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quem alcança a alta idade
sofre indiferença incrível
aos olhos da mocidade
todo velho é invisível
Geraldo Amâncio
Fortaleza (CE)

do trabalho eu faço abrigo
e da idade um evangelho
tantos sonhos eu persigo
que nem sei se já sou velho
Thalma Tavares
São Simão (SP)

além do tempo e do espaço
mulher você é promessa
no aconhego do seu braço
nossa vida recomeça
Célia Rodrigues
Belo Horizonte (MG)

pretendo dar-te universos
dar-te amor de formas novas
pondo minha alma nos versos
e versos na alma das trovas
Delcy Canales
Porto Alegre (RS)

O Encanto
da Trova

Instituições da segurança pública
se unem em defesa das mulheres

Câmara Municipal cria Procurado-
ria da Mulher no Poder Legislativo
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Compac realiza ação da linguiça
de varal, bem cultural imaterial
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CP1 realiza atividade prática em
biologia para o ensino médio
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Polícia Militar e Assistência Social
entregam 100 cestas básicas
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Humberto
Azevedo

O início da semana co-
meçou com o presidente do
Senado Federal, Rodrigo-
Pacheco, dizendo, de ma-
neira cortês e educada –
como é do seu perfil, que
não aceitaria o pedido de
impeachment impetrado
pelo ocupante do Palácio
do Planalto, Jair Messias
Bolsonaro (sem partido),
contra o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
– Alexandre de Moraes. A
resposta do incendiário que
comanda a República veio
dois dias depois: “O seu
Pacheco teve uma inter-
pretação diferente quando
instalou a CPI”.
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O Enegep - Encontro
Nacional de Engenharia de
Produção é o maior evento
nacional da área de engenha-
ria de produção organizado
pela Abepro - Associação
Brasileira de Engenharia de
Produção e já está na 41.a
edição. O evento reúne a
comunidade acadêmica,
pesquisadores, professores e
estudantes, empresários,
consultores, engenheiros,
administradores e demais
profissionais. Constitui-se em
um dos principais divulgado-
res da produção técnica e ci-
entífica da área e se consoli-
dou como fórum de discus-
são de questões pertinentes
à engenharia de produção no
âmbito nacional, além de pro-
mover a integração..

FAI se destaca no
maior Congresso
de engenharia de
produção
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Senai e Tiro de Guerra
firmam parceria para cursos
As inscrições para os cursos Trilhas do Futuro podem ser feitas até o dia 30 de agosto

O Senai - Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial
de Santa Rita do Sapucaí Ste-
fan Bogddan Salej e o Tiro de
Guerra 04-040, unidade san-
ta-ritense do exército brasilei-
ro, apoiados pelo Sindvel, fir-
maram nesta semana uma par-
ceria disponibilizando vagas
para que os atiradores fre-
quentem os cursos técnicos
gratuitos oferecidos pelo Se-
nai, através do programa Tri-
lhas do Futuro, lançado pelo
Governo do Estado de Minas
Gerais. Em Santa Rita serão
oferecidos seis diferentes cur-
sos técnicos em desenvolvi-
mento de sistemas, eletroele-
trônica, eletrônica, etc. Em Santa Rita serão oferecidos seis diferentes cursos técnicos.

Exposição fotográfica “Aves” está
em sua última semana

PÁGINA 4

Foto: Divulgação.

Foto: Luís Fernando Bertoloni / Sindvel.

A premiação da 4.a edição
do BioChallenge encerrou a
edição da Semana da Enge-
nharia Biomédica do Inatel -
Instituto Nacional de Teleco-
municações, de Santa Rita do
Sapucaí (MG). O evento con-
tou com a participação de 45
estudantes de várias partes do
Brasil. O BioChallenge é uma
competição em formato de
hackathon que conta com a
participação de alunos do cur-
so de Engenharia Biomédica
de várias instituições do país.
Eles tiveram que propor solu-
ções para um determinado
problema. O evento contou
ainda com 15 mentores, cin-
co avaliadores e cinco orga-
nizadores, que acompanha-
ram as ações das equipes
durante toda a competição.

Premiação do
BioChallenge
encerra Semana
da Biomédica

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

DA AGÊNCIA MINAS

Escolas desenvolvem estratégias para
garantir aprendizado com os PETs

Todos os dias, as escolas da
rede estadual de ensino reforçam
com os estudantes a importância
da devolução dos Planos de Es-
tudos Tutorados (PETs) e das ati-
vidades complementares produzi-
das pelos professores. O PET é a
ferramenta estruturante do Regi-
me de Estudo não Presencial, de-
senvolvido pela SEE/MG - Secre-
taria de Estado de Educação de
Minas Gerais. É a partir dele que a
carga horária do aluno é contabi-
lizada e os professores conse-
guem acompanhar o aprendizado
do estudante. Os alunos podem
fazer a devolução das atividades
de forma virtual ou impressa.

Nos dois primeiros bimestres,
a Escola Estadual Dr. Max Ma-
chado, no distrito de Tuparecê,
em Medina, no Vale do Jequiti-
nhonha, conseguiu a devolução
de 100% dos PETs.

Segundo o diretor da unidade
de ensino, Diogo Braga Amaral, a
principal estratégia é o contato
constante com famílias e alunos.
“Aqui, temos uma interação mui-
to boa com a comunidade. Como
é um local pequeno, conhecemos

os familiares dos alunos. Sempre
que os estudantes estão atrasa-
dos na devolução e os encontra-
mos na rua, temos essa conversa
mais informal. É uma busca ativa
constante”, descreve.

A escola também conta com
uma parceria muito boa com os
motoristas do transporte escolar
e com a igreja. “ Os motoristas do
transporte escolar nos ajudam
muito. Eles já têm os contatos dos
responsáveis pelos alunos e
combinam a data e horário para
pegar o material. Na nossa cida-
de, também temos um meio de
comunicação muito importante, o
alto falante da igreja. Sempre que
eles anunciam o cronograma de
devolução, o volume de entregas
aumenta. É muito eficaz”, conclui.

Aluna do 2.o ano do ensino
médio, Laura Nascimento Carvalho
é pontual na entrega das ativida-
des e sabe a importância do com-
promisso. “Devemos ficar atentos
aos prazos, em especial à devolu-
ção dos PETs, pois é por meio dele
que o professor vai conseguir sa-
ber como está nosso aprendizado
durante o ensino remoto”.

O contato próximo com as fa-
mílias e uma busca ativa eficien-
te também impactam positiva-
mente na devolução dos PETs e
atividades complementares da
Escola Estadual Brighenti Cesa-
re, em São João del-Rei, região
Central. “Quando o aluno está
atrasado na entrega, os profes-
sores entram em contato com os
responsáveis. É aquela busca
incansável e, se não conseguem
retorno, passam para supervisão
e para direção, que está o tempo
todo acompanhando. Fazemos a
intervenção no momento corre-
to”, afirma a diretora da escola,
Kênia Mirelle Resende.

O contato é constante. “Se
o aluno não foi bem ou está com
a entrega atrasada, nós fazemos
uma reunião com os responsá-
veis para entender o que está
acontecendo e propor as inter-
venções necessárias”, finaliza a
gestora.

Já na Escola Estadual Alberi-
co Ferreira Naves, localizada em
Santo Antônio do Amparo, no
Centro-Oeste mineiro,  o PET im-
presso – para os alunos que não

têm acesso às mídias digitais -  é
entregue na residência dos estu-
dantes e é neste momento que o
diretor, Amarildo Donizeti da
Cruz, aproveita para receber os
materiais preenchidos. “Quando
chego para entregar o novo ma-
terial, já pergunto sobre o PET
antigo. Se o aluno ainda não fi-
nalizou, eu  já agendo uma nova
data para buscar”, afirma.

Outro momento em que a es-
cola aproveita para lembrar o es-
tudante da importância da de-
volução é na entrega dos kits
alimentação.  “Aqui, 98% das
famílias pegam o kit e é uma ex-
celente forma de conversarmos
mais ainda com os responsáveis
pelos estudantes. Sabemos o
motivo do atraso na entrega e
buscamos formas para ajudar a
resolver”, conclui.

