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Sentindo os impactos re-
sultantes da pandemia do 
Covid-19, o São Lourenço 
Convention & Visitors Bureau 
vem cotidianamente buscan-
do soluções para dar continui-
dade a suas ações culturais 
paralisadas desde março, 
sempre com a proposta de co-
nectar pessoas que queiram 
contribuir com nossa cidade 
e região e é neste cenário de 
distanciamento social que 
pela primeira vez ao longo 
de suas sete edições que o 
festival acontecerá por meio 
de transmissões on line. 

    Veja na página 10

 Páginas 04 e 05

São Lourenço Jazz & Blues 
realiza sua sétima edição On 

Line e Colaborativa

Enquanto o mercado auto-
motivo brasileiro ensaia uma 
reação após o profundo ba-
que causado pela pandemia 
da Covid-19, novos modelos 
continuam a chegar às con-
cessionárias – que em muitas 
cidades ainda têm limitações 
no funcionamento. Agora, é a 
Honda que traz a linha 2020 
do Civic Si, apresentada no 
Estados Unidos em agosto 
do ano passado. Em relação 
à nova geração, que desem-
barcou no Brasil em março 
de 2018, o cupê esportivo 
exibe poucas mudanças no 
design externo e interno, al-
guns aprimoramentos mecâ-
nicos e novos equipamentos 
de conforto e conveniência. 
Segundo a Honda, o novo 

Honda Civic Si 2020 chega ao 
Brasil com discretas mudanças 
visuais e novos equipamentos

Sobre Rodas

Si (sigla para Sport Injected) 
preserva os diferenciais que 
o tornaram um “objeto do 
desejo” para os amantes dos 

esportivos, como o design 
de cupê e o comportamento 
dinâmico e a performance su-
periores, aliados à sensação 

de controle proporcionada 
pela transmissão manual de 
6 velocidades. 
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COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE SÃO VICENTE DE MINAS 
LTDA - COOASAVI - RODOVIA MGT 383, KM 02, SÃO VICENTE DE MINAS/
MG - CNPJ MF: 64.453.095/0001-81 - NIRE: 3140005145 - EDITAL DE 1ª, 
2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - AGO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O DIRETOR PRESIDENTE DA COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE SÃO VI-
CENTE DE MINAS LTDA. – COOASAVI - no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 
17, cumprindo ainda o que estabelece o art. 27 do Estatuto Social, convoca os associados, 
que nesta data são de 696 (seiscentos e noventa e seis), em condições de votar, para se 
reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA- AGO, a se realizar no dia 31 de julho de 
2020, em sua sede na Rodovia MGT 383, Km 02, na cidade de São Vicente de Minas - MG, 
as 17:00 horas (dezessete horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois 
terços) do número de associados; as 18:00 (dezoito horas) em segunda convocação com a 
presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação as 19:00 
(dezenove horas) com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Assembléia Geral Ordinária: 1. Prestação de contas dos 
Órgãos de Administração, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 
a) relatório da gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2019; c) demonstrativo 
das sobras apuradas do exercício de 2019; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas 
relativas ao exercício encerrado em 2019, deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para 
os Fundos Obrigatórios; 3. Autorização ao Conselho de Administração para deliberar sobre 
a remuneração ou não do capital social integralizado pelos associados até o limite de 12% 
(doze por cento) ao ano conforme lei nº 5.764/71; 4. Estabelecimento da fórmula de cálculo 
a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado, 
realizadas ou mantidas durante o exercício 2019, excetuando-se o valor das cotas partes 
integralizadas; 5.  Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020; 6. 
Alienação de bens da cooperativa em garantia de financiamento para compra de milho, 
soja safra 2020/2021; 7. Autorização para investimento na expansão da infraestrutura de 
armazenamento e administração; 8. Assuntos diversos de interesse social, excluídos os 
que forem de competência da Assembléia Geral Extraordinária – AGE.

OBS.: 1) O prazo para registro da chapa será de 15 (quinze) dias antes da data da Assembléia 
Geral Ordinária, que vai proceder as eleições nos termos parágrafo único do art. 30, do Estatuto 
Social. 2) O registro será feito na Cooperativa junto à Diretoria Executiva ou outra pessoa por 
ela designada no horário de expediente. São Vicente de Minas 07 de julho de 2020.

Ronaldo Reis Laredo
Diretor Presidente da COOASAVI

PREFEITURA
MUNICIPAL DE 
ANDRELÂNDIA

PROCESSO 080/2020 
PREGÃO PRESENCIAL 

048/2020 Registro de Pre-
ço para futuras e eventuais 
contratações de microempre-
sas, empresas de pequeno 
porte e equiparadas para 
aquisições de materiais de 
informática para a Adminis-
tração Municipal. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública 
dia 21/07/2020, com início às 
09:00 horas. 

Informações Tel.: (035) 
3325-1432. Pregoeira: Aline 
de A. Rizzi- MG, 07/07/2020.

PROCESSO 081/2020
PREGÃO PRESENCIAL 

049/2020 Aviso de Licitação. 
Objeto: Registro de Preço 
para futuras e eventuais con-
tratações de microempresas, 
empresas de pequeno porte 
e equiparadas para aquisições 
de materiais diversos para a 
Administração Municipal. 

Entrega de Envelopes e 
Sessão Pública dia 22/07/2020, 
com início às

09:00 horas. Informações 
Tel.: (035) 3325-1432. Prego-
eira: Aline de A. 

Rizzi- MG, 07/07/2020.

PROCESSO N° 082/2020
PREGÃO PRESENCIAL 

N° 050/2020 Registro de Preço 
para futuras e eventuais con-
tratações de microempresas, 
empresas de pequeno porte e 
equiparadas para prestações 
de serviços de recauchuta-
gem e recapagem de pneus 
dos veículos, maquinas e 
caminhões da Prefeitura de 
Andrelândia – MG. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública 
dia 23/07/2020, Horário: 09:00 
horas para credenciamento e 
após, abertura dos envelopes. 
Informações (035) 3325-1432 
e e-mail: 

licitacao@andrelandia.
mg.gov.br. Pregoeira: Aline 
A. Rizzi. 

A n d r e l â n d i a / M G , 
08/07/2020.

Processo n° 083/2020
Pregão Pres. nº 051/2020 

Registro de Preços para futu-
ras e eventuais contratações 
de empresas para aquisição 
de materiais de construção 
e afins. Entrega de Enve-
lopes e Sessão Pública dia 
23/07/2020, com início às 
13:00 horas. Informações li-
citacao@andrelandia.mg.gov.
br ou Tel.: (035) 3325-1432. 
Pregoeira: 

Aline Rizzi Andrelândia - 
MG, 08/07/2020.

