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Produção científica do Inatel
é destaque no SBrT 2021

Na última semana, pesquisa-
dores e alunos do Inatel - Institu-
to Nacional de Telecomunicações
marcaram presença no 39.o Sim-
pósio Brasileiro de Telecomuni-
cações e Processamento de Si-
nais – SBrT 2021, fórum de refe-
rência para os profissionais do
setor, promovido pela SBrT - So-
ciedade Brasileira de Telecomu-
nicações. A participação da insti-
tuição se deu pela apresentação
de seis artigos científicos produ-
zidos por professores, alunos de
mestrado e alunos bolsistas de
iniciação científica, e pela mode-
ração de três seções do evento.

O professor Dayan Guimarães
foi o chair de seções sobre “Co-
municações sem Fio e Processa-
mento de Sinais”. Ele também
apresentou os artigos “Segmen-
ted Regression via the Shape
Language Modeling for Multi-
Slope Path-Loss Modeling” e
“AGC-based SU Selection for
Cooperative Spectrum Sensing
with Direct-Conversion Cogni-
tive Radio”.

Já o professor Rausley Ama-
ral de Souza, que também mediou

uma seção sobre “Comunicações
Sem Fio”, teve dois trabalhos
sob sua orientação apresentados
no evento: “Proposta de uma
Rede Neural Artificial para Detec-
ção de Ruído Impulsivo”, da alu-
na de IC do curso de controle e
automação, Bruna de Souza Ri-
beiro, e “Desempenhos do Sen-
soriamento Espectral via Periodo-
grama ponderado sob ruído não
uniforme e canais seletivos e com
sombreamento”, do aluno de
mestrado Wesley Reis da Silva.

Dois
trabalhos

Os trabalhos “Horta Compar-
tilhada com IOTA e Fuzzy – Um
Projeto de Economia das Coisas
para IoT”, dos alunos de Mes-
trado Fábio Teixeira e Jonas Vi-
las Boas, orientado pelo profes-
sor Antônio Marcos Alberti e
“Deep Neural  Network Para-
meterization for Channel Esti-
mation In Musa System”, da alu-
na Mariana Baracat de Mello, ori-
entado pelo professor Luciano
Leonel Mendes também foram

apresentados no Simpósio.
O destaque nesta edição foi a

participação, pela primeira vez,
dos alunos que integram a equi-
pe do Laboratório de Segurança
Cibernética e IoT - CS&I Lab.
Foram cinco trabalhos de Inicia-
ção Científica produzidos pelos
alunos na área de IoT e Satélites.
Confira.

Primeira vez
“Secure Smart Home: Apli-

cações IoT residenciais seguras
utilizando o protocolo TLS”.
Autoria: Arielli Ajudarte da
Conceição, Ana Clara Rosa dos
Santos. Orientadores: Evandro
César Vilas Boas, Guilherme Pe-
dro Aquino e Francisco Assis
Silva do Carmo.

“Smart Bike: Sistema de alu-
guel de bicicletas”. Autoria: Tha-
mer Reis Leme. Orientadores:
Evandro César Vilas Boas, Gui-
lherme Pedro Aquino e Francis-
co Assis Silva do Carmo.

“Secure Smart Charger: Pla-
taforma de segurança cibernéti-
ca para sensoriamento de corren-
te elétrica”. Autoria: João Pedro

Dias Antiquera. Orientadores:
Evandro César Vilas Boas, Gui-
lherme Pedro Aquino e Francis-
co Assis Silva do Carmo.

“Algoritmo Rápido para Cál-
culo de Centroide de Imagem com
Sensores Digitais de Sol do tipo
CMOS para aplicação em Peque-
nos Satélites”. Autoria: Diego
Anestor Coutinho e Fernando
Ramborger. Orientadores: Evan-
dro César Vilas Boas, Antonio
Alves Ferreira Júnior

Próxima sede
do evento

O Inatel irá organizar e sediar
a edição de 2022 do Simpósio Bra-
sileiro de Telecomunicações e Pro-
cessamento de Sinais - SBrT. Para
isso, foi montada uma equipe de
organização formada por pesqui-
sadores do Inatel e também pes-
quisadores e professores de ou-
tras instituições de ensino do
país. A coordenação geral ficará
por conta do professor Rausley
Adriano Amaral de Souza. A pre-
visão é de que o Call for Papers
seja divulgado em maio de 2022.
*Fonte: site do Inatel.
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Criada em 2011, pelo
Sindvel - Sindicato das In-
dústrias de Aparelhos Elétri-
cos, Eletrônicos e Similares
do Vale da Eletrônica, a Co-
menda Sinhá Moreira visa
perpetuar a memória de Lu-
zia Rennó Moreira, através do
reconhecimento à contribui-
ção das pessoas e empresas
ao desenvolvimento tecnoló-
gico, industrial, econômico e
social do APL de eletroele-
trônicos. A Comenda é ou-
torgada em três categorias:
“Personalidade Ilustre”, que
visa reconhecer um
cidadão(ã) ou entidade que
envidou esforços para o re-
conhecimento e o desenvol-
vimento do Vale da Eletrôni-
ca como importante polo ge-
rador de tecnologia

Sindvel homena-
geia indústria
com Comenda
Sinhá Moreira

Prefeitura inicia obra de conten-
ção da encosta do Rio Sapucaí

Henrique Frugoli, presidente
da Acevale, fala ao JVE
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Cidade Criativa Cidade Feliz
realiza Festival Sabores do Café
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Veja datas comemorativas e
feriados de outubro de 2021
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Humberto Azevedo:
Jair Bolsonaro vai passar
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Nova diretoria da Academia
de Letras toma posse
Ronaldo Carvalho será novamente o presidente da Alca, após 27 anos

Vale da Eletrônica
apresenta inovações em Caxias do Sul
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Foto: Sindvel..

Evandro
Carvalho

O homem que controla
este mundo virtual, de apa-
rências, apenas um único
homem (!), pediu desculpas
pelo tropeço no fio talvez
desencapado. E pediu des-
culpas para “algumas pes-
soas” que tiveram proble-
mas de acesso ou lentidão
em suas redes. As palavras
“monopólio” e “cinismo”
nunca tiveram tanta força,
transformando bilhões em
alguns quaisquer. O preju-
ízo, calculam os especia-
listas de plantão, foi da
ordem de 7 bilhões de dó-
lares no bolso do dono do
triunvirato facebook-
whatsapp-instagram.

PÁGINA 6

A nova diretoria da Alca
- Academia de Letras, Ciên-
cias e Artes de Santa Rita do
Sapucaí tomou posse no úl-
timo dia 28 de setembro em
uma cerimônia discreta na
residência do novo presiden-
te - acadêmico Ronaldo de
Azevedo Carvalho. Compa-
receram à solenidade vários
acadêmicos e autoridades -
Giácomo Henrique Costanti
representou o prefeito muni-
cipal Wander Wilson Cha-
ves. Ronaldo Carvalho tem
79 anos e é membro funda-
dor da Academia. Ele já ocu-
pou a presidência da Insti-
tuição por dois mandatos:
1992-1993 e 1994-1995.

O presidente da Alca, Ronaldo Carvalho, discursa na solenidade de posse. Ao seu lado, o agora ex-presidente
acadêmico José Antônio Justino Ribeiro; à dir., o acadêmico José Francisco Rezek. (Foto: Evandro Carvalho).

Desde 1990, quando foi
criado pela Fundação Susan
G. Komen for the Cure, nos
Estados Unidos, como cam-
panha de conscientização
para o controle do câncer de
mama, o movimento interna-
cional “Outubro Rosa” mo-
biliza anualmente toda a po-
pulação mundial com o ob-
jetivo de compartilhar infor-
mações e promover a cons-
cientização sobre a doença,
proporcionar maior acesso
aos serviços de diagnóstico e
de tratamento e contribuir
para a redução da mortalida-
de. Em Santa Rita do Sapu-
caí (MG) a Campanha Ou-
tubro Rosa é um reforço nas
ações desenvolvidas diaria-
mente em atenção à saúde da
população.

Unidades de
Saúde se
mobilizam para o
“Outubro Rosa”

ve
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Desde 1990, quando foi cri-
ado pela Fundação Susan G.
Komen for the Cure, nos Esta-
dos Unidos, como campanha
de conscientização para o con-
trole do câncer de mama, o mo-
vimento internacional “Outu-
bro Rosa” mobiliza anualmente
toda a população mundial com
o objetivo de compartilhar in-
formações e promover a cons-
cientização sobre a doença, pro-
porcionar maior acesso aos ser-
viços de diagnóstico e de trata-
mento e contribuir para a redu-
ção da mortalidade.

Em Santa Rita do Sapucaí
(MG) a Campanha Outubro
Rosa é um reforço nas ações de-
senvolvidas diariamente em
atenção à saúde da população,
nesse caso especialmente vol-
tadas para atenção à saúde da
população feminina nas diver-
sas faixas etárias.

No município, todas as uni-
dades do Programa Estratégia
Saúde da Família (ESF) estão

Unidades de Saúde se mobilizam para
ações em atenção ao “Outubro Rosa”

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

Campanha é direcionada para a conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer do colo de útero e câncer de mama

Prefeitura inicia importante obra de manutenção
e contenção da encosta do Rio Sapucaí

A Prefeitura Municipal de
Santa Rita do Sapucaí iniciou na
última quarta-feira (06) importan-
te obra de manutenção e conten-
ção da encosta do Rio Sapucaí
na rua Prof. Maria de Melo, situ-
ada no bairro Família Andrade,
próximo à ponte José Almeida
Neves, (Praça Delfim Moreira),
com a utilização de sacos de areia ve

empenhadas em oferecer aten-
dimento que possibilite consci-
entizar, prevenir e diagnosticar
precocemente o câncer do colo
do útero e câncer de mama.

Confira o cronograma de
ações das ESF que envolve co-
leta do exame de papanicolaou,
solicitação de exame de mamo-
grafia, teste rápido (sífilis, he-
patite B, hepatite C e HIV). ESF
1 -  dia 30 das 08h às 16h30. ESF
2 - Dia 14 das 16h30h às 19h30 e
dia 19 das 16h30h às 19h30. ESF
3 - Dia 15 das16h30 às 20h, dia
21 das16h30 às 20h e dia 29 das
16h30 às 20h. ESF 4 -  Dia 15
16h30 às 20h), dia 22 das 16h30
às 20h e dia 29 das16h30 às 20h.
ESF 5 - Dia 14 das16h30 às 19h,
dia 23, das 08h às 16h. ESF 6 -
Dia 09 das 09h às 16h30. ESF 7 -
dia 23 das 08h30 às 16h30. ESF
8 - Dia 09 das 09h às 16h30.
PACS - Dia 21 das 16h30 às
20h30 – Unidade Materno In-
fantil e dia 23 das 08h30 às 12h -
Unidade Materno Infantil.

e de cimento. A erosão da encos-
ta foi proveniente das águas das
chuvas e após a finalização des-
ta primeira etapa, o morro revita-
lizado receberá terra e vegetação
adequada para proteção das bar-
ragens. Outras obras importantes
serão realizadas nesta região com
o intuito de tornar a entrada do
município um cartão postal.

A Biblioteca Municipal está promovendo uma renovação de seu acervo e
toda ajuda é bem-vinda. Tem algum livro de Jorge Amado que não esteja
cansado de guerra? Participe. Faça uma doação. A Biblioteca está localizada
na rua Cel. Joaquim Neto, 306 . Para mais informações, ligue: (35) 3471-5700.
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 09h às 15h30min.

Movimento Cidade Criativa Cidade Feliz realiza
Festival Sabores do Café

Foto: Prefeitura Municipal.

