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O trecho da Estrada Real, 
onde viveu e morreu a beata 
mineira Nhá Chica, agora, é 
rota turística de peregrinação. 
O percurso de 220 km vai de 
Tiradentes a São Lourenço, 
passando pelas cidades de 
Santa Cruz de Minas, São 
João del-Rei, Carrancas, Cru-
zília, Baependi, Caxambu e 
Soledade de Minas. A Rota 
Nhá Chica - Caminho das 
Virtudes é um projeto do Se-
brae Minas e será lançado 
nesta quinta-feira (22/8), em 
Baependi, no sul do estado. 
A cerimônia terá a presença 
dos presidentes do Sebrae 
Nacional, Carlos Melles e do 
Conselho Deliberativo do Se-
brae Minas, Roberto Simões. 
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Sebrae e Abrasel lançam 
cursos para empresários do 

setor de alimentação
O Sebrae e a Associação 

Brasileira de Bares e Restau-
rantes lançam, na próxima terça-
feira (13), uma ação voltada 
para empresários do segmento 
e potenciais empreendedores 
que tenham interesse em apri-
morar seus conhecimentos nas 
áreas de gestão de pessoas, 
gestão da empresa, qualidade 
e processos, projeto e gestão do 
produto. A parceria prevê o de-
senvolvimento de conteúdos que 
vão contemplar 30 diferentes 
temas, seguindo a metodologia 
de aprendizado rápido (Fast 
Learning), com o uso de vídeos 
de curta duração e e-books, que 
estarão disponíveis aos partici-
pantes, em plataforma online.

A escolha dos temas que 
serão tratados foi feita a partir 
de uma pesquisa realizada 

Virtudes atribuídas a beata mineira dão nome aos 11 trechos do 
percurso entre Tiradentes e São Lourenço

com 120 empresários de bares, 
restaurantes, cafés, padarias, 
lanchonetes, entre outros. Os 
vídeos e e-books vão abordar 
questões relacionadas aos prin-
cipais desafios enfrentados por 
empresários de todo o Brasil, 
como: os passos para abrir um 
negócio no setor de alimenta-
ção fora do lar, o mercado de 
delivery, a organização de sa-
lão e cozinha, entre outros. Os 
conteúdos buscam oferecer so-
luções rápidas e simples sobre 

esses temas, desenvolvendo 
nos empreendedores a capaci-
dade de resolverem problemas 
de forma proativa, autodidata, 
simples, rápida e gratuita.

O conteúdo Fast Learning 
será disponibilizado nas plata-
formas digitais do Sebrae e da 
Abrasel. Caso o interessado 
obtenha mais de 66% de apro-
veitamento nas avalições de 
todos os conteúdos de determi-
nado módulo, e preencher uma 
avaliação de conteúdo geral 

sobre o eixo de aprendizagem, 
terá direito a um certificado. As 
pessoas que se inscreverem 
nas plataformas devem contar 
também com um chat para es-
clarecimento de dúvidas.

Link da matéria: http://
www.agenciasebrae.com.
br/sites/asn/uf/NA/sebrae-e-
abrasel-lancam-cursos-pa-
ra-empresarios-do-setor-de-
alimentacao%2cb3a1f6767f77 
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os passageiros tenham mais 
conforto com a ampliação do 
terminal de passageiros - que 
vai dobrar de capacidade. O 
projeto executivo está em fase 
final de elaboração. O terminal 
vai ter a área ampliada em 
153%, passando dos atuais 
733 metros para 1.857 metros. 
Com a expansão, o Mário 
Ribeiro vai poder receber 1,5 
milhão de passageiros por ano 
- atualmente são 800 mil. (Jor-
nal O Norte- Montes Claros) 

 
Operação educativa

distribui antenas 
A Prefeitura de Divinópolis 

entrou na campanha para 
conscientizar a população so-
bre as linhas de cerol. Antenas 
corta linha foram distribuídas 
para os motociclistas durante 
a ação em conjunto nesta 
segunda-feira, 19, às 14h. A 
Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transporte (Settrans) 
faz a operação em conjunto 
com a Polícia Militar visando 
conscientizar sobre a linha de 
cerol, uma mistura de cola e vi-
dro utilizada para cortar linhas 
de outras pipas. As antenas 
são acessórios fundamentais 
de proteção. É um recurso 
bastante eficaz para prote-
ger o motociclista dos riscos 
oferecidos por linhas de cerol 
ou linhas chilenas. A antena 
tem um estilete na ponta para 
cortar a linha antes que ela al-
cance o motociclista. (Gazeta 
do Oeste- Divinópolis)

