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1º Fórum online multiprofissional 
da UFMG debate a autonomia da 
pessoa com Síndrome de Down

Em ação inédita, MOVE contrata 
estudo de Plano Diretor 

exclusivo para Monte Verde

Será realizado um Fórum Online Multiprofissional entre os dias 01 e 31 de março

Pela primeira vez, Monte 
Verde (MG) terá um estudo 
específico para compor a 
elaboração do Plano Diretor 
de Camanducaia (MG). Con-
tratado pela MOVE (Agên-
cia de Desenvolvimento de 
Monte Verde e Região), o 
trabalho tem como objetivo 
levantar as necessidades, 
bem como visões estraté-
gias econômicas, sociais, 
ambientais, urbanísticas e 
institucionais para que, por 
meio delas, sejam definidos 
os programas e projetos a se-
rem implantados na vila nas 
próximas duas décadas. 

De acordo com a presi-
dente da MOVE, Rebecca 
Wagner, a empresa SG 
Urbanismo Inteligente foi 
escolhida no segundo se-
mestre de 2020, logo após a 

Prefeitura de Camanducaia 
decidir elaborar um novo 
Plano Diretor - o documento 
está sendo executado pela 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). A 
expectativa é que o estudo 
de Monte Verde seja finali-
zado até meados de junho 
e, o Plano Diretor, até o final 
deste ano. “É um formato 
progressista e especial de 
trabalhar o desenvolvimento 
dessa região que já é reco-
nhecida por suas paisagens 
e ecoturismo, mas, que 
ainda assim, possui grande 
potencial de crescimento”, 
explica Rebecca. 

A MOVE integra o Con-
selho Gestor  do Plano 
Diretor do Município de 
Camanducaia, represen-
tando a sociedade civil, 

Para debater sobre a au-
tonomia da pessoa com Tris-
somia do 21 (Síndrome de 
Down) e a importância da 
UFMG como espaço para 
promoção da saúde, preven-
ção de agravos e novas pes-
quisas relacionadas ao tema, 
será realizado um Fórum 
Online Multiprofissional entre 
os dias 01 e 31 de março, às 
segundas e quartas-feiras, 
de 19h às 21h30, no canal do 
YouTube da rede 21 Conecta, 
apoiada pela Fundação Álva-
ro César. O evento é gratuito 
e aberto a todos, mas para 
participar é preciso se ins-
crever até a próxima sexta-

feira, 26, neste site.
De acordo com a pro-

fessora do Departamento 
de Enfermagem Materno 
Infantil e Saúde Pública 
da Escola de Enfermagem 
da UFMG, Delma Aurélia 
da Silva Simão, uma das 
organizadoras do evento, 
os cuidados à pessoa com 
essa trissomia devem ser 
norteados pelos pressu-
postos teóricos da clínica 
ampliada, da integralidade 
e do cuidado compartilhado, 
com vistas à humanização, 
autonomia e protagonismo 
dos sujeitos nas práticas de 
saúde. “A prática da clínica 

ampliada é transdisciplinar 
e considera a complexidade 
da vida do sujeito na qual 
se desenrola o processo de 
adoecimento, o cuidado, a 
reabilitação, a prevenção 
e a promoção da saúde. A 
realização desse evento, 
em parceria com a 21 Co-
necta, é para mostrarmos a 
importância da universidade 
na produção de conheci-
mento científico a respeito 
do tema e a necessidade 
de uma melhor preparação 
para receber esse público 
em escolas e Instituições de 
Ensino Superior”.

desde 12 de fevereiro. 
Desde setembro, a em-

presa de consultoria tem 
realizado ações, visitas e ofi-
cinas entre seus associados, 
convidados, representantes 

da MOVE e da Prefeitura 
para realizar o levantamento. 
Representantes da socieda-
de civil do distrito também 
são convidados a participar. 

Consultoria privada irá levantar as principais necessidades de
desenvolvimento sustentável do distrito para os próximos 20 anos
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Em ação inédita, MOVE contrata 
estudo de Plano Diretor exclusivo 

para Monte Verde
A partir da zero hora do dia 

27 de fevereiro, sábado, pas-
sam a vigorar as novas tari-
fas de pedágio da Rodovia 
Presidente Dutra, conforme 
autorização da Agência Na-
cional de Transportes Terres-
tres (ANTT). A deliberação 
número 61 que autoriza o 
reajuste e revisão da tarifa, 
foi publicada no Diário Oficial 
da União desta quarta-feira, 
dia 24/02/2021.

