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Empresa
inaugura sede
própria em Santa
Rita do Sapucaí

Inatel e Cooxupé
fecham acordo
para transformação digital

Uma empresa do segmento da inovação, criada em
2004, no Vale da Eletrônica,
inaugurou na quarta-feira
(08), a sua sede própria, com
910 m2 de área construída, em
um terreno de 990 m2 doado
pela Prefeitura Municipal de
Santa Rita do Sapucaí no
novo centro empresarial que
está se instalando no bairro
Bela Vista. A solenidade de
inauguração contou com a
presença de autoridades. Entre elas, o prefeito municipal
Wander Wilson Chaves, o
presidente do Sindvel - Roberto de Souza Pinto e o diretor do Inatel - Instituto Nacional de Telecomunicações
- Carlos Nazareth Mota Marins, convidados e funcionários da empresa.

O Inatel - Instituto Nacional de Telecomunicações
fechou parceria com a Cooxupé - Cooperativa Regional
de Cafeicultores de Guaxupé, maior cooperativa de café
do Brasil, para desenvolvimento de projetos em tecnologia e inovação. O convênio prevê a cooperação em
soluções tecnológicas em
software, além de capacitação e treinamento de pessoas. A Cooxupé tem mais de
16 mil cooperados, 95%
deles pequenos produtores
que vivem da agricultura familiar – em mais de 200 municípios de sua área de ação,
localizada nas regiões do Sul
de Minas, Cerrado Mineiro
e Vale do Rio Pardo (no estado de São Paulo).
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Biblioteca Municipal é
reaberta para a população
Acesso ao acervo é restrito aos servidores, mas os livros podem ser requisitados normalmente
Foto: Prefeitura Municipal.

Foto: Prefeitura Municipal

O prefeito Wander Wilson Chaves durante visita às novas instalações, ao lado das profissionais que atuam na+ Biblioteca Municipal.
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Consumo mundial de café deverá
atingir 167 milhões de sacas
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Aula Magna do Inatel tem palestra
com CEO da Nokia Brasi
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Colégio Tecnológico celebra
Semana da Pátria com os alunos
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Abertas as inscrições para a
Rede de Proteção ao Turismo
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Centro Municipal de Eventos
ganha pintura de sinalização
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Minas Gerais acumula 136 bi em novos
investimentos e projetos de expansão
DA AGÊNCIA MINAS

O Governo de Minas reitera o
compromisso de alavancar os
negócios no estado e de desburocratizar o setor público, simplificando a vida dos empreendedores e gerando emprego e renda
aos mineiros. Prova disso é que
de janeiro a agosto deste ano, o
Estado atraiu mais de 47 bilhões
reais em investimentos privados,
valor que certamente vai superar,
até o fim de 2021, o recorde de 57
bilhões alcançado em 2019.
De acordo com o governador
Romeu Zema, mesmo diante das
incertezas no mercado financeiro
geradas pela pandemia de Covid19 e, mais recentemente, do fantasma da crise hídrica no país, o
esforço em transformar o estado
no melhor lugar do Brasil para se
fazer negócios tem atraído a confiança de empresários que acreditam que Minas Gerais é o melhor
lugar para instalar suas empresas.
“A meta é continuar simplificando a vida de quem quer investir, gerar emprego e renda.
Minas Gerais tem se destacado
na atração de investimentos no
país porque estamos apresentan-

do um trabalho sério e responsável”, evidencia o governador
Romeu Zema.
Somente no mês de agosto
deste ano, a Indi - Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais assinou protocolos de intenção que
totalizam mais de 7 bilhões, contribuindo para a geração de 17 mil
novos postos de trabalho em
Minas Gerais. Já o volume acumulado de 2019 a 2021 soma o
expressivo valor de 136 bilhões
de investimentos atraídos.
Para o secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico,
Fernando Passalio, os números
demonstram que o Governo de
Minas realiza um ciclo virtuoso de
negócios. “Hoje, a taxa de conversão dos projetos atraídos é de
50%, comprovando que o amplo
leque de negócios é consequência da estratégia deste governo de
expandir a economia, gerando
oportunidades para investimentos
em várias regiões do estado. Além
disso, mais de R$ 47 bilhões já
saíram do papel e são projetos em
realidade”, comemora Passalio.

A expectativa do Governo de
Minas de bater o recorde de investimentos atraídos em 2019, apostando que 2021 seja o melhor ano
em volume de negócios na história
do estado, está cada vez mais perto de se transformar em realidade,
segundo o diretor-presidente do
Indi, João Paulo Braga.
“Os motivos que justificam
esse sucesso são fruto de vários
fatores, entre eles, porque o Governo de Minas proporciona um
ambiente amigo para quem empreende e, com isso, as empresas
olham para Minas Gerais com
vontade de fazer negócios aqui”,
afirma o diretor-presidente do Indi.
Outro ponto citado por ele é
a realização de prospecção mais
agressiva desses investimentos
pelo próprio Indi. “Por algum
tempo no passado, a postura do
Governo era muito passiva, ao
contrário do que temos apresentado agora, tirando projetos do
papel, visitando diversos municípios do estado, entendendo as
oportunidades e potencialidades de cada cidade e correndo
atrás de investimentos”, acres-

centa João Paulo Braga.
A diversidade dos investimentos contribuiu para a instalação
de grupos importantes, como a
Amazon, Mercado Livre, Nike (ecommerce), Cidade Imperial, Grupo Petrópolis, Heineken (bebidas), Bravo Motor e Itapemirim
(transportes), Weg (equipamentos eletroeletrônicos) e Docol
(metais sanitários), enaltecendo
a localização privilegiada do estado no cenário econômico.
“Minas é o estado logístico do
Brasil, com destaque para o sul do
estado e a Região Metropolitana
de Belo Horizonte. A combinação
da localização e acesso aos principais mercados, com a extensa
malha rodoviária do estado, aliada aos baixos custos tributários e
de aluguel, torna-se um diferencial para atrair negócios”, ressalta o
diretor-presidente do Indi.
Outra aposta de investimento é o setor de energia renovável, que produz a partir de fonte
limpa tão necessária para buscar a mitigação das mudanças
climáticas e dos efeitos da crise
ve
hídrica.
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Academia de Letras elege nova diretoria
para o biênio 2022/2023

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

À esq., o atual presidente da
Alca - José Antônio Justino
Ribeiro ao lado do futuro
presidente - Ronaldo de
Azevedo Carvalho (que toma
posse no próximo dia 28)
durante sessão solene da
Academia de Letras em 2019.

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)

(Foto: Evandro Carvalho/Alca).
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www.facebook.com/jornalovaledaeletronica

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

Humberto
Azevedo

Os atos antidemocráticos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) para a última terça-feira, 07 de setembro,
em que milhares de manifestantes bolsonaristas foram às ruas pedir intervenção militar e o fechamento
do Supremo Tribunal Federal (STF) aumentaram o
isolamento político do atual governo federal junto às
forças empresariais e políticas que atuam no Congresso Nacional. Para tentar sair deste isolamento,
Bolsonaro teve que recorrer ao ex-presidente Michel
Temer (MDB).
PÁGINA 6
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Biblioteca Henrique Del Castillo é
reaberta para a população
Acesso ao acervo é restrito aos servidores da Biblioteca, mas os livros podem ser requisitados normalmente
Desde o dia 16 de agosto, a
Biblioteca Pública Municipal
Professor Henrique Del Castillo
está reaberta a toda comunidade santa-ritense. Trabalhando
de forma parcial, devido a pandemida ocasionada pela Covid19, os serviços estão sendo ofertados seguindo um rigoroso protocolo, elaborado especificamente para atender aos serviços
da Biblioteca.
Na fase atual de reabertura,
os leitores podem fazer empréstimos e devoluções, doações de
livros, e também podem utilizar
o espaço da Biblioteca. O acesso ao acervo é restrito aos servidores da Biblioteca, mas os livros podem ser requisitados
normalmente, bem como também
solicitado o catálogo virtual pelo
Whatsapp. A Biblioteca conta
com cerca de 20 mil títulos, entre
livros impressos, livros em brai-

lle, ebooks, audiolivros, gibis e
periódicos e disponibiliza também wi-fi gratuito para os leitores utilizarem no espaço.
A capacidade de pessoas
permitidas no ambiente foi reduzida, definida pela Vigilância Sanitária do município, visando o
distanciamento social e a segurança de todos.
A Biblioteca Municipal está
atendendo em novo endereço,
num espaço mais amplo e agradável. Em breve reiniciaremos
novas ações e projetos. Todos
estão convidados a conhecerem
o novo local e a desfrutarem de
muita leitura e cultura. Endereço: Rua Cel. Joaquim Neto, 306 –
Centro. Telefone: (35) 3471-3600.
Whatsapp: (35) 9.9887-2490. Ema il : b i b l iot ec a mu n ic ip a l
@pmsrs.mg.gov.br . Horário de
atendimento: Segunda à sextave
feira, das 09h às 15h30.

O prefeito Wander Wilson Chaves durante visita às novas instalações,
ao lado das profissionais que atuam na Biblioteca Municipal.
(Foto: Prefeitura Municipal).

Centro Municipal de Exposições e
Eventos ganha pintura de sinalização
Foto: Prefeitura Municipal

Foto: Prefeitura Municipal.

Dando continuidade nas
obras e melhorias que vêm sendo
realizadas no Centro Municipal de
Exposições e Eventos, será finalizada a pintura da sinalização trazendo mais segurança e mobilidade. A Prefeitura está realizando a
pintura da sinalização horizontal
das vias urbanas em toda a cidade, com pinturas de faixas de pedestre, faixa de contenção, parada obrigatória, vagas exclusivas,
símbolos e sinais em diversos trechos da cidade. O cronograma
contemplará diversas localidades
iniciando pelas regiões prioritárias que demandam cuidado e atenção de acordo com as indicações
ve
de segurança pública.
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Empresa inaugura sede própria
em Santa Rita do Sapucaí

Trilhas de Futuro divulga
lista de selecionados

DA REDAÇÃO

Candidatos que se inscreveram para uma das vagas nos cursos técnicos gratuitos do programa Trilhas de Futuro já podem
consultar o resultado da seleção.
Para fazer a consulta é necessário informar número de inscrição
ou o documento que o candidato
utilizou no cadastro, dados de filiação e data de nascimento. O
resultado está disponível no site
www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.
O programa de capacitação
técnica recebeu mais de 260 mil
inscrições. A seleção dos inscritos foi realizada de acordo
com a disponibilidade de cursos, vagas nas instituições e
cursos indicados pelos candidatos, sempre respeitando a ordem de prioridade e os critérios
de desempate previstos na Resolução SEE n.o 4.591/2021.
De acordo com o documento, têm prioridade os estudantes
da rede estadual de ensino, seguidos por alunos da rede federal ou municipal, depois por estudantes da rede particular e, por
fim, egressos do ensino médio
vindos de qualquer rede. Em
caso de empate, os critérios para
a seleção dos candidatos também estão descritos no documento: idade menor, não possuir
ocupação profissional e sorteio.