 
Tarifa de esgoto será

reduzida 
As contas de água que tive-

rem leitura a partir deste mês 
de agosto já vão chegar para 
os consumidores de Lagoa da 
Prata com redução de 25% na 
tarifa de esgoto, e sem a taxa 
de conservação de hidrôme-
tro. Isso significa, então, que 
a conta de uma pessoa que 
paga a tarifa mínima (con-
sumo de 0 a 15 mil litros) no 
valor de R$ 49,62 vai passar 
a ser de R$ 42,92. A tarifa que 
corresponde ao serviço de 
coleta e tratamento do esgoto 
da cidade é cobrada sobre o 
valor do consumo da água e, 
até então, era de 90%. De ago-
ra em diante, este percentual 
passa a ser 65%. A redução foi 
possível depois de um estudo 
de impacto econômico, que 
mostrou números positivos 
da gestão com arrecadação 
e gastos. (Jornal Cidade MG- 
Lagoa da Prata) 

 
Dia do Motociclista

é aprovado 
A Câmara de Vereadores 

de Manhuaçu promoveu reu-
nião ordinária, na noite da 
última quinta-feira, 15, em 
que aprovou diversos projetos 
de lei, projetos de resolução, 
moções, indicações e reque-
rimentos. Também recebeu 
a presença de dezenas de 
pessoas que acompanharam 
a sessão. Aprovado projeto 
de lei, de autoria do vereador 
Inspetor Juninho Linhares 
que institui o Dia Municipal 
do Motociclista no Município 
de Manhuaçu. Diversos mo-
tociclistas compareceram ao 
plenário para acompanhar a 
votação, agradeceram pela 
votação e falaram sobre o 
trabalho voluntário que o gru-
po faz e a importância dos 
encontros para Manhuaçu e 
região. (Jornal das Monta-
nhas- Manhuaçu)

Gerais

HC corta refeições de
plantonistas 

A partir desta segunda-
feira, 19, as refeições forne-
cidas gratuitamente aos tra-
balhadores assistenciais em 
regime de plantão do Hospital 
de Clínicas da UFTM vão ser 
cortadas, conforme informou 
a instituição. Segundo a nota 
emitida pelo HC UFTM, “a me-
dida atende a parecer jurídico 
emitido pela Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) para todos os hos-
pitais universitários federais, 
bem como a recomendação da 
Auditoria Interna do Hospital, 
fundamentada em jurispru-
dência do Tribunal Superior 
do Trabalho”. A justificativa 
utilizada para a decisão é a 
de proteção ao erário público. 
(Jornal da Manhã- Uberaba)

 
Ipatinga terá campanha

de Natal
A Associação Comercial, 

Industrial, Agropecuária e de 
Prestação de Serviços de 
Ipatinga (Aciapi) e a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Ipatinga lançaram a cam-
panha Natal Premiado 2019, 
considerada a maior campa-
nha promocional desenvolvida 
pelas entidades. O intuito é 
preparar o comércio até a 
chegada do Natal, data que é 
aguardada por muitos lojistas 
e empresários durante o ano. 
Nesta edição serão sorteados 
10 prêmios para os consumi-
dores, dentre eles, um Fiat 
Mobi Easy 0KM, 2 patinetes 
elétricos, 4 smart TV’s e 3 
smartphones. Além disso, para 
cada cupom sorteado, o co-
merciário que realizou a venda 
receberá R$ 150 em dinheiro. 
Já o responsável por vender 
para o ganhador do automóvel 
receberá R$ 400, em dinheiro. 
(Diário do Aço - Ipatinga)