Desde a decretação de es-
tado de calamidade pública, por 
motivo da pandemia causada 
pelo Vírus Covid-19, iniciou-se 
uma nova forma nas relações in-
terpessoais, econômicas, sociais 
e refletindo-se inclusive em todos 
os ramos do direito.

Dentro do prisma trabalhista, 
as relações de contrato de em-
prego foram afetadas de forma 
preponderante. Com a promul-
gação da Medida Provisória nº 
927/2020, foram adotadas me-
didas para ajustar as relações 
entre empregado e empregador, 
dentre elas podemos destacar 
a preponderância dos acordos 
individuais sobre os demais ins-
trumentos normativos, exceto a 
Constituição Federal.

Com isso há possibilidade de 
realização de acordos individuais 
para que sejam estabelecidas 
condições para a preservação 
dos empregos. E essas condi-
ções prevalecerão desde que 
respeitados os limites constitu-
cionais, conforme definido em 
seu artigo 2º.

“Art. 2º Durante o estado de 
calamidade pública a que se refere 
o art. 1º, o empregado e o empre-
gador poderão celebrar acordo 
individual escrito, a fim de garantir 
a permanência do vínculo empre-
gatício, que terá preponderância 
sobre os demais instrumentos 
normativos, legais e negociais, res-
peitados os limites estabelecidos 
na Constituição.” (grifo nosso)

Tal medida encontra-se ali-
nhada com o previsto no artigo 
611-A, da CLT, que anuncia a 
preponderância do negociado 
entre empregado e empregador 
sobre a legislação.

Ainda, podemos ressaltar a 
massificação do Teletrabalho, 
que já era regulamentado pela 
CLT desde a reforma de 2017, 
que também encontra guarida na 
mesma Medida Provisória acima 
citada e é uma grande alternativa 
para aqueles serviços que podem 
ser prestados “home office”.

Dentro do viés do Direito 
Civil, vislumbra-se um “novo 
mundo”, tendo em vista as mu-
danças econômicas já sentidas, 
e a necessidade de uma nova 
visão dentro das relações con-
tratuais e de consumo.

Estamos no “olho do furacão”, 

pois o judiciário, apesar de não 
estar realizando atendimento 
presencial, já recebe inúmeras 
novas ações dos mais diversos 
tipos, tais como: execuções de 
alugueres atrasados, execuções 
de títulos de crédito...

Além, claro, as ações relativas 
às relações de consumo, presta-
ção de serviços, destacando-se 
escolas particulares e faculdades. 
Tais serviços têm importância 
colossal em nossa sociedade, e 
necessitam se adequar da forma 
mais rápida ao novo panorama, a 
evitar um imbróglio jurídico com 
seus alunos.

Vemos que haverá uma 
grande adaptação da sociedade 
e, com isso, do direito no que 
tange esses tempos de pan-
demia, assim como aconteceu 
durante o surto da “Gripe Espa-
nhola”. A criação de legislação 
transitória, que terá vigência 
somente durante o período de 
pandemia, é iminente.

A revisão de contratos dos 
mais diversos tipos é mais do 
que necessária, pois em situação 
de calamidade o bom senso e a 
parcimônia são imperativos.

Como já era recomendável 
antes do início desta pandemia, 
a conciliação e os acordos são 
as formas mais indicadas para 
a resolução de conflitos neste 
momento, pois inundar o judiciá-
rio, que se encontra amontoado 
de ações, com lides novas não 
será salutar nem aos interesses 
pessoais, muito menos aos da 
coletividade. 

Indica-se sempre que procu-
rem os órgãos de proteção, como 
por exemplo: o PROCON, nos 
casos de relações de consumo, 
para a tentativa de uma concilia-
ção extrajudicial.

Já para revisão de contratos, 
indicamos que procurem um 
profissional habilitado na área ju-
rídica, para analisar e fornecer um 
parecer sobre as possibilidades 
de resolução do impasse, antes 
de dar início a uma lide judicial, 
esta que pode perdurar por anos, 
não vindo a ter a eficácia imediata 
pretendida.

Dr. Rodolfo Daniel Carvalho 
de Almeida. Advogado, Pós-gra-
duado em Direito Constitucional, 
Processual Civil e Empresarial.

Contato (31) 99398-9513.

Perspectiva para 
relações jurídicas em 
tempos de pandemia



Correio do Papagaio  ::  Pág 3Sexta-feira, 10 de julho de 2020
Gerais

Unimed Circuito das Águas 
distribui 2 toneladas de 

alimentos pelo Dia de Cooperar 

Grupo debate reabertura 
gradual do turismo em MG

O Dia de Cooperar 2020 
envolveu uma campanha soli-
dária da cooperação, iniciada 
em maio, que até 4 de julho 
arrecadou mais de duas tonela-
das de alimentos para famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social do Sul de Minas.

Mais de 100 famílias foram 
beneficiadas com cestas bási-
cas em Baependi, Dom Viçoso, 
São Lourenço, Soledade de 
Minas e Virgínia.

Para realizar a ação a Uni-
med mobilizou cooperados, 
colaboradores e outros volun-
tários da Rede de Parceiros da 
Unimed, que além de doarem 
alimentos também ajudaram na 
divulgação da campanha.

As cestas foram entregues 
pela Unimed às famílias, direta-
mente em suas residências. “Em 
muitos casos encontramos uma 

triste situação de pobreza extre-
ma, agravada pela crise que o 
país atravessa, com a Pandemia 

da Covid-19”, disse o Superinten-
dente Márcio Dias, que participou 
da entrega das cestas.  

O que são as fábulas profanas 
e de velhas caducas que 
Timóteo deveria rejeitar?

Pelo Presbítero André 
Sanchez

Você pergunta: estudan-
do a carta de Paulo a Timó-
teo temos um conselho de 
Paulo para que ele rejeitasse 
as fábulas profanas e de ve-
lhas caducas. O que vem a 
ser isso exatamente? Temos 
condições de saber sobre o 
que especificamente Paulo 
está falando? Qual seria a 
aplicação desse conselho 
para nossos dias?

Caro leitor, para saber-
mos com maior detalha-
mento sobre essas fábulas 
profanas, precisamos ob-
servar um pouco o contexto, 
principalmente o que vem 
um pouco antes dessa sua 
citação de 1 Timóteo 4:7. 
Vamos juntos aprofundar 
nosso conhecimento:

O que são as fábulas
profanas e de velhas
caducas que Timóteo

deveria rejeitar?