DA REDAÇÃO

Profissionais e diretores da empresa durante a inauguração das novas instalações em área doada pela Prefeitura Municipal. (Foto: Sindvel).

Uma empresa do segmento
da inovação, criada em 2004, no
Vale da Eletrônica, inaugurou na
última quarta-feira (08) , a sua
sede própria, com 910 m2 de área
construída, em um terreno de
990 m2 doado pela Prefeitura
Municipal no novo centro empresarial que está se instalando
no bairro Bela Vista.
A solenidade de inauguração
contou com a presença do prefeito municipal Wander Wilson
Chaves, do presidente do Sindvel - Roberto de Souza Pinto, do
diretor do Inatel - Carlos Nazareth Mota Marins, convidados e
funcionários da empresa.
Juventude
empreendedora
Francisco Mechi e Henrique
Carneiro vieram para Santa Rita do
Sapucaí (MG) para fazer Inatel, começaram a desenvolver seus primeiros projetos ainda na escola,
tomaram gosto pelo empreendedorismo e abriram sua empresa, a
Amicus Inovações, especializada
em produtos para Pet’s, um dos
mais promissores mercados no
mundo e em franco crescimento.
A empresa também está ingressando na área de soluções para
casas e pessoas, com a divisão
“Amicus On Eletrônicos”.
“Foram três anos na incubadora do Inatel, mais alguns anos

em um prédio alugado, depois
mais seis anos no condomínio municipal de empresas, subsidiado
pela Prefeitura Municipal”, relatou Francisco Mechi, sócio-fundador da empresa, em seu pronunciamento. “Somos o resultado do
poder transformador da união entre escola, indústria e poder público, nos níveis municipal, estadual e federal, um tripé que nos
fortaleceu e nos fez chegar até
aqui”, relatou. “ Hoje, com 17 anos
de história, inauguramos nossa
sede própria e já compramos os
dois terrenos em frente da empresa para futuras expansões”.
Competitividade
internacional
“A história da Amicus é um
case de sucesso do Vale da Eletrônica, um exemplo do ciclo virtuoso que acontece aqui em Santa Rita do Sapucaí, proporcionado pela sinergia e ambiência de
cooperação do nosso Arranjo
Produtivo Local”, comentou Roberto de Souza Pinto, presidente
do Sindvel. “Dois jovens universitários vieram para Santa Rita
estudar, criaram seus primeiros
projetos dentro da escola, passaram pelo programa de incubação
de empresas, tornaram-se empreendedores, foram aprovados no
processo seletivo da Prefeitura
para ocupar um galpão no con-

domínio municipal de empresas,
onde ficaram por seis anos, e agora inauguram sua sede própria
em terreno cedido pela prefeitura. E o Sindvel, que sempre acompanhou a trajetória da Amicus, e
trabalhou para preparar estes
jovens empreendedores para o
mercado globalizado, tem a maior satisfação em dizer que eles,
hoje, são empresários de competitividade internacional, uma empresa que merece ser reconhecida e homenageada pela administração pública como uma das representantes do sucesso do APL
de eletroeletrônica de Santa Rita
do Sapucaí, entre tantos outros
casos de sucesso que temos aqui”,
disse Roberto. O Presidente do
Sindvel ressaltou ainda a importância do poder público acreditar
e investir nos empresários da cidade, destacando também o importante papel da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, que
sempre votou a favor dos projetos de incentivo às indústrias do
Vale da Eletrônica. Ele finalizou parabenizando o “time Amicus”, a
força de trabalho e competências
que ajudaram a construir esta empresa de sucesso.
Cooperação com
humildade
Para o prefeito Wander Wilson Chaves, a educação empre-

endedora e a cooperação são
fundamentais para que exemplos
de sucesso como o da Amicus
continuem acontecendo em Santa Rita do Sapucaí. “A educação
começa na família, passa pela
escola e se desenvolve no ecossistema de fortalecimento e incentivo para que as pessoas se
transformem em empreendedores capazes e busquem sempre a
cooperação, com humildade,
pois todos tem a mesma importância neste processo”. O prefeito finalizou colocando a administração municipal sempre à disposição para colaborar com as iniciativas empreendedoras no município.
Os diretores da empresa homenagearam todos os funcionários
através do colaborador mais antigo da empresa, Anderson Alves
Guerra, que tem 15 anos de casa.
A programação do evento
ainda contou com uma apresentação dos sócios sobre a empresa e seus projetos futuros, e uma
palestra do administrador e gestor de recursos humanos Vanderson Andrade, presidente fundador do Instituto Nacional de PNL
– Programação Neurolinguística
e autor do livro “Conexões para
o Sucesso – Como ter inteligência emocional, administrar a ansiedade e ter hábitos de poder”.
ve
*Fonte: Sindvel.

Iniciativa
O Trilhas de Futuro é uma iniciativa do Governo de Minas que
tem como objetivo disponibilizar
aos jovens, gratuitamente, cursos técnicos de formação profissional, com perspectiva de empregabilidade e aproveitando infraestrutura e expertise já existentes de instituições públicas e privadas. Além da formação gratuita, todos os alunos selecionados
para participar receberão uma ajuda de custo para vale-transporte
e alimentação.
Ao todo, são oferecidas 75 mil
vagas em 110 municípios mineiros, com 58 opções de cursos
como enfermagem, mineração,
vestuário, meio ambiente, redes
de computadores, mecânica, ele-

trônica, entre vários outros.
Efetivação da matrícula
Após conferir o resultado, os
selecionados deverão ficar atentos ao período de efetivação da
matrícula, que será de 13 a 17 de
setembro. A matrícula deverá ser
feita presencialmente, na instituição credenciada para a qual foi
encaminhado. Cada candidato
poderá se matricular em apenas
um curso técnico.
Para a efetivação da matrícula, os pais/responsáveis ou o próprio estudante, quando maior de
idade, deverão se apresentar na
instituição com os seguintes documentos: documento de identidade ou, na sua ausência, certidão de nascimento do aluno, original e cópia; CPF do estudante,
original e cópia; comprovante de
residência, original e cópia, no
nome de um dos pais/responsáveis ou do estudante, quando
maior de idade; declaração de
escolaridade, com indicação da
etapa que o estudante está cursando, quando ainda estiver no
ensino médio; declaração de conclusão ou histórico escolar, no
caso de egresso do ensino médio; para o estudante menor de
idade é necessária, ainda, a apresentação de documento de identidade e do CPF, originais e cópias, de um dos pais/responsáveis.
Vagas remanescentes
Após a realização da chamada regular, com o resultad o d i vu l g a d o no s it e
www.trilhasdefuturo.mg.gov.br,
será aberto período de vagas remanescentes. De 23 a 28 de setembro, qualquer candidato poderá se inscrever para as vagas
ainda disponíveis.
No período de vagas remanescentes, não serão válidas as regras de prioridade descritas anteriormente, mas critério cronológico das inscrições. Nas vagas remanescentes, o estudante escolherá qual curso e em qual instituição deseja participar, a partir de
listagem de vagas disponíveis. ve

Fiemg apoia indústria com
proteção de empregos
DA REDAÇÃO

A vacinação contra a Covid19 avança no Brasil e mais de 70%
da população adulta já recebeu a
primeira dose. Com o avanço da
imunização, as empresas estão se
reorganizam para a volta dos empregados para os escritórios ou
para evoluir na dinâmica de tra-

balho em home office. Durante
toda a pandemia, desde março do
ano passado, a Fiemg está atenta
e apoiando os empresários na
construção de ações para o estabelecimento de medidas que protejam empregos e empresas.
ve
*Fonte: site de Fiemg.
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Abertas as inscrições para a
Rede de Proteção ao Turismo
DA AGÊNCIA MINAS

Com a proposta de promover
a segurança pública, a cultura e o
turismo junto aos municípios mineiros, o Governo de Minas Gerais lançou, por meio da SecultSecretaria de Estado de Cultura e
Turismo e da PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais, a Rede Integrada de Proteção ao Turismo.
A Rede é mais uma ação do Programa Reviva Turismo.
Serão desenvolvidas ações
como a mobilização de representantes de órgãos públicos, instituições, empresas das localidades
envolvidas com o turismo, além
das comunidades locais para,
juntos, proporem soluções para
a melhoria da segurança e da qualidade de vida da população.
As localidades interessadas
em fazer parte da Rede Integrada
de Proteção ao Turismo podem
se inscrever até o dia 08 de outubro. Todas as instruções sobre o
processo de inscrição estão contidas em uma cartilha.
Para solicitar a implantação de
uma Rede, a localidade deve
cumprir alguns critérios: ser um
destino turístico; integrar a Política de Regionalização da Secult;
possuir Conselho Municipal de
Turismo ativo; estar cadastrada
na Plataforma Integrada do Turismo (PIT).
A PMMG também estabelece
algumas ações que precisam ser
seguidas pelos municípios e comunidades para que participem
da Rede: mobilização social local;
cadastro dos integrantes da Rede
junto à PMMG; participação ativa nas reuniões periódicas da

Rede; adesão ao projeto “Cidade
Limpa, Comunidade Ativa”.
Para melhor avaliar a necessidade de criação de uma rede,
além das estratégias mais adequadas a serem adotadas em determinado local, a Secult e a
PMMG irão utilizar informações
presentes na Plataforma Integrada do Turismo (PIT).
“A Rede Integrada de Proteção ao Turismo está alinhada ao
eixo de Biossegurança do Programa Reviva Turismo, ação da Secult para a retomada das atividades no estado. Nosso objetivo,
com a Rede, é fortalecer as ações
do coletivo, reunindo todo o trade turístico, a sociedade civil, os
Conselhos Municipais de Turismo e as Instâncias de Governança Regional em uma grande articulação que fortalece a imagem
de Minas no quesito segurança”
destaca Milena Pedrosa, subsecretária de Turismo da Secult.
Dúvidas
A Secult já transmitiu o primeiro webinário sobre a Rede Integrada de Proteção ao Turismo,
com a participação de gestores e
profissionais da área, para apresentar a Rede e abordar detalhes
sobre como ela irá funcionar.
O evento, que contou com a
presença da subsecretária de
Turismo da Secult, Milena Pedrosa, além da equipe técnica da pasta e de representantes da Política
Militar, foi pautado nas principais
ações que podem ser desenvolvidas por meio da Rede Integrada de Proteção ao Turismo. ve

Espaço Cemig Sesi retoma suas
atividades presenciais
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GLAMOUR
DO
VALE
FÁBIO FREITAS | COLUNISTA SOCIAL
O dia do “sim”
A noite de 04 de setembro
mudou para sempre a vida dos
jovens Camila e João Henrique,
pois nesse dia na urna de Santa
Rita eles trocaram alianças,
juras de amor e disseram "sim"
um ao outro. Após a linda
cerimônia os convidados foram
recepcionados para uma
agradável noite no Espaço
Costa. A cerimônia foi abençoada pelos pais. Os dela - Luciane
Franco Carneiro e Fernando
Franqueira Carneiro (in memoriam) e os dele -Luciana Duarte
Borsato e Luciano Borsato.
Parabéns aos nubentes.