 
Aplicativo de fretamento 

ganha adeptos
Uma nova modalidade 

de viagem intermunicipal e 
interestadual por aplicativo 
tem ganhado adesão dos juiz-
foranos. Com mais de 300 mil 
passageiros cadastrados e 
promessa de viagens de até 
60% mais baratas por meio 
de fretamento colaborativo, 
a empresa Buser oferece o 
serviço de transporte coletivo, 
partindo de Juiz de Fora, a 
Belo Horizonte ou São Paulo 
(SP). A primeira viagem na 
cidade ocorreu em 26 de 
abril deste ano, com destino 
à capital mineira. Apesar de 
estar atraindo novos usuários, 
o serviço, conhecido popu-
larmente como “Uber dos 
ônibus”, passa por imbróglio 
judicial, com uma ação em an-
damento no Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra o trans-
porte coletivo de passageiros 
intermediado por plataformas 
digitais e aplicativos. (Tribuna 
de Minas- Juiz de Fora) 

 
Ampliação do aeroporto 

está em fase final
Os montes-clarenses já 

contam com mais um voo que 
liga a cidade a Belo Horizonte 
desde o início deste mês. 
São agora cinco voos diários 
operados pela Azul fazendo a 
conexão da cidade com a ca-
pital mineira. O incremento foi 
possível graças à reforma feita 
na pista do Aeroporto Mário 
Ribeiro, entregue neste ano. E 
a expectativa agora é para que 
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Por Antonio Tuccílio

Como previsto, a reforma da 
Previdência foi aprovada na Câ-
mara dos Deputados. O próximo 
passo é do Senado, que tem a 
missão de votá-la em dois turnos 
ou sugerir alterações no texto. 
Neste segundo caso, o projeto 
voltaria para a Câmara. 

 A proposta passou por mu-
danças significativas até o mo-
mento. O relator – deputado 
federal Samuel Moreira (PSDB/
SP) – retirou pontos críticos 
do texto, como a proposta de 
aumento da idade mínima para 
aposentadoria conforme dados 
de expectativa de vida do bra-
sileiro – o que não faz sentido, 
considerando a desigualdade so-
cial – e as alterações na conces-
são do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), que diminuía 
para R$ 400 a ajuda paga pelo 
Instituto Nacional do Seguro So-

cial (INSS) a idosos e deficientes 
físicos de baixa renda. 

Apesar disso, ainda há uma sé-
rie de mudanças necessárias para 
não prejudicar os trabalhadores. 

 O projeto ainda mantém a 
proposta de corte de 50% na 
pensão por morte, o que afeta-
rá drasticamente o orçamento 
das famílias, prejudicando os 
cônjuges viúvos. Também está 
mantida a proposta que proíbe 
acumular pensão por morte e 
aposentadoria, o que não é justo, 
considerando que os benefícios 
são distintos. 

 Outros dois pontos críticos 
são a proposta que aumenta em 
até 22% a contribuição previ-
denciária de servidores públicos 
– que já é chamada por muitos 
de confisco institucionalizado – 
e a proposta que corta 40% do 
benefício dos aposentados por in-
validez, um verdadeiro ataque ao 
trabalhador bem na hora em que 

ele se sente mais necessitado.
 O Senado poderá sugerir 

artigos novos. Seria bom constar 
no projeto um artigo que proíbe 
o uso de recursos financeiros 
da Previdência Social para ou-
tros fins a não ser o custeio das 
aposentadorias e pensões, como 
ocorre com a Desvinculação de 
Receitas da União (DRU).

 Também é uma ótima oportu-
nidade para o Senado lembrar do 
servidor aposentado, que contri-
bui com a Previdência apesar de 
já não estar na ativa. O correto 
seria haver isenção gradual da 
contribuição previdenciária, esti-
pulando a prioridade por idades: 
61 anos (20%), 62 anos (40%), 
63 anos (60%), 64 anos (80%), 
65 anos (100%). 

 Seria benéfico, também, pro-
por a criação de conselhos com 
a participação de trabalhadores e 
servidores – ativos, aposentados 
e pensionistas – na gestão da 

nova Previdência, paritariamente 
com os governos Federal, Esta-
duais e Municipais, bem como 
na fiscalização dos recursos 
financeiros.

 E, para finalizar, o governo 
deveria manter a regra atual da 
aposentadoria voluntária – 60 
anos de idade mínima e 35 anos 
de contribuição (se homem) e 55 
anos de idade e 30 anos de con-
tribuição (se mulher), para quem 
já está no sistema, respeitando 
a segurança jurídica e o direito 
adquirido.