A tarifa a ser praticada a 
partir de 27/02/2021 para 
carros de passeio será al-
terada de R$ 15,20 para 
R$ 14,20, nas praças de 
pedágio de Moreira César, 
Itatiaia e Viúva Graça; de 
R$ 3,70 para R$ 3,50 nas 
praças de pedágio de Arujá, 
Guararema Norte e Guara-
rema Sul; e de R$ 6,70 para 
R$ 6,20 na praça de pedágio 
de Jacareí. 

Em 25 anos de concessão, 
a CCR NovaDutra realizou 
investimentos superiores a 
R$ 23 bilhões na moderni-
zação da rodovia, incluindo a 
realização de obras, aquisi-
ção de equipamentos, opera-
ção da rodovia e pagamento 
de impostos. Desde 2000, 
foram repassados mais de 
R$ 900 milhões em ISSQN 
(Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza) às 36 
cidades lindeira à rodovia. 

 Os recursos foram apli-
cados em melhorias ope-
racionais, modernização e 
conservação da via Dutra. 
Os investimentos englobam 
94,5 quilômetros de pistas 
marginais, 417,5 quilôme-
tros de muros de concreto, 
38 novas pontes e viadutos, 
recuperação de 153 pontes, 

107 viadutos, 50 passarelas 
e 21,9 milhões de m² de 
asfalto de pistas, trevos e 
acessos. 

As melhorias implantadas 
pela CCR NovaDutra salvam 
cada vez mais vidas. Desde 
o início da Concessão, o 
número de vítimas fatais na 
rodovia caiu 73%, conside-
rando o aumento do volume 
de tráfego no período.

Conheça os valores das 
tarifas que serão pratica-
das por praça de pedágio 
a partir do dia 27 de feve-

reiro:

Arujá (SP) - cobrança bidi-
recional - R$ 3,50 (*)

Guararema Norte (SP) - 
cobrança unidirecional - R$ 
3,50 (*);

Guararema Sul (SP) - co-
brança unidirecional - R$ 
3,50 (*);

Jacareí (SP) - cobrança 
bidirecional - R$ 6,20 (*).

Moreira César (Pindamo-
nhangaba - SP), Itatiaia (RJ) 
e Viúva Graça (Seropédica 
- RJ), cobrança bidirecional 
- R$ 14,20 (*).

R$ 3,10 (Jacareí) e R$ 
7,10 (Moreira César, Itatiaia 
e Viúva Graça).

Motocicletas pagarão, res-
pectivamente, R$ 1,75 (Arujá 
e Guararema), 

(*) para veículos comer-
ciais, a tarifa é multiplicada 
pelo número de eixos.

Pedágio da via 
Dutra terá novo 
valor a partir do 

dia 27 de fevereiro
Pela primeira vez, Monte 

Verde (MG) terá um estudo 
específ ico para compor a 
elaboração do Plano Diretor 
de Camanducaia (MG). Con-
tratado pela MOVE (Agência 
de Desenvolvimento de Monte 
Verde e Região), o trabalho 
tem como objetivo levantar as 
necessidades, bem como vi-
sões estratégias econômicas, 
sociais, ambientais, urbanísti-
cas e institucionais para que, 
por meio delas, sejam defini-
dos os programas e projetos a 
serem implantados na vila nas 
próximas duas décadas. 

De acordo com a presiden-
te da MOVE, Rebecca Wag-
ner, a empresa SG Urbanismo 
Inteligente foi escolhida no 
segundo semestre de 2020, 
logo após a Prefeitura de Ca-
manducaia decidir elaborar um 
novo Plano Diretor - o docu-
mento está sendo executado 
pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). A 
expectativa é que o estudo 
de Monte Verde seja finaliza-
do até meados de junho e, o 
Plano Diretor, até o final deste 

ano. “É um formato progres-
sista e especial de trabalhar o 
desenvolvimento dessa região 
que já é reconhecida por suas 
paisagens e ecoturismo, mas, 
que ainda assim, possui gran-
de potencial de crescimento”, 
explica Rebecca. 