Para este ano letivo, o PET,
com os conteúdos trabalhados
em cada ano de escolaridade, está
sendo disponibilizado de forma
bimestral, ou seja, a cada dois
meses o estudante tem acesso a
um novo material, totalizando
quatro no ano. ve



2 EDIÇÃO 1.293
28 DE AGOSTO DE 2021Prefeitura MunicipalO VALE DA

ELETRÔNICA

Durante as últimas semanas
foram realizados diversos servi-
ços importantes na zona rural,
como a contenção da ponte Car-
los do Orestes no bairro Balaio.
Foram realizados os serviços de
contenção com muro de pedras
na margem esquerda, desassore-
amento da margem direita e revi-
talização da ponte, aumentando
a altura do parapeito e finalizan-
do com a pintura. Estes serviços
são de extrema importância, an-
tecipando os problemas recor-
rentes que acontecem nos perío-
do de chuvas, oferecendo mais
segurança e mobilidade para os
ônibus escolares, produtores ru-
rais e todos os usuários.

ve

ve

Em ação conjunta da Polícia
Militar, da Polícia Civil, da Guar-
da Municipal e do Conselho
Municipal dos Direitos da Mu-
lher foi lançada na manhã da últi-
ma segunda-feira (23) em Santa
Rita do Sapucaí (MG) a “Opera-
ção Nacional Maria da Penha”. A
campanha acontece em todo o
Brasil até o dia 20 de setembro
em atenção ao movimento
“Agosto Lilás” com o objetivo
de dar maior ênfase ao trabalho
de conscientização e enfrenta-
mento à violência doméstica e
familiar contra a mulher.

O movimento Agosto Lilás foi
desenvolvido em referência ao
aniversário da Lei Maria da Pe-
nha, criada em 07 de agosto de
2006 e que, em 2021, completou
15 anos. Todos os anos, neste
mês, são realizados trabalhos que
visem o engajamento da socie-
dade com a causa, desde o in-
centivo à denúncia até o comba-
te efetivo da violência.

Segundo informações do sar-
gento Gosmoguete, representan-
te da 114.a Companhia da Polícia

Militar a operação estará focada
na intensificação das ações de
proteção e no atendimento ade-
quado aos casos emergenciais
através do atendimento pelos te-
lefones 190 e 181 – Disque De-
núncia. Disponível também o Li-
gue 180 - Central de Atendimen-
to à Mulher - é um serviço criado
para o combate à violência con-
tra a mulher e oferece três tipos
de atendimento: registros de de-
núncias, orientações para vítimas
de violência e informações sobre
leis e campanhas.

A presidente do Conselho
dos Direitos da Mulher de Santa
Rita do Sapucaí, a médica Tetzi
Oliveira Brandão, destaca o fato
de que “A violência contra a mu-
lher é um problema de saúde pú-
blica de acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde [OMS], as
campanhas de enfrentamento à
violência doméstica e familiar
contra a mulher são fundamen-
tais para que a sociedade enten-
da a urgência da divulgação das
ações que podem salvar vidas”.
Não se cale, denuncie O movimento Agosto Lilás foi criado por ocasião do aniversário da Lei Maria da Penha que em 2021 completou 15 anos (Foto: Prefeitura Municipal).

Instituições da segurança pública
se unem em defesa das mulheres

ve

O S C O N T E Ú D OS  D E S TA P Á GI N A S Ã O P R O D U Z I D O S  PE L A A S S E SS O R I A D E  C OM U N I C A Ç Ã O D A PR EF E IT U R A M U N IC I PA L

A campanha acontece em todo o Brasil até o dia 20 de setembro em atenção ao movimento “Agosto Lilás”

Ponte no bairro rural do Balaio recebe contenção

Fotos: Prefeitura Municipal.

A Prefeitura  de Santa Rita do
Sapucaí informa que já  foram apli-
cadas 36.859 doses de vacina
contra a Covid-19 no município.
Para esta semana a vacinação
segue para grupos por faixa etá-
ria de 18 e mais; e trabalhadores

da indústria. Verifique com o PSF
do seu bairro qual a faixa de ida-
de que está sendo vacinada, vis-
to que o percentual de habitan-
tes para cada faixa muda de pos-
to para posto, o que determina o
andamento da vacinação.
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O Compac - Conselho Muni-
cipal do Patrimônio Cultural rea-
lizou esta semana uma ação do
movimento Cidade Criativa Cida-
de Feliz, de salvaguarda do bem
cultural imaterial de um dos qui-
tutes mais requisitados nas fes-
tas e grandes comemorações da
cidade: a lingüiça curada de varal
artesanal da cidade.

Esta iguaria gastronômica é
muito apreciada pelos santa-ri-
tenses e turistas. A linguiça , após
ser fabricada, fica pendurada no
varal, onde o processo de matu-
ração acontece de forma natural,
deixando a mesma com um sabor
diferenciado.

Pela valorosa contribuição

que esta iguaria trás para o muni-
cípio nas áreas históricas de gas-
tronomia, cultura, turismo e lazer,
e o registro da evolução gastro-
nômica e cultural da cidade de
Santa Rita do Sapucaí (MG), o re-
gistro do modo de fazer é dotado
de valor histórico, simbólico  e
cultural. Distingue positivamen-
te a iguaria, revelando seu cará-
ter de excepcionalidade consa-
grando-a como patrimônio intan-
gível da cidade.

Parabéns a todos os parceiros,
açougueiros, conselheiros e servi-
dores municipais que participaram
da realização do evento. Para o pró-
ximo ano a organização planeja
novidades. Fique de olho.

ve

Dia 25 de Agosto celebra-se
o Dia do Feirante

Compac realiza ação da linguiça
de varal, bem cultural imaterial
A linguiça , após ser fabricada, fica pendurada no varal, onde o processo de maturação acontece de forma natural

Esta iguaria gastronômica é muito apreciada pelos santa-ritenses e turistas. Foto: Prefeitura Municipal
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Polícia Militar e Assistência Social
entregam 100 cestas básicas

Operação de Apoio Humani-
tário ao Enfrentamento do Coro-
navírus. Em uma parceria do Go-
verno do Estado de Minas Ge-
rais, a Polícia Militar em conjunto
com o Compdec e a Secretaria

Municipal de Desenvolvimento
Social, a cidade de Santa Rita do
Sapucaí (MG) recebeu 100 ces-
tas básicas da coordenação da
Defesa Civil de Pouso Alegre
(MG). Esta ação foi planejada an-

teriormente para que estes man-
timentos fossem enviados a esta
cidade e entregues à população
carente e em situação de vulne-
rabilidade com o compromisso de
tornar a cidade mais igualitária.

Foto: Prefeitura Municipal.

Neste dia especial, gostaría-
mos de celebrar os produtores de
nossa cidade. Desde agosto de
2017, o município tem o privilé-
gio de usufruir produtos fresqui-
nhos direto da Feira Livre Produ-
tores da Terra, que este ano com-
pleta quatro anos. Atualmente
são 27 feirantes inscritos na fei-
ra, comercializando produtos
como frutas, verduras, legumes,
pamonha, temperos, pó de café,
mel, massas frescas, duas biblio-
tecas itinerantes e os tradicionais
pastéis de feira e caldo de cana.
A Associação Santarritense de
Artesanato também faz parte da
Feira e ao todo são nove artesãos
com produtos variados e artesa-
nais. A Feira funciona todos os
domingos das 07h às 12h na Ala-
meda José Cleto Duarte. ve

Foto: Reprodução.

ve
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Aniversário
O dia 24 de agosto foi super

especial para a senhora Tereza
Cristina Paduan Novaes, pois
nesse dia ela celebrou o dom
da vida. Recebeu pelas redes

sociais o carinho dos amigos e
familiares que não deixaram de

a cumprimentar. Em casa,
somente com a família, ela

soprou as velinhas do bolo ao
som de "Parabéns pra você".

Parabéns, Cristina.

Exposição fotográfica “Aves” está
em sua última semana
DA REDAÇÃO

Os pássaros fazem parte do
nosso cotidiano, mas na correria
do dia a dia suas cores, nomes e
cantos acabam passando desper-
cebidos por grande parte da po-
pulação. Pensando nisso, duas
amantes de aves, a bióloga Tainá
Furtado e a analista internacio-
nal Ana Schmidt, apresentam
seus 16 registros fotográficos de
aves na Casa Erva Doce para apre-
ciação do público de Santa Rita
do Sapucaí (MG).

Membro da organização am-
biental SapucaEco, Tainá conta
que o objetivo da exposição é
entreter a população, mas tam-
bém incentivar a proteção das
espécies, já que, segundo a bi-
óloga, nós só preservamos aqui-
lo que conhecemos. “Observar
e acompanhar esses pequenos
animais, além de ser uma ativi-
dade relaxante, também desper-
ta em adultos e crianças a cons-
ciência sobre a importância da
preservação do meio ambiente”,
conta a bióloga.