(1) Paulo começa o capí-
tulo 4 de 1 Timóteo mostran-
do que nos últimos tempos 
muito abandonariam a fé 
por darem ouvidos a falsas 
doutrinas, ensinadas por fal-
sos mestres, guiados pelos 
demônios (1 Timóteo 4:1-2). 
Esses infiltrariam ensinos 
falsos e proibições, proibindo 
até mesmo o casamento e 
ordenando a abstinência de 
alimentos (provavelmente 
pensando na ideia de que o 
sofrimento do corpo trouxes-
se alguma purificação para 
o espírito). Alimentos esses 
que não foram proibidos 
por Deus (1 Timóteo 4:3-5). 
Timóteo seria um bom pas-
tor, segundo ensina Paulo, 
expondo a verdade sobre 
essas coisas, alimentando 
os irmãos com boa doutrina 
vinda do Senhor, demons-
trando a verdade da Palavra 
de Deus (1 Timóteo 4:6).

 (2) Mas não somente 
isso, deveria também rejeitar 
o que era falso. Aqui entra o 
verso de nosso estudo: “Mas 
rejeita as fábulas profanas e 
de velhas caducas. Exercita-
te, pessoalmente, na pieda-
de” (1 Timóteo 4:7). Paulo 
sabe o grande estrago que 
ocorre em uma comunidade 
quando um líder (pastor) se 
desvia, quando fica confuso, 
quando não cuida de sua 
própria saúde espiritual, 
quando não tem firmeza da-
quilo que crê e ensina. Daí a 
importância desse conselho 
ao jovem pastor Timóteo. 

Deveria haver nele uma cla-
ra disposição para examinar 
e rejeitar tudo que não era o 
verdadeiro evangelho. Va-
mos agora entender sobre 
as fábulas profanas e as 
velhas caducas.

(3) Paulo já falou sobre 
fábulas em 1 Timóteo 1:4. 
Fábulas são histórias fictí-
cias, lendas, mitos que não 
tem nada a trazer de positi-
vo para a fé, pois não tem 
base na sã doutrina ensi-
nada por Cristo e replicada 
pelos Seus apóstolos. Pelo 
contrário, quando Paulo 
qualifica essas fábulas de 
“profanas” está falando que 
elas são “tolas e absurdas”, 
não trazendo qualquer coi-
sa positiva à verdadeira 
doutrina de Deus. Paulo 
não traz detalhamentos 
sobre o tipo específico de 
fábulas, pois seus leitores 
certamente sabiam do que 
se tratava. Mas, certamen-
te, havia nessas fábulas 
elementos judaicos e in-
terpretações absurdas do 
Antigo Testamento, a julgar 
pelo contexto das cartas a 
Timóteo. A ordem é clara: 
Timóteo não deveria acei-
tar essa clara oposição à 
sã doutrina.

(4) Paulo ainda quali-
fica essas fábulas como 
“de velhas caducas”. Aqui 
temos um certo sarcasmo 
característico de Paulo. Ele 
rebaixa essas fábulas prega-
das como um material que 
só poderia ser vindo e crido 
por gente supersticiosa que 
acredita em qualquer coisa, 
por mais absurda que seja. 
Velhas caducas era uma 
forma figurada de se tratar 
pessoas que acreditavam 
em qualquer coisa sem 
questionar, que tinham uma 
credulidade ilimitada, que 
não examinavam as maté-
rias com profundidade, uma 
característica de pessoas 
idosas que, por algum mo-
tivo, perderam a sanidade. 
Paulo coloca as fábulas 
desses falsos mestres no 
patamar de coisas loucas, 
tolas, absurdas! Timóteo, 
em contraste com esse 
tipo de aceitação infantil 
de qualquer tipo de pensa-
mento, deveria “exercitar-se, 
pessoalmente, na piedade”, 
ou seja, na verdadeira fé, 
sólida, com bases firmes. 
Temos aqui um excelente 
exemplo de como o líder 
deve cuidar de si mesmo 
para que possa cuidar de 
forma saudável das ovelhas 
do Senhor!

Estado se movimenta para 
alinhar estratégias com a partici-
pação de diversos setores

O Governo de Minas e a Fe-
deração dos Circuitos Turísticos 
de Minas Gerais (Fecitur-MG) 
começam a alinhar estratégias 
seguras e consistentes para a 
retomada gradual das atividades 
turísticas no estado.

Uma delas é o plano Minas 
Consciente, apresentado em 
reunião virtual, realizada pela 
Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo de Minas Gerais (Secult), 
com participação das secretarias 
de Estado de Saúde (SES) e de 
Desenvolvimento Econômico 
(Sede). Representantes do go-
verno reforçaram a importância da 
adesão ao projeto que prevê uma 
retomada consciente da economia 
para, de forma conjunta, fortalecer 
os municípios para a reabertura do 
turismo em Minas.

Transmitida pelo Youtube, a 
reunião contou com participação 
de representantes das Instân-
cias de Governança Regionais 
(IGRs) e de gestores das secre-
tarias municipais e órgãos de 

Turismo das prefeituras.

Planejamento
O secretário de Estado de 

Cultura e Turismo, Lêonidas Oli-
veira, explicou que a pasta está 
criando um programa específico 
de abertura gradual das atividades 
turísticas em Minas Gerais. Mas, 
para que o planejamento seja 
bem-sucedido, é necessário que 
os municípios pertencentes às 
IGRs estejam alinhados ao Minas 
Consciente.

“A primeira etapa será um 
trabalho conjunto entre Estado 
e IGRs para valorizar o território 
mineiro e o sentimento de perten-
cimento a ele, engajando as pes-
soas no turismo de proximidade. 
É fundamental que os municípios 
que fazem parte das IGRs estejam 
atuando com os mesmos proto-
colos sanitários de retomada das 
atividades, para que as políticas 
do retorno das atividades ocorram 
de forma consolidada e segura. A 
segurança sanitária é o primeiro 
passo para que os turistas sintam 
confiança ao viajar por Minas Ge-
rais”, afirmou o secretário.

O plano Minas Consciente foi 
apresentado pelo chefe de ga-
binete da SES, João Pinho, que 
explicou os critérios de cada onda 
de retomada e também o passo-
a-passo para a adesão.

Pinho destacou que orientar 
os gestores do circuito, prefeitos e 
secretários de Turismo é um pas-
so importante para a retomada. 
“Estamos trabalhando também no 
sentido de sensibilizar os gestores 
para a questão da autonomia: 
quando a prefeitura adere ao 
plano, ela não perde a autonomia 
de decidir sobre estratégias de 
enfrentamento à crise, e sim anda 
de mãos dadas com as secretarias 
de Estado que estão em constante 
avaliação sobre medidas neces-
sárias para proteger a população 
e movimentar a economia ao 
mesmo tempo”, enfatizou.