A MOVE integra o Conse-
lho Gestor do Plano Diretor do 
Município de Camanducaia, re-
presentando a sociedade civil, 
desde 12 de fevereiro. 

Estudo participativo 
Desde setembro, a empre-

sa de consultoria tem realizado 
ações, visitas e oficinas entre 
seus associados, convidados, 

representantes da MOVE e 
da Prefeitura para realizar o 
levantamento. Representantes 
da sociedade civil do distrito 
também são convidados a 
participar. 

Daniel Caporale, sócio-di-
retor da SG Urbanismo Inteli-
gente, explica que a realização 
das oficinas permite uma me-
todologia inovadora e partici-
pativa com diferentes setores 
da comunidade. “Assim, vamos 
construindo o projeto com base 
na vivência que os habitantes 
têm, pois são eles que vivem 
aqui no dia a dia e conhecem 
a realidade do município. Esse 

levantamento tem a função de 
dar recomendações urbanísti-
cas, critérios urbanísticos, novo 
saneamento e novos projetos 
para amparar o Plano Diretor 
e garantir um bom desenvol-
vimento para Monte Verde”, 
disse. Caporale é arquiteto e 
urbanista, além de mestre em 
desenvolvimento sustentável 
com expertise em planejamen-
to urbanístico participativo. A 
empresa é de Canela (RS) e 
atua com projetos similares 
em outros estados brasileiros, 
além de outros países da Amé-
rica Latina, como Colômbia e 
Argentina. 

Segundo destino mais
acolhedor do Brasil 

Monte Verde foi considerado 
o segundo destino mais acolhe-
dor do Brasil, segundo ranking 
anual do site de hospedagens 
Booking.com, atrás somente 
de Penedo (RJ), e seguido de 
Fernando de Noronha (PE). 
Foram selecionados os dez 
destinos brasileiros com o maior 
percentual de propriedades que 
receberam avaliações positivas 
ao longo de 2020.

Consultoria privada irá levantar as principais necessidades de
desenvolvimento sustentável do distrito para os próximos 20 anos

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BAEPENDI/MG

Isaias Faria Pagliarini, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis desta Comarca de Baependi/MG, localizado na Av. 
Major José Izalino, 98, centro – Baependi/MG – CEP 37443-
000, na forma da Lei, etc....

Em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 6º, do Pro-
vimento Conjunto n.º 93/CGJ/2020, da Corregedoria Geral 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, e do artigo 213 da Lei 
Federal n.º 6.015/73, vem notificar a Senhora Maria da Glória 
de Faria Diniz e os herdeiros do Espólio de José Gomes de 
Faria, não encontrado(s) no(s) imóvel(is) confrontante(s) ao 
imóvel de propriedade de Nelson Rodrigues dos Santos e sua 
esposa Francisca Maciel dos Santos, localizado(s) no Município 
de Baependi/MG, denominado Faria, através de diligências ali 
efetuadas, para manifestar(em) em quinze (15) dias sobre a 
Escritura Pública Estremação lavrada em 30/09/2020, nas Notas 
do Cartório do 2.º Ofício da Comarca de Baependi/MG, no Livro 
242-N, fls. 103/105, apresentada neste Cartório por Nelson Ro-
drigues dos Santos e sua esposa Francisca Maciel dos Santos, 
de estremação de sua parcela e retificação da respectiva área 
do imóvel rural de que é co-proprietário, localizado no Município 
de Baependi/MG, denominado “Faria”, constante da Matrícula n.º 
15.178 deste Cartório, nos termos do referido Título. Decorridos 
o prazo de 15 dias após a publicação deste edital, não havendo 
impugnação, será efetivado registro do Título como se requer, 
com a anuência presumida do(s) confrontante(s) notificado(s). 
Baependi, 25/02/2021. O Oficial, Isaias Faria Pagliarini

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BAEPENDI/MG

Isaias Faria Pagliarini, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis desta Comarca de Baependi/MG, localizado na Av. 
Major José Izalino, 98, centro – Baependi/MG – CEP 37443-
000, na forma da Lei, etc....