Mais um evento online incrí-
vel é oferecido através da pro-
gramação do movimento Cidade
Criativa Cidade Feliz de Santa Rita
do Sapucaí com o intuito de mo-
vimentar a gastronomia de nos-
sa cidade e os nossos talentos
na cozinha. Convidamos a todos
para criarem pratos especiais
usando café nos ingredientes,
com direito a divulgação e publi-
cação de sua receita na nova edi-
ção do livro “Delícias do Café”,
da Marina de Castro Barbosa da
Emater-MG. A taxa de inscrição
inclui um banner, QrCode com
sua divulgação, cobertura nas
redes sociais do projeto e de par-

A fachada da Prefeitura Municipal ganhou uma iluminação especial durante o “Outubro Rosa”. (Foto: Prefeitura Municipal).

AVISO IMPORTANTE
A Prefeitura de Santa Rita faz um  ALERTA
para toda a população sobre FALSOS Agen-
tes de Saúde que estão se apresentando para
serviços nas casas do município. Avisamos a
todos que, caso apareçam pessoas vestindo
branco e apresentando-se como agentes de
saúde ou fisioterapeutas para coleta de dados
para a realização de testes de Covid-19, vaci-
na ou outros serviços, sem identificação for-
mal, ou seja, camiseta, bolsa e crachá de iden-
tificação, não permitam que os mesmos en-
trem em sua residência, ou forneçam quais-
quer dados, pois não fazem parte do quadro
de servidores do nosso município. Caso acon-
teça em sua casa, aconselhamos que entre em
contato imediatamente com a PM (190) ou a
Guarda Municipal (153), e qualquer dúvida,
entrar em contato com a Secretaria Municipal
de Saúde no telefone 3471-2006 ou 3471-
3730. Pedimos, por gentileza, que comparti-
lhem e avisem os seus amigos e familiares.

ceiros, inserção do seu negócio
no Portal da Gastronomia Sabo-
res do Vale, mentoria com chef
especializado, divulgação em
evento especial do Sabores do
Vale com menu autoral, mídia e
visibilidade. Este não é um festi-
val presencial, o festival divul-
gará os seus pratos e seus clien-
tes vão até você, podendo ser
estabelecimento físico ou deli-
very! O importante é fazer a roda
girar e render bons negócios
para todo mundo! Fale com a
equipe Sabores do Vale e Emater
no telefone (35) 9.9963-7875. Par-
ticipe! Divulgue seu produto,
seu negócio! ve
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O jornal O Vale da Eletrônica
entrevista esta semana o empre-
sário do comércio Henrique José
Frugoli, presidente da Acevale -
Associação Comercial, Empresa-
rial, Industrial e Agrícola do Vale
da Eletrônica. Frugoli falou sobre
os 85 anos de história da Entida-
de, da natureza do comércio den-
tro de uma cidade, das conexões
institucionais da Acevale no Vale
da Eletrônica e dos preparativos
para a campanha que vai promo-
ver o comércio local no Natal
deste ano.

O Vale da Eletrônica - A Ace-
vale chega a 85 anos de história
em Santa Rita do Sapucaí. Gos-
taria que o Sr. fizesse uma breve
avaliação da contribuição do co-
mércio local para o desenvolvi-
mento da cidade.

Henrique Frugoli - Escutei
certa vez que as pessoas são a
vida dos comércios e que os co-
mércios são a vida de uma cida-
de. Escutei e nunca mais esque-
ci, pois compartilho totalmente
com esse pensamento. Por mais
industrias que uma cidade pos-
sa ter, é o comércio quem traz
vida, quem traz alegria, quem
traz movimentação em uma ci-
dade, a cidade cresce com um
comércio forte, pois toda a pro-
dução das indústrias, toda a
produção do agronegócio sem-
pre passa pelo comércio para
chegar aos consumidores finais.
O crescimento de uma cidade se
dá muito baseado na boa admi-
nistração desses setores. O co-
mércio de Santa Rita do Sapu-
caí tem melhorado a cada ano
buscando estar em perfeita co-

nexão com o setor produtivo e
nossos consumidores finais, que
são considerados os nossos
grandes patrões, pois são por
eles que nos esforçamos para
sermos melhores a cada dia.

JVE - A frente da Acevale, na
condição de presidente e repre-
sentando uma diretoria e cente-
nas de empresários, o que o Sr.
pretende implantar nos próximos
anos de sua gestão?

Henrique - Temos convicção
de que uma andorinha só não
faz verão, por isso estamos ago-
ra no planejamento de uma gran-
de pesquisa de mercado para
ouvirmos tanto os nossos queri-
dos associados, como também
aqueles que ainda não se rende-
ram ao associativismo, para pri-
meiro sabermos quais serão os
próximos passos e a direção em
que temos que ir. Temos muitos
caminhos para seguirmos, mas
queremos escolher os melhores,
pois sabemos que ouvindo a ne-
cessidade do comércio e o que
eles precisam em relação à Ace-
vale ficarão mais robustas todas
as ações que fizermos. Os desafi-
os são enormes, as demandas em
novos conhecimentos, a prepa-
ração de empresários e funcio-
nários para corresponder as ex-
pectativas dos clientes e do mer-
cado será nossa grande tarefa
de casa para os próximos anos.
Buscando incansavelmente o
fortalecimento do comércio lo-
cal e fomentando essa vontade
dos clientes em comprar aqui,
gastar seu dinheiro no lugar
onde ele também receberá bene-
fícios direta e indiretamente, fa-

zendo com que o desemprego em
nossa cidade caia cada vez mais,
fazendo com que as pessoas te-
nham mais poder de compra, fa-
zendo com que a arrecadação de
impostos se transformem em me-
lhores escolas, creches, atendi-
mento humanizado na saúde e
todos outros benefícios alcança-
dos por meio de uma economia
forte e pujante. Razões pelas
quais sempre estarmos preocu-
pados em fortalecer e melhorar
nosso comércio local, fortalecen-
do essa estrutura, dando apoio
aos empresários que são os
grandes empreendedores em ati-
vidade, que não veem apenas as
dificuldades que todas enfren-
tam, mas conseguem enxergar o
que há de bom no ramo empre-
sarial se esforçando para serem
melhores a cada dia. Aqui em
nossa cidade temos visto as me-
lhorias a cada ano que passa,
os empresários são criativos, são
inovadores, procuram estar co-
nectados com as vontades e ne-
cessidades de seus clientes. A
Acevale tem procurado ao lon-
go desses anos fazer tudo que
está ao seu alcance e buscando
novidades o tempo todo para
proporcionar aos seus associa-
dos o mesmo que eles fazem com
os seus clientes, chamamos a
Acevale de “A Casa do Empre-
sário”, pois é em casa que a gen-
te se sente a vontade e é em casa
que temos confiança e liberda-
de de falarmos e agirmos para
que todos estejam bem. Nós to-
dos, diretoria e equipe interna,
temos essa preocupação cons-
tante em sermos suporte, em ser-
mos mais um meio de apoio para

O presidente da Acevale, Henrique Frugoli (ao centro), e membros da atual diretoria.

Foto: Acevale.
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“As pessoas são a vida do comércio e o
comércio é a vida de uma cidade”
ENTREVISTA: HENRIQUE FRUGOLI, PRESIDENTE DA ACEVALE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, EMPRESARIAL, INDUSTRAIL E AGRÍCOLA DO VALE

que os empresários cresçam,
dando condições e ferramentas
que ajudem todo comércio local,
facilitando a vida dos empresá-
rios na busca de soluções e fer-
ramentas que ajudem na admi-
nistração de suas empresas, e no
crescimento pessoal e profissio-
nal de nossos associados e do
comércio em geral.

JVE - A Acevale tem assentos
em algumas entidades do muni-
cípio, caso do Codema - Conse-
lho Municipal de Meio Ambien-
te, Comtur - Conselho Munici-
pal de Turismo, Conselho Muni-
cipal de Acessibilidade, o Comi-
tê de Combate à Pandemia e o
Parque Tecnológico Aberto. Gos-
taria que o Sr. comentasse sobre
a dimensão institucional da As-
sociação e da importância deste
relacionamento em outras fren-
tes de atuação.

Henrique - Nesses 85 anos a
Acevale segue firmemente na de-
fesa dos empresários locais, sem-
pre presente na vida dos empre-
endedores de Santa Rita do Sa-
pucaí [MG], com participação
importante em diversos momen-
tos históricos da cidade, razão
pela qual ela está atuando tam-
bém ativamente em frentes que
impactam significativamente no
desenvolvimento do município e
da economia local, e também co-
labora e participa de assuntos de
grande relevância social. Assim
sendo, hoje a entidade possui re-
presentatividade frente ao Comi-
tê de Combate a Covid-19, que é
um comitê gestor da crise causa-
da pela pandemia, sabiamente
instituído pelo prefeito Wander

[Wilson Chaves] lá no começo da
pandemia. Que tem como intuito
administrar essa crise da melhor
maneira possível e ouvindo todas
as lideranças do município, bus-
cando incessantemente maneiras
de minimizar a perda de vidas e
os impactos negativos na econo-
mia, levando para a população
informação e também regras para
viver e conviver com esse vírus,
na esperança de que dias melho-
res chegariam, conforme está
chegando. A Acevale ocupa uma
cadeira no Parque Tecnológico
Aberto de Santa Rita do Sapucaí
que é um exemplo de pioneirismo
e inovação, no Brasil e no mun-
do, de uma cidade inteiramente
voltada para o desenvolvimento
tecnológico, com uma atuação
em perfeita sinergia entre acade-
mias, setor público, setor produ-
tivo privado, e agora chegando
para reforçar ainda mais os seto-
res, financeiro e setor civil, esse
último, representado pelo Socie-
dade dos Amigos de Santa Rita
do Sapucaí, os quais funcionam
de maneira integrada procuran-
do as soluções para os grandes
desafios que temos pela frente,
isso é por certo o resultado de
uma vocação empreendedora e
natural de nossa cidade. Hoje a
Associação também tem uma re-
presentatividade atuante no
Conselho Municipal de Turismo,
esse que nos últimos meses tem
trazido um destaque especial
para Santa Rita por ter sido inte-
grada à Rota do Café de Minas
Gerais e pertencer ao Circuito Tu-
rístico Caminhos da Mantiquei-
ra. Dois selos de reconhecimento
pelo potencial cafeeiro e pelo
potencial de desenvolvimento do
turismo regional, que resultam no
desenvolvimento de uma cadeia
produtiva como um todo, empre-
sas locais se desenvolvem, novas
oportunidades surgem, inclusive,
oportunidades de emprego, pro-
moção de eventos, parcerias,
ações sociais, incentivos cultu-
rais e governamentais, entre ou-
tras. Outra vertente de destaque
da entidade é a preocupação com
a inclusão social e preservação
do meio ambiente, logo, a Aceva-
le tem representatividade no
Conselho Municipal de Defesa e
Conservação do Meio Ambiente
e no Conselho Municipal de Aces-
sibilidade. O primeiro tem por
objetivo contribuir efetivamente
para a viabilização do meio am-
biente ecologicamente equilibra-
do, oferecendo e promovendo a
melhoria da qualidade de vida
do cidadão e da comunidade, e o
segundo, de realizar ações como
o acompanhamento, monitora-
mento, avaliação e a fiscalização
das políticas destinadas à pessoa
com deficiência, por meio da ar-
ticulação e diálogo com as de-
mais instâncias de controle soci-
al. Portanto, é de extrema impor-
tância que a Acevale esteja sem-
pre unida a frentes multidiscipli-
nares, pois o intuito principal da
organização e a valorização do

coletivo, a união da força empre-
sarial para pleitear melhorias
continuas para os segmentos,
pleitear troca de experiências,
fortalecimento de vínculos, mo-
vimentar a economia e assegurar
o direito de todos os empresários
inseridos no município.

JVE – Felizmente, graças à
cobertura vacinal, a pandemia e
seus efeitos recuaram sensivel-
mente. Já é possível aferir este
fato no comércio de Santa Rita
do Sapucaí?

