couri é jorna-
lista. Artigo completo no Obser-
vatório da Imprensa.. ve

Plano Diretor Participativo é
aprovado pela Câmara Municipal

Edição 849, 10 de novembro de 2012.

Após seis anos de discus-
sões e polêmicas o Plano Dire-
tor Participativo de Santa Rita do
Sapucaí foi aprovado, por se-
gunda votação, em uma rápida
reunião extraordinária no último
dia 30 de outubro. Com nove
emendas, nenhum vereador se
manifestou contrário ao texto fi-
nal. O Plano Diretor Participati-
vo começou a ser elaborado em
2006, através de um convênio
entre a Prefeitura Municipal e a
Universidade Federal de Itajubá
(Unifei). Na época, a população

de Santa Rita do Sapucaí, bem
como entidades representativas,
foram convocadas a opinarem e
a responderem diversos questi-
onários. Concluído, o plano foi
enviado pela primeira vez à Câ-
mara Municipal em meados de
2010. Naquele mesmo ano o pro-
jeto foi retirado pelo Executivo e
reapresentado no mês de julho,
após ajustes e melhorias. Desde
então o mesmo vinha sendo dis-
cutido pelos legisladores. Em 27
de março de 2012, o projeto do
Plano Diretor Participativo foi

colocado em votação e rejeitado
por cinco vereadores. No episó-
dio votaram contra João Batista
Resende, Domásio Roque da
Fonseca, Sebastião Cláudio da
Silveira , Vagner Fernandes
Mendes e Clarismon Inácio. Já
os vereadores que se colocaram
favoráveis à aprovação do pla-
no foram Magno Magalhães Pin-
to, João Paulo Sampaio e Hud-
son dos Reis Carvalho Pinto.
Com a rejeição novas discus-
sões voltaram a nortear o proje-
to que teve que ser reeditado.
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A Ativa Soluções, que pode
se tornar o unicórnio do IoT (In-
ternet das Coisas) brasileiro, nas-
ceu na Incubadora do Inatel - Ins-
tituto Nacional de Telecomunica-
ções no ano de 2004, enquanto
os sócios iniciais ainda eram es-
tudantes de engenharia na Insti-
tuição. A vertente de gerencia-
mento remoto e monitoramento
por sensores interligados às te-
lecomunicações sempre esteve
no DNA da empresa, que após 16
anos de consolidação no merca-
do, recebeu um aporte financeiro
do maior fundo nacional, a ges-
tora KPTL, por meio do Fundo
Criatec 3 (criado pelo BNDES), em
conjunto com a Wayra, hub de

inovação aberta da Vivo no Bra-
sil e da Telefônica no mundo.

O CEO e fundador da empre-
sa, Edson José Rennó Ribeiro,
recorda-se dos primeiros passos
dentro da Incubadora do Inatel.
“Quando eu comecei a fazer fa-
culdade, no ano 2000, estávamos
vivendo o boom das telecomuni-
cações, com as privatizações e
contratações em abundância. E
esse era um grande atrativo, pois
todo mundo quer se graduar em
um mercado que tenha demanda
de mão de obra. Eu tinha um mo-
tivador a mais, pois meu pai tam-
bém é formado no Inatel, além de
tios e sogro, então minha ligação
com o Instituto é umbilical, o que

me fez conviver com o mundo das
telecomunicações desde peque-
no. E a ideia da Ativa surgiu jus-
tamente por tudo isso, as aulas
de empreendedorismo do Prof.
Mário Augusto foram referência,
assim como tantos outros profes-
sores, o que nos estimulou a em-
preender. Foi quando um colega
do Inatel me chamou para abrir-
mos uma empresa”.

Atualmente a Ativa desenvol-
ve soluções voltadas para sane-
amento, energia elétrica, óleo e
gás, telecom e agronegócio com
o que há de mais moderno em tec-
nologia para monitoramento re-
moto. Uma empresa que partiu de
uma ideia de dois estudantes para ve

dutos, após as aulas. São momen-
tos marcantes que sempre vou me
lembrar” ressalta Edson.