Em cumprimento ao disposto no artigo 213, parágrafo 
3.º da Lei n.º 6.015/1973, com as alterações inseridas pela 
Lei n.º 10.931/2004, vem notificar o(s) Senhor(es) Joaquim 
Ribeiro de Ávila Leite, não encontrado(s) no(s) imóvel(is) 
confrontante(s) ao imóvel de propriedade de Amir Esau dos 
Santos e sua esposa Edvane Aparecida Ribeiro Santos, 
localizado(s) no Município de Baependi/MG, denominado 
Bugiu, assim como no endereço residencial informado, 
através de diligências ali efetuadas, para manifestar(em) em 
quinze (15) dias sobre pedido apresentado neste Cartório 
pelo(s) proprietário(s), Amir Esau dos Santos e sua esposa, 
de retificação de área de imóvel rural de sua propriedade, 
localizado no Município de Baependi/MG, denominado 
“Bugiu”, postulando que a área do imóvel, constante da 
Matrícula n.º 8.949 deste Cartório, em que consta que a 
mesma possui 30.00.00 ha., seja retificada para 48.19.08 
ha., nos termos do levantamento planimétrico apresentado. 
Decorridos o prazo de 15 dias após a publicação deste edital, 
não havendo impugnação, será efetivada a retificação como 
se requer, com a anuência presumida do(s) confrontante(s) 
notificado(s) (artigo 213, parágrafo 4.º da Lei 6.015). Bae-
pendi, 25/02/2021. O Oficial, Isaias Faria Pagliarini

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 033/2021, PRE-

GÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
A Prefeitura de Andrelândia, por 

intermédio de sua Pregoeira e Equi-
pe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação na modali-
dade Pregão Eletrônico, tipo Menor 
Preço por Item, em sessão pública 
eletrônica a partir das 09:00 horas 
(horário de Brasília- DF) do dia  
09/03/2021, através do site https://
www.bll.org.br/, destinado  a Regis-
tro de Preços para eventuais e futu-
ras aquisições de materiais descar-
táveis para a atender secretaria de 
educação. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no en-
dereço citado abaixo ou nos sites 
https://www.bll.org.br/ e também 

pelo site www.andrelandia.mg.gov.
br. Andrelândia, 24/02/2021. Aline 
Rizzi – Pregoeira.

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 034/2021 – PRE-
GÃO PRESENCIAL 014/2021

Registro de Preço para futuras e 
eventuais contratações de micro-
empresas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas prestação 
de serviços de lavagem simples e 
completa nos veículos, caminhões 
e maquinas da Prefeitura de Andre-
lândia – MG. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 09/03/2021, 
com início às 13:00 horas. Infor-
mações licitacao2@andrelandia.
mg.gov.br ou Tel.: (035) 3325-1432. 
Pregoeira: Aline Rizzi, Andrelândia 
– MG 24/02/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 035/2021, Pregão 

Pres. nº 015/2021
Registro de Preços para futura 

e eventual aquisição de materiais 
de construção (madeira roliça em 
eucalipto tratado) para atender 
à necessidade dos setores da 
Prefeitura Municipal. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 
11/03/2021, com início às 13:00 
horas. Informações licitacao2@an-
drelandia.mg.gov.br ou Tel.: (035) 
3325-1432. Pregoeira: Aline Rizzi 
-MG, 26/02/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 036/2021, PRE-

GÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
A Prefeitura de Andrelândia, 

por intermédio de sua Pregoeira 

e Equipede Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interes-
sados, querealizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo 
Menor Preçopor Item, em sessão 
pública eletrônica a partir das 09:00 
horas (horário de Brasília- DF) 
do dia  11/03/2021, através do 
site https://www.bll.org.br/, desti-
nado  a Registro de preços para 
eventuais e futuras aquisições de 
medicamentos, para abastecerem 
a Farmácia Básica do Município de 
Andrelandia (mandado judicial). O 
Edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no endereço citado 
abaixo ou nos sites https://www.
bll.org.br/ e também pelo site 
www.andrelandia.mg.gov.br. An-
drelândia, 26/02/2021. Aline Rizzi 
– Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
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Regional
1º Fórum online multiprofissional da 

UFMG debate a autonomia da pessoa com 
Síndrome de Down

Será realizado um Fórum Online Multiprofissional entre os dias 01 e 31 de março
Para debater sobre a 

autonomia da pessoa com 
Trissomia do 21 (Síndro-
me de Down) e a impor-
tância da UFMG como 
espaço para promoção 
da saúde, prevenção de 
agravos e novas pesqui-
sas relacionadas ao tema, 
será realizado um Fórum 
Online Multiprofissional 
entre os dias 01 e 31 de 
março, às segundas e 
quartas-feiras, de 19h às 
21h30, no canal do You-
Tube da rede 21 Conecta, 
apoiada pela Fundação 
Álvaro César. O evento é 
gratuito e aberto a todos, 
mas para participar é 
preciso se inscrever até 
a próxima sexta-feira, 26, 
neste site.