O secretário adjunto da Sede, 
Fernando Passalio, colocou a 
secretaria à disposição da Secult 
para pensar em estratégias de re-
tomada das atividades turísticas. 
“Salvar o turismo também é salvar 
vidas. Colocamos a Sede como 
uma grande aliada para rever pro-

tocolos e condutas que permitam, 
na medida do possível, a reabertu-
ra gradual dos circuitos turísticos 
de Minas Gerais”, afirmou.

Parcerias
A presidente da Fecitur, Anne 

Souza, assinalou a importância de 
haver uma política de retomada 
que mantenha vivos, na memória 
do turista, o desejo de conhecer os 
territórios mineiros e a vontade de 
estar em Minas Gerais. “Construir 
esse plano de reabertura gradual 
requer muito diálogo, porque temos 
regiões muito diferentes, com todas 
as suas peculiaridades, e temos 
de ser justos com cada uma delas. 
Estamos à disposição para essa 
elaboração colaborativa”, pontuou.

Também participaram da reu-
nião parceiros da Secult que já 
contribuem para o planejamento 
da retomada gradativa das ativi-
dades turísticas, como Associação 
Mineira de Municípios (AMM); 
Conselho Estadual do Turismo 
(CET); Sebrae-MG; Senac-MG; 
Sesc-MG e Belo Horizonte Con-
vention & Visitors Bureau.

Agência Minas

A campanha faz pare do 
Dia C, uma iniciativa da Or-
ganização das Cooperativas 
do Estado de Minas Gerais 
(Ocemg), hoje realizada por 
cooperativas de todo o Brasil, 
para incentivar o voluntariado. 
A ação é realizada anualmen-
te pela Unimed Circuito das 
Águas em parceria com uma 
rede de parceiros e voluntá-
rios, normalmente no primeiro 
sábado de julho, data também 
que marca o Dia Internacional 
do Cooperativismo. Este ano, 
devido à crise sanitária, o 
evento não pôde ser realizado 
em praças públicas ou enti-
dades beneficentes como em 
anos anteriores, mas ainda 
assim beneficiou muitas fa-
mílias necessitadas da área 
de abrangência da Unimed 
Circuito das Águas.

Crise provocada pela pandemia 
faz a procura por cursos do 

Sebrae bater recorde histórico 

Parques de Minas Gerais recebem 
investimentos de R$ 150 milhões

A pandemia do novo coronaví-
rus está levando muitos empreen-
dedores e potenciais empresários 
a buscarem mais qualificação, de 
modo online. De acordo com le-
vantamento feito pelo Sebrae, as 
inscrições nos cursos oferecidos 
pela instituição cresceram significa-
tivamente nos três primeiros meses 
de isolamento social. Em todo o ano 
passado, 1,1 milhão de empreende-
dores fizeram os cursos do Sebrae. 
Em 2020, o número de inscritos 
nesses cursos já atingiu a marca 
recorde de 1,5 milhão de pessoas. 
O curso mais procurado é o de 
Marketing digital, que passou de 60 
mil interessados em 2019 para 177 
mil este ano, saindo da segunda 
para a primeira colocação entre os 
conteúdos mais buscados.

Com a pandemia, muitos empre-
sários se viram obrigados a fechar 
as portas e passar a vender seus 
produtos de modo online, para man-
ter os negócios em funcionamento. 

O marketplace, uma plataforma até 
então adotada por poucos, passou 
a ser não apenas uma possibilidade 
de negócios, mas uma necessidade 
de sobrevivência. “As empresas 
passaram a procurar mais o Sebrae 
para saber como usar o digital, como 
vender pela internet”, ressalta a 
analista de Soluções do Sebrae, 
Raquel Bentes. No ano passado, 
por dia, cerca de seis mil pessoas 
se inscreveram no curso, mas em 
2020 a média diária está em torno 
de 11 mil empreendedores, sendo 
que, em abril, essa marca chegou 
a 15 mil interessados.

Nesse momento de pandemia, 
em que as empresas precisam 
enfrentar a ausência presencial 
dos clientes, a busca por novas 
ferramentas de venda online tornou 
o marketing digital algo muito pode-
roso em relação ao tradicional. “O 
alcance, a interatividade com o con-
sumidor e o foco de investimentos 
é maior. Além disso, o empresário 

tem a possibilidade de monitorar 
melhor os resultados das ações. 
O mesmo acontece em relação à 
gestão financeira, o segundo curso 
mais procurado no Sebrae”, diz 
Raquel Bentes. Segundo a analista, 
o curso já conta, este ano, com 168 
mil inscritos. Nele, o empreendedor 
aprende a fazer o fluxo e o controle 
de caixa da empresa, além de esto-
ques, entre outras ações.

Ninguém nasce sabendo, 
principalmente a atividade empre-
endedora. Para definir um perfil 
ideal para um tipo de negócio 
ou aprimorar o que já existe, o 
Sebrae também oferece o curso 
“Aprender a Empreender”. Em 
2019 a instituição atendeu 105 mil 
pessoas nesse curso, alcançando 
a terceira colocação entre os mais 
procurados pelos empresários. 
Nele são ministradas aulas sobre 
mercado, marketing aplicado ao 
cotidiano, apuração de resultados, 
entre outras disciplinas. Segundo 

Raquel Bentes, a tendência é 
que aconteça uma procura ainda 
maior pelos cursos do Sebrae, 
já que não é mais exigida, das 
pessoas interessadas, a condição 
de dispor de um CNPJ. Os cursos 
agora podem ser frequentados por 
qualquer pessoa interessada em 
empreender.

“Ao responsáveis e ideali-
zadores dos cursos do Sebrae 
oferecidos gratuitamente, meus 
parabéns, eu finalizei agora a 
pouco o curso de Market ing 
Digital para Empreendedores e 
achei fantástico “, afirmou Tiago 
Silva. “Conteúdo, didática, o canal 
perfeito não parou um minuto, 
não caiu a conexão, tudo perfeito, 
realmente estou satisfeitíssimo”, 
acrescenta. Tiago Silva é profes-
sor universitário de pós-gradua-
ção em Jundiaí (SP). “Divulguei 
o curso nas minhas redes sociais 
e também nas Universidades que 
leciono”, observou.

Além do recurso, o Ministé-
rio do Turismo se comprometeu 
em realizar ações de promoção 
e divulgação dos atrativos. Ao 

todo, sete locais receberão 
investimentos

 
O Ministro do Turismo, Marcelo 

Álvaro Antônio, anunciou, nesta 
segunda-feira (06.07), que os Par-
ques Nacionais de Minas Gerais 
vão receber, em breve, um amplo 
programa de promoção por parte 
do Ministério do Turismo. A ação faz 
parte de um acordo entre o Governo 
Federal e a Vale, por conta de uma 
multa aplicada em função da tragé-
dia de Brumadinho. O anúncio foi 
feito durante evento em Belo Hori-
zonte (MG) que além da presença 
de Álvaro Antônio, contou com o 

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, o governador de Minas Ge-
rais, Romeu Zema, o diretor da Vale, 
Luiz Ricardo Santiago, e lideranças 
políticas do estado.