Henrique - Sim, graças a Deus
a melhora tem sido percebida em
todo comércio de uma forma ge-
ral. A vacinação trouxe ou pelo
menos está trazendo mais confi-
ança na população, mesmo sa-
bendo que não há proteção
100% eficaz, mas que, aumen-
tando o número de pessoas va-
cinadas, a não aglomeração em
ambientes fechados e também
com o uso de proteção pessoal,
máscaras e álcool em gel, esse
risco fica bem pequeno. Motivos
pelos quais as pessoas estão
mais confiantes e voltando as
suas vidas e atividades normais
como eram antes da pandemia,
frisando, com os cuidados pes-
soais e vacinação.

JVE – O Natal é a data festiva
que mais movimenta o comércio
local, promovendo o desenvolvi-
mento econômico, gerando opor-
tunidades de emprego e uma
oportunidade para retomada da
economia após período crítico de
pandemia. Quais são as expecta-
tivas para o Natal 2021?  A Ace-
vale promoverá alguma ação?

Henrique - Sim, estamos exa-
tamente nesses dias discutindo
e avaliando o que podermos fa-
zer de melhor para que esse fim
de ano seja mais alegre, mais
emocionante, mais movimentado
com vendas fazendo a roda da
economia girar dando retorno e
satisfação para todos santa-ri-
tenses. A Acevale está firmando
uma parceria forte com a Prefei-
tura para deixarmos a cidade
mais bonita, mais criativa e em-
polgante para quem ficar aqui
nesse final de ano. Estamos pre-
parando uma campanha de final
de ano bastante interessante
para que tenhamos uma grande
adesão dos empresários e para
que, mais e mais pessoas parti-
cipem e possam estar concorren-
do a vários prêmios que valerá
muito a pena ser um dos ganha-
dores. Aproveito para fazer um
chamamento aos empresários
comerciantes a participarem da
campanha de final de ano, re-
forçando assim nossa campanha
de natal para que nossos clien-
tes e amigos sejam motivados a
gastar e consumir no comércio
local, pois, se é local e legal.
Forte abraço a todos, fiquem
com Deus, e vamos em frente com
garra, perseverança e muita fé
que alcançaremos as vitórias
que buscamos.
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Rua Cel. Joaquim Neto, 221 - Centro

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

Um presente emocionante
A jovem estudante de direito  Ana Julia Freitas Brandão no último
dia 03 completou 20 anos de vida e a data foi comemorada com um
delicioso jantar em família carinhosamente preparado por sua mãe
Vanuza de Freitas. Porém, a emoção maior da noite aconteceu
quando ela recebeu o presente dos tios Wilson José de Freitas e de
sua esposa Elaine Vilela. Em uma linda caixinha estava o convite
para ser a madrinha do Antony, filho do casal que está a caminho e
nasce em janeiro. Parabéns Ana Júlia.

GLAMOUR  DO VALE
FÁBIO FREITAS | COLUNISTA SOCIAL

O “sim“ em família
O lindo Casal Leticia e Jean, em
uma cerimônia que reuniu a
família na urna de Santa Rita de
Cássia, trocaram alianças, juras
de amor e disseram o “sim” que
sonhavam há anos. Entre os
presentes abençoaram a cerimô-
nia os pais dela Ricardo Antônio
de Martha e Maria Donizete de
Martha e os dele Ademir Gomes
de Sousa e Elenice Alexandre
Gomes. Após a cerimônia, os
noivos foram surpreendidos com
uma recepção surpresa no Bistrô
do Pi. Os recém-casados curtem
núpcias em Maceió (AL).

Sonho realizado
O jovem casal  Bruna Castelani Villela e Pedro Henrique Castela-
ni Dias Pires do Prado se uniram em matrimônio numa linda
cerimônia no dia 02 de outubro no sitio do Vovô Pi em Santa Rita
do Sapucaí (MG). Após a cerimônia, os convidados desfrutaram
de um delicioso coquetel para brindar a data. Momento emocio-
nante foi a entrada das alianças conduzidas pelos filhos do casal
Giovanna Castelani Villela Pires Machado e Matheus Castelani
Villela Pires Machado. Parabéns ao jovem casal.

Veja datas comemorativas
e feriados de outubro de 2021
DA AGÊNCIA BRASIL

Crianças, idosos, animais... no
mês de outubro há datas de co-
memorações e reflexões e, inde-
pendentemente da idade, pelo
menos um dia de folga está ga-
rantido aos trabalhadores brasi-
leiros: no dia 12 (Dia das Crian-
ças e da Padroeira, Nossa Senho-
ra Aparecida). Para profissionais
da educação, a depender dos ca-
lendários das cidades e estados,
o descanso pode ser prolonga-
do, já que o dia 15 é dia de home-
nagear os professores.

Mesmo que o mês de outu-
bro seja mais recordado por
causa do dia das crianças (12),
o dia 01.o é o Dia Internacional
das Pessoas Idosas. Na mesma
data, é também o Dia Mundial
da Música.

O meio ambiente é contempla-
do em outubro, com o Dia Mun-
dial dos Animais (04) e também
do Habitat. No dia 05, 10 dias an-
tes da data brasileira, é o Dia
Mundial do Professor, em data
instituída pela Unesco. Outro mo-
mento de reflexão é o dia 10, por-
que trata da conscientização so-

bre a saúde mental e também é
data nacional no combate à vio-
lência contra a mulher.

O dia 12, feriado de Nossa
Senhora Aparecida e Dia das Cri-
anças, teve, há 90 anos, a inau-
guração do Cristo Redentor. Ou-
tro fato histórico do mês aconte-
ceu no dia 23, no ano de 1906, em
Paris: um brasileiro mudou a his-
tória com o primeiro voo de um
avião. Alberto Santos-Dumont,
há 115 anos, deixou o mundo bo-
quiaberto com voo do 14-Bis. Em
homenagem ao feito, a Força Aé-
rea Brasileira instituiu o 23 de
outubro como dia dessa Força
Armada, que completa, em 2021,
70 anos de história.

Os últimos dias de outubro
homenageiam as artes, como o dia
29 (110 anos de Nelson Cavaqui-
nho e Dia Nacional do Livro) e
dia 31 (Dia Nacional da Poesia e
do Dia do Saci). Ainda fechando
o mês, o Dia das Bruxas, come-
moração tradicional em países do
hemisfério norte.

As datas são alguns dos 117
fatos históricos, datas comemo-
rativas e feriados selecionados
pelo Projeto Efemérides, da EBC
- Empresa Brasil de Comunica-
ção. O Projeto Efemérides traz te-
mas relacionados à história, cul-
tura, ciência, a personalidades,
sempre ressaltando as datas na-
cionais e regionais.

Ele foi criado para oferecer mais
um serviço para as áreas produto-
ras de conteúdo por meio de su-
gestões de pautas para matérias jor-
nalísticas. A equipe da Gerência de
Acervo atende aos pedidos de pes-
quisa: basta enviar um e-mail para
c e n t r a l d e p e s q u i s a s
@ebc.com.br.

ve

ve

Foto: Mill.

Campeãs
Aconteceu no domingo dia 03
deste no Santa Rita Country
Clube o primeiro torneio de
tênis feminino e a dupla Eloah
Azevedo Nascimento e Ales-
sandra Magalhães sagraram-se
as primeiras campeãs. Foi um
torneio de superação para as
ganhadoras. Parabéns.

Foto: Acervo pessoal.

Foto:Acervo pessoal.
Foto:
Ériton Queles.

Outro fato histórico
do mês aconteceu no
dia 23: um brasileiro
mudou a história com
o primeiro voo de um
avião.  Santos-Du-
mont, há 115 anos,
deixou o mundo
boquiaberto
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Governo reabre Palácio da
Liberdade para visitação
DA AGÊNCIA MINAS

O Palácio da Liberdade, um
dos mais importantes espaços
culturais do Circuito Liberdade,
em Belo Horizonte, passará a re-
ceber visitantes novamente a
partir deste sábado (09). O anún-
cio foi feito na última segunda-
feira (04), em cerimônia nas de-
pendências do Palácio, com a pre-
sença do governador Romeu
Zema, do secretário de Estado de
Cultura e Turismo, Leônidas Oli-
veira, do presidente do Iepha -
Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico, Felipe Pires,
e de outras autoridades.

A solenidade marcou também
a expansão do Circuito Liberda-
de, com a inclusão de outros es-
paços, além do anúncio de ações
e projetos que serão colocados
em prática para fomentar o turis-
mo na área central de Belo Hori-
zonte, como o lançamento de
duas rotas turísticas do Circuito.

“É um prazer e uma felicida-
de estarmos assistindo ao sol
raiar, depois de 17 meses de tem-
pos sombrios e tristes, em que fi-
camos adoentados e muitos par-
tiram, infelizmente. Este momen-
to de reabertura do Palácio da
Liberdade está dentro desse
contexto. Temos agora essa re-
tomada do turismo e atividades
culturais. O Circuito Liberdade
se expande e sabemos que um
atrativo serve de complemento
a outros. E com as novas rotas
turísticas, como a de parques e
jardins, com 25 atrações, e a rota
da cozinha mineira, criada jun-
to com a Abrasel, temos a valo-
rização da cultura e da tradição
mineiras”, disse Romeu Zema.

Com a rota “Cozinha Minei-
ra”, bares e restaurantes, que ti-
veram um longo período difícil,
terão oportunidade de se recupe-
rar e gerar renda. “Estamos inici-
ando um círculo virtuoso, com
dignidade para o povo mineiro,
e isso passa pela geração de em-
pregos. Talvez nenhum estado
tenha tanto patrimônio para
mostrar aos visitantes como o
nosso”, destacou o governador.

O secretário Leônidas Olivei-
ra destacou o momento de cres-
cimento do turismo em Minas Ge-
rais, que o coloca na liderança di-
ante dos demais estados.

“Temos registrado cresci-
mento 10% acima da média na-
cional no volume de atividades
turísticas, de acordo com o
IBGE, com sucesso absoluto com
a atração de turistas de todo o
país. A reabertura do Palácio da
Liberdade, símbolo do patrimô-
nio mineiro, e a expansão do
Circuito Liberdade, estão entre
os primeiros passos para a in-
ternacionalização de Belo Ho-
rizonte e de Minas Gerais. Des-
taco também o Via Liberdade, em
que o Circuito Liberdade tem
papel central. Com este projeto,
vamos comemorar os 200 anos
da independência do Brasil, por
meio de rota na BR 040 em que
temos, neste eixo, nove patrimô-
nios culturais da Humanidade,
mais de 100 cidades tombadas,
26 parques, e uma infinidade de
cachoeiras. Fechamos acordo
com Goiás, Rio de Janeiro e Dis-
trito Federal para criar a Via li-
berdade, da qual Belo Horizon-
te será o centro. Hoje, o local e o
global conversam, e é motivo de
muito orgulho sermos mineiros
neste momento”, enfatizou o se-
cretário.

As visitações ao Palácio po-
derão ser feitas apenas nos fins
de semana neste primeiro momen-
to, e vão ocorrer em grupos redu-
zidos de até 12 pessoas, em blo-
cos de horários, sendo: 10h, 11h,
13h, 14h e 15h. As visitas têm du-
ração estimada de 40 minutos e,
entre uma e outra, haverá inter-
valo para limpeza e higienização
de todo o ambiente. Os jardins
do Palácio da Liberdade também
receberão visitantes. Nesse caso,
serão dois grupos com 15 pesso-
as, nos horários de 10h15 e
13h15. O agendamento poderá ser
feito pela plataforma Sympla.

A reabertura do Palácio da Li-
berdade para visitação traz ainda
uma grande novidade: a parceria
entre a Appa – Arte e Cultura e o
Iepha - Instituto Estadual do Pa-
trimônio Histórico e Artístico  com
a Copasa, que será a patrocinado-
ra Máster do Palácio da Liberda-
de. Será investido o valor aproxi-
mado de 1,5 milhão de reais em
ações educativas, voltadas a cri-
anças e adolescentes, e de pro-
moção do patrimônio cultural. veve

A partir da esq., Giácomo Constanti (representante do prefeito municipal), Ronaldo Carvalho - novo presidente da Alca,
José Antônio Justino Ribeiro - presidente que deixa o cargo e José Francisco Rezek - membro correspondente da Academia.