De acordo com a pro-
fessora do Departamento 
de Enfermagem Materno 
Infantil e Saúde Pública 
da Escola de Enfermagem 
da UFMG, Delma Aurélia 
da Silva Simão, uma das 
organizadoras do evento, 
os cuidados à pessoa com 
essa trissomia devem ser 
norteados pelos pressu-
postos teóricos da clínica 
ampliada, da integralidade 
e do cuidado comparti-
lhado, com vistas à hu-
manização, autonomia e 
protagonismo dos sujeitos 
nas práticas de saúde. “A 
prática da clínica ampliada 
é transdisciplinar e consi-
dera a complexidade da 
vida do sujeito na qual se 
desenrola o processo de 
adoecimento, o cuidado, a 
reabilitação, a prevenção 
e a promoção da saúde. A 

Gerais

realização desse evento, 
em parceria com a 21 Co-
necta, é para mostrarmos 
a importância da univer-
sidade na produção de 
conhecimento científico a 
respeito do tema e a ne-
cessidade de uma melhor 
preparação para receber 
esse público em escolas 
e Instituições de Ensino 
Superior”.

O Fórum Online, que já 
conta com mais de 400 ins-
critos, reunirá profissionais 
da UFMG, profissionais 
externos de referência 
na temática, instituições 
e associações atuantes 
na T21 e familiares. A 
programação inclui dis-
cussões sobre: Impacto 
do diagnóstico inesperado 
na família e na sociedade; 
Adaptação familiar e cui-

dados à criança com T21; 
A qualidade do sono e o 
impacto na autonomia; A 
fisioterapia como inter-
venção para a indepen-
dência nas atividades de 
mobilidade; Contribuição 
da fonoaudiologia do pro-
cesso de comunicação e 
alfabetização; Educação 
e Disciplina Positiva como 
Direitos, entre outros.

Dia Internacional da 
Síndrome de Down

Delma Simão lembra 
que em 2020, devido a 
pandemia da Covid-19, 
foi preciso adaptar as 
maneiras de conectar 
uns com os outros. Refle-
tindo sobre isso, a Down 
Syndrome Internat io-
nal (DSI) escolheu para 

2021 o tema ‘Conectar’ 
para Dia Internacional 
da Síndrome de Down, 
21 de março.

A Federação Brasi-
leira das Associações 
de Síndrome de Down 
Federação destaca, por 
sua vez, que a data é 
uma oportunidade anual 
única para a comunida-
de global da síndrome 
de Down se conectar 
ainda mais e ressalta a 
importância da conexão 
para compartilhar ideias, 
experiências e conheci-
mentos, capacitar uns 
aos outros para defen-
der direitos iguais para 
pessoas com síndrome 
de Down e a lcançar 
as principais partes in-
teressadas para gerar 
mudanças positivas.

Radicalização na proibição 
da venda de bebidas 

impõe Lei Seca em alguns 
municípios mineiros

Municípios mineiros estão radica-
lizando a proibição da venda de be-
bidas alcoólicas, impondo prejuízos 
a empreendedores e à população 
de forma geral. Há casos em que 
é vedada de forma completa essa 
comercialização, como em Araxá. 
Para a Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (FIEMG), a medida é 
antijurídica e inconstitucional. 

A proibição da venda de bebidas 
em bares e restaurantes foi uma 
atitude tomada, por diversos mu-
nicípios, no intuito de frear o risco 
de contaminação pelo novo corona-
vírus e controlar, desta maneira, a 
curva ascendente de casos, princi-
palmente durante a primeira onda 
de transmissão da doença. Agora, 
o enrijecimento da medida é visto 
como desproporcional pela FIEMG, 
por trazer danos à sociedade. “O 
consumo dos produtos, em casa, 
não pode ser considerado um risco 
para a população”, afirma o presi-
dente do Sindicato das Indústrias 
de Cerveja e Bebidas em Geral do 
Estado de Minas Gerais (SINDBE-
BIDAS), Mário Marques. 