Ana Schmidt, fotógrafa e pro-
prietária da Casa Erva Doce, lo-
cal de encontro dos artistas da
região, conta que sempre admi-
rou o trabalho de Tainá e que já
planejavam realizar o evento jun-
tas há algum tempo. Para a dona
do café, a exposição desperta o
olhar não só para as aves, mas
também para a identidade santa-
ritense. “As aves têm um papel
importante no nosso cenário co-
tidiano, elas voam por entre as
ruas, as casas e as plantas, com-
pondo e encantando toda a roti-
na da nossa cidade”, comenta.

Passarinho verde
Há cerca de seis anos, as ob-

servadoras de aves deram início
à atividade, cada uma a sua ma-
neira. Para Ana, a fotografia de
pássaros aconteceu de forma
instintiva, a partir da compra de
uma lente fotográfica para fotos
de alta distância que possibili-
tou capturar os pequenos visi-
tantes do seu quintal e do sítio
da família. Ela estima que já te-
nha registrado centenas de pás-
saros e cerca de 50 espécies di-
ferentes, a maioria deles em San-
ta Rita, tomando o cuidado de
os catalogar no Wiki Aves, o site
que funciona como enciclopédia
das aves do Brasil.

Tainá conta que sempre
gostou de animais, mas come-
çou a observar e fotografar pás-
saros depois de ter encontrado
uma gralha-picaça em uma tri-
lha e depois disso nunca mais
parou de pesquisar e fotografar
os animais. Tainá já teve seus
registros publicados na revista
“Terra da Gente”, no Conselho
Regional de Biologia e no IF Sul
de Minas. Segundo a bióloga,
Santa Rita do Sapucaí possui
mais de 300 espécies de aves já
catalogadas “provavelmente
existem outras que estão voan-
do por aí, só esperando serem
observadas por um amante da
natureza”, considera.

As fotografias podem ser ad-
quiridas na própria Casa Erva
Doce, que fica na rua Barão do
Rio Branco, 89, no centro de San-
ta Rita. A exposição vai até o dia
31 de agosto. ve

tkallas82@hotmail.com

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

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

6.5
Geraldo Gil Gomes, no último, 26

completou 6.5 bem vividos. E
claro a data não poderia passar

em branco. Em uma intima e
restrita comemoração, carinho-

samente preparada por sua
esposa Joyce Adami, com

familiares e amigos, ele levantou
um brinde pela data.

Parabéns Gê

Foto: Acervo pessoal.

GLAMOUR  DO VALE
FÁBIO FREITAS | COLUNISTA SOCIAL

Foto: Acervo pessoal.

Celebrar a vida
No dia 23 de agosto as amigas
de vida e de trabalho, compa-

nheiras na missão de conduzir a
educação de 1.200 estudantes
em nosso município reuniram-

se para celebrar juntas a vida de
uma delas. Era aniversário de
Ana Emília Ribeiro, 55. O fato
simbólico de passarem juntas

os primeiros minutos deste
novo ano mostra o sentimento

de gratidão e os laços que as
une. A serenata surpresa foi

conduzida por voz e violão de
Arkiles, acompanhado da

Rosinha e Monica Flores. O
recado deixado foi: "Ana Emília,

Deus jamais vai descuidar de
você, acredite que seus anos

serão cada vez melhores. Você é
linda, leal e companheira, é um
presente para nós. Seja sempre

feliz!" Parabéns  Ana Emília.

Foto: Acervo pessoal.

Foto: Divulgação.
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O Enegep - Encontro Nacio-
nal de Engenharia de Produção é
o maior evento nacional da área
de engenharia de produção orga-
nizado pela Abepro - Associação
Brasileira de Engenharia de Pro-
dução e já está na 41.a edição. O
evento reúne a comunidade aca-
dêmica, pesquisadores, profes-
sores e estudantes, empresários,
consultores, engenheiros, admi-
nistradores e demais profissio-
nais atuantes na engenharia de
produção. Constitui-se em um
dos principais divulgadores da
produção técnica e científica da
área e se consolidou como fórum
de discussão de questões perti-
nentes à engenharia de produção
no âmbito nacional, além de pro-
mover a integração/intercâmbio
do conhecimento acadêmico com
o setor produtivo.

A FAI tem presença marcante
no evento com trabalhos desen-
volvidos por professores, alunos
e ex-alunos. O destaque dessa
vez foi o trabalho intitulado "Ma-
peamento e gestão de processos
em uma empresa do ramo de cons-
trução civil" da ex-aluna Jaíne
Cássia Fonseca Amaral e da pro-
fessora Caroline Miranda Borges.
O trabalho, através da gestão de
processos, teve como objetivo
geral realizar a implementação de

recursos para aprimorar o plane-
jamento e gestão de processos
administrativos, através de um
software Enterprise Resource
Planning (ERP) e das ferramen-
tas da engenharia de produção,
em uma construtora no Sul de
Minas Gerais.

Os objetivos específicos vi-
saram melhorar o controle de es-
toque, o processo de compras
de materiais e o fechamento fi-
nanceiro. Em relação a metodo-
logia, trata-se de uma pesquisa-
ação com natureza aplicada e no
que se refere a abordagem do
problema, a classificação foi
quali-quantitativa. Aplicou-se o
trabalho nos três centros de con-
trole da construtora: o adminis-
trativo, o almoxarifado e os can-
teiros de obras. Foi utilizada a
metodologia DMAIC com as fer-
ramenta Lean, Lean Office, ma-
peamento de processos, Kaizen,
Programa 5’S, Matriz GUT e a
tecnologia QR Code da Indús-
tria 4.0 para inovação da comu-
nicação, diminuição do tempo de
operações, controle do estoque
em tempo real, gestão de pesso-
as, apontamento de materiais,
controle de lançamento das
obras e entre outros.

Como resultado, obteve-se
melhor utilização do espaço, oti-
mização da rotina dos colabora-
dores, disseminação do uso da
tecnologia e uma redução no tem-
po de processo. Com relação a
construtora, houve o amadureci-
mento das concepções acerca da
tecnologia e consolidação da im-
portância do investimento na ges-
tão. Por fim, identificou-se que é
possível obter controle dos itens
em tempo real com eliminação de
processos que não agregam valor
mesmo com a simultaneidade de
obras. *Fonte: FAI.

Senai e Tiro de Guerra firmam
parceria para cursos técnicos
DA REDAÇÃO

O Senai - Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial de San-
ta Rita do Sapucaí Stefan Bogd-
dan Salej e o Tiro de Guerra 04-
040, unidade santa-ritense do
exército brasileiro, apoiados pelo
Sindvel, firmaram nesta semana
uma parceria disponibilizando
vagas para que os atiradores fre-
quentem os cursos técnicos gra-
tuitos oferecidos pelo Senai, atra-
vés do programa Trilhas do Fu-
turo, lançado pelo Governo do
Estado de Minas Gerais.

Em Santa Rita serão ofereci-
dos seis diferentes cursos téc-
nicos em desenvolvimento de

sistemas, eletroeletrônica, ele-
trônica, mecânica, qualidade e
sistemas de energia renovável.
A coordenadora pedagógica do
Senai, Lilian de Figueiredo Car-
neiro, e o supervisor técnico, Ro-
gério Braga, ministraram pales-
tras aos atiradores na quinta-fei-
ra (26) agosto, sobre os cursos
disponíveis na unidade local.

Para o 1.o Sargento Leandro
Cabral de Araújo, chefe de ins-
trução do TG 04-040, a “oportu-
nidade é única e imperdível, os
cursos do Senai são de excelen-
te qualidade e os alunos do TG
serão ótimos alunos, pois repre-

sentam o que há de melhor em
coragem, determinação e resili-
ência. Trata-se de um dos me-
lhores caminhos para a profissi-
onalização e a entrada no merca-
do de trabalho”, concluiu o sar-
gento Cabral.

Segundo o presidente do
Sindvel, Roberto de Souza Pin-
to, também vice-presidente da
Fiemg pelo setor eletroeletrôni-
co, responsável pela intermedi-
ação da parceria, “o Senai está
com as portas abertas para os
alunos do TG, que podem en-
contrar nos cursos técnicos
oferecidos gratuitamente uma

Em Santa Rita serão oferecidos diferentes cursos técnicos em desenvolvimento de sistemas, eletroeletrônica, eletrônica, mecânica, entre outros.