Foto: Acervo pessoal.

Casamento
Na tarde de 04 de setembro no
lindo cenário do Pesqueiro Tô a
Toa em Santa Rita do Sapucaí
(MG) o casal Keli Patrícia de
Toledo e Ricardo Andrade
Moreira se uniram em matrimônio. Ela, filha de Isabel Silva de
Toledo e José Antônio de
Toledo e o noivo, filho de
Rosângela Maria de Andrade
Moreira e José do Carmo
Moreira da sociedade de Cambuí
(MG). Parabéns aos noivos.

DA REDAÇÃO

Você sabia que Belo Horizonte (MG) tem um espaço totalmente dedicado à sustentabilidade do
planeta, encorajando uma mudança de atitude em relação ao uso
dos recursos naturais e da energia? É o Espaço Cemig Sesi de
Eficiência Energética, que fica na
Praça da Estação e integra ao
conjunto do Museu de Artes e
Ofícios (Sesi MAO).
O projeto teve início em 2020 e
traz em seu DNA a educação e
adota para isso soluções contemporâneas atraentes para a garotada. Em uma explosão sensorial, os
visitantes terão acesso a games
originais, painéis táteis, videowall
e projeções em 3D. De uma maneira lúdica, interativa e moderna, o
Espaço Cemig Sesi de Eficiência
Energética oferece a oportunidade de aprender sobre como a nossa relação com a geração e o uso
da energia elétrica é essencial para
um desenvolvimento mais consciente e sustentável do planeta. O
público poderá conhecer também
a evolução da energia elétrica,
desde os primórdios de seu desenvolvimento industrial até as
novas e sustentáveis fontes de
energia renovável.
Nas salas do segundo andar
do Sesi MAO, o Espaço Cemig
Sesi de Eficiência Energética realiza uma série de exposições de
artistas contemporâneos consagrados. A seleção das obras prioriza trabalhos que dialogam com

o tema da eficiência energética ou
que empregam formas de energia
em sua construção. O artista paulistano Paulo Nenflidio é o próximo a expor, em setembro, no Espaço de Eficiência Energética
Cemig Sesi. Em breve o período
de visitação será divulgado.
Nenflidio, que participou da
7.a Bienal de Artes Visuais do
Mercosul e da mostra Paralela
2010 e foi vencedor dos prêmios
Prêmio CNI Sesi Marcantonio Vilaça Artes Plásticas (2011) e Prêmio Funarte Marcantonio Vilaça
(2013), trabalha com esculturas,
instalações, objetos, instrumentos e desenhos. O artista mistura
a tudo isso, uma dose de som eletrônica, movimento e automação.
O espaço retomou recentemente suas atividades presenciais e todas as medidas relacionadas aos protocolos de segurança quanto a Covid-19 estão sendo tomadas. Para visitar o Espaço Cemig Sesi de Eficiência Energética é necessário retirar, com
antecedência, o ingresso no site
do Sympla. A entrada é gratuita.
Espaço Cemig Sesi de Eficiência Energética. Local: Museu
de Artes e Ofícios Sesi MAO Praça Rui Barbosa, 600, Centro,
Belo Horizonte (MG). Visitas
agendadas: terça e quarta-feira.
Aberto à visitação do público em
geral de quinta e sexta, das 11h
às 16h. Sãbado de 9h às 17h.
ve
*Fonte: site da Fiemg.

Foto: Eriton Queles

Foto: Acervo pessoal.

Princesa a caminho
O simpático casal Leonard G.V. Palma e Viviane Oliveira S. Palma
fizeram a poucos dias o chá revelação para revelar o sexo do bebê
que está a caminho. Depois do suspense tradicional, descobriram
que o mundo deles será “rosa”. Está a caminho uma princesinha,
porém ainda não revelaram o nome, estamos ansiosos pra saber.
Que Deus abençoe e que venha com muita saúde. Parabéns.

Foto: Acervo pessoal.

Casamento a vista
Na cidade de Poço Fundo (MG) no domingo dia 05 de setembro, o
jovem João Gabriel filho de Carmem Eliseu pediu a mão em casamento da linda Marília em casamento, com o consentimento de seus
pais Haroldo de Souza e Terezinha Pereira de Souza.
ve
Parabéns ao casal.

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
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Alca elege nova diretoria para
o biênio 2022/2023
Acadêmico Ronaldo Carvalho será o próximo presidente da Academia de Letras; ele retorna ao cargo após 27 anos
DA REDAÇÃO

A Alca - Academia de Letras,
Ciências e Artes de Santa do Sapucaí elegeu no último dia 31 de
agosto a diretoria que vai conduzir os trabalhos da entidade para
os próximos dois anos. A nova
diretoria é composta pelos seguintes acadêmicos: Ronaldo de
Azevedo Carvalho - presidente,
Caio Nelson Vono de Azevedo vice presidente, Patrícia Aparecida Vigilato - primeira secretária,
Maria Helena Brusamolin - segunda secretária, Vladas Urbanavícius Jr. - primeiro tesoureiro,
Décio de Almeida Azevedo - segundo tesoureiro, e Evandro Carvalho da Silva - orador. A eleição
foi realizada pela via remota, os
acadêmicos votaram por e-mail.
A chapa recebeu 23 votos favoráveis, nenhum desfavorável. Foram registradas 16 abstenções.
Continuo
desenvolvimento
Ronaldo Carvalho volta à
presidência da Alca após 27
anos, ele foi presidente nos mandatos de 1992-1993 e 1994-1995.
Carvalho vai substituir o acadêmico José Antônio Justino Ribeiro, presidente também por dois
mandatos desde 2018. O atual
presidente faz uma avaliação
positiva de seus dois mandatos
e dos eventos que pode promover; mesmo com as limitações impostas pela pandemia. Justino
Ribeiro comenta também sobre
as qualidades dos novos integrantes da diretoria.
“Nos últimos tempos, as entidades têm estado sob severas
normativas, em função da pandemia que se instalou no país.
Na Academia, houve limitações
de suas reuniões e de suas atividades artísticas e culturais.
Mesmo cumprindo as diretivas
da administração pública, a
Alca pôde garantir o ingresso
dos novos membros Vladas Urbanavicius Júnior, Maria Hele-

Augura os votos de uma gestão
de grande êxito e está convencida da promoção de um contínuo
desenvolvimento desta entidade
de tão grande relevância para a
cidade e para toda a região”.

Foto: Evandro Carvalho/Alca.
À esq., o atual presidente da Alca - José Antônio Justino Ribeiro ao lado do futuro presidente - Ronaldo de
Azevedo Carvalho (que toma posse no próximo dia 28) durante sessão solene da Academia de Letras em 2019.

na Brusamolin, Nídia Telles,
Humberto Azevedo, José Wagner
Cabral de Azevedo, João Batista de Azevedo Júnior e Patrícia
Vigilato. Participou também de
duas feiras literárias, com a exposição de obras de vários acadêmicos, patrocinou paineis de
literatura e realizou sessões de
cinema com apresentação de filmes de grandes diretores. Em
cumprimento ao objetivo de difusão cultural, em sessão solene
homenageou a professora Maria
José Viana com apresentação
póstuma de sua obra No Tempo
das Jabuticabas. O livro foi organizado por sua neta Giselle
Sakamoto Souza Viana e reúne
contos e crônicas da antiga acadêmica. A plenitude das ativida-

des da Alca será retomada com
o aprimoramento do controle da
epidemia. Nos próximos anos,
estará sob a presidência do membro fundador Ronaldo de Azevedo Carvalho, conhecido por
sua brilhante carreira como engenheiro, professor e empresário, além de marcante atuação
política. Ficaram registradas
suas competentes ações em dois
mandatos de prefeito e em atividades como deputado estadual
e deputado federal que contribuiu para a formulação da Constituição Brasileira de 1988.
Para vice presidente, foi eleito o
Dr. Caio Nelson Vono de Azevedo, advogado, professor universitário em várias instituições e
autor de renomados livros sobre

temas de sua especialidade.
Como músico de talento, Dr.
Caio Vono é autor de livros sobre o assunto e destacou-se em
inúmeras apresentações no Brasil, nos Estados Unidos, Japão,
Cuba e Portugal. A nova diretoria contará também com membros ativos nas letras, ciências e
artes. As importantes funções de
secretaria estarão a cargo das
professoras Patrícia Vigilato e
Maria Helena Brusamolin e a
tesouraria sob as responsabilidades do Dr. Vladas Urbanavícius Júnior e do membro fundador Dr. Décio de Almeida Azevedo. Agradecendo a confiança
dos membros, a diretoria que encerra o mandato felicita a todos
que assumem a nova direção.

Ingente
tarefa
Ronaldo Carvalho fala de sua
experiência quando esteve a frente da entidade, também fala sobre a necessidade de “arejar o
ambiente” ou abrir a Academia
para a participação de toda a sociedade. “Pela segunda vez, desde sua fundação no dia 28 de
setembro de 1985, recebo dos
nossos companheiros a enorme
incumbência de gerir os destinos da Alca. Minha primeira
eleição como presidente ocorreu
no quarto mandato desde a sua
fundação, no período de julho
de 1992 a abril de 1995. Também tive a honra de ser o vicepresidente na chapa do companheiro Victor [Hugo] Neira
[Muñoz] entre os anos de 2010
a 2011. Ao longo dos anos, a
Alca vem sofrendo mudanças estruturais significativas para
acompanhar a evolução dos tempos. Quando da presidência do
professor Ramon [Villar] Paisal,
por exemplo, a Academia sofreu
uma profunda mudança na medida em que passou a aceitar em
seus quadros nomes ligados às
artes e às ciências. Esta mudança possibilitou a participação de
pessoas importantes de nossa
comunidade, agregando valores
inestimáveis a uma entidade
como a nossa. Desde aí, então, a
Alca passou a chamar-se Academia de Letras, Ciências e Artes
de Santa Rita do Sapucaí. [Até
então chamava-se Academia
Santarritense de Letras]. Eu entendo que uma entidade como a
nossa não pode ficar à margem
dos problemas sociais, políticos
e econômicos da comunidade

onde vive. A Academia não pode
ser vista como um lugar sombrio,
escuro, fechado, que só pode ser
freqüentado por seus membros.
Temos que abrir as portas, arejar o ambiente, atrair a participação de toda a sociedade. Temos que ter uma participação
ativa e pró-ativa na vida de uma
cidade como Santa Rita do Sapucaí. Neste aspecto, estou contando com a participação total
dos meus companheiros de diretoria e também, de todos os membros da Alca para esta ingente
tarefa de iniciar uma nova fase
da nossa entidade. Digo sempre
que o que mata uma sociedade
ou entidade é a ausência de seus
membros nas suas atividades.
Em nossas reuniões, temos sim a
participação de muitos membros, mas a participação poderia ser maior para termos força
e respaldo às nossas decisões e
iniciativas. Já contei este fato em
outras ocasiões, mas não custa
repeti-lo. Na cerimônia de instalação da Alca, no dia 28 de
setembro de 1985, o nosso ilustre confrade, dr. Elias Kallás,
ouviu uma pessoa atrás dele dizer: ‘esta academia não passa da
segunda reunião’. Pois a nossa
Academia passou da segunda,
da terceira e de muitas reuniões
e está viva até hoje graças ao
esforço e a dedicação de seus
membros e o apoio da nossa sociedade. No próximo dia 28 deste mês de setembro de 2021 vamos comemorar 36 anos de pleno funcionamento, cheios de vida
e entusiasmo. Mas para isto, é
essencial a participação de todos os nossos companheiros”.
O termo de posse da nova
diretoria será assinado no próximo dia 28 de setembro. A Alca
estuda a possibilidade de uma
cerimônia, obedecendo rigorosamente os protocolos sanitários em função da pandemia.
ve
*Fonte: Alca.