 A reforma é inevitável. Lutar 
contra ela é perda de tempo, 
mas ajustá-la é possível. Neste 
momento, cabe aos senadores 
corrigir os pontos falhos da pro-
posta. Já aos brasileiros cabe a 
responsabilidade de cobrá-los 
para que isso ocorra.

Rodolfo Vieira - Presidente 
da Confederação Nacional dos 
Servidores Públicos (CNSP)

Cemig tem resultado 
excepcional no semestre e 

anuncia novos investimentos
O presidente da Cemig, Cle-

dorvino Belini, anunciou, nesta 
sexta-feira (16/8), durante coletiva 
em São Paulo, o lucro líquido de R$ 
2,9 bilhões, registrado no primeiro 
semestre deste ano. O resultado, 
o maior da história da empresa em 
um semestre, já reflete as medidas 
adotadas pela atual diretoria da 
companhia. Desde que assumiu a 
presidência, em fevereiro passado, 
Belini vem implementando diversas 
medidas com a reestruturação da 
organização da empresa, aumento 
da eficiência e da produtividade e 
redução das despesas. 

A economia prevista permitirá 
que a Cemig Distribuição realize, 
nos próximos quatro anos, um 
investimento adicional de R$ 1,2 
bilhão na modernização do sis-
tema elétrico e no aumento da 
disponibilidade de carga na rede 
de distribuição de energia que 

atende o estado de Minas Gerais. 
Até 2022, a previsão é de que serão 
investidos R$ 6,2 bilhões, em sua 
área de concessão. Na Geração e 
Transmissão, a Cemig prevê inves-
timentos de R$ 1,9 bilhão. 

O presidente explicou que os 
recursos aprovados visam recu-
perar parte do tempo perdido pela 
empresa, que, nos últimos anos, 
deixou de realizar os investimen-
tos necessários para a expansão 
e manutenção da infraestrutura 
de redes e para levar eletricidade 
a todos os consumidores. “Além 
disso”, complementou, “a Cemig 
possui diversos investimentos que 
não estão no seu core business ou 
não são rentáveis, que fazem parte 
do plano de desinvestimentos”. 

Até 2022, serão implantadas 
80 novas subestações (com capa-
cidade suficiente para atender 1,5 
milhão de novos clientes, equiva-

lente a uma cidade do porte de Belo 
Horizonte) e construídos 2,6 mil qui-
lômetros de linhas de distribuição. 

Reestruturação 
No início deste mês, a Cemig 

anunciou a maior reestruturação 
organizacional de sua história, com 
a redução de um quarto dos cargos 
de superintendência e gerência e 
a renovação de 42% das posições 
de liderança. Os ocupantes desses 
cargos foram remanejados para 
outras funções. A empresa também 
anunciou um programa específico 
de desligamento voluntário para 
esses funcionários. 

A reestruturação organizacional 
é resultado de um estudo desenvol-
vido nos últimos meses, apoiado 
por uma das maiores consultorias 
empresariais do mundo, e trará mu-
danças significativas para a gestão 
da Cemig. O objetivo é também 
melhorar ainda mais o atendimento 

ao cliente externo, que está sendo 
considerado como prioridade má-
xima pela companhia. 

Este ano, houve ainda a re-
dução de 602 empregados que 
aderiram ao Plano de Desligamento 
Voluntário Programado, lançado 
pela empresa, e a contratação de 
111 novos eletricistas, técnicos e 
engenheiros aprovados em con-
curso para aprimorar os serviços 
das áreas operacionais. Na alta 
administração, o número de direto-
rias diminuiu de 11 para 7, além de 
expressiva redução do Conselho de 
Administração e assessores. 

“Essas mudanças adequam o 
quadro funcional ao benchmark 
do mercado e também encurtam 
as distâncias entre os líderes e 
os profissionais, proporcionando 
maior fluidez no processo decisório 
e interação entre as diversas áre-
as”, acrescentou Belini.

Processo n° 100/2019 - Cre-
denciamento n° 006/2019
O presente Chamamento 

Público tem por objetivo o cre-
denciamento de profissionais da 
área de saúde (pessoas físicas 
ou Jurídicas) para atendimento 
suplementar/complementar 
na forma de plantões, consul-
tas medicas especializadas, 
procedimentos hospitalares e 
ambulatoriais. Data para Cre-
denciamento a partir da data de 
sua publicação até 13/09/2019. 
Informações: licitacao@andre-
landia.mg.gov.br ou (35) 3325-
1432. Elane de P. Carvalho 
– Presidente CPL - Andrelândia-
MG, 19/08/2019.