 “Desde a tragédia, os Governos 
Federal e Estadual tiveram uma 
atuação expressiva e fundamental. 
O Presidente Jair Bolsonaro deter-
minou que o dinheiro da multa fique 
em Minas, o que mostra o compro-
misso dele com o povo mineiro. O 
Ministro Ricardo Salles também 
teve uma atuação expressiva neste 
processo”, afirmou Marcelo Álvaro 
Antônio, que fez questão de des-
tacar ainda que o turismo terá um 
papel estratégico nos parques. “Já 
existem estudos que o ecoturismo 
será um dos segmentos mais procu-
rados pós pandemia. É importante 

que tenhamos não apenas trilhas e 
espaços estruturados, mas também 
um amplo trabalho de promoção. 
Isto resultará em mais turistas e 
maior movimento para a economia, 
gerando empregos e renda para as 
populações locais”.

Ainda durante o evento, o Minis-
tério do Meio Ambiente anunciou o 
repasse de R$ 250 milhões, fruto de 
acordo entre a Pasta e a Vale, para 
a realização de ações ambientais. 
Do total, R$ 150 milhões serão uti-
lizados na reforma de sete parques 
nacionais. São eles: Serra do Cipó, 
Caparaó, Grande Sertão Veredas, 
Canastra, Cavernas do Peruaçu, 
Sempre-Vivas e Gandarela. Estão 
previstas obras de infraestrutura, 
sinalização, incentivo ao ecoturismo, 
plano de manejo e combate a incên-

dios, etc. As obras serão projetadas 
e executadas pela Vale. O Ministério 
do Turismo, que desde o início tem 
acompanhado e trabalhado em 
busca de soluções e melhorias não 
só para Brumadinho, mas para todo 
o Estado, ficará responsável pela 
promoção dos espaços.

Verba
Ainda no acordo firmado nesta 

segunda-feira, os outros R$ 100 
milhões a serem pagos pela minera-
dora serão repassados para executar 
projetos de infraestrutura em cidades 
carentes Minas, visando a melhoria 
da qualidade ambiental nos muni-
cípios. O montante será investido 
em saneamento, em áreas verdes 
urbanas e no programa Lixão Zero, 
que tem como foco a destinação 
ambientalmente correta do lixo.
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A Z900 chega à linha 2021 mais 
tecnológica. Além de aprimoramen-
tos no chassi e nas suspensões, a 
supernaked da Kawasaki incorpora 
painel TFT e Bluetooth. Isso permite 
conectar a moto ao smartphone e 
ter acesso a diferenciais como o 
KTRC (Kawasaki Traction Control) 
e o Power Mode (Controle de En-
trega de Potência), que podem ser 
combinados por meio do Riding 
Mode, dispondo de quatro opções 
de escolha: Sport, Road, Rain e 
Rider (configuração manual). No 
aspecto visual, as carenagens 
mais minimalistas reforçam o visual 
agressivo e o porte da Z900, bem 
como as novas aletas de proteção, 
na tampa do tanque de combustível 
e na traseira. Todo o sistema de 
iluminação - farol, luz de placa, 
setas, lanterna traseira e luz de po-
sição - agora utiliza leds. A lanterna 
manteve o já tradicional formato 
“Z”, característica da família naked 
Kawasaki. Segundo a fabricante, 
o novo desenho do farol contribui 
para o aspecto de predador em 
posição de ataque. 

O motor de 948 cilindradas da 
Z900 entrega torque de 10,1 kgfm 
a 7.700 rpm e gera potência de 125 
cavalos a 9.500 rpm, os maiores 
números do segmento. E o modelo 
ainda traz algumas novas tecnolo-
gias de gerenciamento eletrônico. 
Com o Controle de Tração (KTRC) 
atuando em tempo real, é possível 
selecionar um dos três modos 
de acordo com as habilidades do 
piloto e o desempenho desejado. 
No Modo 1, menos interferências 
eletrônicas e mais “tocada”, algo 
que auxilia na pilotagem esportiva 
com foco em curvas, facilitando o 
controle da aceleração e da ade-
rência. No Modo 2, as interferências 
acontecem um pouco antes, ofere-
cendo um misto de esportividade e 
casualidade na pilotagem, com pe-
quenas correções feitas pelo siste-
ma. Já no Modo 3, o mais intrusivo, 
ao detectar que a roda está girando 
em falso, os sensores enviam sinais 
para a ECU que reduz a potência 
na roda a fim de encontrar o ponto 
de tração e manter a trajetória sob 
controle. Esse é o modo ideal para 
uso em piso molhado, no cascalho 
e em outros de baixa aderência. 
Há ainda a possibilidade de se 
desligar os recursos e sentir o po-
der do motor de maneira visceral. 
Os novos pneus Dunlop Sportmax 
Roadsport 2 proporcionam melhor 
aderência.

O Power Mode permite defi-
nir um mapa de potência para a 
supernaked da Kawasaki. Com o 
mapa na posição Low, aproxima-
damente 55% da potência total fica 
disponível. No modo Full, 100% 
dos 125 cavalos a 9.500 rpm estão 
liberados. A seleção Low é ideal 
para situações de baixa aderência, 
e o nível de potência pode variar 
conforme as condições de rpm do 
motor e a posição do acelerador, 
aumentando a sensação de contro-

Com visual mais moderno, linha 2021 da 
supernaked Kawasaki Z900 incorpora 

recursos eletrônicos e tecnologia

le da motocicleta. De acordo com 
a Kawasaki, graças à adequação 
do escapamento a níveis ainda 
menores de emissão de poluen-
tes. Com as novas modificações, 
em qualquer faixa de rotação do 
motor, o ronco fica mais encorpado 
e agradável.

Para facilitar o gerenciamento 
da parte eletrônica por quem pilota 
a nova Z900, o Riding Mode conta 
com quatro opções: Sport, Road, 
Rain ou Rider. O modo Sport ativa 
em conjunto o controle de tração 
KTRC nível 1 e o Power Mode Full. 
No Road são acionados o KTRC 2 
com Power Mode Full. Para man-
ter o controle em pisos de baixa 
aderência, o ideal é usar a seleção 
Rain, que ativa o KTRC 3 e o Power 
Mode em Low. Com o Rider, o piloto 
pode combinar quaisquer modos do 
controle de tração com o de potên-
cia que desejar. As diferentes com-
binações podem ser feitas durante 
a pilotagem no joystick localizado 
no punho esquerdo.