O portfólio sólido da Ativa,
voltado a segmentos fundamen-
tais para a economia brasileira,
como agrobusiness, telecomuni-
cações e energia, chamaram a
atenção e tornaram a startup atra-
ente para o fundo KPTL, que con-
ta com uma ampla carteira de in-
vestimentos na área de IoT. Além
da Wayra, que também investe
em setores-chave para o desen-
volvimento nacional.

O investimento recebido re-
força a trajetória da empresa rumo
aos seus ideais traçados no iní-
cio, ainda como incubada. Segun-
do o fundador da empresa, esses
ideais não mudaram e a Ativa
mantém o propósito de contribuir
para o crescimento do seu entor-
no, do ecossistema de inovação
e tecnologia de Santa Rita do Sa-
pucaí, oferecer empregos e opor-
tunidades para os estudantes já
se formarem com experiência,
como aconteceu com ele. Para o
empresário, a entrada dos novos
parceiros pode ser considerada
um “continuar”, por se tratarem
de pessoas por trás dessas insti-
tuições que acreditaram “no pro-
jeto e no sonho Ativa”.

Mais que o aporte financeiro,
fundamental para sua estrutura-
ção e crescimento, a empresa pas-
sa a ter acesso a nomes que são
ícones do mercado, como o ex-
presidente da maior companhia de
telecomunicações do país, o An-
tônio Carlos Valente. O CEO da

Ativa Soluções, ex-incubada no Inatel,
recebe aporte da KPTL e da Wayra
DA REDAÇÃO

Na Futurecom, ministro destaca
apoio do MCTI à inovação
DA REDAÇÃO

Na abertura da Futurecom Di-
gital Week, tradicional evento de
tecnologia, telecomunicações e
transformação digital do país, o
ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovações, Marcos Pontes, salien-
tou a atuação da pasta em apoiar a
inovação em produtos e serviços
desenvolvidos por outros ministé-
rios, empresas e organizações, além
de ajudar empresas iniciantes,
como as startups.  O evento, reali-
zado este ano de forma 100% onli-
ne e gratuita, iniciou nesta segun-
da-feira (26) e reúne mais de 230
palestrantes e 80 horas de conteú-
do até 30 de outubro.

“Nós fizemos uma modifica-
ção no ministério para tornar a
parte de ciência, tecnologia e ino-
vações mais conectada aos ou-
tros ministérios, empresas, orga-
nizações. A melhor maneira de se
fazer isso é criar uma infraestru-
tura que possa apoiar o desen-
volvimento de novos produtos,
serviços e empresas de base tec-
nológica, e fazer essas conexões
de forma que nós possamos aju-
dar, por exemplo, uma startup que
está iniciando em Tefé, na Ama-
zônia, e que tem o desenvolvi-
mento até um certo nível de pro-
tótipo, mas que não tem recursos
científicos e tecnológicos para
tornar esse produto pronto para
o mercado”, afirmou.

O ministro também destacou
as iniciativas do MCTI em abrir
caminho para tecnologias como

a Internet das Coisas (IoT) e a
Inteligência Artificial no Brasil. O
MCTI lançou ano passado uma
estratégia para IoT e quatro câ-
maras temáticas nos setores de
Agricultura, Indústria, Saúde e
Cidades Inteligentes, em que os
participantes desses ecossiste-
mas podem debater e apresentar
soluções. Na semana passada, foi
lançada a Câmara do Turismo 4.0.

“Essa é uma área extremamen-
te importante, porque você vê
mais e mais a conversa entre má-
quinas, facilitando a vida da gen-
te e colocando as coisas de for-
ma mais eficiente. No ano passa-
do nós criamos a Estratégia de
Internet das Coisas e fizemos uma
consulta pública. Assim, foram
determinadas quatro áreas: In-
dústria 4.0, Saúde 4.0, Agricultu-
ra 4.0 e Cidades Inteligentes. Esse
ano, em conversa com o ministro
do Turismo, Marcelo Antônio,
nós incluímos também a câmara
do Turismo 4.0”.

Entre os temas debatidos na
Futurecom estão Infraestrutura e
Conectividade, 5G, Software De-
fined Networking (SDN) e Ne-
twork Functions Virtualization
(NFV); Internet das Coisas (IoT),
Edge Computing; Inteligência
Artificial e Data Analytics; ISP´s
e Redes Neurais, além de estu-
dos de casos. A programação
pode ser acompanhada pelo site
www.futurecom.com.br . *Fonte:
site do MCTI.