 
Aviso de Licitação

Processo Administrativo nº 
101/2019 na Modalidade Pre-
gão Presencial n° 056/2019. 
Registro de preços para aqui-
sições de medicamentos com 
registro, para a Farmácia Bá-

sica do Município de Andrelân-
dia. Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 02/09/2019, 
Horário: 08:00 hs para cre-
denciamento e entrega de 
envelopes. Informações: licita-
cao@andrelandia.mg.gov.br ou 
(35)3325-1432. Pregoeira: Aline 
de Almeida Rizzi. Andrelândia-
MG, 19/08/2019.

 
PROCESSO 102/2019 – PRE-
GÃO PRESENCIAL 057/2019

Registro de Preços para 
contratações de microempre-
sas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas para aqui-
sições de materiais de consumo 
para o desenvolvimento do 
PSF/PCAS/PSB. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 
03/09/2019, com início às 09:00 
horas. Informações e-mail licita-
cao@andrelandia.mg.gov.br ou 
Tel.: (035) 3325-1432. Pregoei-
ra: Aline de Almeida Rizzi- MG, 
19/08/2019.

Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

Presidente detalhou os planos da companhia, nesta sexta-feira 
(16/8), em evento na capital paulista
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São Lourenço

Minas Gerais ganha rota de 
peregrinação em homenagem 

a Nhá Chica

O trecho da Estrada Real, 
onde viveu e morreu a beata 
mineira Nhá Chica, agora, é rota 
turística de peregrinação. O per-
curso de 220 km vai de Tiraden-
tes a São Lourenço, passando 
pelas cidades de Santa Cruz 
de Minas, São João del-Rei, 
Carrancas, Cruzília, Baependi, 
Caxambu e Soledade de Minas. 
A Rota Nhá Chica - Caminho 
das Virtudes é um projeto do 
Sebrae Minas e será lançado 
nesta quinta-feira (22/8), em 
Baependi, no sul do estado. A 
cerimônia terá a presença dos 
presidentes do Sebrae Nacio-
nal, Carlos Melles e do Con-
selho Deliberativo do Sebrae 
Minas, Roberto Simões. 

Analfabeta e filha de es-
crava, Francisca de Paula de 
Jesus, a Nhá Chica, nasceu 
em Santo Antônio do Rio das 
Mortes pequeno distrito de São 
João del-Rei. A beata viveu a 
maior parte da vida em Bae-
pendi, no Sul de Minas, onde 
dedicou-se aos mais necessi-
tados ficando conhecida como 
a “mãe dos pobres”. Desde a 
sua morte, em 14 de junho de 
1895, vários milagres e graças 
são atribuídos a ela.  Esses 
relatos de cura por intercessão 
sem explicação científica foram 
decisivos para a sua beatifica-
ção em 2013. 

Em devoção a Nhá Chi-
ca, anualmente, centenas de 
pessoas fazem peregrinação 
rumo a Baependi (cidade onde 
a religiosa morreu) em agrade-
cimento as graças alcançadas. 
A caminhada é por uma es-
trada de chão com paisagens 
exuberantes de cachoeiras, 
grutas, mirantes, serras e re-
presas, que inspiraram o Se-
brae Minas, em parceria com 
as prefeituras de nove cidades 
mineiras, a desenvolver um 
projeto de promoção turística 
regional em homenagem a 
beata mineira. 

O trabalho do Sebrae Minas 
de desenvolvimento da rota 
teve início há dois anos, com 
ações de governança, pes-
quisas e levantamentos dos 
atrativos turísticos e histórico-
cultural, roteirização e capaci-
tação dos meios de hospeda-
gem e de alimentação fora do 
lar da região. 

”Queremos que a Rota Nhá 
Chica – Caminho das Virtudes 
seja uma experiência de refle-
xão para turistas e devotos, e 
que ofereça uma infraestrutu-
ra adequada que estimule o 
aumento do fluxo turístico na 
região, e consequentemente, 
a ampliação das oportunida-
des para desenvolvimento dos 
pequenos negócios locais e a 
geração de emprego e renda 
para a população”, justifica o 
Superintendente do Sebrae 
Minas, Afonso Maria Rocha. 