O painel TFT tem tela de 4,3 
polegadas (10,9 centímetros) e 
permite escolher entre duas cores 
de fundo com três níveis de lumino-
sidade cada. Fornece informações 
como velocímetro e conta-giros 
digitais, indicador de marcha, shift 
light (barra de rpm muda de cor 
e fica toda laranja, indicando o 
momento para a troca de marcha), 
nível de combustível, hodômetros 
total e dois parciais, consumo de 
combustível instantâneo e previsão 
de distância na reserva, velocidade 
média, tempo total, relógio, tempe-
ratura do líquido de arrefecimento, 
voltagem da bateria, lembrete da 
agenda de manutenção, de troca 
de óleo, indicadores dos sistemas 
atuantes (Riding Mode, KTRC, 
ABS), notificação de e-mail e cha-
madas do smartphone, Bluetooth e 
indicador de modo Eco.

A conexão com smartphone 
possibilita fazer ajustes e selecio-
nar quais softwares utilizar pelo 
Rideology The App. Pelo histórico 

da moto, dá para ter acesso aos 
arquivos de dados de pilotagem, re-
ceber notificações do celular direto 
no painel enquanto pilota ou salvar 
as configurações favoritas da moto 
em seu aparelho. Ao se aproximar 
da moto, basta fazer o pareamento 
e aproveitar a pilotagem da me-
lhor forma possível. Para aqueles 
que participam de Track Days, é 
possível acessar dados similares 
à telemetria das motos de compe-
tição, rever no mapa as condições 
de velocidade, rpm e marcha, de 
acordo com o ponto do percurso 
em um gráfico de fácil leitura, além 
dos dados de aceleração, frenagem 

e até mesmo de força G, entre ou-
tros, para incrementar ainda mais 
os treinos e as conversas após um 
dia de pista.

O preço público sugerido para 
a Kawasaki Z900 2021 é de R$ 
47.990 mais o frete. Mas uma 
ação de pré-venda especial até 
31 de julho 2020, com quantidade 
limitada, oferece o modelo por R$ 
45.990 mais o frete. A previsão de 
chegada da moto na rede Kawasaki 
é para agosto. O modelo estará 
disponível nas cores Metallic Gra-
phite Gray, Metallic Spark Black ou 
Metallic Spark Black e Metallic Flat 
Spark Black.

Acesse semanalmente as novidade do mundo automotor

Fotos: Divulgação

Retomada gradual
A reabertura das 
c o n c e s s i o n á -
rias, em junho, 
impulsionou as 
vendas de moto-
cicletas no mer-
cado brasileiro. 
O aumento nas 
vendas foi  de 
57% em relação 
a maio, e o mês 
passado fechou 
com 45.893 uni-
dades emplaca-
das. Apesar da 
variação positiva 
nos últimos dois meses, o setor de motocicletas registrou queda de 
33,9% no Brasil de janeiro a junho de 2020, quando comparado ao 
primeiro semestre de 2019. A falta de produtos em algumas con-
cessionárias, causada pela paralisação da produção nas fábricas, 
impediu que a retomada das vendas fosse ainda mais expressiva. 
A Fenabrave revisou suas projeções de vendas de motocicletas 
para 2020 e projeta retração de 35,8% e não mais alta de 9%, como 
previa em janeiro. A estimativa atual é que sejam vendidas cerca 
de 700 mil unidades até o final deste ano, o dobro das 350.290 
emplacadas no primeiro semestre. A moto mais vendida do Brasil 
continua a ser a city Honda CG 160, que emplacou 12.296 unida-
des em junho e 96.720 no primeiro semestre, seguida de longe 
pela scooter/cub Honda Biz, com 4.881 emplacamentos em junho 
e 52.543 de janeiro a junho.

Parada tecnológica
A BMW int ro-
duzirá em suas 
motocicletas o 
sistema de con-
trole de veloci-
dade adaptativo. 
Os modelos com 
essa tecnologia 
poderão f rear 
e acelerar so-
z inhos ,  como 
acontece já em 
alguns carros. 
C h a m a d o  d e 
“Adaptive Cruise 
Control”, o sistema controla a velocidade da moto e a distância do 
veículo que está à frente. Ainda não se sabe a qual de suas moto-
cicletas a tecnologia chegará, mas esse tipo de sistema é indicado 
para modelos utilizados em longas viagens. Feito em parceria com 
a Bosch, o dispositivo se orienta pela velocidade escolhida pelo mo-
tociclista, como em um “piloto automático” convencional. Sensores 
detectam a velocidade do veículo mais a frente e, eventualmente, 
fazem a moto frear e acelerar. Segundo a BMW, são existir três 
níveis de distância escolhidos pelo usuário, e o sistema também 
atuará em curvas, se adequando a uma velocidade compatível.

A coisa tá preta
A Ducati Monster 
1200S desembar-
ca no Brasil na ver-
são Black. Modelo 
icônico da marca 
italiana, a Mons-
ter 1200S ganha 
nova opção de 
cor negra e esta-
rá disponível nas 
concessionárias 
Ducati em todo o 
Brasil a partir de ju-
lho, por R$ 89.990 
- o mesmo preço 
da vermelha. O 
estilo se mantém fiel às linhas do primeiro conceito Monster lançado em 
1993. A 1200S 2020 chega com um tanque mais leve, uma traseira to-
talmente redesenhada e mais esportiva, um novo farol tecnologicamente 
mais avançado e um pacote de componentes eletrônicos de primeira linha. 
A naked vem equipada com motor Testastretta 11° DS, o bicilíndrico em “L” 
característico da Ducati. Com 1.198,4 cm³, gera 150 cavalos a 9.250 rpm e 
torque de 12,8 kgfm a 7.750 rpm.  O modelo oferece três diferentes modos 
de pilotagem (esportivo, turismo e urbano) e inclui a Unidade de Medição 
Inercial (IMU), que envia informações aos sistemas ABS e de Controle de 
Elevação de Roda da Ducati (DWC). O câmbio assistido eletronicamente 
Ducati Quick Shift (DQS) da 1200S facilita subir e reduzir marchas. Em 
parceria com a Volkswagen Financial Services, a Ducati disponibiliza uma 
opção de compra parcelada, com entrada fixa e primeira parcela podendo 
ser paga em janeiro de 2021. 