Destino Minas
Gerais é destaque
em evento de Tu-
rismo de Negócios

Minas Gerais é rota de desta-
que durante a realização da 48.a
Abav Expo & Collab. A feira, ini-
ciada na última quarta-feira (06),
em Fortaleza (CE), em formato hí-
brido, é um dos maiores e mais
importantes eventos de turismo
de negócios na América Latina e
reúne representantes de diferen-
tes segmentos do trade turísti-
co. Neste ano, a Secult - Secreta-
ria de Estado de Cultura e Turis-
mo terá um estande próprio, para
apresentar aos participantes o
“Destino Minas Gerais” e as ini-
ciativas do programa de apoio à
comercialização de destinos, o
Minas Recebe, coordenado pela
pasta, além de trocar experiênci-
as com outras entidades.

Com a retomada gradual das
atividades turísticas, Minas Ge-
rais tem se destacado como o prin-
cipal destino para turistas no país,
superando praias e outros rotei-
ros mais conhecidos. Em pesqui-
sa divulgada pelo IBGE, em agos-
to, o estado apresentou cresci-
mento de 19,7% nas atividades
do setor. O índice de Minas é o
maior entre todos os estados e o
Distrito Federal estando, também,
acima da média nacional, que teve
crescimento de 11,9% no perío-
do. Em relação à receita com tu-
rismo no mesmo período, os me-
ses de maio e junho, Minas Ge-
rais também apresentou o melhor
resultado entre os estados. As
atividades turísticas em terras
mineiras tiveram crescimento de
26% nestes meses, superior aos
resultados de outros estados,
como Santa Catarina (12,1%) e
Bahia (11,4%) e também ao resul-
tado nacional, que foi de 6,2%.

A tradição, a cultura, a cozi-
nha e o jeito único de seu povo
fazem de Minas Gerais um dos 10
destinos mais acolhedores do
mundo, segundo o ranking glo-
bal da premiação Traveller Revi-
ew Awards 2021 da plataforma de
reservas online Booking.com.
Esta é a primeira vez que uma lo-
calidade brasileira está presente
na lista das Regiões Mais Aco-
lhedoras no Mundo.

DA AGÊNCIA MINAS

ve

Academia de Letras tem nova diretoria
para os próximos dois anos
DA REPORTAGEM

A nova diretoria da Alca -
Academia de Letras, Ciências e
Artes de Santa Rita do Sapucaí
tomou posse no último dia 28 de
setembro em uma cerimônia dis-
creta na residência do novo pre-
sidente - acadêmico Ronaldo de
Azevedo Carvalho. Comparece-
ram à solenidade vários acadêmi-
cos e autoridades - Giácomo Hen-
rique Costanti representou o pre-
feito municipal Wander Wilson
Chaves. Ronaldo Carvalho tem 79
anos e é membro fundador da
Academia. Ele já ocupou a presi-
dência da Instituição por dois
mandatos: 1992-1993 e 1994-1995.
Em seu retorno à presidência
após 27 anos, Carvalho vai en-
contrar uma Academia renovada,
já que muitos da formação origi-
nal de 1985 já faleceram.

No início da cerimônia ocupa-
ram a mesa dos trabalhos o presi-
dente que deixa o cargo - acadê-
mico José Antônio Justino Ribei-
ro, o presidente empossado, Giá-
como Costanti e o acadêmico cor-
respondente José Francisco Re-
zek. O discurso de abertura foi fei-
to pelo presidente Justino Ribei-
ro. Em tom de despedida, Justino
fez um resumo e avaliação dos
dois mandatos em que esteve à
frente da Entidade (2018-2019 e

2020-2021). Durante sua presidên-
cia o acadêmico fez menção a en-
trada de novos acadêmicos e cha-
mou a atenção pelo fato de que
todas as 40 cadeiras de membros
efetivos estiveram ocupadas por
um período durante sua gestão. O
presidente que deixou o cargo
também falou das atividades de
extensão da Academia, fora das
solenidades. Caso dos painéis de
literatura, das sessões de cinema
e lançamentos de livros. José An-
tônio Justino Ribeiro comentou
também sobre as dificuldades que
a Academia passou em decorrên-
cia da pandemia. Em 2020, a Alca
não pode realizar nenhuma ses-
são solene. Ao final de sua expla-
nação, ele agradeceu a todos os
acadêmicos e desejou sorte ao
presidente que toma posse.

Na sequência, foi assinado o
Termo de Posse que registra ofi-
cialmente a transição das direto-
rias. Assinaram os titulares da di-
retoria que sai - Justino Ribeiro -
presidente, Evandro Carvalho da
Silva - primeiro secretário e  ndrea
Pedroni Falsarella - primeira te-
soureira; e os titulares da nova
diretoria - Ronaldo Carvalho - pre-
sidente, Patrícia Aparecida Vigi-
lato - primeira secretária  e Vladas
Urbanavícius Jr. - primeiro tesou-

reiro.   ndrea e Vladas não pude-
ram comparecer à solenidade e
vão assinar o termo posterior-
mente.

Ronaldo Carvalho em seu
discurso de posse lembrou, como
de costume em suas falas, da fun-
dação da Academia a 28 de se-
tembro de 1985. Como membro
fundador, esteve presente na
posse do primeiro presidente -
Cyro de Luna Dias Jr. (já faleci-
do) e falou da descrença dos pri-
meiros anos e das dificuldades
que a Alca enfrentou. Alguém na
solenidade inaugural da Acade-
mia disse ao acadêmico Elias Kal-
lás que a entidade não passava
da segunda reunião, lembrou Car-
valho deste episódio. Ronaldo
Carvalho também exibiu uma foto
em que cumprimenta sua mãe e
idealizadora da Instituição - aca-
dêmica Edméa Sodré de Azevedo
Carvalho (já falecida) e um docu-
mento produzido quando era pre-
feito municipal em que sugeria a
criação de uma academia de le-
tras na cidade, ainda nos anos de
1970. Ronaldo Carvalho cumpri-
mentou e parabenizou o ex-presi-
dente José Antônio Justino Ri-
beiro pela sua gestão. Ao final de
seu discurso chamou a atenção
da necessidade dos acadêmicos

de se fazerem presentes às reuni-
ões e desejou sorte aos demais
membros da nova diretoria que é
composta ainda pelos acadêmi-
cos Caio Nelson Vono de Azeve-
do - vice presidente, Maria Hele-
na Brusamolin - segunda secre-
tária, Décio de Almeida Azevedo
- segundo tesoureiro e Evandro
Carvalho - orador.

A Alca
A Alca foi criada em 1985, mas

não com o nome que leva hoje -
Academia de Letras, Ciências e
Artes de Santa Rita do Sapucaí.
Chamava-se Academia Santarri-
tense de Letras e compreendia 30
cadeiras. Em 2005, sob a presidên-
cia do acadêmico Ramón Villar
Paisal, a Academia passou por
profundas mudanças. Além da
mudança do nome, ela aumentou
o número de cadeiras para 40 e
criou a categoria de “membros
correspondentes” com 20 cadei-
ras para santa-ritenses que resi-
dam em outras cidades. Além dis-
so, também passou a permitir no-
mes ligados às artes e às ciências.
Com o falecimento do acadêmico
José Maria Silva e Souza, ocorrido
em março, a Alca conta atualmente
com 39 cadeiras ocupadas no qua-
dro de membros efetivos.

Foto: Evandro Carvalho.



6 OpiniãoO VALE DA
ELETRÔNICA

EDIÇÃO 1.299
09 DE OUTUBRO DE 2021

Arquivos d’O Vale da Eletrônica

Fundador - Rubens Francis-
co de Carvalho (in memoriam)
| diretor 2012 -2016 - Elias
Kallás (in memoriam) | Diretor
de redação e jornalista respon-
sável - Evandro Carvalho (Mtb
11.753) | CNPJ.: 28.164.156/
0001-27 | Endereço - Rua
Quintino Bocaiuva, 262. Cen-
tro. Santa Rita do Sapucaí (MG)
- CEP 37.540-000 | Telefones
- (35) 3471-5947 / (35)
9.8810-5947 | E-mail -
jornalvale@yahoo.com.br
www.facebook.com/jornalova-
ledaeletronica | Assinatura
anual Santa Rita do Sapucaí -
R$ 100,00 | Assinatura anual
outras cidades - R$ 140,00 |
Impresso na gráfica jornal
Mantiqueira, Poços de Caldas
(MG) | Tel.: (35) 3729-0007 |
Tiragem: 3.000 exemplares.
As opiniões expressas nos
artigos assinados não ne-
cessariamente correspon-
dem às opiniões do jornal.

Expediente Edição 1.298

Semana passada, o
jornal deu o destaque
principal de sua primeira
página à matéria produzi-
da pela assessoria de im-
prensa da Prefeitura Mu-
nicipal de Santa Rita do
Sapucaí. O projeto “Uma
Vila de Histórias” esteve
no bairro Vila Operápia e
promoveu cultura e diver-
são aos moradores, espe-
cialmente as crianças.
Outro destaque da edição
foi a coluna “Letras Mu-
sicais”, do crítico musical
Luís Fernando “Ted” Ber-
toloni. O texto abordou a
breve carreira do rocks-
tar Gram Parsons, faleci-
do em 1973. O editorial fez
pesadas críticas ao presi-
dente Jair Bolsonaro.

ve

ve

Edição 1.203, 12 de outubro de 2019.

Moradores da Nova Cidade são
protagonistas no FestCidade 2019

Santa Rita do Sapucaí não
para! FestCidade 2019, um domin-
go diferente na Nova Cidade. O
FestCidade é o resultado de di-
versas ações realizadas com a
participação direta dos morado-
res da Nova Cidade, que foram os
protagonistas responsáveis pela
organização, produção cultural e
mobilização do Festival através
do coletivo DiverCidade. Os pre-
parativos começaram em março e
também contou com o
envolvimento dos alunos da Es-

cola Municipal Dr. José Ribeiro de
Carvalho e de moradores que com
muito esmero conseguiram abor-
dar todos os pilares da secretaria
envolvida: Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo. Todas as atrações apre-
sentadas durante o Festival são
frutos das atividades e da cultura
local, locais e regionais e também
contaram com forte envolvimento
e comprometimento da escola do
bairro. Uma das ações foi o ‘Pimp
My Carroça’ com a a realização de
manutenção e reparos dos carri-

nhos dos catadores de coleta se-
letiva da cidade! E para fechar a
noite, pela primeira vez, a Prefeitu-
ra Municipal trouxe uma atração
de renome nacional para prestigiar
este movimento tão importante e
enriquecedor para a cidade e to-
dos os moradores! O festival foi
aberto ao publico e recebeu apro-
ximadamente 4.000 pessoas. Agra-
decemos a todos pelos esforços
de todos os envolvidos! *Fonte:
Assessoria de Imprensa da Prefei-
tura Municipal.“

Imagem da Semana
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A menos de um mês do leilão
do 5G, ainda restam dúvidas so-
bre a implantação da nova gera-
ção de internet móvel. A princi-
pal delas é quando o acesso à
tecnologia estará disponível a
todos os brasileiros. Outro pon-
to de atenção é quanto ao cum-
primento dos compromissos pre-
vistos no edital, como a obriga-
ção das operadoras de telefonia
de levar internet de qualidade às
escolas públicas. A licitação foi
tema de audiência pública, nesta
quinta-feira (07), na Comissão de
Ciência e Tecnologia (CCT) do
Senado Federal.