Amor à Pátria
desde pequeno

Na semana da Pátria, geralmente escutamos; o que é Pátria professora? “Professora, o que é berço esplêndido? São muitas as perguntas que as
crianças fazem. Ao despertar o sentimento de patriotismo, as crianças irão desenvolver o amor pela Pátria. Colégio Tecnológico, as crianças, como
cidadãs, desde pequenas, são ensinadas a conviver com o Hino Nacional e com a bandeira. É essencial falar da importância de conhecer os símbolos do
país e a importância de valorizar cada um deles. Isso não gera apenas conhecimento teórico, mas gera o interesse de cuidar da própria terra em que
vivem. Elas escutam e cantam o Hino Nacional e com essa vivência crescem com o sentimento de amor e respeito à Pátria e aos seus símbolos.
Naturalmente, sentirão a responsabilidade e a necessidade de cuidar da nossa Pátria, o Brasil!
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Senadores repercutem carta
divulgada por Bolsonaro

EDIÇÃO 1.295
11 DE SETEMBRO DE 2021

Imagem da Semana

FOTO: AGÊNCIA ESTADO

DAAGÊNCIA SENADO

O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, defendeu
nesta quinta-feira (9), pelo Twitter, “respeito entre os Poderes,
obediência à Constituição e
compromisso árduo no trabalho
em favor do desenvolvimento
do país”. Ele ressaltou que “é
disso que o país precisa”.
Pacheco publicou essas declarações após o presidente Jair
Bolsonaro divulgar carta em que
afirma não ter tido “nenhuma intenção de agredir quaisquer dos
poderes” durante suas manifestações no dia 07 de setembro e
que suas “palavras, por vezes
contundentes, decorreram do calor do momento”.
A mensagem de Bolsonaro
repercutiu entre os senadores,
que também se manifestaram nas
redes sociais.
“Quantas horas vai durar o
espírito pacífico e respeitador das
leis de Bolsonaro? Talvez até a
próxima live. Quem acredita nas
intenções democráticas de Bolsonaro? Para a situação do Brasil só
há uma saída segura: o impeachment do presidente”, publicou o
senador Humberto Costa (PT-PE).
Para o senador Fabiano Contarato (Rede-ES), Bolsonaro “é o
barril de pólvora que está implodindo o país”. Ele disse ainda que
o presidente da República é um
“fabricador de crises, viúvo da
ditadura, péssimo governante, tiranete desequilibrado. Sua nota de
hoje [a carta divulgada nesta quinta-feira] é mais uma vergonha para
a República. Impeachment para
esse terrorista! Bolsonaro é um típico covarde manipulador. Faz da
ameaça um método de governabilidade para conseguir o que quer.
E tem funcionado! Avança e recua, afrouxando todos os limites
do Estado Democrático de Direito. É só aguardar o próximo ataque: ele virá!”.
Já o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) avaliou que a reação de
Bolsonaro após os protestos já era
esperada. “Recuo previsto, acontece”, publicou o parlamentar.
Michel Temer
O senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) também fez críticas à carta de Bolsonaro e à notícia de que o documento teria sido
escrito sob orientação do ex-presidente Michel Temer. “Li a cartinha do Temer que o Bolsonaro
assinou. Será que agora o Temer
passa a governar também? Será
que vai redigir cartinha explicando mansões e rachadinhas? Vai
vendo, Brasil. Quem votou ‘para
mudar tudo isso aí’ faz o quê?
Espera cartinha para baixar o preço da gasolina? Desenhando para

inocentes apaixonados. Bolsonaro é só mais uma peça no sistema, preocupado em esconder rachadinhas, mansões e incompetência. E o sistema adora presidentes fracos. Facilita demais o
acesso a cargos, grana e impunidade. Basta ler a sequência de
notinhas ensaiadas”.
O senador Rogério Carvalho
(PT-SE), por sua vez, disse que
Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade e não pode ficar
impune. “Até o golpista Temer
aconselhou o Bolsonaro a recuar
da bravata autoritária. As instituições precisam permanecer vigilantes aos arroubos antidemocráticos de Bolsonaro, que não
irão parar. Os crimes de responsabilidade já cometidos não podem passar impunes!”
Diálogo
Outros senadores, no entanto, elogiaram a mensagem divulgada por Bolsonaro e defenderam o diálogo. Um deles foi o
senador licenciado Ciro Nogueira (PP-PI), atual ministro da
Casa Civil. “A harmonia e o diálogo entre os poderes compõem
as bases nas quais se sustenta
nosso país. O gesto do presidente Jair Bolsonaro demonstra
que estamos unidos no trabalho pelo que mais importa, a recuperação do nosso país e o
cuidado com os brasileiros”.
O diálogo também foi defendido pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). “Sou um pacificador. Sempre defendi o diálogo,
o entendimento e o respeito entre
poderes, partidos e pessoas. É disso que o Brasil precisa, sobretudo neste momento de retomada”.
Para o senador Elmano Férrer
(PP-PI), é oportuna a declaração
de Bolsonaro sobre os Poderes
(“Democracia é isso: Executivo,
Legislativo e Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição”).
Elmano disse que “Executivo,
Legislativo e Judiciário devem trabalhar juntos. Com diálogo e entendimento, é possível fortalecer
a democracia brasileira. Esse é o
caminho que vamos continuar
defendendo”. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia, o senador
Omar Aziz (PSD-AM) também manifestou-se no Twitter. “O dia 09
de setembro é histórico. Dia em
que Bolsonaro fez autocrítica sobre a China. E dia em que ele recuou na tensão com outros Poderes. Se for ato genuíno, é louvável. Se for jogada para liberação
dos recursos de precatórios para
programas eleitoreiros em 2022, é
lastimável. Estaremos alerta!” ve

Lira: “Toda instituição ou Poder
só existem para servir ao País”
DA AGÊNCIA CÂMARA

O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
defendeu a união entre os Poderes para enfrentar a crise sanitária e econômica. Segundo ele, é
obrigação de todos trabalhar em
sintonia para acabar com a pandemia, diminuir o desemprego e
solucionar os problemas relacionados aos precatórios, que podem afetar os investimentos públicos e o teto de gastos. “Toda
instituição republicana ou Poder
só existem para servir ao País.

Expediente

ve
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Temos a obrigação neste momento de trabalhar em sintonia para
acabar com a pandemia, diminuir
o desemprego, solucionar os precatórios, que podem afetar os investimentos públicos”, afirmou
Lira, por meio de suas redes sociais. Ele reafirmou que não é o momento de desarranjos institucionais e disse esperar que a nota
oficial do presidente Bolsonaro
seja uma oportunidade de recomeço de conversas para estabilive
zação da política brasileira.

O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO DISCURSA NA AVENIDA PAULISTA (SÃO PAULO) PARA CERCA DE 120 MIL PESSOAS
(SEGUNDO A PM DE SÃO PAULO) “SÓ SAIO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA MORTO; NÃO SEREI PRESO”

A volta de Temer
Os atos antidemocráticos
convocados pelo presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) para a
última terça-feira, 7 de setembro,
em que milhares de manifestantes bolsonaristas foram às ruas
pedir intervenção militar e o fechamento do Supremo Tribunal
Federal (STF) aumentaram o isolamento político do atual governo federal junto as forças empresariais e políticas que atuam no
Congresso Nacional. Para tentar sair deste isolamento, Bolsonaro teve que recorrer ao ex-presidente Michel Temer (MDB).
Juntos escreveram uma “declaração à Nação” negando tudo
que Bolsonaro dissera no dia em
que o Brasil comemorou seu centésimo nonagésimo nono aniversário de independência num discurso realizado tanto na Esplanada dos Ministérios em Brasília (DF), quanto na Avenida
Paulista em São Paulo (SP).
De imediato, a nota assinada
pelo atual presidente da República com ajuda do antecessor
causou calmaria nas forças de
centro político. O presidente do

HUMBERTO AZEVEDO

Congresso Nacional, senador
Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
destacou que a nova postura
adotada por Bolsonaro defendendo a harmonia entre os Poderes da Pátria “é o que o Brasil
precisa”. A volta de Temer ao cenário político nacional serviu
para, pelo menos, pacificar o seu
partido, MDB, que ameaçava seguir os passos do PSDB que no
dia 7 de setembro decidiu passar
a ser oposição ao governo Bolsonaro. Segundo os tucanos,
“basta de insensatez”.
Em nota assinada pela executiva nacional, o PSDB destacou que “os brasileiros esperam
de seu governante soluções para
a pandemia, que beira 600 mil
mortos; para o desemprego, que
vitima 14 milhões de pessoas;
para a inflação, que beira os dois
dígitos; para a paralisia econômica; para a desigualdade; para
a crise hídrica e para o descalabro fiscal. Um presidente que saiba enfrentar a desestruturação
social e econômica ao invés de
buscar enfrentar a própria lei”.
A volta de Temer ao cenário

político nacional ao mesmo tempo que tranquiliza o ambiente
político e empresarial, é também
um catalisador do que o espectro conservador financeiro deseja dos próximos meses até às eleições de 2022: um Bolsonaro calado. Se Bolsonaro vai conseguir
isso, é um mistério. Os indicativos apontam que não. A crise,
mais uma, gerada pelo próprio
presidente é findada sempre com
uma próxima crise em que ele
aumenta ainda mais o tom contra adversários e instituições da
República. E no domingo, 12 de
setembro, uma outra parte de
brasileiros vão às ruas mobilizados por organizações de direita
como o Movimento Brasil Livre
(MBL) e Vem Pra Rua para gritar que não quer mais nem Bolsonaro e nem a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), favorito a ganhar as eleições do próximo ano.
O fato concreto pós 7 de setembro é que Temer, que estava
de pijama, reapareceu para ser
um dos salvadores do governo
Bolsonaro e que as forças políti-

cas e empresariais que ele representa, assim como conseguiu tirar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) do poder num impeachment sem crime de responsabilidade, vai mantendo o atual no
posto mesmo com os indicativos
dos vários crimes de responsabilidade que este já cometeu. Isso
significa que a classe política
que se uniu para afastar Dilma
garante que a permanência do
atual ocupante do Palácio do
Planalto. Isso posto reforça que
em 2016 houve um golpe parlamentar para alijar do poder o
partido que conquistara o espaço nas urnas em seguidas eleições. E a cada dia que se passa,
ou o golpe promovido há cinco
anos está com os dias contados,
ou sobreviverá graças a um novo
golpe que fecharia o regime, ou
curiosamente conseguiria se
manter intacto numa eleição em
que o atual será descartado para
que haja uma convergência entre extrema-direita, direita e centro. *Humberto é jornalista e correspondente de O Vale da Eletrôve
nica em Brasília (DF).