Foto: Luís Fernando Bertoloni / Sindvel.

FAI destaca no maior Congresso
de engenharia de produção
DA REDAÇÃO

porta de entrada para o merca-
do de trabalho com a garantia
da excelência dos cursos Senai,
que também são frequentados
por profissionais já graduados
e que buscam o aprimoramento
para trabalhar com as novas tec-
nologias”.

As inscrições para os cursos
Trilhas do Futuro podem ser fei-
tas até o dia 30 de agosto no site
www.trilhasdefuturo.mg.gov.br
ou na própria unidade do Senai
Santa Rita do Sapucaí, que está
disponibilizando computadores
para as inscrições. O telefone é
3471-5671.  *Fonte: Sindvel.

Os alunos do Colégio Tecnológico Delfim Moreira tiveram demonstração e prática sobre dois conteúdos do currículo de Biologia. O 1º e 2º Anos aprenderam sobre Tecidos Conjuntivos-
Ossos, visualizando um fêmur de boi. Nesta aula puderam identificar e denominar na prática as partes de um osso, reconhecer as medulas amarela e vermelha, bem como, compreender
as funções destas. Ainda observaram o periósteo e endósteo e a presença de disco epifisário e tendões. O 1º Ano também observou a realização de uma receita de coalhada para entender
o processo de fermentação bacteriana no leite e como este se assemelha ao processo que ocorre nos músculos do corpo humano.  No dia seguinte ao experimento, degustaram uma
deliciosa coalhada. Para a professora Luciana Aparecida de Pontes, da disciplina de Biologia, as aulas práticas possibilitam aos alunos levantar e confirmar hipóteses que fizeram antes e
durante a experimentação, permitindo que eles percorram caminhos do fazer científico, dando total significado a teoria trabalhada em sala de aula. “As aulas práticas nas escolas têm como
objetivo complementar as aulas teóricas. A utilização dessas aulas promove uma visualização daquilo que antes estava presente apenas no imaginário dos alunos, motivando o interesse na
compreensão da matéria. Quando os alunos estão pessoalmente envolvidos, aprendem mais, retêm o conhecimento e desenvolvem habilidades de uma forma mais adequada” (PENICK,
1998, p.95). É intuito do Colégio Tecnológico oportunizar aos seus alunos a capacidade de pensar e por em prática suas ideias, proporcionando um ensino para a vida. Nossa preocupação
vai além da aprovação nos vestibulares, ela visa à autonomia para a formação de seus pensamentos, e a motivação para suas ações críticas e conscientes.

Atividade prática em Biologia
para o Ensino Médio

A FAI tem presença
marcante no Enegep
com trabalhos
desenvolvidos por
professores, alunos
e ex-alunos

Premiação do BioChallenge encerra 9.a edição da Semana da Biomédica do Inatel
DA REDAÇÃO

A premiação da 4.a edição do
BioChallenge encerrou edição da
Semana da Engenharia Biomédi-
ca do Inatel. O evento contou

com a participação de 45 estudan-
tes. O BioChallenge é uma com-
petição em formato de hackathon
que conta com a participação de

alunos do curso de Engenharia
Biomédica de várias instituições.
Eles tiveram que propor soluções
para um determinado problema.

O evento contou ainda com 15
mentores, cinco avaliadores e
cinco organizadores, que acom-
panharam as ações das equipes

durante a competição. Segundo
Bruce de Oliveira Feijolo, aluno
do curso de Engenharia Biomé-
dica do Inatel e organizador da

semana acadêmica, o BioChallen-
ge deste ano teve como objetivo
a integração entre estudantes.
*Fonte: site do Inatel. ve
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Expediente Edição 1.292

A edição de sábado
passado (21), número
1.292, deu destaque prin-
cipal à entrevista conce-
dida à reportagem pelo
presidente da Câmara
Municipal de Vereadores
de Santa Rita do Sapucaí,
Antônio Otávio Silvério
da Cunha, conhecido po-
pularmente como “Lon-
guinho”. A entrevista
ocupou a página 3 e ga-
nhou a manchete princi-
pal da primeira página.
Também na edição de se-
mana passada o jornal
voltou a publicar a pági-
na institucional da Prefei-
tura Municipal. Destaque
para a visita do prefeito
Wander Wilson Chaves a
Boa Esperança.

Imagem da Semana

ATENTADO TERRORISTA ATINGE O AEROPORTO DE CABUL, CAPITAL DO AFEGANISTÃO QUINTA-FEIRA (26)

FOTO: REPRODUÇÃO
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Há cerca de dez anos, nossa
brilhante colega Eliane Brum co-
mentava na revista Época como
ia ficando difícil ser ateu ou ateia
no Brasil, com o rápido cresci-
mento das seitas evangélicas e o
surgimento da intolerância. Essa
intolerância estava provocando
uma fase de mudança no próprio
comportamento do “ser brasilei-
ro”, mudanças e transformações
profundas na vida cotidiana da
sociedade brasileira.

Uma década se passou, es-
sas mudanças e transformações
se acentuaram e foram o sufici-
ente para contribuir para o sur-
gimento de algo mais forte: o
discurso do ódio.

Talvez alguns de meus leito-
res mais assíduos possam consi-
derar exagerada minha frequên-
cia, no tratamento desse fenôme-
no religioso, agora também polí-
tico, mas já exigindo um sério es-
tudo sociológico. Há, porém, uma
razão importante: a mutação das
denominações evangélicas tradi-
cionais, vindas do protestantismo
originado na Reforma de Lutero
e de Calvino, nos atuais movimen-
tos e seitas populistas que vice-

jam não só no Brasil, mas na Amé-
rica Latina e na África, deturpou
suas origens.

Uma rápida visão da Refor-
ma, quinhentos anos atrás, mos-
tra ter sido uma reação contra a
mercantilização da fé pela venda
das indulgências, contra o con-
trole e monopólio da fé exerci-
dos pela Igreja e em favor da li-
berdade da livre interpretação da
Bíblia, provocando as traduções
do latim e o surgimento da im-
prensa para imprimi-la. O passo
a seguir seria o humanismo.

O fundamentalismo ou conser-
vadorismo das seitas evangélicas,
a ênfase dada à contribuição do
dízimo, mais a crença numa liga-
ção direta da fé com o sucesso eco-
nômico (na chamada Teologia da
Prosperidade), deformaram os
princípios criadores da Reforma
de há cinco séculos, numa adap-
tação ao capitalismo econômico
norte-americano. Enquanto Tet-
zel, o arrecadador de dinheiro dos
fiéis prometia o perdão dos peca-
dos com a compra das indulgên-
cias, provocando a revolta de Lu-
tero, os pastores evangélicos, cri-
adores de mil e uma seitas que

Reflexões sobre o 07 de Setembro RUI MARTINS

competem na busca de mais cren-
tes, prometem o céu e a vida eter-
na aos seus pobres seguidores.

Tudo poderia ser uma questão
de opção religiosa, e cada cida-
dão tem direito a optar por uma
crença ou nenhuma, não fosse a
atual realidade brasileira. Reali-
dade na qual os evangélicos, no
seu todo, se converteram num im-
portante grupo de pressão políti-
ca, extremamente reacionário,
com o objetivo de eleger o presi-
dente e de constituir bancadas
parlamentares destinadas a impe-
dir a aprovação de projetos ou
reformas contrários aos dogmas
da fé por eles defendidos.

Até aí nada há de ilegal: faz
parte do próprio conceito de de-
mocracia, o direito à representa-
tividade no Executivo, no Legis-
lativo e no Judiciário de todos os
grupos componentes da popula-
ção. Na época das eleições, esses
grupos procuram eleger seus re-
presentantes e se forem majoritá-
rios poderão efetuar e efetivar as
reformas que julguem necessári-
as. Mas é também próprio da de-
mocracia haver, findas as eleições,
uma diversidade e uma pluralida-

de suficientes para se evitar a do-
minância de um grupo político,
econômico ou religioso sobre
toda a população.

Entretanto, essa representa-
tividade de todos e de cada gru-
po no governo, pode ser quebra-
da no caso de se instaurar uma
ditadura, logo depois de se pro-
vocar um golpe.