Na licitação, marcada para 04
de novembro, serão ofertadas
quatro faixas de radiofrequênci-
as: 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e
26 GHz. Essas faixas funcionam
como uma espécie de “rodovia no
ar”. Por esse caminho passam as
ondas eletromagnéticas respon-
sáveis pelas transmissões de TV,
rádio e internet. O que se preten-
de leiloar é o direito das operado-
ras de telefonia utilizarem essas
“rodovias” e oferecer serviços.

Segundo o senador Jean Paul
Prates (PT-RN) é preciso avaliar a
inclusão no edital de mecanismos
que assegurem o cumprimento
das metas de universalização.

“Temos a preocupação em
não aumentar o fosso social com
a implantação do 5G. Sabemos
dos benefícios dessa nova tecno-
logia, mas ela precisa alcançar,
democraticamente, todos e to-
das”, disse o senador.

O diretor de Infraestrutura
do TCU - Tribunal de Contas da
União, Paulo Sisnando de Ara-
újo, concordou. Segundo ele, a
implantação do 5G trás a opor-
tunidade de reduzir as desigual-
dades. “Hoje, 25% dos brasi-
leiros não têm acesso nem à in-
ternet. O importante é levar in-
ternet para todos os brasilei-
ros”, disse.

Rubens Caetano, do MCTI-
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações, reconheceu a di-
ficuldade da conectividade em

áreas rurais e afastadas do cen-
tro, mas ressaltou que o caráter
não arrecadatório do leilão garan-
tirá investimento em infraestrutu-
ra. O governo estima que o certa-
me arrecade 50 bilhões de reais,
10 bilhões vão para os cofres da
União e 40 bilhões seriam desti-
nados a investimentos. A tecno-
logia pode resultar em mais de 1
trilhão de investimentos. “O lei-
lão é predominantemente não
arrecadatório para induzir que
a concorrente vencedora do lei-
lão realize investimentos no
país”, assinalou.

Representante da Anatel, Nilo
Pasquali apontou o compromis-
so da agência com a ampliação
da cobertura da banda larga e re-
forçou que o desenho do leilão
vai garantir investimentos. “Esse
edital reflete essa preocupa-
ção”, disse.

Contrapartidas
A cobertura das escolas foi

incluída no edital após pressão
do Congresso. Segundo Jean
Paul, este é o momento de avali-
ar a inclusão de novas contra-
partidas que assegurem a apli-
cação da tecnologia no setor
público, como a oferta de tele-
medicina no interior, segurança
e transporte de passageiros.
“Este é o momento que o estado
tem para assegurar contrapar-
tidas. Não adianta apresentar
maravilhas do mundo privado
e acessíveis a poucas pessoas
se nós, neste momento, mesmo
ao custo de adiar o leilão, não
asseguramos os compromissos e
contrapartidas”, disse.

Entre outros compromissos,
as empresas vencedoras do lei-
lão deverão  atender áreas pouco
ou não servidas, como localida-
des e estradas, com tecnologia 4G
ou superior. A expectativa é que
o 5G começará a ser oferecido
pelas vencedoras do leilão até
julho de 2022. A tecnologia deve
estar disponível para grandes
centros urbanos como São Paulo
ainda em 2021. ve

ve ve

Na última segunda-feira (04)
o planeta desapareceu, ou pelo
menos sua projeção. Espelho que
não exatamente reflete com fide-
lidade a imagem original da hu-
manidade, ou boa parte dela. Por
uma tarde inteira, o que para a
velocidade e conexões pode ser
entendido como um século, cer-
ca de 2.5 bilhões de indivíduos
ficaram “incomunicáveis” em
todo o mundo. Por uma tarde que
será lembrada por muito tempo,
o ser em conexão ficou sem seu
reflexo, sem a imagem que melhor
o representa, sem as relações que
trafegam e que justificam a insti-
tuição deste mundo aparente. Ele
se deu conta do estupor que a
natureza e o mundo real podem
lhe causar - estas entidades do
passado ultrapassadas.

Os efeitos que o desapareci-
mento do mundo reflexo causa-
ram na psique digital de cada um
considera uma descarga de adre-
nalina em cada organismo; o que
na verdade pouco importa em se
tratando de entidades biológi-
cas. Para o capital (o modelo
hegemônico que não deu certo)

a ansiedade de cada um só é me-
dida nas cifras que a indústria
farmacêutica e o tráfico de dro-
gas ilícitas condenam a todos
com calmantes, psicotrópicos e
anfetaminas. Pouco importa a
saúde alheia, mas sim os dados
pessoais do indivíduo, imprescin-
díveis para as conexões, o tráfe-
go de informações, o e-commerce
e finalmente a sagração do con-
sumidor portátil - cooptado para
o mundo reflexo e de aparências,
o dispositivo móvel.

O homem que controla este
mundo virtual, de aparências,
apenas um único homem (!), pe-
diu desculpas pelo tropeço no
fio talvez desencapado. E pediu
desculpas para “algumas pesso-
as” que tiveram problemas de
acesso ou lentidão em suas re-
des. As palavras “monopólio” e
“cinismo” nunca tiveram tanta
força, transformando bilhões em
alguns quaisquer. O prejuízo,
calculam os especialistas de
plantão, foi da ordem de 7 bi-
lhões de dólares no bolso do
dono do triunvirato facebook-
whatsapp-instagram. O que de-

Pane transgressora EVANDRO CARVALHO

cididamente não deve fazer mui-
ta diferença para ele. O prejuí-
zo, proporcionalmente, foi mai-
or para quem depende desses
aplicativos para ganhar dinhei-
ro. Desde grandes movimenta-
ções de empresas maiores até os
pequenos negócios. Embora
goste de compartilhar os dados
pessoais de seus conectados, o
dono supremo destas redes não
é nada solidário em comparti-
lhar um pouco de sua fortuna
para seus “clientes” lesados.

Mas nem tudo é distopia. A
desconexão deste mundo refratá-
rio deixou muitos usuários sem
saber o que fazer, sem produzir,
sem trabalhar. E pode-se perce-
ber rostos estranhos olhando pe-
las janelas dos grandes prédios
espiando lá embaixo o bosque ou
a praça. Há quem desceu e que
sentiu o gás essencial aspirado e
limpo pelos pulmões que a abó-
bada atmosférica proporciona.
Permuta de nós, carbono em es-
sência, com a flora para a fotos-
síntese cotidiana - tarde de re-
descoberta. A natureza a seduzir
os corpos em movimento contra

o sedentarismo num footing de
improviso de uma segunda-feira
de assalto, sem compromisso, sem
pressa. A pane do sistema, liber-
tadora e inconsequente.

E dos que desceram, houve
ainda uma malta de abusados.
Gente disposta sempre que pode
para burlar o status quo, o esta-
blishment tecnológico. Seres
ainda viventes que simplesmen-
te aproveitaram o fim da tarde
para conversar uns com os ou-
tros. E pior: bate papo de ame-
nidades ou do absurdo das coi-
sas mais simples possíveis e de
como é possível se viver sem as
complexidades, sem as ambi-
ções, sem o consumo que este
mundo híbrido e cibernético sus-
cita. Quando as redes voltaram
no princípio da noite, o dia ha-
via terminado bem; preguiçoso,
generoso e sem cobrar ninguém.
Aos poucos as praças foram fi-
cando novamente vazias na es-
perança quem sabe de um novo
apagão e (porque não?) defini-
tivo.  *Evandro Carvalho é jor-
nalista profissional e editor do
jornal O Vale da Eletrônica.

O péssimo e desqualificado
Governo Federal em voga desde
janeiro de 2019 vai passar. Ali-
ás, já está passando! Mas os es-
tragos e os males causados pelo
bolsonarismo não terão volta.
Como escreveu o colega de pro-
fissão e jornalista Ricardo Kert-
zman em recente artigo publica-
do no tradicional jornal O Esta-
do de Minas, “o que uma vida
de amizade uniu, Bolsonaro (e o
seu bolsonarismo), em dois anos,
desuniu”. E vou além, não ape-
nas as relações de amizades fo-
ram comprometidas pelo turbi-
lhão que o país atravessa, desde
2013. As relações familiares tam-
bém foram comprometidas a um
ponto sem retorno.

As gerações contemporâneas
que vivem a reinvenção do inte-
gralismo no seio da sociedade
jamais se recuperarão do estupor
que o fascismo à brasileira cau-
sou nas relações afetivas no país.
Bolsonaro, um idiota colocado
no poder por milhões num mo-
mento de raiva da coletividade

nacional, foi apenas o instrumen-
to levado a cabo pelo sentimento
que sempre existiu e persistiu na
cabeça de uma minoria extrema-
mente racista, anti-povo e auto-
ritária que foi formada graças ao
nosso passado violento de explo-
ração escravagista. Quando Bol-
sonaro passar, e ele vai passar, o
movimento que lhe dá guarida
permanecerá ativo nos corações
e mentes de brasileiros que sem-
pre foram isso. E que espanta a
nós da pluralidade e ao mundo,
que assiste a truculência como
regra de governo.

As confraternizações de final
de ano, que já estavam compro-
metidas nos últimos anos em vir-
tude da pandemia, nunca mais
serão as mesmas. Será impossí-
vel sentar à mesa com bolsona-
ristas da família e amigos da fa-
mília para lembrar o nascimento
daquele que há dois mil anos foi
crucificado por defender um mun-
do mais justo e pregar a paz. Con-
fraternizar em nome de Jesus e
pela paz mundial só será possí-

Bolsonaro vai passar HUMBERTO AZEVEDO

vel se o brinde for feito para ex-
purgar para todo o sempre os
anos demoníacos que nós brasi-
leiros vivemos desde que o em-
buste que nos desgoverna foi elei-
to em outubro de 2018.

Bolsonaro e o bolsonarismo,
a exemplo do que aconteceu com
Hitler e o hitlerismo nazista na
Alemanha – e Mussolini com o
fascismo na Itália, só poderão ser
lembrados em museus e em aulas
de história onde são ensinados
os horrores que tais movimentos
legaram a sua gente e ao seu
povo. Mas isso, infelizmente, não
porá fim às ideias fascistas e na-
zistas nos corações e mentes da-
queles que ainda se dizem apoia-
dores e simpatizantes de um de-
mente, verdadeiro anti-Cristo dos
nossos dias. Esse legado em fa-
vor do ódio e do genocídio em
que 600 mil brasileiros já perde-
ram a vida por conta das ideias
mortíferas que são praticadas por
Bolsonaro e o seu bolsonarismo,
permanecerá existindo mesmo no
silêncio ou no humor infame.

O bolsonarismo que um dia
já foi chamado de malufismo,
ademarismo, rorizismo e  lacer-
dismo, dentre outros, passará, em
breve, a ter algum outro nome
de um político populista. Mas
até lá, ao contrário dos movi-
mentos irmãos que nunca che-
garam nem perto do inferno que
foi produzido pela vertente atu-
al, causará ainda muita divisão
e cisão entre amigos e, sobretu-
do, nas relações familiares. O
Brasil e os brasileiros só conse-
guirão superar os estragos cau-
sados por Bolsonaro daqui a 40
anos, quando as gerações vin-
douras não terão mais nexo com
as barbaridades e os crimes co-
metidos –e que foram e continu-
am sendo santificados pelas hor-
das fascistas de bolsonaristas.

A divisão no seio da socieda-
de pátria não se sucumbirá com o
fim de Bolsonaro. Ela permanece-
rá latente e até mesmo será ampli-
ada  *Humberto Azevedo é jorna-
lista e correspondente de O Vale
da Eletrônica em Brasília (DF).

ve

5G: debate aponta preocupação
com contrapartidas de operadoras
DA AGÊNCIA SENADO

Câmara aprova MP com programa
de crédito para empreendedores
DA AGÊNCIA CÂMARA

O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou nesta quin-
ta-feira (07) a Medida Provisória
1057/21, que reedita programa de
crédito pelo qual os bancos fa-
zem empréstimos sob seu risco
em troca de créditos presumidos
a serem usados para diminuir tri-
butos. O texto seguirá agora para
o Senado.