O caso de Araxá é simbólico. A 
prefeitura municipal publicou, no 
último dia 16, o Decreto 110/2021 
que proíbe, pelo período de 15 dias, 
a venda de bebidas. A medida atinge 
não apenas bares e restaurantes, 
mas todos os estabelecimentos 
locais, aplicativos de entregas (deli-
very) e, também, a retirada no local, 
restringindo, dessa maneira, o direito 
do cidadão de consumir o produto 
em sua própria casa. Na prática, uma 
Lei Seca foi imposta no município. 

Em outras cidades, atitudes se-
melhantes foram tomadas, como 
em Camanducaia, em que foi im-
posto um toque de recolher, vigente 
das 23h às 6h. Já em Uberlândia, 
está vedada a venda de bebidas no 
período de 18h às 5h, de segunda a 
sexta-feira. Nos finais de semana, 
a medida tomada foi o fechamento 
total dos estabelecimentos. 

“O que está acontecendo pode 
abrir precedentes para outros muni-
cípios em todo o estado, acarretando 
um dano incalculável para o setor e 
para a sociedade”, afirma Marques. 
Ele alerta que outros municípios 
da região podem seguir o exemplo 
de Araxá. Desta maneira, decretos 
parecidos podem ser publicados por 
mais seis cidades: Perdizes, Tapira, 
Pedrinópolis, Santa Juliana, Ibiá, 
Campos Altos e Pratinha. 

Para o empresário, medidas de 
restrições rígidas como as tomadas 
nesses municípios, vão impactar, 
negativamente, toda a cadeia pro-
dutiva que gira em torno da fabrica-
ção, distribuição e comercialização 
de bebidas alcoólicas. “Todos serão 
atingidos: as indústrias de bebidas, 
os comerciantes, os supermerca-

dos, hotéis, bares e restaurantes, 
assim como quem atua na logística 
de entrega e distribuição”, reforça. 

O presidente do SINDBEBIDAS 
acrescenta que, além do impacto 
econômico, outra questão traz 
preocupação para as lideranças do 
setor é o risco da venda clandestina 
de bebidas. “Essa medida, que 
restringe a venda de bebidas alco-
ólicas até por meio de aplicativos 
de entregas e retiradas locais, pode 
tornar o produto, que é vendido 
legalmente no país, em algo ilícito, 
fomentando a venda ilegal e le-
vando também prejuízo aos cofres 
públicos”, ressalta Marques. 

Mário Marques ainda esclarece 
que a venda de bebidas representa 
4% do PIB nacional, sendo que o 
setor é o terceiro em arrecadação 
de ICMS, perdendo apenas para 
os setores petrolífero e automotivo. 
Na área de serviços, 70% de arre-
cadação é proveniente da venda 
de bebidas e em estabelecimentos 
como os bares, 95% da receita é 
fruto da venda de cerveja. “Será 
um prejuízo em cascata”, reforça 
o empresário, ponderando que 
entende a gravidade da situação 
sanitária, mas que estabelecer uma 
Lei Seca não é a solução. 

“O setor produtivo é sensível, 
compreende e apoia as medidas 
sanitárias que visam o controle da 
pandemia. Entretanto, a restrição da 
venda de bebidas, principalmente em 
estabelecimentos que fornecem para 
o consumo doméstico, como super-
mercados e aplicativos de entrega, 
não irá resolver a crise”, afirma o 
presidente do SINDBEBIDAS. 

A Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (FIEMG), em defesa 
dos interesses do setor produtivo e 
em apoio ao SINDBEBIDAS, con-
sidera as medidas que restringem 
a comercialização de bebidas nos 
municípios de Araxá, Patrocínio, 
Patos de Minas, Uberlândia, Ca-
manducaia e Santana do Riacho 
como desproporcional, antijurídica 
e inconstitucional. 

Para a Federação, a proibição, 
ainda que temporária, de comercia-
lização, distribuição e fornecimento 
de bebida alcoólica ofende grave-
mente princípios constitucionais, 
como o da Legalidade, da Liberdade 
de Trabalho, de Livre Iniciativa, 
de Propriedade Privada, da Livre 
Concorrência e dos direitos do con-
sumidor. “Ao impor restrições sobre 
as atividades industriais, o município 
de Araxá atenta contra a indústria de 
um modo geral, em especial a de 
bebidas, setor este indispensável e 
totalmente dependente do comércio 
para continuar gerando valor, empre-
gos e garantia de produtos para toda 
a cadeia produtiva”, afirma Flávio 
Roscoe, presidente da FIEMG.