Ora, as recentes e constantes
ameaças golpistas proferidas pelo
presidente Bolsonaro contam
principalmente com o apoio de
atividades e setores econômicos
do país como o agronegócio, pe-
cuaristas, plantadores e garimpei-
ros para citar só alguns. Todos
estão conclamando seus membros,
participantes e o povo em geral
para as manifestações do dia 7 de
setembro, ao que parece não só
em São Paulo e Brasília, mas em
todo o país.*Rui Martins é jor-
nalista, escritor, e exilado duran-
te a ditadura. Criador do primei-
ro movimento internacional dos
emigrantes, Brasileirinhos Apá-
tridas, que levou à recuperação
da nacionalidade brasileira . Ar-
tigo completo no Observatório da
Imprensa.

O mês mais intranquilo da
política brasileira confirma sua
sina. O mês ainda não terminou,
mas a sua quarta semana viu o
acirramento entre instituições se
ampliar. Nem mesmo a mineirice
do presidente do Congresso Na-
cional, senador Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), conseguiu esfri-
ar os ânimos provocados por um
Nero descontrolado que insiste
levar o país ao esgarçamento, a
gangrena, a degeneração e a
deterioração total.

O início da semana começou
com Pacheco dizendo, de manei-
ra cortês e educada – como é do
seu perfil, que não aceitaria o pe-
dido de impeachment impetrado
pelo ocupante do Palácio do Pla-
nalto, Jair Messias Bolsonaro
(sem partido), contra o ministro
do Supremo Tribunal Federal
(STF) – Alexandre de Moraes. A
resposta do incendiário que co-
manda a República veio dois dias
depois: “O seu Pacheco teve uma
interpretação diferente quando
instalou a CPI”. A declaração
tosca, proposital, tem como obje-

tivo propagar inverdades e tumul-
tuar o debate.

A Constituição federal de
1988 determina que cabe ao pre-
sidente do Congresso aceitar, ou
não, pedidos de impeachment
contra ministros da Suprema
Corte. Já a instalação da Comis-
são Parlamentar de Inquérito
(CPI) pelo “seu” Pacheco, como
disse Bolsonaro, só se deu assim
porque o presidente do Senado
não queria instalar a CPI, o que
fez o grupo de senadores que pe-
diam a abertura da CPI recorrer
ao STF para obrigar que aquela
Casa legislativa procedesse a
instalação do referido colegiado.

“Essa manifestação da Advo-
cacia do Senado é acolhida pela
presidência e por mim, não só
porque é muito bem fundamen-
tada, mas porque concordo,
como presidente, com os termos
ali expostos sobre os aspectos
técnico e jurídico. O Estado De-
mocrático de Direito exige a
obediência a esse princípio da
legalidade, de que só se instau-
re um processo dessa natureza

O mais intranquilo HUMBERTO AZEVEDO

quando se haja realmente e efe-
tivamente justa causa e um fato
que possa se adequar a 1079.
Não é esse o caso desse pedido
de impeachment, de modo que,
como presidente do Senado, de-
terminei por falta de justa causa
e de tipicidade a rejeição da de-
núncia e o arquivamento do pro-
cesso de impeachment”, falou
Rodrigo Pacheco em pronunci-
amento concedido à imprensa.

Mas a agitação de Bolsona-
ro não parou por aí. Na quinta-
feira (26 de agosto) em entrevis-
ta à Rádio Jornal de Pernambu-
co conclamou seus apoiadores
e militantes a estarem nas ruas
com a camisa da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
para reforçar o desejo dele em
tirar o ministro Alexandre de
Moraes do STF. Desconversan-
do sobre o tom das convocações
de seus apoiadores, que pedem
intervenção militar e fechamen-
to da Suprema Corte, Bolsona-
ro disse que as manifestações
serão pacíficas e que “não ha-
verá uma guerra civil no país”.

Entretanto, um dia após a essa
entrevista e de volta ao cercadi-
nho, o residente do Palácio da
Alvorada afirmou – em tom jo-
coso – que a reclamação da po-
pulação com relação a dispara-
da nos preços dos alimentos era
coisa de “idiota” e que, para ele,
todo mundo tinha era que com-
prar fuzil e não apenas atirado-
res, caçadores, colecionadores
de armas e fazendeiros.

“O CAC [colecionadores,
atiradores e caçadores] está
podendo comprar fuzil. O CAC
que é fazendeiro compra fuzil
762 [no valor de R$ 12,5 mil].
Tem que todo mundo comprar
fuzil, pô. Povo armado jamais
será escravizado. Eu sei que cus-
ta caro. Tem idiota [aí que fala]:
'ah, tem que comprar é feijão'.
Cara, se não quer comprar fuzil,
não enche o saco de quem quer
comprar”, afirmou o homem que
foi eleito em novembro de 2018
com mais de 54 milhões votos
para governar o país. *Humber-
to Azevedo é jornalista e corres-
pondente em Brasília (DF).
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Suspeito de ter participado de
ações para fraudar licitações de
compra de testes rápidos para
Covid-19 ao Ministério da Saúde
no valor de 1 bilhão de reais, as-
sim como no envolvimento em
episódios de tentativas de venda
de vacina ao órgão — 20 milhões
de doses da Covaxin, pela Precisa
Medicamentos, e 400 milhões de
doses de AstraZeneca, pela Da-
vati — o empresário José Ricardo
Santana foi ouvido pela CPI nes-
ta quinta-feira (26), quando pas-
sou à condição de investigado.

Munido de habeas corpus,
Santana, que teve a quebra de
seus sigilos aprovada na comis-
são, abriu mão de sua apresenta-
ção inicial e negou-se a prestar o
compromisso de dizer a verdade.
Ex-secretário-executivo da
CMED - Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos, ór-
gão interministerial cuja secreta-
ria-executiva cabe à Anvisa -
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, ele deixou o cargo em
março de 2020.

O depoente disse que na se-
quência foi convidado por Rober-
to Ferreira Dias, ex-diretor do de-
partamento de logística do Mi-
nistério da Saúde, para integrar a
pasta, onde trabalhou por curto
período, sem salário. Para Santa-
na, sua nomeação não foi efeti-
vada pela “rotatividade de minis-
tros”, mas a CPI obteve mensa-
gem em que o empresário diz, em
10 de junho, que “lhe foi exigido
sair do ministério”.

Santana acompanhou Dias
no restaurante Vasto, em Brasília
(DF), no dia 25 de fevereiro, quan-
do, segundo o representante da
Davati, Luiz Paulo Dominguetti,
o ex-diretor do MS pediu 1 dólar
de propina sobre cada dose a ser
comercializada.

Sobre a reunião, Santana dis-
se que estava em um encontro
social, quando chegaram ao res-
taurante Dominguetti e o coro-
nel Marcelo Blanco, ex-diretor-
substituto de logística do minis-
tério. Ele disse não se lembrar dos
pontos tratados e que não pre-
senciou nenhum pedido de van-
tagem indevida.

“Nessa reunião, em que fo-
ram oferecer 400 milhões de do-
ses de vacina AstraZeneca, ele
[Santana] já estava lá. Ele sai da
Anvisa e o Roberto Dias diz: ‘vem
para cá que, mesmo sem salário,
é mais negócio aqui’”, afirmou o
presidente da CPI, Omar Aziz
(PSD-AM). A opinião foi ratifica-
da pelo senador governista Jorgi-
nho Mello (PL-SC). “ Nunca vi al-
guém sair de um emprego como o
da Anvisa para ir trabalhar de gra-
ça no governo. Se instalou uma
quadrilha para saquear o Estado
brasileiro. Isso é uma afronta. Ain-
da bem que não conseguiram”.

Para a senadora Simone Tebet
(MDB-MS), tudo “isso só confir-
ma o quanto o presidente [ Jair
Bolsonaro] era incompetente para
nomear no Ministério da Saúde.
Colocar um general [Pazuello], sem
preparo, em plena pandemia no
ministério e aí vem toda a escala
decrescente de poder”.

A pedido do presidente da

ve

Para senadores, Santana
intermediou venda de vacinas
DA AGÊNCIA SENADO

CPI, os senadores aprovaram re-
querimento para saber dias, ho-
rários e em que locais Santana
esteve no Ministério da Saúde.
Também foi encaminhado pela
comissão pedido de esclareci-
mentos do governo sobre prejuí-
zos com ações frustradas para
trazer ao Brasil vacinas da Índia.

Apontado pelo relator Renan
Calheiros (MDB-AL) como inter-
mediador da Precisa Medicamen-
tos, o depoente negou ter sido
contratado por ela, mas disse co-
nhecer o proprietário da empre-
sa, Francisco Maximiano, e o di-
retor Danilo Trento.