Elétrons em ação
A Voxan, fabrican-
te de motocicletas 
sediada no Princi-
pado de Mônaco, 
apresentou a Wat-
tman, com a qual 
pretende tentar 
bater o recorde 
mundial de velo-
cidade de uma 
moto elétrica. O 
veículo, uma evo-
lução da cruiser 
Wattman que a 
marca apresentou 
em 2013, será pilotado pelo italiano Max Biaggi, com bastante experiência 
no Mundial Superbike. A Voxan Wattman foi revelada na sua versão final 
mas não foram divulgados os detalhes técnicos que permitirão a ela atingir 
os 330 km/h e assim passar a ser a moto elétrica mais rápida do mundo. A 
moto elétrica conta com carenagens aerodinâmicas que, segundo a Voxan, 
aumentam o índice de penetração do ar. O recorde de velocidade para uma 
moto elétrica é, atualmente, de 327,6 km/h. Pertence a Jim Hoogerhyde 
que, em 2013, utilizou uma Lightning SB220. A tentativa de bater o recorde 
só acontecerá em julho de 2021, no Salar de Uyuni, na Bolívia.
por Edmundo Dantas - AutoMotrix
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Honda Civic Si 2020 chega ao 
Brasil com discretas mudanças 
visuais e novos equipamentos
Enquanto o mercado automo-

tivo brasileiro ensaia uma reação 
após o profundo baque causado 
pela pandemia da Covid-19, novos 
modelos continuam a chegar às 
concessionárias – que em muitas 
cidades ainda têm limitações no 
funcionamento. Agora, é a Honda 
que traz a linha 2020 do Civic Si, 
apresentada no Estados Unidos em 
agosto do ano passado. Em relação 
à nova geração, que desembarcou 
no Brasil em março de 2018, o cupê 
esportivo exibe poucas mudanças 
no design externo e interno, alguns 
aprimoramentos mecânicos e no-
vos equipamentos de conforto e 
conveniência. Segundo a Honda, o 
novo Si (sigla para Sport Injected) 
preserva os diferenciais que o tor-
naram um “objeto do desejo” para 
os amantes dos esportivos, como o 
design de cupê e o comportamento 
dinâmico e a performance superio-
res, aliados à sensação de controle 
proporcionada pela transmissão 
manual de 6 velocidades. O modelo 
será comercializado no Brasil em 
versão única, cupê de duas portas, 
com três opções de cores – Plati-
num White, Crystal Black e Rallye 
Red. Tem três anos de garantia, 
sem limite de quilometragem e o 
preço sugerido é de R$ 179.900. 
Exatos R$ 77.700 a mais que os 
R$ 102.200 cobrados pelo Civic 
de quatro portas na versão básica 
LX ou R$ 39 mil acima dos R$ 
140.800 da configuração Touring, 
a “top” do sedã.

O Si 2020 continua a chegar 
ao mercado brasileiro importado 
da América do Norte – o motor é 
feito nos Estados Unidos e o carro, 
no Canadá. Tem dimensões muito 
próximas às do Civic sedã fabricado 
no Brasil – o cupê é 12 centímetros 
mais curto e um centímetro mais 
baixo que a versão EXL, com a 
mesma largura e distância de 
entre-eixos do modelo intermediário 
de quatro portas. Na linha 2020, o 
cupê da Honda traz pequenas novi-
dades no design, buscando reforçar 
o caráter esportivo. A dianteira 
continua bem agressiva com sua 
ampla grade preta, largas toma-
das de ar no para-choque e faróis 
full-led. Os de neblina – que agora 
também são em leds – receberam 
novo desenho com acabamento 
em preto brilhante e uma barra 
transversal acompanhando a cor 
da carroceria. As rodas de liga leve 
de 18 polegadas são exclusivas da 
versão e tem acabamento em preto 
fosco. Na traseira, o Si mantém a 
assinatura de design do modelo, 
com o elevado aerofólio e barra de 
leds horizontal em toda a extensão 
da traseira. O escapamento central 
tem formato poligonal e acabamen-
to cromado. O teto solar reforça o 
estilo diferenciado. 

O motor 1.5 turbo que equipa 
o Civic Si permanece o mesmo 
apresentado com a atual geração do 
cupê, em 2018. É adotado – com di-
ferentes configurações de potência 
e torque – nas versões Touring do 
sedã Civic e dos utilitários esportivos 
HR-V e do CR-V. Traz injeção direta, 
duplo comando de válvulas variáveis 
no cabeçote (Dual VTC) e quatro 
cilindros. Com intercooler frontal e 
turbo de maiores dimensões, bem 
como outros aprimoramentos mecâ-
nicos, entrega potência máxima de 
208 cavalos a 5.700 rpm e o torque 
de 26,5 kgfm aparece a 2.100 rpm 
e é mantido em 70% da faixa de 
rotação do propulsor. A transmissão 
manual de 6 velocidades, na linha 
2020, recebeu uma relação de 
marchas 6% mais curta. O que, de 
acordo com a Honda, proporciona 
uma sensação de aceleração ain-
da mais aprimorada, com engates 
curtos e precisos.

Um dos diferenciais do Civic 
Si sempre foi seu comportamento 
dinâmico, especialmente em pilo-
tagem esportiva. Para continuar 
a se destacar nesse aspecto, o 
cupê traz componentes de chassi 
e de direção aprimorados, como a 
assistência elétrica adaptativa de 
duplo pinhão com relação variável, 
a suspensão com acerto esportivo, 
os amortecedores adaptativos e 

Fotos: Divulgação 

o diferencial com deslizamento 
limitado. Os freios são de 12,3 
polegadas na dianteira com largos 
pneus 235/40 R18. Em complemen-
to aos amortecedores adaptativos, 
a suspensão tem molas mais fir-
mes, barras estabilizadoras mais 
rígidas – 30% a mais na dianteira 
e 60% a mais na traseira –, buchas 
sólidas na dianteira e traseira, além 
de braços de controle ultra rígidos 
atrás, oriundos do Civic Type R. 
Com isso, segundo a fabricante, o 
modelo oferece uma experiência de 
condução mais conectada, na qual 
o motorista pode perceber o “feed-
back” do piso, permitindo explorar 
os limites do Si com o máximo de 
segurança e confiança.

O Civic Si oferece dois modos 
de condução. Por meio da tecla 
Sport, localizada no console cen-
tral, o motorista seleciona entre dois 
ajustes de rodagem, que alteram 
parâmetros de suspensão, acele-
rador e assistência de direção. No 
modo conforto, os amortecedores 
operam de forma mais suave, a 
assistência da direção é aprimora-
da e o acelerador opera de forma 
menos direta, para oferecer uma 
condução mais suave. Com a tecla 
Sport acionada, os amortecedores 
trabalham com mais carga, en-
quanto a resposta do acelerador 
fica mais direta e a direção, por sua 
vez, tem a sua assistência reduzida 
para tornar a conexão com o moto-
rista mais intensa. Na linha 2020, o 
modelo ganha ainda com o Active 
Sound Control, uma tecnologia 
que usa o sistema de áudio para 
amplificar o som do motor durante 
uma condução mais agressiva para 
entregar uma experiência ainda 
mais imersiva.