Além de ser um passeio 
de fé e reflexão, passando 
por diversas capelas, igrejas 
e santuários, a rota desperta 
a atenção dos turistas pelos 
atrativos gastronômicos, na-

turais, de aventura e histórico-
culturais, podendo o trajeto ser 
feito a pé, de bicicleta, moto, 
cavalo ou carro. “A ideia é que 
hotéis, pousadas, bares, res-
taurantes localizados ao longo 
do percurso ofertem produtos 
e serviços de qualidade e 
que estejam preparados para 
serem pontos de acolhimento, 
oferecendo conforto e seguran-
ça aos peregrinos e turistas”, 
explica o Superintendente do 
Sebrae Minas. 

Vale lembrar que a cami-
nhada dura em média nove 
dias, em um ritmo aproximado 
de 20 km/dia, e pode ser feita 
em qualquer dos sentidos, 
tanto de Tiradentes a São 
Lourenço quanto de São Lou-
renço a Tiradentes.  O trajeto 
é dividido em 11 trechos, de 
11km a 30km cada percurso, 
que receberam os nomes 
das virtudes atribuídas à Nhá 
Chica: castidade, prudên-
cia, fé, humildade, fortaleza, 
justiça, pobreza, obediência, 
caridade, esperança e tem-
perança. 

Até o final do ano, a rota será 
sinalizada com placas e avisos 
sobre o significado das virtudes 

Virtudes atribuídas a beata mineira dão nome aos 11 trechos do 
percurso entre Tiradentes e São Lourenço

atribuídos a beata mineira. Ha-
verá ainda um site com todas as 
informações sobre o percurso 
e ainda um guia impresso que 
vai orientar turistas e peregrinos 
sobre as condições da caminha-
da em cada trecho, distância, 
tempo necessário, inclinação 
do terreno, equipamentos de 
segurança, serviços disponíveis 
nos municípios e estabeleci-
mentos para alimentação e 
hospedagem. 

Rota Nhá Chica - Caminho 
das Virtudes

• Caminho da Castidade: 
de Tiradentes, passando por 
Santa Cruz de Minas até São 
João del-Rei (11 km) 

• Caminho da Prudência: 
de São João del-Rei a Santo 
Antônio do Rio das Mortes 
Pequeno (11 km)

• Caminho da Fé: de Santo 
Antônio do Rio das Mortes 
Pequeno à São Sebastião da 
Vitória (16 km)

• Caminho da Humildade: 
de São Sebastião da Vitória à 

Caquende (22 km)

• Caminho da Fortaleza: 
de Caquende, passando por 
Capela do Saco até Carrancas 
(30 km)

• Caminho da Justiça: de 
Carrancas a Estação de Car-
rancas (15 km)

• Caminho da Pobreza: da 
Estação de Carrancas a Fazen-
da Traituba (20 km)

• Caminho da Obediência: 
da Fazenda Traituba à Cruzília 
(37 km)

• Caminho da Caridade: de 
Cruzília à Baependi (19 km)

• Caminho da Esperança: 
de Baependi passando por Ca-
xambu até Soledade de Minas 
(30 km)

• Caminho da Temperança: 
de Soledade de Minas à São 
Lourenço (15 km)

Assessoria de Imprensa do 
Sebrae Minas 

(31) 3379-9275 / 9271

DIVULGAÇÃO DA CHAMADA
 PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019

A Caixa Escolar Professor Mário Junqueira Ferraz 
vinculada à Escola Estadual Professor Mário Junqueira 
Ferraz torna pública a Chamada Pública nº 01/2019, para 
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricul-
tura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme 
§1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 
26/2013, alterada pela Resolução FNDE nº 04/2015 e Reso-
lução SEE nº 2.245/12 e suas alterações. RECEBIMENTOS 
DOS ENVELOPES: os envelopes deverão ser entregues 
à Caixa Escolar, no endereço supracitado, até às 9 horas 
do dia 03/09/2019. A ABERTURA DOS ENVELOPES: será 
no dia 04/09/2019, às 9 horas. LOCAL DE JULGAMENTO: 
Escola Estadual Professor Mário Junqueira Ferraz, Praça 
Frei Nazário Knabben, s/nº Bairro Nossa Senhora de Fá-
tima São Lourenço/MG.Email:escola.174181@educacao.
mg.gov.br.Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis no edital nº 001/2019, no mural da Escola 
Estadual Professor Mário Junqueira Ferraz.
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Defesa da liberdade de imprensa 
e combate à fake news marcam 
homenagem à ANJ no Senado 