Renan acusou o depoente de
ter trabalhado para favorecer a
Precisa Medicamentos em con-
trato de mais de 1 bilhão de reais-
na comercialização de testes para
Covid-19.  “Eles até organizaram
um passo a passo de como Ro-
berto Dias iria favorecer a Preci-
sa em venda de testes — expôs o
relator, que também apontou ili-
citudes nos casos de venda de
testes no Mato Grosso e no Dis-
trito Federal, onde foi deflagrada
a Operação Falso Negativo (que
apontou irregularidades nos con-
tratos feitos com a Precisa).

Apesar de Santana se negar
a responder sobre viagem paga
pela empresa para a Índia, o rela-
tor leu seu nome em lista de pes-
soas (entre eles Maximiano) que
viajaram àquele país para tratar
da comercialização da vacina Co-
vaxin, da empresa indiana Bharat
Biotech. A Precisa intermediou
contrato de venda de 20 milhões
de doses ao Ministério da Saú-
de, formalizado em 25 de feverei-
ro de 2021. “Estamos descobrin-
do que os negócios da Precisa
no governo Bolsonaro foram
muito além de testes” afirmou o
senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP).

Renan Calheiros (MDB-AL)
solicitou a reprodução de áudio
de mensagem enviada — em 14
de junho de 2020 — por Santana
ao advogado Marconny Alber-
naz de Faria — lobista, citado em
suspeitas de irregularidades na
negociação de vacinas, como a
Covaxin, segundo o relator.

No áudio, Santana expõe pla-
no de força-tarefa, que seria reali-
zado em 14 dias pela médica Nise
Yamaguchi (defensora da hidroxi-
cloroquina, ouvida pela CPI em 1.o
de junho), com o intuito de apre-
sentar “comunicação para apre-
sentação resultados do governo
com nova abordagem, trabalho de
prevenção para todo o país e me-
didas para a retomada econômica,
do ponto de vista clínico”. Ele dis-
se ainda em mensagem a Mar-
conny — a quem conheceu na
casa da advogada do presidente
Bolsonaro, Karina Kufa — que o
país não estaria testando a popu-
lação para detecção da Covid-19.
“Estamos praticamente um mês
com o processo de compra para-
do” e que o plano seria apresen-
tado a Bolsonaro. “O plano con-
tinha sobretudo a tentativa do
depoente e da senhora Nise Ya-
maguchi de venderem testes rápi-
dos de covid para o Ministério da
Saúde”alertou o relator.

O jornal O Vale da Eletrônica
errou na edição de semana pas-
sada (1.292, de 21 de agosto de
2021). Na entrevista com o presi-
dente da Câmara Municipal, An-
tônio Otávio Silvério da Cunha, a
reportagem informou equivocada-
mente que o mesmo fora o verea-

dor eleito mais bem votado em
apenas uma eleição em toda a his-
tória . Na verdade, o vereador mais
bem votado em uma eleição é Ale-
xandre Márcio da Silva, no pleito
de 2016 - com 1.838 votos. Antô-
nio Otávio obteve na eleição do
ano passado 1.046 votos.

Errata

Edição 1.147, 01.o de setembro de 2018.

Escritora Nidia Telles toma posse da cadeira 19
da Academia de Letras, Ciências e Artes de SRS

A Alca – Academia de Letras,
Ciências e Artes de Santa Rita do
Sapucaí está com o seu quadro
de membros efetivos completo,
algo que não acontecia há muito
tempo. As 40 cadeiras da entida-
de, fundada em 1985, estão todas
ocupadas. A última que faltava, a
de número 19, vazia desde o fale-
cimento do acadêmico José Ca-
poni de Melo, ocorrido há pouco
mais de dois anos, foi ocupada
no último sábado (25) pela escri-
tora Nidia Sancho Telles Rodri-
gues. O patrono da cadeira é o
professor Henrique del Castillo.

A cerimônia que deu posse a

escritora aconteceu no Auditó-
rio Aureliano Chaves, no Inatel
– Instituto Nacional de Teleco-
municações. A solenidade tam-
bém fez parte do Festival Cidade
Criativa Cidade Feliz e além da
posse, também anunciou o Con-
curso Literário Edméa Carvalho
2018. Nidia Telles escreve há
muitos anos e com regularidade
no jornal “Empório de Notícias”,
de Santa Rita do Sapucaí (MG).
É graduada em letras pela Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Le-
tras Eugênio Pacelli, de Pouso
Alegre (MG). A nova acadêmica
foi indicada pelo confrade Mau-

ro Cunha Azevedo Neto e seu
nome foi apresentado em sessão
ordinária da Alca em 05 de maio
último. A assembleia, por unani-
midade, acatou a indicação e apro-
vou a entrada de Nidia para o
quadro efetivo. A cerimônia de
sábado passado foi conduzida
pelo presidente da Alca – acadê-
mico José Antônio Justino Ribei-
ro. Em seu discurso de abertura,
Justino fez elogiosas referências
à nova confreira e das contribui-
ções que a mesma pode trazer para
a Academia. O presidente também
agradeceu o Inatel – parceiro da
Alca há muitos anos.
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No mês do Agosto Lilás - Campa-
nha Nacional de Enfrentamento à vio-
lência contra a Mulher e na celebração
dos 15 anos da Lei Maria da Penha, o
Legislativo Municipal, através da mesa
Diretora, e com a aprovação unânime
dos vereadores, criou a Procuradoria
da Mulher. A Procuradoria é órgão in-
dependente e contará com todo o su-
porte técnico da Câmara, sendo cons-
tituída por uma Procuradora do sexo fe-
minino, seja em mandato parlamentar
ou  servidora da Câmara. A Procura-
dora fiscalizará e acompanhará a exe-
cução de programas do governo Muni-

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

Câmara Municipal cria Procuradoria
da Mulher no Poder Legislativo

cipal, que visem a promoção de igual-
dade de gênero, assim como a imple-
mentação de campanhas educativas e
antidiscriminatórias no âmbito munici-
pal, entre outras ações. A função não
possui remuneração.

Indicada pelo vereador e Presiden-
te da Câmara, Antônio Otávio Silvério
da Cunha (Longuinho), a vereadora
Professora Fabiana Salgado foi nome-
ada a primeira Procuradora da Mulher.
“Conversei com o Presidente Longui-
nho sobre a importância da criação
deste órgão para o Legislativo. Longui-
nho, imediatamente acolheu o pedido,

assim como o vereador e Vice-Presi-
dente Pastor Flávio. Portanto, participar
como autora junto a mesa diretora na
criação deste tão importante órgão,
bem como ser indicada como a primei-
ra Procuradora é uma grande satisfa-
ção para que possamos avançar ainda
mais nas políticas públicas para Mulhe-
res, bem como ocupar cada vez mais
os espaços institucionais de poder”,
comentou a vereadora.

O presidente da Câmara Municipal,
vereador Longuinho, na reunião que
aprovou o Projeto que criou a Procura-
doria da Mulher do Poder Legislativo

falou sobre a importância de se desen-
volver ações de prevenção à violência
contra a mulher. “Precisamos comba-
ter a violência contra a mulher. Como
Presidente da Câmara de Vereadores,
apoio e continuarei apoiando iniciati-
vas no enfrentamento tanto da violên-
cia, como ações que visem a igualda-
de de genêro”, disse Longuinho.

O Poder Legislativo santa-ritense,
em uma ação inédita aderiu ao Agosto
Lilás. Dentre as medidas adotadas,
faixas foram fixadas na fachada da
sede da Câmara para conscientização
pelo fim a violência contra a mulher.