Foi aprovado o parecer do
relator, deputado Hugo Motta
(Republicanos-PB), que fez alte-
rações na versão do Executivo.
“O programa deve gerar até  48
bilhões de reais em crédito, não
há dúvida de que será importan-
te passo na retomada da econo-
mia”, disse. Houve acordo entre
todas as bancadas partidárias.

Conforme a MP, o Programa
de Estímulo ao Crédito (PEC) será
direcionado a microempreende-
dores individuais (MEI), a micro
e pequenas empresas e a produ-
tores rurais com faturamento até
4,8 milhões.

A iniciativa aprovada pelos
deputados é semelhante ao pro-
grama criado pela MP 992/20, que
não chegou a virar lei e tentava
estimular empréstimos para em-
presas com até 300 milhões de

receita bruta.
Dessa vez, a PEC pretende

estimular os bancos a empresta-
rem, até 31 de dezembro de 2021,
para micro e pequenos empresá-
rios. O faturamento será medido
pelas informações repassadas à
Receita Federal referentes ao
ano-calendário de 2020.

O CMN - Conselho Monetá-
rio Nacional regulamentou o
tema, determinando prazo mínimo
de pagamento da dívida em 24
meses, proibindo o enquadra-
mento no PEC de operações con-
tratadas no âmbito do Pronampe
- Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e do PGSC - Pro-
grama de Garantia aos Setores
Críticos .

A MP especifica ainda que os
empréstimos feitos pelos bancos
não contarão com qualquer ga-
rantia da União ou entidade pú-
blica, deverão ser feitas com re-
cursos captados pelos próprios
bancos e não poderão receber
recursos públicos, ainda que sob
a forma de equalização da taxa de
juros (pagamento da diferença
entre os juros de mercado e os
juros pagos pelo tomador).
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Sindvel homenageia destaques da
indústria com Comenda Sinhá Moreira
DA REDAÇÃO

Criada em 2011, pelo Sind-
vel - Sindicato das Indústrias de
Aparelhos Elétricos, Eletrôni-
cos e Similares do Vale da Ele-
trônica, a Comenda Sinhá Mo-
reira visa perpetuar a memória
de Luzia Rennó Moreira, atra-
vés do reconhecimento à con-
tribuição das pessoas e empre-
sas ao desenvolvimento tecno-
lógico, industrial, econômico e
social do Vale da Eletrônica, o
APL de eletroeletrônicos de
Santa Rita do Sapucaí (MG).

A Comenda é outorgada em
três categorias: “Personalidade
Ilustre”, que visa reconhecer um
cidadão(ã) ou entidade que envi-
dou esforços para o reconheci-
mento e o desenvolvimento do
Vale da Eletrônica como importan-
te polo gerador de tecnologia,
desenvolvimento e inovação do
país. O homenageado em 2021
será o secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico,
Fernando Passalio de Avelar, que
não mediu esforços, junto ao
Governo de Minas, para que San-
ta Rita do Sapucaí fosse reconhe-
cida como Parque Tecnológico
Aberto, status que foi conferido
ao município em janeiro deste
ano, com a entrega do certificado
de reconhecimento feita pelo pró-
prio governador Romeu Zema.

Na categoria “Indústria Ino-
vadora”, a homenageada será a
Amicus Inovações, empresa
que passou por todo o ciclo de
geração de empresas do Vale da
Eletrônica: nasceu e foi incuba-
da dentro de uma escola, mu-
dou-se para uma sede alugada,
ingressou no Condomínio Mu-
nicipal de Empresas, subsidia-
do pela Prefeitura Municipal, re-
cebeu um terreno cedido pelo
município e inaugurou sua sede
própria em 2021. Hoje a Amicus
é uma empresa de destaque no
mercado pet, presente em todo
o território nacional e exportan-
do para 11 países.

As empresas candidatas à
categoria Indústria Inovadora
em seus processos, produtos ou
serviços são submetidas a uma
avaliação por uma banca exami-
nadora composta pelos mem-

bros do Conselho Permanente da
Comenda  e especialistas convi-
dados (Sindvel/Associação In-
dustrial, ETE, Inatel, FAI, Se-
brae, Senai). A decisão final cabe
à banca, que identifica e escolhe
a indústria que melhor represen-
ta a inovação no Vale da Eletrô-
nica no corrente ano.

Também concorreram à Co-
menda Sinhá Moreira 2021, na
categoria Indústria Inovadora,
e por isso receberão certificados
de participação e reconhecimen-
to pela inovação praticada por

elas, as empresas CampoTech e
a Pixel TI.

Para a categoria “Empresa
com maior crescimento do núme-
ro de funcionários” a agraciada
será a Think Technologies, do
setor de telecomunicações e que
gerou 40 postos de trabalho no
período de agosto/2020 a julho/
2021. Importante destacar que
para esta categoria não são pre-
miadas empresas que já recebe-
ram a Comenda, como forma de
incentivar todas as empresas, de
todos os portes, a participarem

da premiação.
Uma novidade este ano é o

Concurso de redação sobre a
vida de Sinhá Moreira, que está
sendo realizado com o apoio da
Secretaria Municipal de Educa-
ção, em parceria com o Sindvel
e Associação Industrial. As três
melhores redações serão premi-
adas junto com a entrega das
Comendas.

A solenidade de outorga da
Comenda Sinhá Moreira 2021 será
realizada no dia 04 de dezembro.
*Fonte: Sindvel.

Vale da Eletrônica apresenta
inovações em Caxias do Sul
DA REDAÇÃO

Aconteceu esta semana em
Caxias do Sul (RS) a maior feira de
inovações e negócios da América
Latina, a 30.a Mercopar, evento
promovido pela Fiergs – Federa-
ção das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul  e Sebrae RS. A
Mercopar é um espaço de gera-
ção de relacionamentos, dissemi-
nação de conhecimento sobre ten-
dências da indústria e estímulo à
movimentação da economia.

Há 30 anos a Feira cumpre a
missão de aproximar empresas
nacionais e internacionais, co-
nectando pequenas, médias e
grandes organizações.

Além do showroom de expo-
sitores, a Feira contou com uma
programação paralela de summits
de inovação, salão e rodadas de
negócios, seminário de competi-
tividade e qualidade e fóruns de
debates sobre temas como ino-
vação digital, negócios em blo-
ckchain, inteligência comercial na
internacionalização e geração
distribuída.

Atento ao potencial do Par-
que Tecnológico de Santa Rita do
Sapucaí, o Sebrae articulou, atra-
vés da agência local do Vale da
Eletrônica, a participação de em-
presas locais no evento, repre-
sentadas pelo presidente do Sind-
vel e diretor da Alarmes Santa
Rita, Roberto de Souza Pinto.

Segundo Roberto de Souza
Pinto, “a Mercopar é uma feira
industrial que gera encontros de
negócios para toda a cadeia
produtiva da indústria, temos
fornecedores e compradores de
matéria prima, produtos, servi-
ços e soluções para diversas áre-
as, com diversas oportunidades
em gestão, software, eletroeletrô-
nica, metal-mecânica, prestação
de serviços, comércio. É uma fei-

ra multisetorial muito bem estru-
turada e que deve atrair cada
vez mais empresas de Santa Rita
do Sapucaí. As prefeituras do
Rio Grande do Sul participam
do evento com stands, as entida-
des ligadas à indústria estão to-
das aqui presentes. Para as pró-
ximas edições, vamos articular
para montar um stand coletivo
do Parque Tecnológico Aberto
de Santa Rita do Sapucaí, como
nós já fazemos nas feiras nacio-
nais e internacionais das quais
participamos”.

O presidente do Sindvel rela-
ta ainda que participou de um en-
contro de APL’s de Minas Gerais
e Rio Grande do Sul e desta reu-
nião surgiu a oportunidade de se
realizar, com o apoio do Sebrae,
um congresso de APL’s para pre-
parar uma pauta de demandas
para a alavancagem de negócios
entre Minas e Rio Grande. “O re-
sultado deste encontro será um
documento a ser encaminhado
aos governos estaduais, e fede-
ral, aproveitando a experiência
adquirida dos APLs organiza-
dos”, completa Roberto.

Para a analista do Sebrae Vale
da Eletrônica, Myrian Souza, “a
participação das empresas do
Vale da Eletrônica na feira Mer-
copar, em Caxias do Sul, traz
inúmeros benefícios de curto,
médio e longo prazo. Podemos
listar alguns, como o aumento
da visibilidade das empresas e
da nossa região em novos terri-
tórios, conexão entre exposito-
res e clientes, grande potencial
de geração de negócios, além de
terem acesso às tendências e ino-
vações do segmento, contribuin-
do significativamente para a re-
tomada da atividade industri-
al.” *Fonte: Sindvel.

ve

ve

Atento ao potencial do Parque Tecnoló-
gico, o Sebrae articulou, através da

agência local do Vale da Eletrônica, a
participação de empresas locais no

evento, representadas pelo presidente
do Sindvel  Roberto de Souza Pinto



8 EDIÇÃO 1.299
09 DE OUTUBRO DE 2021Câmara MunicipalO VALE DA

ELETRÔNICA

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 LO S  C O N T E Ú D O S  D E S TA P Á G I N A S Ã O  P R O D U Z I D O S  P E L A A S S E S S O R I A D E  C O M U N I C A Ç Ã O  D A C Â M A R A M U N I C I PA L