“A ANJ, mesmo duramen-
te desafiada pela revolução 
da internet, não se descuida 
de sua nobre missão de 
zelar pela livre expressão, 
um dos pilares da demo-
cracia, além de valorizar o 
veículo jornal como instru-
mento de mediação entre 
os fatos e os destinatários 
das notícias, de promoção 
da educação e da cidada-
nia”, disse o senador Lasier 
Martins (Podemos-RS), que 
presidiu a sessão.

Marcelo Rech, presidente 
da ANJ, ressaltou o surgi-
mento da associação em 
pleno regime militar e disse 
que a missão da ANJ con-
tinua atual. Ele aproveitou 
para criticar a Medida Provi-
sória 892/2019, que desobri-
gou as empresas de capital 
aberto de publicarem balan-
ços em jornais. Segundo ele, 
o Brasil começa a entrar na 
lista de países que “usam 
instrumentos oficiais para 
retalhar veículos e intimidar 
a imprensa”.

“Por outras circunstân-
cias, distintas das que vigo-
ravam há quatro décadas, 
assiste-se em escala mun-
dial a um cerco à produção 
e difusão de informação 
profissionais e à pluralidade 

de opiniões”, disse.
Para o senador Randol-

fe Rodrigues (Rede-AP), 
é necessário reafirmar a 
liberdade de imprensa e de-
fender a imprensa livre. “Os 
primeiros sinais da morte de 
uma democracia são quan-
do a liberdade de expressão 
é coibida, as minorias são 
oprimidas e a imprensa é 
calada”, disse.

O presidente da Asso-
ciação Brasileira de Emis-
soras de Rádio e Televisão 
(Abert), Paulo Tonet Camar-
go, chamou a atenção para 

a credibilidade jornalística, 
construída pelo compro-
misso com a verdade. “Em 
tempos de mídias digitais e 
muitas vezes de fake news, 
nosso conteúdo tem cada 
vez mais a confiança da 
população. A credibilidade 
construída na busca cons-
tante da verdade é o que é 
o que diferencia jornalismo 
de fofoca online”, afirmou.

A exemplo de Rech e To-
net, o presidente da Asso-
ciação Nacional de Editores 
de Revistas (Aner), Rafael 
Menin Soriano, comentou 

sobre a necessidade de 
garantir que o regramento 
do setor de mídia seja ob-
servado por todas as em-
presas que atuam no setor. 
“As companhias de tec-
nologia são, não há mais 
como negar, mídia”, disse. 
“A simetria no tratamento 
às empresas de comunica-
ção é tema relevante a ser 
enfrentado pela sociedade 
brasileira, por meio de seus 
legítimos representantes 
[no Congresso Nacional]”.

Redação Portal IMPREN-
SA - 15/08/2019 19:10

A liberdade de expressão e de imprensa como essencial à demo-
cracia foi o tema central da homenagem aos 40 anos da Associa-

ção Nacional de Jornais (ANJ) promovida no Senado (15/08)
Crédito:Reprodução

Autonomia profissional, desemprego e 
tecnologia fazem multiplicar o número 
de MEIs criadas por minuto no Brasil

Start Ponto Com automatiza o 
processo de criação de plano de 

negócios de forma rápida, com 
baixo investimento

 ajudando empreendedores 
a viabilizarem boas ideias para a 

geração de renda
 
Contrastando com a estag-

nação dos números de vagas do 
mercado formal, estacionado na 
casa das dezenas de milhões de 
desempregados, a quantidade de 
empreendedores formais cresce 
por minuto no Brasil, com quase 
três novos registros a cada 60 
segundos, de acordo com o acom-
panhamento do governo federal 
via Portal do Empreendedor - MEI 
(Microempreendedor Individual). 
Tal dado é um retrato fiel do ama-
durecimento dos profissionais 
sobre a própria capacidade de 
geração de renda, tendo na tecno-
logia o amparo técnico necessário 
à autonomia de colocar em prática 
uma ideia.