Indicada pelo vereador e
Presidente da Câmara,

Antônio Otávio Silvério
da Cunha (Longuinho),
a vereadora Professora

Fabiana Salgado (na
foto, à direita) foi nome-
ada a primeira Procura-
dora da Mulher. “Parti-
cipar como autora junto
à mesa diretora na cria-
ção deste tão importante

órgão, bem como ser
indicada como a primei-

ra Procuradora é uma
grande satisfação”.
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Reprodução da Ata no 2.050, Reunião Ordinária de 09 de agosto de 2021.
Ata nº 2050 – Aos nove (9) dias do mês de
agosto de dois mil e vinte e um (2021), em
sua sede própria – o Paço Legislativo “Antô-
nio Procópio da Costa” – sito à Praça Expe-
dicionário Maurício Adami, 22, reuniu-se or-
dinariamente à Câmara Municipal, sob a pre-
sidência do vereador Antônio Otávio Silvério
da Cunha - ‘Longuinho’. Constatada, atra-
vés da assinatura da lista a presença de todos
os vereadores e vereadora. Dando início à
reunião, o senhor presidente declarou aber-
tos os trabalhos e pediu a secretária da Mesa
Diretora para fazer a leitura da Ata da reu-
nião anterior. Posta em discussão e votação,
a Ata nº 2049/2021 foi aprovada por unani-
midade. Fazendo uso da palavra o senhor
Presidente da Câmara, vereador Antônio
Otávio Silvério da Cunha - ‘Longuinho’, as-
sim se expressou: “Neste momento, quero
pedir a todos os Vereadores e a Vereadora
que, em pé, permaneçam por um minuto em
silêncio, em solidariedade e pesar pelo fale-
cimento das seguintes pessoas: O senhor AR-
MANDO AMÂNCIO BARBOSA, conhe-
cido como Sr. Armando, morou muito tempo
na fazenda do Rubens Amaral. O senhor
HÉLIO CALIXTO, mais conhecido por Hélio
do táxi.  A senhora CONCEIÇÃO MARI-
SA CAMISÃO MOREIRA, viúva do sau-
doso JOEL SIÉCOLA MOREIRA, deixa fi-
lhos, Wander, Betiah, Carla e Roberson.
Muitos netos e bisnetos. A senhora ELIANA
DAS DORES HERMO, Filha da Dª. Julia
(Pensão), irmã do Dárcio, Ubirassi, Gilberto,
Ubirajara, Vera e Vilma. ALICE TRIGO LEI-
TE DOS SANTOS, esposa do Nelson Leite
dos Santos, sogra da Sueli Neves Trigo, mãe
do Marcelo Trigo e Rosemary Prado, avó do
Braian Neves Trigo, Bruno Neves Trigo (In-
telbras), Brenner Neves Trigo (Inatel), Dani-
lo de Lima, Michel de Lima e do saudoso
Douglas de Lima. A senhora Dª MARIA DAS
MERCÊS CÁRIA MAGALHÃES, Esposa
do Carlos Joel, nora do saudoso Jorge Ma-
galhães (Cruz das Caveiras), mãe da Renata
Cária e Rodrigo Cária (denista), sogra da Flá-
via Lion Adami (dentista), avó do Enzo e da
Láis Cária. A senhora MARIA APARECI-
DA GONÇALVES RIBEIRO, conhecida
como dona Santa. Viúva de José Geraldo
Ribeiro (Josa Barbeiro da Rua da Pedra),
mãe da Nega, Ivan (Corretor de Imóveis),
Nardo (Carroceiro), Uribatan( trabalhava na
Moore) e Glaydson, irmã do Zezico e Toni-
nho, avó da Monica (Funerária Santa Rita),
Kenio, Paulo Vitor, Mariana Siecola (Advo-
gada), Ana Laura ( Sicoob Copermec), Ana
Elisa ( Psicóloga) Glaydson Júnior, Izabelle,
Uribatan(Tan), Natália. Deixa bisnetos, gen-
ros e noras. Que Deus conforte a sua família
e amigos neste momento tão difícil que estão
passando. Por favor, vamos fazer um minuto
de silêncio.” DELIBERAÇÃO SOBRE AS
SEGUINTES PROPOSITURAS: Fazendo
uso da palavra o senhor Presidente da Câ-
mara, vereador Antônio Otávio Silvério da
Cunha - ‘Longuinho’, assim se
expressou:“Vamos dar início a tramitação da
Moção de Congratulações nº 07/2021, de
minha autoria e do Vereador Carlos Roberto
Dias (Gato) e vai assinada pelo Prefeito Mu-
nicipal Profº. Wander Wilson Chaves, para
prestar o devido reconhecimento da Câmara
Municipal de Santa Rita do Sapucaí à equipe
MB Team Jiu Jitsu e seus atletas, pela excep-
cional participação no Campeonato Sulame-
ricano de Jiu Jitsu Esportivo, realizado entre
os dias 25 e 27 de junho de 2021 na cidade
de Embu das Arte (SP).” Neste momento,
cumprindo uma determinação regimental, o
senhor Presidente da Câmara, Vereador An-
tônio Otávio Silvério da Cunha - ‘Longuinho’,
passou temporariamente a presidência ao
vice-presidente, vereador Pastor Flávio de
Castro Barbosa, para dar início à tramitação
da Moção de Congratulações nº 07/2021, do
Presidente da Câmara e do Vereador Carlos
Roberto Dias (Gato). Antes de iniciar a tra-
mitação da Moção de Congratulações; O
presidente da Câmara em exercício, verea-
dor Pr. Flávio de Castro Barbosa, convidou
para ocupar seus lugares no Plenário, o Fun-
dador da Equipe MB Jiu Jitsu Wagner Mes-
quita e o Professor Fábio Dias Soares, o Se-
cretário Municipal de Ciência, Tecnologia,

Indústria e Comércio, Públio Paiva Teles,
neste ato, representando o Prefeito Munici-
pal, Profº. Wander Wilson Chaves. Dando
prosseguimento o presidente da Câmara em
exercício, vereador Pr. Flávio de Castro Bar-
bosa, solicitou à secretária da Mesa Diretora
para fazer a leitura da Moção de Congratula-
ções nº 07/2021, com o seguinte teor:“ MO-
ÇÃO DE CONGRATULAÇÕES N° 07/
2021. Exmo. Senhor, Presidente da Câmara
Municipal de Santa Rita do Sapucaí — MG;
Os vereadores que subscrevem, apresentam
Moção de Congratulações objetivando pres-
tar o devido reconhecimento e homenagens
da Câmara Municipal de Santa Rita do Sa-
pucaí (MG) à equipe MB Team Jiu Jitsu e
seus atletas, pela excepcional participação no
Campeonato Sul americano de JiuJitsu
Esportivo,realizado entre os dias 25 e 27 de
junho de 2021 na cidade de Embu das Arte
(SP).A equipe MB Team Jiu Jitsu foi fundada
em 2005 por Wagner Mesquita, atleta con-
federado na Confederação Brasileira e Inter-
nacional de Jiu-Jitsu CBJJ/IBJJF sob on°
21.958. Desde o princípio a equipe focou
seus esforços em realizar um trabalho de ex-
celência, que garantisse a participação de seus
membros nas mais variadas competições, e a
colocação de seus atletas nos melhores
rankings. Atualmente a equipe é confederada
na Confederação Brasileira e Internacional de
Jiu-Jitsu CBJJ/IBJJF sob o n° 5.085 e conta
com atletas de alto padrão, campeões brasi-
leiros, campeões latino-americanos, campe-
ões sulamericanos e campeões regionais. Es-
pecificamente no Campeonato Sulamericano
de Jiu Jitsu Esportivo, realizado na cidade de
Embu das Artes (SP) entre os dias 25 e 27
de junho, a equipe MB Team Jiu Jitsu com-
petiu com seis atletas sob a instrução do pro-
fessor Fábio Dias Soares. Todos os atletas
santa-ritenses subiram ao pódio e trouxeram
medalhas para acidade. No total a equipe
conquistou três medalhas de ouro, uma me-
dalha de prata e duas medalhas de bronze.
Mais de três mil atletas de altíssimo nível do
Brasil e do exterior, incluindo Argentina, Uru-
guai e Holanda, participaram do campeona-
to. Representaram a equipe MB Team Jiu Jitsu
os seguintes atletas: Wagner Mesquita, fun-
dador da equipe; Fábio Dias Soares, profes-
sor; Anderson Norberto, atleta medalhista de
bronze; Beatriz Cavalcanti Costa Dias, atleta
medalhista de ouro; Elissandra Ferreira De
Oliveira, atleta medalhista de ouro; Felipe Dias
Soares, atleta medalhista de prata; Jose Alail-
ton Da Silva Gonçalves, atleta medalhista de
ouro; Maisa Dias Soares, atleta medalhista
de bronze. Assim, nada mais justo que o Po-
der Legislativo de Santa Rita do Sapucaí
(MG) preste o devido reconhecimento e ho-
menagens à equipe MB Team Jiu Jitsu e seus
atletas, pela excepcional participação no Cam-
peonato Sul americano de Jiu Jitsu Esporti-
vo, realizado na cidade de Embu das Arte
(SP). Pelo exposto, os vereadores autores da
presente matéria, legítimos representantes do
povo santa-ritense, eleitos democraticamen-
te, requerem seja submetida à aprovação do
Plenário a presente Moção de Congratula-
ções, para que passe a expressar o reconhe-