Reprodução da Ata no 2.056, Reunião Ordinária de 01.o de outubro de 2021.
Ata nº 2.056 – Ao primeiro (1º) dia do mês de outu-
bro de dois mil e vinte e um (2021), em sua sede
própria – o Paço Legislativo “Antônio Procópio da
Costa” – sito à Praça Expedicionário Maurício Ada-
mi, 22, reuniu-se ordinariamente à Câmara Munici-
pal, sob a presidência 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 aberto os trabalhos e
pediu a secretária da Mesa Diretora para fazer a
leitura da Ata da reunião anterior. Posta em discus-
são e votação, a Ata nº 2054/2021 foi aprovada por
unanimidade. Fazendo uso da palavra o senhor Pre-
sidente da Câmara, vereador Antônio Otávio Silvé-
rio da Cunha - ‘Longuinho’, assim se expressou:
“Neste momento, quero pedir a todos os Vereado-
res e a Vereadora que, em pé, permaneçam por um
minuto em silêncio, em solidariedade e pesar pelo
falecimento das seguintes pessoas: SRA. MARIA
DE LOURDES DE SOUZA, SR. CLÁUDIO NELHO
DOS SANTOS, mais conhecido como Kakau, SR.
JOSÉ VITOR DA SILVA, SRA. RITA HELENA DOS
SANTOS, SRA. MARIA ISABEL DUARTE SARET-
TI, SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDES,
SR. JOSÉ ROBERTO LOPES e SRA. CÉLIA TENÓ-
RIO DOS SANTOS. Que Deus conforte a sua famí-
lia e amigos neste momento tão difícil que estão
passando. Por favor, vamos fazer um minuto de si-
lêncio.” LEITURA E DESPACHO DO
EXPEDIENTE:Dando continuidade, o senhor pre-
sidente da Câmara, vereador Antônio Otávio Silvé-
rio da Cunha - ‘Longuinho’, solicitou a secretária
da Mesa Diretora para fazer a leitura dos seguintes
ofícios: “OFÍCIO Nº 127/2021/GAB, Santa Rita do
Sapucaí, 16 de setembro de 2021. Exmo. Sr. Antônio
Otávio Silvério da Cunha, Presidente da Câmara
Municipal, Nesta; Assunto: Encaminhamento (Faz);
Senhor Presidente,Permita-me primeiro cumprimen-
tar V. Exma. e registrar meus protestos de elevada
estima e distinta consideração.Encaminhamos o
Projeto de Lei nº 046/2021, de 15 de setembro de2021,
para apreciação e votação, em caráter urgente – ur-
gentíssimo, por esta egrégia Casa Legislativa. Sem
mais para o momento, colocamo-nos à disposição
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem ne-
cessários. Atenciosamente.Wander Wilson
Chaves,Prefeito Municipal. OFÍCIO Nº 128/2021/
GAB, Santa Rita do Sapucaí, 20 de setembro de
2021.Exmo. Sr. Antônio Otávio Silvério da Cunha,
Presidente da Câmara Municipal; Nesta; Assunto:
Encaminhamento (Faz); Senhor Presidente,Permita-
me primeiro cumprimentar V.Ex a . e registrar meus
protestos de elevada estima e distinta
consideração.Encaminhamos o Projeto de Lei Com-
plementar nº 005/2021 e o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 006/2021, de 26 de agosto de 2021, para
apreciação evotação, em caráter urgente – urgen-
tíssimo, por esta egrégia Casa Legislativa.Sem mais
para o momento, colocamo-nos à disposição para
quaisqueresclarecimentos que se fizerem
necessários.Atenciosamente.Wander Wilson Cha-
ves, Prefeito Municipal. OFÍCIO Nº 129/2021/GAB,
Santa Rita do Sapucaí, 20 de setembro de 2021.Exmo.
Sr. Antônio Otávio Silvério da Cunha, Presidente
da Câmara Municipal, Nesta, Assunto: Encaminha-
mento (Faz); Senhor Presidente,Permita-me primei-
ro cumprimentar V. Exma. e registrar meus protestos
de elevada estima e distinta
consideração.Encaminhamos o Projeto de Lei nº 045/
2021, de 03 de setembro de2021, para apreciação e
votação, em caráter urgente – urgentíssimo, por esta
egrégia CasaLegislativa. Sem mais para o momento,
colocamo-nos à disposição para quaisquer esclare-
cimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente.Wander Wilson Chaves,Prefeito
Municipal.” DELIBERAÇÃO SOBRE AS SEGUIN-
TES PROPOSITURAS: Antes de iniciar a tramita-
ção da Moção de Congratulações nº 10/2021, de
autoria dos Vereadores:Antônio Otávio Silvério da
Cunha (Longuinho), Pr. Flávio de Castro Barbosa,
Verª. Profª. Fabiana Santos Salgado, Verºs. Antônio
Eduardo da Costa (Toninho), Benedito Raimundo
Ribeiro (Dito Pistola), Carlos Henrique Magalhães,
Carlos Roberto Dias (Gato), Eduardo Henrique Ca-
pistrano Cunha Júnior (Duzinho), João Dionísio Sil-
vério, Manoel Messias Félix, Marcos Azevedo
Moreira (Tatinha), Reinaldo de Cássia Amaral (Gali-
nho) e Uiles Eduardo de Souza, para à Guarda Civil
Municipal de nossa cidade, pelos relevantes servi-
ços prestados à sociedade em seus 14 anos de ati-
vidades. O senhor Presidente da Câmara convidou
para ocupar seus lugares no Plenário as seguintes
autoridades:  Prefeito Municipal Profº. Wander Wil-
son Chaves, Cel. Daniel Paulino de Souza – Secre-
tário Municipal de Segurança Pública, Transporte,
Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana e o  GCM
Marcos Roberto Ramos - Comandante da Guarda
Civil Municipal. Dando prosseguimento o presiden-
te da Câmara, vereador Antônio Otávio Silvério da
Cunha - ‘Longuinho’, solicitou à secretária da Mesa
Diretora para fazer a leitura da Moção de Congratu-
lações nº 10/2021, com o seguinte teor: “MOÇÃO
DE CONGRATULAÇÕES Nº 10/2021.Exmo. Senhor-
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do
Sapucaí – MG.Os vereadores que subscrevem, apre-
sentam Moção de Congratulações objetivando pres-
tar o devido reconhecimento e homenagens da Câ-
mara Municipal de Santa Rita do Sapucaí (MG)à
Guarda Municipal de Santa Rita do Sapucaí, pelos
seus 14 anos de criação e excepcionais contribui-
ções à sociedade santa-ritense.A Guarda Civil Mu-
nicipal de Santa Rita do Sapucaí criada pela Lei 061/
2006, com previsão legal de 50 agentes
públicos.Formada pela Fundação Guimarães Rosa,
conta com 03 (três) estatutos que a regem e diferen-
ciam dos demais servidores, sendo: o Estatuto do
Servidor Público, a Lei Complementar 087/2014 e a
Lei Federal 13.022 (Estatuto Geral das Guardas
Municipais) que alterou a nomenclatura de Guarda
Municipal para Guarda Civil Municipal, garantindo
aos agentes poder de polícia, poder para fiscaliza-
ção do trânsito, poder de posturas e estética do

Município.Em 1º de setembro de 2021 a GM com-
pletou 14 anos de atividades com números expo-
nenciais de sua atuação. Ao longo de sua história,
registrou mais de 96.000 ocorrências diversas e mais
de 19.000 Boletins de perda de documentos.Logo
no início da GCM a corporação realizou resgates e
socorros dentro da cidade e na rodovia BR 459 em
apoio ao Pronto Atendimento Municipal e à Polícia
Rodoviária Federal, ajudou a salvar vidas e presen-
ciou óbitos em atuação na BR 459. Em 14 anos rea-
lizou transportes de pacientes nas diversas locali-
dades rurais, atuou contra incêndios em residênci-
as e em áreas de preservação permanente. Atuou
na fiscalização e manutenção do trânsito, no patru-
lhamento preventivos em todos os prédios públi-
cos e em todos os bairros. Executou intervenções
em locais de riscos e rondas escolares.Na pande-
mia do Covid 19 atuou com eficiência e profissiona-
lismo nas ações de fiscalizações, barreira sanitária e
ordenamento urbano. De grande relevância para a
corporação foi a ocorrência, neste ano de 2021, em
que os GCM’s Rosana Garcia e Daniel Floriano, sal-
varam um bebê de 02 meses afogando com leite
materno.A Guarda Civil Municipal foi constituída
com a missão precípua de vigilância e proteção do
patrimônio público municipal, histórico e cultural,
parques e jardins. Hoje com a nova Lei Federal
13.022 atua na preservação da vida, redução do
sofrimento e diminuição das perdas, uso progressi-
vo da força e patrulhamento preventivo para evitar
todo tipo de sinistros. A Lei federal veio confirmar o
Poder de Polícia Administrativa e Polícia de Trânsi-
to da GCM, visando garantir a manutenção da or-
dem e promover a segurança e as boas práticas de
cidadania, avaliando diariamente a necessidade de
melhorias para o patrulhamento preventivo.Por tudo
isso, constatou-se a necessidade da GCM se posi-
cionar fortemente nos locais públicos de sua com-
petência em caráter permanente, diuturno, afastan-
do as ameaças e possibilitando o uso e convivên-
cia por cidadãos e suas famílias.A Guarda Civil
Municipal realiza ações de cidadania com palestras
de trânsito e drogas em escolas diversas, realiza
presença em todos os eventos realizados dentro do
território do município de Santa Rita do Sapucaí.
Todos os eventos passam pela orientação e conhe-
cimento da GCM.As ações da Guarda Civil Munici-
pal muito contribuem com os demais órgãos de se-
gurança que atuam no município, pois a presença
efetiva, permanente, preventiva-ostensiva e proati-
va torna possível restaurar a ordem e a paz
social.Hoje como parte na segurança pública e no
sistema de defesa social a participação nas ações,
planejamento e na integração com todos os órgãos
se faz mais forte no artigo 144, parágrafo 8º da Cons-
tituição Federal que deixa claro que a responsabili-
dade na segurança pública é uma obrigação de to-
dos e assim estamos fazendo nosso papel constitu-
cional. Fato que até mesmo por entendimento e lei-
tura do Supremo Tribunal Federal (STF) que não se
tem o que negar, sendo segurança pública respon-
sabilidade da união, estados e municípios.Hoje, com
a criação do Sistema Único de Segurança Pública
(SUSP), fica expresso que as Guardas Civis Munici-
pais fazem segurança pública nos municípios onde
assim foram criadas, fazendo parte do rol seleto da
segurança pública e nas cidades brasileiras a qual
foram criadas, fazendo segurança pública na pre-
venção, no ordenamento urbano, posturas, estéti-
ca, fiscalizações diversas e fiscalização de trânsito
e nas ações de defesa civil municipal.Há 14 anos a
Guarda Civil Municipal de Santa Rita do Sapucaí,
caminha na vanguarda do sucesso.Assim, nada
mais justo que o Poder Legislativo de Santa Rita do
Sapucaí (MG) preste o devido reconhecimento e
homenagens à Guarda Municipal de Santa Rita do
Sapucaí, pelos seus 14 de criação e excepcionais
contribuições à sociedade santa-ritense.Pelo expos-
to, os vereadores autores da presente matéria, legí-
timos representantes do povo santa-ritense, elei-
tos democraticamente, requerem seja submetida à
aprovação do Plenário a presente Moção de Con-
gratulações, para que passe a expressar o reconhe-
cimento do Município de Santa Rita do Sapucaí
(MG)à Guarda Municipal de Santa Rita do
Sapucaí.Sala de Reuniões da Câmara Municipal, 23
de setembro de 2021.Antônio Otávio Silvério da
Cunha (Longuinho) – Presidente da Câmara, Pr. Flá-
vio de Castro Barbosa, Verª. Profª. Fabiana Santos
Salgado, Verºs. Antônio Eduardo da Costa (Toni-
nho), 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 Sou-
za. Profº. Wander Wilson Chaves – Prefeito Muni-
cipal.” Posta em discussão, a Moção de Congratu-
lações nº 10/2021, recebeu total apoio, reconheci-
mento e gratidão dos vereadores e da vereadora.
Posta em votação, a Moção de Congratulações nº
10/2021 foi aprovada por unanimidade. Neste mo-
mento o presidente da Câmara, Antônio Otávio Sil-
vério da Cunha (Longuinho), convidou todos os
Vereadores e a Vereadora para fazerem a entrega da
Moção de Congratulações e do Diploma ao GCM
Marcos Roberto Ramos - Comandante da Guarda
Civil Municipal. Em seguida o GCM Ramos, em
nome da Guarda Civil Municipal ocupou a Tribuna,
agradeceu a homenagem e o apoio desta Casa Le-
gislativa. Dando prosseguimento a pauta da Reu-
nião, o senhor Presidente da Câmara, Antônio Otá-
vio Silvério da Cunha (Longuinho), deu início à tra-
mitação da segunda homenagem. A segunda home-
nagem é para Defesa Civil de Santa Rita do Sapucaí
pelos seus 20 anos de atividades, relevantes ações
e excepcionais contribuições à sociedade santa-ri-
tense. Neste momento o senhor Presidente da Câ-
mara Convidou para ocupar seus lugares na Mesa
Diretora as seguintes autoridades e membros da
Defesa Civil: o Prefeito Municipal, Profº. Wander
Wilson Chaves,Cel. Daniel Paulino de Souza – Se-
cretário Municipal de Segurança Pública, Transpor-