Só resta mesmo o impeachment
Agora não há mais motivo
para o presidente da Câmara,
Arthur Lira, adiar a discussão
do impeachment do ainda presidente Jair Bolsonaro. Além
dos mais de 150 pedidos, desta
vez é o governador de São Paulo, João Dória, quem decidiu
também pedir o impeachment
desse presidente de fancaria.
Nos seus dois discursos malfeitos, nas análises da comentarista da Band, Dora Kramer e do
ex-ministro Aldo Rebelo, seja pela
falta de uma estrutura seja pela
falta de dados concretos e precisos, o presidente Bolsonaro repetiu a ladainha de sempre contra o
voto eletrônico e contra dois dos
membros do Supremo Tribunal
Federal. Com uma novidade: ousou desafiar o Juiz Alexandre
Moraes, dizendo que não acatará e nem cumprirá suas decisões.
Será mesmo capaz disso?
Ninguém mais acredita naquele
que, depois de ser chamado de
coveiro, genocida e uma recente palavra ofensiva, corre o risco de acumular a alcunha de faroleiro, depois desse blefe do
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A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí rendeu homenagens aos profissionais da
rede pública de saúde,
que têm se esmerado no
combate à pandemia do
novo Coronavírus. A homenagem aconteceu durante um dos hasteamentos da bandeira durante a
Semana da Pátria. O jornal reproduziu a matéria
feita pela assessoria de
imprensa da Prefeitura
Municipal como matéria
principal com chamada na
primeira página. Na coluna “Enofilando”, a jornalista Estephânia Carla Soares versou sobre os bons
vinhos produzidos no Sul
ve
de Minas.

Sete de Setembro. Havia muitos
seguidores fanáticos na Praça
da Esplanada e na avenida Paulista, porém, muito aquém do
alardeado por Bolsonaro. Apesar das ameaças proferidas pelas matilhas bolsonaristas pelas
redes sociais, que faziam pensar
no ocorrido no Capitólio depois
da derrota de Donald Trump, não
houve nenhuma invasão de prédios da praça dos Três Poderes,
nenhuma briga, nenhum ferido
e nenhum morto. Só ameaças.
Não havia ali, felizmente,
entre o gado bolsonarista reunido nenhum Jacob Chansley, o
arruaceiro mais conhecido como
bisão ou xamã do QAnon, como
bem lembrou nosso colega Celso Lungaretti, no seu blog. É verdade que alguns deles foram presos por antecipação, porém tanto o chefe como seus seguidores,
no dizer do velho ditado, “latem,
mas não mordem”. Os latidos
foram tão fortes que acabaram
atravessando o oceano, inquietando, em Genebra, a própria
ONU. Os jornais europeus também publicaram ressonâncias

RUI MARTINS

dos latidos, chegando-se mesmo
a se falar no risco de um golpe
de extrema-direita no Brasil.
O colunista da Isto É, Marco
Antônio Villa, ficou impressionado com as ameaças bolsonaristas a ponto de considerar ter
sido declarado o golpe, mas um
golpe por etapas, pedindo para
Lira e Pacheco reagirem logo e
também passarem para a ofensiva não deixando isolado o STF.
Porém, o professor Paulo Ghiraldelli, com suas centenas de
milhares de seguidores no YouTube, não se impressionou com
o risco do golpe bolsonarista,
mais acostumado em ironizar a
fraqueza, a covardia e os blefes
de quem para ele não passa de
um bufão.
Governando e desgovernando o Brasil sem programa definido, resta ao presidente Bolsonaro a tática de cultivar o fanatismo de seus seguidores com
ameaças, mas fica evidente não
ser a melhor opção. O aumento
do custo de vida, do preço do
gás, da gasolina e a crise energética acabarão sendo mais im-

portantes, mesmo para seus fiéis,
do que a guerra declarada contra o juiz Alexandre de Moraes.
A crise econômica brasileira, o isolamento do Brasil, o
próximo processo das rachadinhas, mais a acusação de prevaricação na crise sanitária do
coronavírus pela CPI não permitirão a Bolsonaro governar
até 31 de dezembro de 2022. A
oportunidade de provocar um
golpe já passou, seus delírios e
a falta de competência para governar fizeram perder muitos seguidores. A própria ideia do
Sete de Setembro acabou se
transformando num autogolpe,
num tipo de suicídio político.
Sem poder oferecer o fechamento do STF e a tomada do
poder para implantar uma ditadura militar, Bolsonaro precisava encontrar rapidamente
um engodo, para seu gado não
retornar frustrado às suas casas. *Rui Martins é jornalista,
escritor, ex-CBN e ex-Estadão,
exilado durante a ditadura. Artigo completo no Observatório
ve
da Imprensa.

Arquivos d’O Vale da Eletrônica

Feira Industrial do Vale da Eletrônica
recebe cerca de 12 mil visitantes
A Feira Industrial do Vale da
Eletrônica (Fivel) começou na última quarta-feira (03) em Santa
Rita do Sapucaí (MG) com apresentação de projetos desenvolvidos em diversos segmentos de
tecnologia, como o da construção civil, a título de exemplo. Organizada pelo Sindicado das Indústrias do Vale da Eletrônica
(Sindvel) e pela Associação Industrial da cidade, a Fivel está
em sua 13ª edição e encerrou-se
ontem dia 05 de setembro na Escola Técnica de Eletrônica (ETE).
O empresário Caio Paduan foi um

dos expositores deste ano. Ele
apresentou em seu estande,
equipamentos para instalação
elétrica e tomadas econômicas.
"No final da obra, existe uma redução de 15% a 20% no consumo de energia em relação ao sistema convencional. Traz praticidade e rapidez na instalação.
O fio já vem conectado", explica
Paduan. Dentre os objetivos da
feira neste ano, aconteceu uma
mesa de negociações entre empresários, com enfoque especial em produtos que simplifiquem
as obras da construção civil. As

Edição 943, 06 de setembro de 2014.

palestras realizadas durante o
evento refletem essa que é considerada pelos organizadores
uma tendência de mercado. A Fivel é realizada a cada dois anos.
A expectativa dos organizadores
do evento era movimentar algo
em torno de R$ 800 milhões em
negócios, o que representa, de
acordo com o Sindvel, quase 30%
do faturamento anual de R$ 2,7
bilhões. Ainda de acordo com o
Sindvel, 70 empresas participaram da feira. Cerca de 12 mil pessoas, calcula-se, passaram pelos
estandes da ETE.

Geral
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Inatel e Cooxupé fecham acordo de
cooperação para transformação digital

Aula Magna do Inatel tem palestra
com CEO da Nokia Brasil

DA REDAÇÃO

O Inatel realizou, na noite da
última quarta-feira (08) a aula
magna dos cursos de graduação e pós-graduação stricto
sensu da instituição. O evento
online teve uma palestra do
CEO da Nokia Brasil, Ailton
Santos, e contou com quase 600
participantes. Também foram
distribuídas as congratulações
para acadêmicos que tiveram
destaque no primeiro semestre.
Durante a palestra, o diretor-executivo da Nokia falou
sobre o potencial de transformação socioeconômica no Brasil por meio da tecnologia 5G e
apresentou o exemplo de como
a conectividade é utilizada pela
empresa dentro e fora do país.
“Hoje, nós já temos mais de 175
contratos de 5G no mundo. Nós
somos uma das maiores operadoras dos Estados Unidos, do
Japão, da Coreia do Sul e da
Europa. Já temos mais de 220
acordos comerciais e mais de 65
operadores de 5G pelo mundo”.
Ailton apontou os principais
desafios para o avanço do 5G
no Brasil, como a dificuldade de
se alcançar as áreas rurais.
“Hoje, só 11% do campo brasileiro é conectado. Apesar de
todos os esforços que a gente
tem em conectar, ainda é pequeno, comparado com 89% que a
gente tem da área urbana. Então, a área urbana, com certeza,
vai chegar a 100% e não vai demorar muito”, disse.
Santos explicou que a diferença na densidade populacional entre as áreas urbana e rural
aumenta o custo da aplicação
da conectividade em locais remotos. “É uma densidade muito
maior, hoje em dia, nas áreas urbanas. Hoje a densidade do
campo é 20 vezes menor do que
na área urbana e o custo de fazer uma implantação de uma
rede é cinco vezes maior”, afirmou o executivo.

Foto: Wesley Sousa (ASCOM/SEAPC/MCTI)

A primeira etapa da parceria foi um programa de capacitação da equipe de
Tecnologia da Superintendência de Controladoria e TI da Cooperativa. (Foto: Reprodução).

O Inatel - Instituto Nacional
de Telecomunicações fechou parceria com a Cooxupé - Cooperativa Regional de Cafeicultores de
Guaxupé, maior cooperativa de
café do Brasil, para desenvolvimento de projetos em tecnologia
e inovação. O convênio prevê a
cooperação em soluções tecnológicas em software, além de capacitação e treinamento.

A Cooxupé tem mais de 16
mil cooperados, 95% deles pequenos produtores que vivem
da agricultura familiar – em mais
de 200 municípios de sua área
de ação, localizada nas regiões
do Sul de Minas, Cerrado Mineiro e Vale do Rio Pardo (no
estado de São Paulo).
A primeira etapa da parceria
foi um programa de capacitação

da equipe de Tecnologia da Superintendência de Controladoria
e TI da Cooperativa em metodologias ágeis de gerenciamento
de projetos. Além disso, o Inatel
está trabalhando no desenvolvimento e inovação da plataforma Cooxupé, um software que
agregará valor aos serviços oferecidos aos cooperados.
O diretor do Inatel, Carlos

Nazareth Motta Marins, destaca
que a parceria trará a possibilidade de desenvolver soluções que
irão beneficiar milhares de famílias que depositam seus esforços
e competências na cultura de um
dos produtos que mais representam o Brasil ao redor do mundo.
“A experiência e competência de
toda equipe da Cooxupé interagindo com o nosso time trará novos conhecimentos para nosso
ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação e com isso
surgirão novas possibilidades e
novos avanços que podem impactar a cafeicultura brasileira”.
A parceria foi firmada após
uma visita de representantes da
Cooxupé ao campus do Inatel, em
dezembro de 2020. Na oportunidade, o grupo, liderados pelo presidente Carlos Augusto Rodrigues de Melo e vice-presidente
Osvaldo Bachião Filho, conheceu as inovações desenvolvidas
pelo Inatel e que podem ser aplicadas no campo e nos negócios
que envolvam a cafeicultura.
Nara Hautz Giacon, gerente
de Tecnologia da Informação da
Cooperativa, ressalta a importância da parceria entre Cooxupé e Inatel. “A parceria com o
Inatel é de grande relevância
para a Cooxupé, pois além de
contribuir para a capacitação dos
colaboradores, impulsiona a
adoção e aplicação de novas
tecnologias em sintonia com a
evolução tecnológica atual.”
ve
*Fonte: site do Inatel.