cimento do Município de Santa Rita do Sa-
pucaí (MG) à equipe MB Team Jiu Jitsu e
seus atletas. Sala de Reuniões da Câmara Mu-
nicipal, 09 de agosto de 2021. Antônio Otá-
vio Silvério da Cunha, Longuinho - Presiden-
te da Câmara Vereador Autor da Propositu-
ra; Carlos Dias (Gato da Corrida) Vereador
Autor da Propositura; Prof. Wander Wilson
Chaves, Prefeito Municipal.” Posta em dis-
cussão, a Moção de Congratulações nº 07/
2021, recebeu total apoio dos vereadores e
vereadora. Posta em votação, a Moção de
Congratulações nº 07/2021 foi aprovada por
unanimidade. Neste momento o presidente da
Câmara em exercício, vereador Pr. Flávio de
Castro Barbosa, convidou os Vereadores:
Antônio Otávio Silvério da Cunha (Longui-
nho) e Carlos Roberto Dias (Gato) para fa-
zerem a entrega da Moção de Congratula-
ções e os Diplomas aos homenageados: Fun-
dador da Equipe MB Jiu Jitsu, Wagner Mes-
quita, o Professor Fábio Dias Soares, os Re-
presentantes da equipe MB Team Jiu Jitsu,
atletas: Anderson Norberto, atleta medalhis-
ta de bronze; Beatriz Cavalcanti Costa Dias,
atleta medalhista de ouro; Elissandra Ferreira
De Oliveira, atleta medalhista de ouro; Felipe
Dias Soares,atleta medalhista de prata; Jose
Alailton Da Silva Gonçalves, atleta medalhis-
ta de ouro e a atleta medalhista de bronze,
Maisa Dias Soares. Dando prosseguimento
o  presidente da Câmara em exercício, vere-
ador Pr. Flávio de Castro Barbosa, passou a
palavra ao Fundador da Equipe MB Jiu Jitsu,
Wagner Mesquita e o Professor Fábio Dias
Soares, que ocuparam a Tribuna e em nome
da Equipe MB Jiu Jitsu, agradeceram a ho-
menagem e o apoio desta Casa Legislativa.
Finalizando o Presidente em exercício, Vere-
ador Pr. Flávio de Castro Barbosa, passou a
direção dos trabalhos ao Presidente da Câ-
mara Antônio Otávio Silvério da Cunha -
‘Longuinho’, que deu continuidade a pauta
da reunião. RECEBIMENTO DOS SE-
GUINTES PROJETOS:Dando prossegui-
mento, o presidente da Câmara, vereador An-
tônio Otávio Silvério da Cunha - ‘Longuinho’,
pediu a secretária da Mesa Diretora para fa-
zer a leitura do Projeto de Lei nº 036/2021
de 5/8/2021, de autoria do Prefeito Munici-
pal, que “Dispõe sobre a criação do Fundo
Municipal dos Direitos da Mulher (FMDM),
e dá outras providências.” Posto em discus-
são e votação,  Projetos de Lei nº 036/2021,
foi recebido pelo Plenário por
unanimidade.Dando prosseguimento, o pre-
sidente da Câmara, vereador Antônio Otávio
Silvério da Cunha - ‘Longuinho’, encaminhou
o Projetos de Lei nº 036/2021 para a Co-
missão de Finanças, Justiça e Legislação para
análise e emissão do respectivo parecer.
VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJE-
TOS: Dando prosseguimento a pauta da reu-
nião o senhor presidente da Câmara, Antô-
nio Otávio Silvério da Cunha - ‘Longuinho’,
pediu a secretária da Mesa Diretora para fa-
zer a leitura dos pareceres emitidos pela Co-
missão de Finanças, Justiça e Legislação, so-
bre os seguintes projetos: Projeto de Lei nº
16A/2021 de 22/6/2021, de autoria do Ve-
reador João Dionísio Silvério, que “Dá de-

nominação a logradouro público da cidade e
contém outras providências.” É preciso re-
gistrar que o Projeto de Lei nº 16A/2021, dá
denominação a quadra de esporte da Escola
Francisco Silvério Filho,  localizada no Bair-
ro Rural Bom Retiro, Santa Rita do Sapucaí/
MG, passando a denominar-se “Quadra de
Esportes Vereador Nestor Machado da
Fonseca.”Projeto de Lei nº 029/2021 de 7/
6/2021, de autoria do Prefeito Municipal,
que“Dispõe sobre autorização para doação
de terreno da municipalidade para a empresa
“Novo Vale Transportes LTDA-ME”, e dá
outras providências”.Projeto de Lei nº 030/
2021 de 14/6/2021, de autoria do Prefeito
Municipal, que “Dispõe sobre autorização
para doação de terreno da municipalidade
para a empresa “Reverton de Almeida
05859056656”, e dá outras providências.”
Projeto de Lei nº 032/2021 de 20/7/2021,
de autoria do Prefeito Municipal, que “Auto-
riza a abertura de Crédito Adicional Suple-
mentar no orçamento do exercício financeiro
de 2021.” É preciso deixar registrado que
durante a discussão do Projeto de Lei nº 032/
2021, o presidente da Câmara, Antônio Otá-
vio Silvério da Cunha - ‘Longuinho’,convidou
o 1º Sgto. Leandro Cabral de Araújo, Chefe
de Instrução do TG 04040, para fazer expla-
nação sobre o mencionado projeto, cujo o
objetivo é custear parte da cobertura da
“Quadra de Esportes Pedro Carlos da Costa
– ‘Pedrão’ do TG 04040. Projeto de Lei nº
034/2021 de 3/8/2021, de autoria do Prefei-
to Municipal, que“Dispõe sobre a concessão
de subsídio ao transporte público coletivo e
dá outras providências”. Projeto de Lei nº
035/2021 de 3/8/2021, de autoria do Prefei-
to Municipal, que  “Altera o art. 94 da lei nº
1.285/86, que dispõe sobre o Regime Jurídi-
co dos Funcionários Públicos Municipais do
município de Santa Rita do Sapucaí/MG e dá
outras providências.” É preciso deixar regis-
trado que durante a discussão do Projeto de
Lei nº 035/2021, o presidente da Câmara,
Antônio Otávio Silvério da Cunha -
‘Longuinho’,convidou a Dra Tetzi Oliveira
Brandão – Presidente do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher, para ocupar a
Tribuna e fazer explanação sobre políticas
públicas em defesa dos direitos das mulhe-
res. Postos em discussão e votação, os Pro-
jetos de Lei de números: 16A, 029, 030, 032,
034 e 035/2021, foram aprovados por una-
nimidade. PRIMEIRA VOTAÇÃO DO SE-
GUINTE PROJETO: Dando prosseguimen-
to à pauta da reunião, o senhor Presidente da
Câmara, Vereador Antônio Otávio Silvério da
Cunha (Longuinho), pediu a secretária da
Mesa Diretora para fazer a leitura do parecer
emitido pela Comissão de Finanças, Justiça e
Legislação sobre o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 4/2021 de 29/7/2021, de autoria
do Prefeito Municipal, que“Dispõe sobre
Serviço de Inspeção Municipal - SIM e so-
bre os procedimentos de inspeção sanitária
em estabelecimentos que produzam bebidas
e alimentos de origem animal e vegetal para
comercialização e dá outras providências.”
Posto em discussão e votação, o Projeto de
Lei Complementar nº 4/2021 foi aprovado
pelo Plenário por unanimidade, em primeiro
turno. É preciso deixar registrado que TODOS
os pronunciamentos proferidos durante a reu-
nião ficaram gravados fonograficamente em
mídia digital, que passará a fazer parte inte-
grante desta ata, conforme Resolução nº 2/
1998, que rege o assunto. O áudio em sua ín-
tegra estará disponível no site da Câmara Mu-
nicipal (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 pela secretária da Mesa Diretora,
vereadora Profª. Fabiana Santos Salgado e
pelo presidente da Câmara Municipal, verea-
dor Antônio Otávio Silvério da Cunha
“Longuinho”.*************Antônio Otá-
vio Silvério da Cunha “Longuinho” - Pre-
sidente da Câmara Municipal de Santa
Rita do Sapucaí. Fabiana Santos Salgado
- Secretária  da Mesa Diretora. João Bap-
tista de Faria - Secretário Geral da Câma-
ra Municipal.