te, Trânsito, Rodoviário e Mobilidade
Urbana,Secretário da Defesa Civil José Aquiles da
Silva, Agente da Defesa Civil Ildefonso Benedito
Luiz, Agente da Defesa Civil Marcelino Henrique
Ferrari de Oliveira, Agente da Defesa Civil Tiago
Magalhães Ribeiro de Souza, Agente da Defesa Ci-
vil Paulo Kallás Júnior,Agente da Defesa Civil Cle-
ber Costa da Silva,Agente da Defesa Civil Éder José
Ribeiro de Oliveira. O senhor Presidente da Câmara,
Antônio Otávio Silvério da Cunha - ‘Longuinho’,
comunicou ainda que, convidamos o Coordenador
da Defesa Civil Robledo Antônio de Martha, mas
devido a compromissos assumidos anteriormente
o senhor Robledo de Martha no pode estar presen-
te na reunião. O senhor Presidente da Câmara dei-
xou registrado os nossos agradecimentos ao se-
nhor Robledo de Martha que presta relevantes ser-
viços ao nosso Município. Dando prosseguimento
o presidente da Câmara, vereador Antônio Otávio
Silvério da Cunha - ‘Longuinho’, solicitou à secre-
tária da Mesa Diretora para fazer a leitura da Moção
de Congratulações nº 11/2021, com o seguinte teor:
“MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 11/
2021.Exmo. SenhorPresidente da Câmara Municipal
de Santa Rita do Sapucaí – MG.Os vereadores que
subscrevem, apresentam Moção de Congratulações
objetivando prestar o devido reconhecimento e
homenagens da Câmara Municipal de Santa Rita do
Sapucaí (MG)à Defesa Civil de Santa Rita do Sapu-
caí pelos seus 20 anos de atividades, relevantes
ações e excepcionais contribuições à sociedade
santa-ritense.A Defesa Civil do Município de Santa
Rita do Sapucaí, foi criada através da Lei nº 3.473/
2001 de 07 de fevereiro de 2001, portanto, aproxima-
damente um ano após a inundação que acometeu o
Município no ano 2.000.Devido a alguns ajustes
solicitados pela Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil, em 2009 foi reestruturada pela Lei nº 4.328/
2009.No ano de 2012, com a publicação da Lei Fede-
ral nº 12.608/2012 de 10 de abril de 2012, que insti-
tuiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e
criou o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil,
todos os Municípios foram orientados a criar, em
suas jurisdições, a Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil e o Conselho Municipal de
Proteção e Defesa Civil. E assim, através da Lei nº
5.327/2020 de 15 de setembro de 2020, houve tam-
bém a necessidade de nomear os membros para
compor a COMPDEC, ato que se deu através da
portaria nº 4.872/2021 de 18 de março de 2021.A
COMPDEC vem atuando em diversas frentes pres-
tando um serviço de grande relevância ao Municí-
pio de Santa Rita do Sapucaí, sem deixar de lado as
ações voltadas à Defesa Civil, que é a razão de sua
existência.Até o presente momento já foram regis-
tradas aproximadamente mais de 350 ações, sendo
estas, resumidas como a seguir:- Vistorias em imó-
veis residenciais, comerciais, industriais, muros;
quando estes oferecem riscos à população de um
modo geral, principalmente em épocas de chuvas;-
Captura de animais silvestres, répteis, aves; que
forem encontrados em locais fora de seus habitat’s
e estejam causando algum problema à população;-
Combate a incêndios em matas, pastagens, quadras
de lotes de terrenos, lotes de terrenos, imóveis de
um modo geral;- Apoio às relevantes ações da Guar-
da Civil Municipal;- Isolamento de ruas, quando
necessário, para reparos, eventos, dentre outros;-
Apoio à Polícia Rodoviária nas ocasiões em que há
acidentes na BR 459;- Os membros da Compdec
têm sido treinados anualmente por empresas cre-
denciadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, para
atuarem como brigadistas;- Apoio à população de
um modo geral em épocas de chuva;Os membros
da Compdec reciclam seus conhecimentos frequen-
tando os cursoselaborados pela CEDEC-MG.A Com-
pdec atende pelos números (35) 3473-0704 / 199; 24
horas por dia, o ano todo.Atualmente a Coordena-
doria Municipal de Proteção e Defesa Civil é com-
posta pelos seguintes membros/agentes:Robledo
Antônio de Martha – Coordenador;José Aquiles
da Silva – Secretário;Ildefonso Benedito Luiz - Se-
tor Técnico;Cléber Costa da Silva - Setor
Operacional;Marcelino Henrique Ferrari de Olivei-
ra - Setor Operacional;Tiago Magalhães Ribeiro de
Sousa - Setor Operacional; Paulo Kallás Júnior -
Setor Operacional.Assim, nada mais justo que o
Poder Legislativo de Santa Rita do Sapucaí (MG)
preste o devido reconhecimento e homenagens à
Defesa Civil de Santa Rita do Sapucaí pelos seus 20
anos de atividades, relevantes ações e excepcio-
nais contribuições à sociedade santa-ritense.Pelo
exposto, os vereadores autores da presente maté-
ria, legítimos representantes do povo santa-riten-
se, eleitos democraticamente, requerem seja sub-
metida à aprovação do Plenário a presente Moção
de Congratulações, para que passe a expressar o
reconhecimento do Município de Santa Rita do Sa-
pucaí (MG)à Defesa Civil de Santa Rita do
Sapucaí.Sala de Reuniões da Câmara Municipal, 23
de setembro de 2021.Antônio Otávio Silvério da
Cunha (Longuinho). Pr. Flávio de Castro Barbosa,
Verª. Profª. Fabiana Santos Salgado, Verºs. Antônio
Eduardo da Costa (Toninho), Benedito Raimundo
Ribeiro (Dito Pistola), Carlos Henrique Magalhães,
Carlos Roberto Dias (Gato), Eduardo Henrique Ca-
pistrano Cunha Júnior (Duzinho), João Dionísio Sil-
vério, Manoel Messias Félix, Marcos Azevedo
Moreira (Tatinha), Reinaldo de Cássia Amaral (Gali-
nho) e Uiles Eduardo de Souza. Profº. Wander Wil-
son Chaves – Prefeito Municipal.” Posta em dis-
cussão, a Moção de Congratulações nº 11/2021,
recebeu total apoio, reconhecimento e gratidão dos
vereadores e da vereadora. Posta em votação, a
Moção de Congratulações nº 11/2021 foi aprovada
por unanimidade. Neste momento o presidente da
Câmara, Antônio Otávio Silvério da Cunha (Lon-
guinho), convidou todos os Vereadores e a Verea-
dora para fazerem a entrega da Moção de Congra-
tulações e do Diploma aos  representantes da Defe-
sa Civil,  o Secretário José Aquiles da Silva e Ilde-
fonso Benedito Luiz, do Setor Técnico da entidade.

Os demais membros presentes na Sessão Ordinária
tiveram que se ausentar com urgência para atender
cocorrência de incêndio. A entrega de seus Diplo-
mas será reagendada para a Sessão Ordinária do
dia 04 de outubro de 2021. Em seguida o Secretário
José Aquiles, em nome da Defesa Civil Municipal
ocupou a Tribuna e agradeceu a homenagem e o
apoio desta Casa Legislativa. RECEBIMENTO DOS
SEGUINTES PROJETOS: 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 Complementar nº 005/2021
de 26/8/2021, de autoria do Prefeito Municipal,
que“Altera a Lei Complementar nº 116/2021, que
‘institui a Estrutura Organizacional do Município
de Santa Rita do Sapucaí e dá outras providênci-
as’”. Projeto de Lei Complementar nº 006/2021 de
26/8/2021, de autoria do Prefeito Municipal,
que“Altera a Lei Complementar nº 117/2021, de 18
de janeiro de 2021, que ‘institui o Plano de Cargos
e Salários dos servidores públicos do Município
de Santa Rita do Sapucaí e dá outras providênci-
as’”. Projeto de Lei nº 045/2021 de 03/09/2021, de
autoria do Prefeito Municipal, que"Autoriza a aber-
tura de Crédito Suplementar no Orçamento do Exer-
cício Financeiro de 2021."Projeto de Lei nº 046/
2021 de 15/09/2021, de autoria do Prefeito Munici-
pal, que“Dispõe sobre alterações na Lei Munici-
pal nº 5.388/2021, e dá outras providências”. Pos-
to em discussão e votação,  os Projetos de Lei
Complementares de números 005 e 006/2021, bem
como os Projetos de Lei de números 045 e 046/
2021, foram recebidos pelo Plenário por unanimi-
dade.  Em seguida, o senhor Presidente da Câma-
ra, comunicou a todos que, atendendo a solicita-
ção do senhor Prefeito Municipal, Profº. Wander
Wilson Chaves, gostaria de saber se os membros
da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação
estão de acordo em votar os Projetosde Lei Com-
plementar de números 005 e 006/2021, bem como
os Projetos de Lei de números 045 e 046/2021, nes-
ta mesma sessão. Os membros da Comissão de
Finanças, Justiça e Legislação informaram que es-
tavam aptos a emitirem o parecer sobre os mencio-
nados 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 acor-
do o senhor Presidente da Câmara, deu prossegui-
mento à pauta da reunião. Neste momento o Sr.
Presidente da Câmara, vereador Antônio Otávio
de Souza (Longuinho), convidou o Controlador
Interno da Prefeitura Municipal de Santa Rita do
Sapucaí para, na Tribuna, prestar esclarecimentos
acerca dos Projetos de Leis Complementares de
números 05 e 06/2021, respectivamente. O Contro-
lador expôs detalhes das matérias, tirou dúvidas
de todos os parlamentares e se colocou à disposi-
ção para esclarecimentos adicionais. VOTAÇÃO
DOS SEGUINTES PROJETOS:Dando prossegui-
mento a pauta da reunião o senhor presidente da
Câmara, Antônio Otávio Silvério da Cunha - ‘Lon-
guinho’, pediu a secretária da Mesa Diretora para
fazer a leitura dos pareceres emitidos pela Comis-
são de Finanças, Justiça e Legislação, sobre os
seguintes projetos: Projeto de Lei nº 045/2021 de
03/09/2021, de autoria do Prefeito Municipal,
que"Autoriza a abertura de Crédito Suplementar
no Orçamento do Exercício Financeiro de
2021."Projeto de Lei nº 046/2021 de 15/09/2021, de
autoria do Prefeito Municipal, que“Dispõe sobre
alterações na Lei Municipal nº 5.388/2021, e dá
outras providências”. Posto em discussão e vota-
ção, os Projetos de Lei de números: 045 e 046/
2021, foram aprovados por unanimidade. PRIMEI-
RA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES
PROJETOS:Dando prosseguimento à pauta da reu-
nião, o senhor Presidente da Câmara, Vereador An-
tônio Otávio Silvério da Cunha (Longuinho), pe-
diu a secretária da Mesa Diretora para fazer a leitu-
ra dos pareceres emitidos pela Comissão de Fi-
nanças, Justiça e Legislação sobres os seguintes
Projetos: Projeto de Lei Complementar nº 005/2021
de 26/8/2021, de autoria do Prefeito Municipal,
que“Altera a Lei Complementar nº 116/2021, que
‘institui a Estrutura Organizacional do Município
de Santa Rita do Sapucaí e dá outras providênci-
as’”. Projeto de Lei Complementar nº 006/2021 de
26/8/2021, de autoria do Prefeito Municipal,
que“Altera a Lei Complementar nº 117/2021, de 18
de janeiro de 2021, que ‘institui o Plano de Cargos
e Salários dos servidores públicos do Município
de Santa Rita do Sapucaí e dá outras providênci-
as’”. Posto em discussão e votação, os Projetos
de Lei Complementares de números nº 005 e 006/
2021 foram aprovados pelo Plenário por unanimi-
dade, em primeiro turno. PALAVRA FRANCA:Após
o encerramento da pauta regimental, o senhor pre-
sidente da Câmara, Vereador Antônio Otávio Silvé-
rio da Cunha (Longuinho), franqueou a palavra aos
senhores vereadores e vereadora.  É preciso deixar
registrado que TODOS os pronunciamentos profe-
ridos durante a reunião ficaram gravados fonogra-
ficamente 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 cumpri-
mento à Portaria nº 35/2013. Para constar, eu, João
Baptista de Faria, secretário geral da Câmara Mu-
nicipal, 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” - Presi-
dente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sa-
pucaí. Fabiana Santos Salgado - Secretária  da
Mesa Diretora. João Baptista de Faria - Secretá-
rio Geral da Câmara Municipal.