Agência Espacial Brasileira lança plataforma de capacitação virtual
DA REDAÇÃO

A AEB Escola Virtual é uma
plataforma digital educacional
100% gratuita, onde são disponibilizados cursos e atividades de
capacitação para estudantes,
professores e entusiastas da área
espacial, seguindo a missão original do Programa AEB Escola. O

Consumo mundial de
café deverá atingir
167 milhões de
sacas de 60kg
DA REDAÇÃO

O consumo mundial de café
no ano-cafeeiro 2020-2021 deverá atingir um volume físico
equivalente a 167,01 milhões de
sacas, o que representará um
crescimento de 1,9% em relação
ao ano-cafeeiro anterior, que foi
de 163,9 milhões de sacas de
60kg. Nesse contexto, vale destacar que nos últimos 10 anoscafeeiros o crescimento médio
do consumo mundial foi coincidentemente de 1,9% ao ano.
Exclusivamente nos países
importadores o consumo deverá ter um crescimento de 2,3%
no ano-cafeeiro 2020-2021, com
previsão de atingir 116,5 milhões de sacas. E nos países
produtores tal consumo interno
deverá aumentar 1%, somando
50,5 milhões de sacas. Portanto, o consumo interno nos países produtores de café deverá
representar 30,2% do consumo
mundial neste a no-cafeeiro
2020-2021. Dessa forma, estimase que o consumo mundial de
café continuará a crescer, tendo em vista o abrandamento das
restrições relacionadas com a
covid-19 e prospectos de recuperação econômica subsequente.
Esses números e dados estatísticos da performance do
consumo da cafeicultura global,
foram obtidos do Relatório sobre o mercado de Café – agosto
2021, da Organização Internacional do Café – OIC, instituição
representativa da cafeicultura
mundial, da qual o Brasil é paísmembro. Tal Relatório encontrase disponível na íntegra no Observatório do Café, do Consórcio Pesquisa Café, rede integrada de pesquisa coordenada pela
Embrapa Café. Convém esclarecer que o ano-cafeeiro para a
OIC compreende o período de
outubro a setembro.
Leia esta análise/divulgação
na íntegra na página da Embrapa Café, do Observatório do
Café e do Consórcio Pesquisa
Café. Conheça o acervo de publicações da Embrapa Café e
baixe os ar quivos pelo site
www.embrapa.br . *Fonte: Emve
brapa.

Ambiente Virtual de Aprendizagem do AEB Escola (AEB Escola
Virtual) foi criado com o objetivo
de organizar as atividades do Programa AEB Escola, levando em
conta os avanços no uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) na educação.

Os cursos, e demais eventos terão formato síncrono (com aulas
ao vivo, atividades e tutoria) e assíncrono (com aulas gravadas e
atividades de caráter autodidata),
e contará com apoio de profissionais das diversas instituições
que compõem o Programa . “O

AEB Escola Virtual possibilitará a
capacitação de vários setores da
sociedade na temática espacial,
compartilhando conhecimentos
de profissionais do setor” conta
a coordenadora de desenvolvimento de competências, Aline
Veloso. *Fonte: site do MCTI. ve

DA REDAÇÃO

Acadêmicos
de destaque
O evento marcou também o
reconhecimento dos alunos dos
cursos de graduação, mestrado

e doutorado em telecomunicações do Inatel, com a entrega
dos certificados de excelência
de desempenho acadêmico e de
honra ao mérito. Foram distribuídos 144 certificados para os
alunos dos cursos de graduação que se destacaram no 1.o
semestre de 2021, cinco medalhas para estudantes recém-formados e 38 pesquisadores, dentre egressos, autores de dissertações e professores foram condecorados por suas produções.
Jovens Talentos
Após a palestra, o vice diretor do Inatel, Guilherme Augusto Barucke Marcondes, nomeou
o aluno escolhido para o programa Jovens Talentos. O projeto contempla o aluno que, ao
final do terceiro período, se destaca por seu desempenho acadêmico. O escolhido deste ano
foi João Henrique Silva Delfino,
graduando de engenharia de
computação.
“É um programa do Inatel
que apoia esses alunos contemplados com um suporte adicional no seu desenvolvimento
acadêmico de agora até o final
do curso. Então, o João Henrique está recebendo seu passaporte para atividades extras que
complementem a sua formação
ao longo da academia”, anunciou o vice diretor.
O diretor do Inatel, Carlos
Nazareth Marins, finalizou o
evento ressaltando o bom desempenho da instituição nos
cursos de pós-graduação stricto sensu no último quadriênio.
Ele também parabenizou os alunos e professores pelo desempenho acadêmico.
“Agradeço também aos professores, que durante esse período de pandemia foram incansáveis no que diz respeito ao
atendimento aos alunos, à atenção aos alunos, à preparação
com qualidade das aulas e, consequentemente, manter o grau
de excelência que o Inatel sempre prezou ao longo da sua história, ao longo desses 56 anos”.
ve
*Fonte: site do Inatel.
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Reprodução da Ata no 2.052, Reunião Ordinária de 01.o de setembro de 2021.
Ata nº 2.052 – Ao primeiro (1º) dia do mês de setembro
de dois mil e vinte e um (2021), em sua sede própria – o
Paço Legislativo “Antônio Procópio da Costa” – sito à
Praça Expedicionário Maurício Adami, 22, reuniu-se ordinariamente à Câmara Municipal, sob a presidência do
vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha - ‘Longuinho’. Constatada através da assinatura da lista de presença, a ausência do vereador Manoel Messias Felix, presentes os demais vereadores e vereadora. Dando início à reunião, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e
pediu a secretária da Mesa Diretora para fazer a leitura da
Ata da reunião anterior. Posta em discussão e votação, a
Ata nº 2051/2021 foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento o senhor Presidente da
Câmara, vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha ‘Longuinho’, assim 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 falecimento das seguintes pessoas: Sra.
ELOINA DE FÁTIMA BRAZ, Sra. ZILDA MATTOS
DA COSTA, Sr. JOAQUIM CARLOS DOMINGOS,
Sr. CLAUDECIR DE TOLEDO, Sr. CANDIDO RODRIGUES VILAS BOAS, Sra. RUTH MARIA FELICIANO, Sra. LUIZA MARIA RAMOS, Sra. MARIA
APARECIDA DANIEL, Sra. GERALDA BENEDITA
DE JESUS DA SILVA, Sr. FRANCISCO VITOR RIBEIRO, Sr. JOÃO BATISTA DA SILVA, Sra. MARIA DA
GLÓRIA JESUS DA SILVEIRA, Sra. VITÓRIA MARIA DA COSTA.Neste momento, o senhor presidente
da Câmara, vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha ‘Longuinho’, comunicou a todos que iria fazer alteração
na pauta da Reunião. LEITURA E DESPACHO DO
EXPEDIENTE:Dando continuidade, o senhor presidente da Câmara, vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha
- ‘Longuinho’, solicitou a secretária da Mesa Diretora
para fazer a leitura dos seguintes ofícios: “OFÍCIO Nº
097/2021,Santa Rita do Sapucaí, 16 de agosto de 2021,
Exmo. SrVer. Antônio Otávio Silvério da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí;
Nesta, Assunto: Encaminhamento (faz); Senhor Presidente, Permita-me primeiro cumprimentar V.Exa. e registrar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Encaminhamos, para vossa apreciação e ciência,
resposta ao Requerimento Nº 028/2021(Antônio Otávio
Silvério da Cunha – Longuinho, Pastor Flávio de Castro
Barbosa, Profª Fabiana Santos Salgado, Antônio Eduardo
da Costa – Toninho, Benedito Raimundo Ribeiro – Dito
Pistola, Carlos Henrique Magalhães, Carlos Roberto Dias
– Gato, Eduardo Henrique Capistrano Cunha Júnior –
Duzinho, João Dionísio Silvério, Manoel Messias Félix,
Marcos Azevedo Moreira – Tatinha, Reinaldo de Cássia
Amaral – Galinho e Uiles Eduardo de Souza) desta Casa
Legislativa. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários. Atenciosamente. Wander Wilson Chaves,
Prefeito Municipal de Santa Rita do Sapucaí.
ANEXO:Santa Rita do Sapucaí, 13 de agosto de 2021.
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Wander Wilson Chaves;
Nesta, Assunto: Informação (presta); Prezado Sr. Prefeito, Em atenção ao Requerimento nº 028/2021, enviado
pela Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, vimos
informar que a Divisão de Planejamento Urbano está realizando o levantamento de dados e informações técnicas
e cotação de preços de serviços técnicos especializados
em urbanismo para a sua contratação e início dos trabalhos de revisão do Plano Diretor, além da implantação do
Conselho e do respectivo Fundo. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo, para apresentar a V.Exa.,
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Reginaldo dos Santos, Secretário de Governo. OFÍCIO Nº 098/2021, Santa Rita do
Sapucaí, 17 de agosto de 2021. Ex. Sr. Ver. Antônio Otávio Silvério da Cunha, Presidente da Câmara Municipal
de Santa Rita do Sapucaí, Nesta, Assunto:
Encaminhamento(faz); Senhor Presidente, Permita-me
primeiro cumprimentar V.Exa. e registrar meus protestos
de elevada estima e distinta consideração. Encaminhamos, para vossa apreciação e ciência, resposta ao Requerimento Nº 029/2021 (Carlos Roberto Dias – Gato, Eduardo Henrique Capistrano Cunha Júnior – Duzinho, João
Dionísio Silvério e Uiles Eduardo de Souza), desta Casa
Legislativa. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários. Atenciosamente. Wander Wilson Chave, Prefeito Municipal de Santa Rita do Sapucaí. ANEXO:Santa
Rita do Sapucaí, 16 de agosto de 2021. Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, Wander Wilson Chaves, Nesta, Assunto: Informação (presta); Prezado Sr. Prefeito, Em atendimento
ao Requerimento n° 029/2021, enviado pela Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí onde "requerem o envio
da seguinte informação: é possível reformar os imóveis
do Município para serem ocupados pelos órgãos da Prefeitura (prédio da antiga Katrim, salas do prédio sobre a
ACEVALE, antiga sede do Tiro de Guerra, casa da Secretaria de obras próxima à rodovia, Centro Operário e prédio do matadouro municipal)?", venho por meio deste,
informar V.Exa. que, de acordo com o Plano de Governo
da Atual Administração Pública Municipal, as obras e
reformas do Município, neste primeiro momento, foram
priorizadas para as políticas públicas de saúde e educação, com a reforma para adequação dos Prédios onde
funcionam as Estratégias da Família 1 e 2 (região da Nova
Cidade) e Estratégia da Família 7 (região do Bairro Santana) às normas da vigilância Sanitária; a construção de
novo Prédio para o Centro Municipal de Educação Infantil "Jefferson Gonçalves Mendes (Jeffinho)"; e a construção da Escola Parque Municipal II, para atender a
região da Nova Cidade. Ressalta-se que, as reformas de
outros imóveis do Município para serem ocupados pelos
órgãos da Prefeitura estão dentro do Plano de Governo, e
que deverão ocorrer conforme disponibilidade financeira
e de recursos humanos para elaboração de projetos e fiscalização das referidas obras. Sem mais para o momento,
aproveitamos o ensejo, para apresentar a nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,José Reginaldo dos Santos, Secretário
de Governo. OFÍCIO Nº 100/2021, Santa Rita do Sapucaí, 18 de agosto de 2021. Ex. Sr. Ver. Antônio Otávio
Silvério da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de
Santa Rita do Sapucaí, Nesta, Assunto:
Encaminhamento(faz), Senhor Presidente, Permita-me
primeiro cumprimentar V.Exa. e registrar meus protestos
de elevada estima e distinta consideração. Encaminhamos, para vossa apreciação e ciência, resposta ao Requerimento Nº 031/2021(Carlos Roberto Dias – Gato e Uiles
Eduardo de Souza), desta Casa Legislativa. Sem mais para
o momento, coloco-me à disposição para quaisquer es-

clarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente., Wander Wilson Chaves, Prefeito Municipal de Santa
Rita do Sapucaí. ANEXO:COMUNICAÇÃO
INTERNA,De:Públio de Paiva Teles Depto/Divisão: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Para: Sra. DenizeRufino Marins Bitencourt / Sr.
Prefeito Wander Wilson Chaves, Depto/Divisão: Gabinete do Prefeito, Assunto: Informações a respeito do Requerimento N° 031/2021; Santa Rita do Sapucaí, 17 de
agosto de 2021.Excelentíssimo Senhor Prefeito Wander
Wilson Chaves, venho através deste, prestar informações a respeito do Requerimento N° 031/2021 dos edis
vereadores Carlos Roberto Dias e Uiles Eduardo de Souza, no qual solicitam algumas informações a respeito do
trabalho da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. I-Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico possui dois setores de serviço, uma é a área da incubadora municipal de empresas e
do condomínio municipal de empresas que tem como
DiretoraDaDivisão de Empreendedorismo e Inovação a
Sra. Dani Lucia Xavier, na qual para auxiliar nos trabalhos possuem duas auxiliares administrativas as Sras.
Brenda Dayanne Pinto e Renata De Souza Camargo, para
coordenar os trabalhos do condomínio municipal de empresas o Sr. Celso Jose De Almeida Carneiro, na recepção
da incubadora municipal de empresas a Sra. Patrícia de
Oliveira, para limpeza, zelo e cuidados com o prédio da
Incubadora Municipal de Empresas e também do Condomínio Municipal de Empresas o Sr. Luis Roberto Lopes
Da Rocha — Ajudante Geral e o Sr. Paulo Sergio Martins
que também atua como Office boy. No "segundo setor"área
que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico atuam diretamente o Secretario Públio
de Paiva Teles e o assessor de políticas e relações públicas Carlos Hernani Barbosa Gomes que auxilia diretamente o Secretario em todas suas demandas e nas demandas da Secretaria. II- Nosso município possui projetos de
fomento, como: A incubação de novas empresas através
da Incubadora Municipal de Empresas e do Condomínio
Municipal de Empresas, doação de terrenos e subsidio de
alugueis como apoio às empresas instaladas no município. III - No período de janeiro até o presente momento:
125 novas empresas de médio porte de variados setores
(serviço , indústria e comércio) se registraram nos órgãos
responsáveis do município de janeiro a julho de 2021.
Dessas empresas 01 indústria de base tecnológica se estabeleceu no condomínio municipal de empresas. Resultados apresentados pelo conjunto de empresas atualmente
ligadas ao PROINTEC — Ano base 2020: - Faturamento: R$ 89.000.000,00 ( empresas do condomínio) R$
1.500.000,00 (empresas incubadas)- Empregos: 420 (Condomínio municipal de empresas) 52 (Incubadora municipal
de
empresas)Impostos:
R$11.000.000,00Condomínio Municipal de Empresas:09 empresas das seguintes áreas de atuação: eletro
eletrônica;segurança do trabalho; energia;farmacêutico e
TI.- Admissão da América Energia de acordo com o Edital
02/2020.Incubadora Municipal de Empresas Sinhá Moreira: - 14 empresas (em processo de Incubação) das seguintes
áreas
de
atuação:
saúde
(eletroquimioteria,audiometria, psicologia e lifescience);
energia renováveis, tecnologias para o agronegócio, automação industrial, radiofrequência e eletromagnética.- Admissão da Lace Engenharia de acordo com o Edital 01/
2020.- Parceria com o SEBRAE para integrar o programa
'Capital Empreendedor"IV - Na pandemia fomos a 2°
cidade do Sul de Minas que mais gerou empregos, gerando 2.488 empregos durante a pandemia do COVID-19;Em
resposta aos itens V e VI do requerimento 031/2021, sim,
existe, através de programas assistenciais desenvolvidos
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
tais como: 1500 cestas entregues mensalmente.- 180 famílias atendidas no programa Municipal "Pão e Leite" 166 Usuários acompanhados e monitorados pelo Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e PAIF —
CRAS - 58 Atendimentos realizados pelo CREAS mensalmente. - Auxílio Funeral: 4 atendimentos - BPC: 60
atendimentos mensal pela SMDS e CRAS - Auxílio Documentação: 35 atendimentos mensal pela SMDS e CRAS
- Internações: 6 atendidos - Atendimentos domiciliares:
52 visitas - Abrigo Provisório (morador em situação de
rua): 187 atendimentos e atualmente 14 acolhimentos. R$ 430.000,00 em apoio financeiro às Organizações Sem
Fins Lucrativos. - R$ 130.000,00 recursos Financeiros
do FIA (Fundo Especial para Infância e Adolescência)
para o apoio a projetos voltados para Crianças e Adolescentes. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico trabalha incansavelmente para a atração de novos investimentos com: • Preparação de Infraestrutura; • Relacionamento com o INDI • Articulação
com empreendedores de áreas diversificadas. • Projetos a
serem articulados em conjunto com outras secretarias para
o agronegócio. • Fomento e ações na área da economia
criativa. • Parque Tecnológico • Cidade Inteligente (Smart
City) • Relacionamento com outras cidades através da
ANCITI - Associação Nacional das Cidades Inteligentes,
no qual nossa cidade faz parte da diretoria e participa
ativamente dos trabalhos realizados pela associação. •
Em breve novidades de diversas outras ações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Compreendemos que devemos continuar o trabalho
buscando a utopia do desemprego zero, no mais, parabenizo os nobres vereadores pelo trabalho nesta nobre casa
de leis. Meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Públio de Paiva Teles, Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.” DELIBERAÇÃO
SOBRE
AS
SEGUINTES
PROPOSITURAS:Dando prosseguimento o presidente
da Câmara, vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha ‘Longuinho’, solicitou à secretária da Mesa Diretora para
fazer a leitura da Moção de Repúdio nº 09/2021, de autoria dos Vereadores: Verª. Profª. Fabiana Santos Salgado e
dos Vereadores Antônio Otávio Silvério da Cunha (Longuinho), Pr. Flávio de Castro Barbosa, Antônio Eduardo
da Costa (Toninho), Benedito Raimundo Ribeiro (Dito
Pistola), Carlos Henrique Magalhães, Carlos Roberto
Dias (Gato), Eduardo Henrique Capistrano Cunha Júnior (Duzinho), João Dionísio Silvério, Manoel Messias
Félix, Marcos Azevedo Moreira (Tatinha), Reinaldo de
Cássia Amaral (Galinho) e Uiles Eduardo de Souza, com
o seguinte teor: “MOÇÃO DE REPÚDIO N° 09/2021.
Exmo. Senhor, Presidente da Câmara Municipal de Santa
Rita do Sapucaí — MG. Apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno, MOÇÃO DE
REPÚDIO ao anelamento de aproximadamente mil árvores em Santa Rita do Sapucaí no Bairro Rural Serra dos
Borges. O registro dessa informação foi realizada pelo