MCTI vai usar ciência de dados
em portfólio de produtos
DA REDAÇÃO

Secretaria de Estruturas Fi-
nanceiras e de Projetos (SEFIP)
do Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovações (MCTI) iniciou
esta semana o Grupo de Traba-
lho em Ciência de Dados, que
atuará no aprimoramento das
atividades de atualização do Por-
tfolio Produtos Financeiros e
também na ampliação das infor-
mações nele contidas. A inten-
ção é realizar um trabalho com
Ciência de Dados e Inteligência
Artificial (IA) para automatizar os
processos de coleta, classifica-
ção e recomendação de fontes
de financiamento. O GT conta
com participantes do Departa-
mento de Estruturas para Viabi-
lização Financeira de Projetos
(DECFI) e do Departamento de
Estruturas de Projetos em Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação (DE-
PRO). O Portfolio de Produtos
Financeiros é um instrumento
criado pelo DECFI para auxiliar
o ministério elaborar ações de
captação de recursos não orça-
mentários para o fomento a pro-
jetos de pesquisa e dar mais vi-
sibilidade às oportunidades exis-
tentes de financiamento ao de-
senvolvimento científico e tec-
nológico. O Portfolio de Produ-
tos Financeiros pode ser acessa-
do por meio do link: https://
ppf.mctic.gov.br/ Como parte das
iniciativas de suporte a este pro-
jeto, o coordenador-geral de Es-
truturação Financeira, Victor Ce-
lestino, participou do Workshop
Aprendizado de Máquina para Lí-
deres Políticos promovido pelo
Google. *Fonte: site do MCTI. ve

Ativa enfatiza que esse tipo de
troca de experiências vai muito
além dos limites da startup, mas
alcança a comunidade, afinal os
colaboradores, parceiros e relaci-
onamentos da empresa crescem
com esse ganho profissional.

“Essa equipe que hoje está na
empresa, e que vem trabalhando ao
longo desses 16 anos, grande par-
te é formada ou pós-graduada pelo
Inatel. Isso mostra que a força do
time vem de pessoas que por ali
passaram. Esse DNA Santarriten-
se da Ativa permitiu que a empresa
chegasse até aqui”. Edson conta
ainda que o processo de acelera-
ção como foi conduzido com sua
empresa, de certa forma, ainda é
novo no Vale da Eletrônica, pois
diferente de outros casos que ocor-
reram com companhias locais, a
Ativa atraiu novos players para a
aceleração desse crescimento em
direção aos rumos planejados.

O processo de incubação no
Inatel proporcionou o conheci-
mento necessário para validar a
ideia daqueles estudantes e está
aberto para todos que fazem parte
da comunidade acadêmica. O en-
genheiro e ex-aluno assegura que
ele possuía as competências téc-
nicas para o desenvolvimento de
produtos, mas foi na Incubadora
que aprendeu o processo básico
de gestão de uma empresa, ao in-
teragir com consultorias como
contabilidade, planejamento estra-
tégico, vendas e tantos outros
essenciais para se criar, manter e
desenvolver um negócio bem-su-
cedido. *Fonte: site do Inatel.

O portfólio  voltado a segmentos como agrobusiness, telecomunicações e energia chamaram a atenção e tornaram a startup atraente

62 colaboradores, com atuação
em todo território nacional, Amé-
rica Latina e América do Norte,
com megacorporações multinaci-
onais como clientes principais.

“O que faço questão sempre
de frisar é que entre abrir cada
porta para acessar um novo cli-
ente, sempre houve um ex-aluno
do Inatel para fazer esse elo. É
um benefício dessa comunidade,
dessa família Inatel, que extrapo-
la o relacionamento profissional
e abre portas. É minha obrigação
reconhecer e agradecer essas
pessoas que nos deram a mão,
como em nossos primeiros lotes,
quando nossos colegas de clas-
se nos ajudavam a montar os pro-

Edson Rennó, fundador da Ativa Soluções (primeiro plano) com o time de profissionais da empresa.

ve

Foto: Divulgação.
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