Diante desse cenário que a 
solução de automatizar o processo 
de criação de plano de negócios 
da Start Ponto Com acompanha 
esse momento de fortalecimento 
do empreendedorismo no País. 
Tanto startups, quanto empresas 
tradicionais convergem na busca 
por uma ferramenta que de forma 
rápida e com baixo investimento, 
seja  capaz de validar ou não um 
negócio a partir das informações 
preenchidas pelos empreende-
dores,  principalmente dentro da 
realidade financeira de cada um. 
“A plataforma Start Ponto Com 
tem por finalidade tornar acessível 
o plano de negócios, cruzando 

com a base de dados de nossa 
solução as informações forneci-
das por quem quer empreender 
ou já possui um negócio e precisa 
detectar os ralos financeiros para 
seguir no mercado e crescer, mas 
não dispõe de capital suficiente 
para encomendar um trabalho nos 
moldes tradicionais”, explica um 
dos fundadores da startup, Alan 
Correia, especialista em Tecnolo-
gia da Informação (TI). 

Somente neste ano, quase 200 
ideias já foram estruturadas via 
Start Ponto Com, sendo que algu-
mas surgiram após a constatação 
de que o plano inicial era inviável. 
“Teve um projeto que hoje é uma 
casa de chá, mas originalmente 
seria uma escola infantil e que em 
quatro anos não se pagaria. Com 
o cruzamento de informações, 
a Start Ponto diagnosticou isso, 
evitando quatro anos de prejuízo 
que um empreendimento sem 
planejamento poderia causar”, 
exemplifica Correia. 

O respaldo tecnológico ali-
menta o apetite de boa parte dos 
microempreendedores individuais 
contabilizados pelo Portal do 
Empreendedor até o início deste 
mês, que  já beira 9 milhões de 
pessoas (8,7 milhões). Mais de 
1,5 milhão formalizou a atividade 
nos últimos 12 meses (em agos-
to de 2018 eram 7,2 milhões de 
MEIs). Para o também fundador 
e idealizador da Start Ponto Com, 
consultor de negócios Luiz Lima, 
a evolução desses números si-
naliza o aprimoramento de se 
empreender no Brasil e do modo 
de trabalhar. “A viabilidade de uma 
ideia de negócio passa por três 
etapas fundamentais: concepção 
da ideia, implantação do negócio 
e na análise dos resultados. Este 
cuidado é a base que só se obtém 
através do Plano de Negócio es-
truturado para apontar de forma 
direta e objetiva se tal negócio 
tem viabilidade ou não. O famoso 
“achismo” fica de fora”, defende. 

Ele reforça que a plataforma Start 
Ponto Com foi estruturada para 
mudar estatísticas históricas de 
que a cada 10 empresas abertas 
quase 7 fecham até o segundo 
ano de funcionamento. “Nossa 
missão principal é propiciar a um 
grupo cada vez maior de empre-
endedores e de MPEs  trilhem um 
caminho com um “norte” a seguir”, 
avalia Lima, que acumula 30 anos 
de experiência por órgãos de apoio 
a empresários como o Sebrae e o 
Fomento Paraná.

 
Autonomia profissional tam-

bém move fundadores da Start 
Ponto Com 

 
Luiz Lima e seus sócios, Alan 

Correia, Debora Vieira e Jéssica 
D’Azevedo reuniram por mais de 
três anos informações sobre como 
diversos tipos de empreendimentos 
funcionavam para desenvolver a 
plataforma. Cada um deles tem 
na valorização da autonomia pro-
fissional uma das grandes razões 
para desenvolver a Start Ponto 
Com. “Trabalhei com carteira assi-
nada dos 15 aos 21 anos de idade, 
sempre com TI, mas a rotina de 
cumprimento de horário, não fazia 
sentido. Hoje, dedico muito mais 
horas para a Start Ponto Com, mas 
é de um modo gratificante porque 
faço algo que considero relevante, 
entregar uma ferramenta que ajuda 
outros empreendedores a viabilizar 
produtos e serviços com menos ris-
co de investir mal o capital”, explica 
Correia. Com apenas 26 anos, ele 
ilustra bem a visão de todos sobre o 
futuro do trabalho e de como a Start 
Ponto Com quer se posicionar.

Empreendedorismo atual dispõe de soluções que mostram se o 
negócio dará certo