Movimento Serra das Águas e amplamente divulgado nas
redes sociais, porque esta mata é uma importante zona de
recarga de diversas nascentes de água da região. Segundo
o Movimento, os cortes foram feitos sem autorização
dos órgãos ambientais e a Polícia Ambiental e Divisão de
Meio ambiente de Santa Rita do Sapucaí já foram notificados. Em Santa Rita do Sapucaí há a Lei Municipal n°
5281/2019, que Disciplina a poda e a supressão vegetal
de porte arbóreo no município de Santa Rita do Sapucaí,
regulamenta o instrumento da Compensação Ambiental
previsto no Plano Diretor Municipal. E para os efeitos
desta Lei consideram-se como bem de interesse comum, a
todos os munícipes, toda a vegetação de porte arbóreo
existente ou que venha a existir no território do Município, tanto de domínio público como privado, importantes para o meio ambiente ecologicamente equilibrado e
essenciais à sadia qualidade de vida e ao equilíbrio do
microclima, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-las e preservá-las para as presentes
e futuras gerações. Portanto, qualquer intervenção necessária precisa ser bem analisada com critérios técnicos e
toda supressão de árvores deve ser autorizada por meio
de um processo administrativo aberto pela pessoa interessada junto ao Departamento de Meio Ambiente/Codema. O relatório deste mês de agosto do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, das Nações Unidas, é o mais abrangente e conclusivo documento sobre a
crise climática e levanta questões importantes como, por
exemplo: por que está acontecendo, como está afetando
todas as regiões do planeta, quanto pior as coisas podem
ficar e o que deve ser feito para evitar as piores consequências. Portanto, em tempos que o mundo inteiro está
com preocupado com o clima, Santa Rita do Sapucaí não
pode estar fora desta percepção de risco, portanto ações
de preservação são necessárias e urgentes! Vamos todos
juntos e juntas lutar pela Preservação do nosso Meio
Ambiente! Santa Rita do Sapucaí, 27 de agosto de
2021.Verª. Profª. Fabiana Santos Salgado e dos Vereadores Antônio Otávio Silvério da Cunha (Longuinho), Pr.
Flávio de Castro Barbosa, Antônio Eduardo da Costa
(Toninho), Benedito Raimundo Ribeiro (Dito Pistola),
Carlos Henrique Magalhães, Carlos Roberto Dias (Gato),
Eduardo Henrique Capistrano Cunha Júnior (Duzinho),
João Dionísio Silvério, Manoel Messias Félix, Marcos
Azevedo Moreira (Tatinha), Reinaldo de Cássia Amaral
(Galinho) e Uiles Eduardo de Souza.”Posta em discussão, a Moção de Repúdio nº 09/2021, recebeu total apoio
dos vereadores. Posta em votação, a Moção de Repúdio
nº 09/2021 foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento a pauta da reunião, o senhor presidente da
Câmara, vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha ‘Longuinho’, solicitou à secretária da Mesa Diretora para
fazer a leitura das seguintes proposituras: Indicação nº
087/2021 de 22/7/2021, de autoria da vereadora Profª.
Fabiana Santos Salgado, que após apresentar justificativas, indica ao senhor prefeito municipal:“a necessidade
de enviar à Câmara Municipal Projeto de Lei incluindo
dispositivos legais na Lei do Fundo Municipal de Meio
Ambiente para realização de Edital de projeto via chamamento público.”Indicação nº 106/2021 de 27/8/2021, de
autoria do vereador Marcos Azevedo Moreira (Marquinho Tatinha), que após apresentar justificativas, indica
ao senhor prefeito municipal: “a disponibilização de vale
transporte aos servidores públicos municipais, em especial aos funcionários que moram na Nova Cidade 'Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes — Jeffinho’.” Indicação
nº 107/2021 de 27/8/2021, de autoria do vereador Marcos
Azevedo Moreira (Marquinho Tatinha), que após apresentar justificativas, indica ao senhor prefeito municipal:
“a necessidade de se fazer convênio com uma cooperativa médica, para oferecer aos servidores públicos municipais, um bom plano de saúde. Essa iniciativa irá atender
aos inúmeros pedidos dos nossos funcionários públicos,
que são os baluartes da nossa Administração Municipal.”
Postas em discussão e votação, as Indicações de números
087, 106 e 107/2021, foram aprovados por unanimidade
dos presentes.RECEBIMENTO DOS SEGUINTES
PROJETOS: Cumprindo uma determinação regimental,
neste momento da reunião, o senhor Presidente da Câmara, Antônio Otávio Silvério da Cunha (Longuinho), passou temporariamente a presidência ao vice-presidente,
vereador Pastor Flávio de Castro Barbosa, para dar início
à tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2021,
de sua autoria. Fazendo uso da palavra o presidente da
Câmara em exercício, vereador Pr. Flávio de Castro Barbosa, solicitou a secretária da Mesa Diretora para fazer a
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2021, de
30/8/2021, de autoria do Vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha (Longuinho), que“Concede título de cidadão honorário santa-ritense e dá outras
providências.”Posto em discussão e votação, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 9/2021, foi recebido pelo Plenário por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento o Presidente da Câmara em exercício, nomeou
Comissão Especial para analisar e emitir parecer sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2021, composta pelos Vereadores: Antônio Eduardo da Costa (Toninho) –
PSD (Relator), Manoel Messias Félix – PSDB (Vogal) e
Benedito Raimundo Ribeiro (Dito Pistola) – REPUBLICANOS (Presidente da Comissão). Finalizando o Presidente em exercício, vereador Pr. Flávio de Castro Barbosa, devolveu a direção dos trabalhos ao Presidente da
Câmara Vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha (Longuinho). Fazendo uso da palavra o presidente da Câmara,
Antônio Otávio Silvério da Cunha - ‘Longuinho’, solicitou a secretária da Mesa Diretora para fazer a leitura dos
seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 18A/2021 de 25/8/
2021, de autoria do Vereador Antônio Eduardo da Costa
(Toninho Costa), que “Dá denominação a logradouro
público da cidade e contém outras providências.” Projeto
de Lei nº 038/2021 de 16/8/2021, de autoria do Prefeito
Municipal, que“Dispõe sobre a revogação das Leis Municipais nº 5.267/2019 de 23 de outubro de 2019, nº 5.322/
2020, de 02 de julho de 2020 e nº 5379/2021, de 18 de
maio 2021, e dá outras providências.” Projeto de Lei nº
039/2021 de 26/8/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que“Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento do exercício financeiro de
2021”.Posto em discussão e votação, o Projeto de Lei nº
18A/2021 e os Projetos de Lei de números 038 e 039/
2021, foram recebidos pelo Plenário por unanimidade
dos presentes.Dando prosseguimento o senhor Presidente
da Câmara, nomeou Comissão Especial para analisar e
emitir parecer sobre o Projeto de Lei nº 18A/2021,composta pelos Vereadores Pr. Flávio de Castro Barbosa –
DEM (Relator), Uiles Eduardo de Souza – PDT (Vogal)
e Reinaldo de Cássia Amaral – CIDADANIA (Presidente

da Comissão). Os Projetos de Lei de números 038 e 039/
2021, ficarão a cargo da Comissão de Finanças, Justiça e
Legislação para analise e emissão dos respectivos pareceres. Em seguida, o senhor Presidente da Câmara, comunicou a todos que em se tratando de Projetos que demandam urgência, gostaria de saber se os membros da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação estão de acordo em
votar os Projetos de Lei de números 038 e 039/2021,
nesta mesma sessão. Os membros da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação informaram que estavam aptos a
emitirem o parecer sobre os mencionados Projetos nesta
mesma sessão. O presidente da Câmara vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha - ‘Longuinho’, consultou
nominalmente os demais vereadores, que sinalizaram estarem de acordo com a solicitação. Estando todos de acordo
o senhor Presidente da Câmara, deu prosseguimento à
pauta da reunião. VOTAÇÃO DOS SEGUINTES
PROJETOS:Dando prosseguimento a pauta da reunião o
senhor presidente da Câmara, Antônio Otávio Silvério da
Cunha - ‘Longuinho’, pediu a secretária da Mesa Diretora para fazer a leitura dos pareceres emitidos pela Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, sobre os seguintes
projetos: Projeto de Lei nº 027/2021 de 29/04/2021, de
autoria do Prefeito Municipal, que “dispõe sobre a revogação de leis municipais que autorizam doações de áreas
de terrenos e dá outras providências.” Projeto de Lei nº
038/2021 de 16/8/2021, de autoria do Prefeito Municipal, que“Dispõe sobre a revogação das Leis Municipais
nº 5.267/2019 de 23 de outubro de 2019, nº 5.322/2020,
de 02 de julho de 2020 e nº 5379/2021, de 18 de maio
2021, e dá outras providências.” Projeto de Lei nº 039/
2021 de 26/8/2021, de autoria do Prefeito Municipal,
que“Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2021”.Posto
em discussão e votação, os Projetos de Lei de números:
027, 038 e 039/2021, foram aprovados por unanimidade
dos presentes. Neste momento da reunião fazendo uso
da palavra o senhor presidente da Câmara, Antônio Otávio Silvério da Cunha - ‘Longuinho’, convidou para ocupar seus lugares no Plenário o GCM Marcos Roberto
Ramos – Diretor e Comandante da Guarda Civil Municipal e GCM Sebastião Donisete Virgilato. Na oportunidade o presidente do Poder Legislativo prestou uma singela
homenagem aos 14 anos de criação da Guarda Civil Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG, informando-os que
no dia 20 de setembro de 2021 os relevantes serviços
prestados pela corporação serão reconhecidos através de
Moção de Congratulações. Aberta a palavra, os vereadores manifestaram suas felicitações e reconhecimento do
trabalho prestado pela GM. Em seguida, o senhor Presidente da Câmara, passou a palavra ao Comandante da
Guarda Civil Municipal, GCM Ramos, que ocupou a
Tribuna e em nome de todos da Corporação, agradeceu
as palavras e o apoio que vem recebendo dos Poderes
Executivo e Legislativo durante esses 14 anos de trabalhos realizados em prol do nosso município. Antes de
encerrar a pauta da reunião, o senhor Presidente da Câmara, Antônio Otávio Silvério da Cunha (Longuinho),
pediu a secretária da Mesa Diretora para fazer a leitura
das Portarias de números 058 e 059/2021, com o seguinte
teor: “PORTARIA Nº58/2021, DE 1º DE SETEMBRO
DE 2021. Antecipa a data de realização de reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG
e dá outras providências. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG, no uso de suas atribuições legais, resolve: Art. 1º. Fica antecipado o horário
de realização da reunião ordinária do dia 06/09/2021, segunda-feira,para as 12 horas, tendo-se em vista a necessidade de votação urgente de projetos e o feriado de Sete de
Setembro. Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. Santa Rita do Sapucaí/MG, 1º de setembro de
2021. Antônio Otávio Silvério da Cunha (Longuinho) Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do
Sapucaí.”“PORTARIA Nº59/2021, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021.Decreta pontos facultativos para os servidores da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí e
dá outras providências. Considerando que, no dia 7 de
Setembro de 2021, comemorar-se-á a Independência do
Brasil, feriado federal; Considerando que o Prefeito Municipal decretou ponto facultativo para os servidores
públicos da Prefeitura Municipal no dia 6 de setembro de
2021; Considerando que a Câmara Municipal de Santa
Rita do Sapucaí terá reunião ordinária no dia 6 de setembro de 2021, que não poderá ser adiada, tendo-se em vista
a necessidade de votação de projetos; Considerando que
deve haver isonomia de direitos entre os servidores públicos municipais da Prefeitura e da Câmara Municipal;
Considerando que compete ao Presidente da Mesa dirigir, executar e disciplinar os trabalhos administrativos da
Câmara; O Presidente da Câmara Municipal de Santa
Rita do Sapucaí/MG, no uso de suas atribuições legais,
resolve: Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo no dia
10 de setembro de 2021, sexta-feira, para os servidores
da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG. Art.
2º. Não haverá expediente na Câmara Municipal de Santa
Rita do Sapucaí no dia 10 de setembro de 2021, sextafeira. Art. 3º. O expediente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí reiniciará no dia 13 de setembro de
2021, em horário normal. Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação. Santa Rita do Sapucaí/MG, 1º de
setembro de 2021. Antônio Otávio Silvério da Cunha
(Longuinho) Presidente da Câmara Municipal de Santa
Rita do Sapucaí/MG.” PALAVRA FRANCA: Após o
encerramento da pauta regimental, o senhor presidente
da Câmara, Vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha
(Longuinho), franqueou a palavra aos senhores vereadores e vereadora. É preciso deixar registrado que TODOS
os pronunciamentos proferidos durante a reunião ficaram gravados fonograficamente em mídia digital, que passará a fazer parte integrante desta ata, conforme Resolução nº 2/1998, que rege o assunto. O áudio em sua íntegra
estará disponível no site da Câmara Municipal
(www.santaritadosapucaí.mg.leg.br), em cumprimento à
Portaria nº 35/2013. Para constar, eu, João Baptista de
Faria, secretário geral da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que, se aprovada, vai por mim subscrita e assinada pela secretária da Mesa Diretora, vereadora Profª.
Fabiana Santos Salgado e pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Otávio Silvério da Cunha
“Longuinho”.********************************Antônio
Otávio Silvério da Cunha “Longuinho” - Presidente
da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí. Fabiana Santos Salgado - Secretária da Mesa Diretora. João Baptista de Faria - Secretário Geral da Câmara Municipal.
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