Com apoio do Instituto MAHLE, ONG Gerando 
Falcões implementa projeto de desenvolvimento 

para profissionais de Educação
Projeto Reconhecendo-se Falcão oferece capacitação humanista para 60 professores e impacta mais de 1.600 

crianças e adolescentes moradoras de favelas e periferias
individualizada, favorecendo o 
resgate e o desenvolvimento 
de habilidades socioemocio-
nais nas crianças e jovens das 
favelas e periferias. 

“Educação muda o mundo, 
mas nós precisamos mudar 
a forma de educar. Na Ge-
rando Falcões, atuamos para 
mandar a desigualdade da 
favela para o museu e uma 
metodologia de educação 
que desenvolve competências 
socioemocionais também é 
fundamental para concluir 
esse objetivo. 

Essa parceria com o Instituto 
MAHLE é um marco para a 
educação na favela e dissemi-
nar esse ensino humanizado 
é uma ação direta de comba-
te à desigualdade”, destaca 
Leamestro, co-fundador da 
Gerando Falcões e reitor da 
Falcons University. 

Desde o in íc io  do ano, 
os educadores da Gerando 
Falcões estão tendo a opor-
tunidade de desenvolver e 
ampliar um olhar mais hu-
manizado sobre si mesmos e 
em relação a seus alunos, a 
partir das características da 
pedagogia Waldorf e alinha-
do com os pilares educacio-
nais da organização. 

O Projeto Reconhecendo-
se Falcão, viabilizado pelo 
apoio do Instituto MAHLE, 
parte do princípio de que os 
profissionais da educação 
devem primeiro olhar para si, 
para então olharem o próximo. 
Assim, a aprendizagem se tor-
na real, significativa e repleta 
de representatividade. Além 
disso, a iniciativa oferece as 
ferramentas necessárias para 
que o educador tenha um olhar 
e uma atuação humanizada e 

O projeto desenvolve-se por 
meio de palestras, atividades 
práticas, intervenções artís-
ticas, oficinas e workshops. 
Depois da internalização de 
conceitos e práticas por par-
te do educador, este trans-
forma-se em multiplicador, 

difundindo a relevância dos 
pilares educacionais da Ge-
rando Falcões e os valores 
da pedagogia Waldorf aos 
alunos, suas famílias e co-
munidades. 

“O projeto viabiliza, na prá-
tica, um dos ideais mais belos 

do processo educacional, que 
começa no professor para 
chegar aos alunos e destes 
a todos que os cercam”, 
d iz Oskar Kedor,  d i retor-
presidente do Instituto MAH-
LE. “É com orgulho que nos 
unimos à Gerando Falcões 
nesta jornada humanista que 
deverá trazer signif icado, 
consciência e protagonismo 
a todos os envolvidos neste 
processo transformador que 
é o aprendizado.” 

O projeto Reconhecendo-se 
Falcão é realizado na sede 
da Gerando Falcões, em Poá 
(SP), com extensão para todos 
os polos próprios da organi-
zação, sendo aplicado para 
cerca de 60 profissionais de 
Educação - entre professores, 
coordenadores, monitores, 
pedagogos e equipe psicosso-
cial - e impactando as vidas de 

aproximadamente 1.630 crian-
ças e adolescentes moradores 
de favelas e periferias. 

Sobre o Instituto Gerando 
Falcões 

A Gerando Falcões, insti-
tuição idealizada pelo empre-
endedor social Edu Lyra, é 
um ecossistema de desenvol-
vimento social que atua em 
rede para acelerar o poder de 
impacto de líderes de periferias 
de todo país que possuem um 
sonho em comum: colocar a 
desigualdade das favelas no 
museu. Seu foco são iniciativas 
transformadoras, capazes de 
gerar resultados de longo pra-
zo. Os projetos se baseiam em 
esporte e cultura para crianças 
e adolescentes, qualificação 
profissional para jovens e adul-
tos e geração de renda. 

Gerais
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