Dentro das boas tradições da 
Honda, a segurança é bastante 
valorizada no Civic Si. De acordo 
com a marca japonesa, o modelo 
oferece visibilidade ampla, dire-
ção precisa e alta performance 
dos freios. O sistema ABS, com 
distribuição eletrônica de frena-
gem, o VSA (controle de tração e 
estabilidade), o HSA (assistente de 
partida em aclives) e o exclusivo 
AHA – Agile Handling Assist, que 
aprimora a estabilidade dinâmica 
em curvas – buscam oferecer di-
rigibilidade máxima em diferentes 
situações. O modelo conta ainda 
com seis airbags, câmera de ré mul-
tivisão e é equipado com o sistema 
Honda LaneWatch, composto de 
uma câmera instalada no retrovisor 
direito. Quando a seta é acionada, 
ele amplia o ângulo de visão do 
motorista, eliminando pontos cegos 
e projetando essa imagem aumen-
tada no sistema multimídia.

Dentro da novidade

No interior, o painel do Civic Si 
ganhou novos elementos em vermelho, 
mesma tonalidade adotada nas novas 
faixas centrais dos bancos esportivos, 
em formato de concha, com logotipos 
da versão bordados no encosto. A 
estética é replicada nas costuras ver-
melhas dos bancos, laterais de portas, 
bem como no volante, na manopla e 
coifa do câmbio. Outros elementos que 
valorizam o interior do Civic Si são o 
quadro de instrumentos digital em TFT 
com iluminação vermelha, os pedais 
esportivos em alumínio e o acabamento 
do painel em Dry Metal Carbon.

Para a linha 2020, o Civic Si 
agrega novos equipamentos de 
conforto e comodidade, como o 
sensor de chuva, que providencia 
o acionamento automático dos 
limpadores, e o sistema de recarga 
de celulares sem fio, por indução, 
posicionado no console central. 
Eles complementam a ampla lista 
de itens de série do cupê, que inclui 
freio de estacionamento eletrônico, 
travamento das portas por distância 
e ar-condicionado digital de duas 
zonas. Em termos de conectividade, 
o Si traz um sistema multimídia de 7 
polegadas, sensível ao toque, inte-
grado ao Apple CarPlay e ao Android 
Auto, com uma conexão fácil de 
smartphones ao automóvel. O siste-
ma de áudio premium de 450 watts 
com dez alto-falantes deve agradar 
aos ouvidos mais apurados.

Ficha Técnica

- Motor: 1.5 L DOHC, gasolina, 
1.498 cm³, transversal, quatro ci-
lindros, quatro válvulas por cilindro, 
turbocompressor, duplo comando 
de válvulas variáveis no cabeçote 
e injeção direta de combustível. 
Tração dianteira.

- Diâmetro e curso: 73 mm x 
89,5 mm

- Taxa de compressão 10,3 :1
- Potência: 208 cavalos a 5.700 

rpm
- Torque: 26,5 kgfm de 2.100 a 

5 mil rpm
- Câmbio: manual de 6 marchas
- Suspensão: dianteira inde-

pendente tipo MacPherson com 
amortecedores adaptativos e 
traseira independente do tipo 
multibraços com amortecedores 
adaptativos

- Direção: elétrica com pinhão 
duplo e relação variável

- Freios: dianteiros com disco ven-
tilado e traseiros com disco sólido

- Dimensões: 4,52 metros de com-
primento, 1,80 metro de largura, 
1,42 metro de altura e 2,70 metros 
de entre-eixos

- Porta-malas: 334 litros
- Tanque de combustível: 46,9 

litros 
- Peso: 1321 kg
- Preço: R$ 179.900

por Luiz Humberto Monteiro 
Pereira - AutoMotrix
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Os serviços de manutenção 
nas rodovias MGC-383 (que liga 
São Vicente de Minas a Madre 
de Deus de Minas) e LMG-866 
(acesso do município a Andre-
lândia) estão previstos para 
começarem na semana que se 
inicia no dia 1º de junho.

Na quarta-feira, dia 27 de 
maio, o prefeito Lili recebeu 
a informação por meio de um 
ofício enviado pela 30ª Coorde-
nadoria Regional (30ª CRG), do 
Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de Minas 
Gerais (DER- MG).

O ofício nº 86/2020, as-
s inado pelo coordenador 
regional da 30ª CRG, enge-
nheiro Fernando Arthur Mo-
reira Dias, veio em resposta 
aos ofícios nº 74/2020 e nº 
75/2020, enviados pelo gabi-
nete do prefeito municipal.

Embora no documento 
encaminhado pela 30ª CRG 
conste apenas o nome Madre 
de Deus de Minas, as obras 
serão feitas nas duas estradas, 
como pode ser confirmado pela 
nomenclatura LMG-866.

A grande quantidade de 
buracos nas duas rodovias, 
problema que se acentuou no 
ano de 2019, traz sério risco 
de acidentes, além dos prejuí-
zos materiais nos veículos que 
trafegam pela área.

“É com satisfação que eu 
e toda a população de São 
Vicente de Minas recebemos 
essa notícia. Essa importante 
obra beneficia não só a nossa 
cidade, como toda a região”, 
comenta o prefeito Lili.

Fonte: Assessoria de co-
municação da Prefeitura de 
São Vicente de Minas

Manutenção na MGC-
383 e na LMG-866 deve 

começar na primeira 
semana de junho

Organizações sociais se unem para trazer a 
tecnologia digital para os jovens da região

O que os jovens estão fa-
zendo nesse momento de cri-
se?

O que podem fazer por sua 
comunidade?

A Fundação Guairá, uma 
instituição sem fins lucrativos, 
que atua junto à população de 
Andrelândia (MG) e região há 
quase 40 anos, firmou uma 
parceria com a RECODE, uma 
Organização social voltada ao 
empoderamento digital, para 
implantação de um projeto sem 
precedentes na região.

O projeto tem como objetivo 
formar um ecossistema digital 
oferecendo formação aos jo-
vens da cidade para o acesso 
às tecnologias inovadoras com 
foco na cidadania, empre-
endedorismo e preservação 
ambiental.

A princípio seriam montados 
5 CEDs (Centro de Empodera-
mento Digital): um no Centro 
Educacional Guairá, outro na 
Biblioteca Publica e mais três 
nas escolas Municipais e Esta-
dual da cidade de Andrelândia. 
No entanto, com anúncio da 
suspensão das aulas por conta 
da pandemia do coronavírus 
(COVID-19) que deixou  toda 
a sociedade preocupada em 
relação ao futuro dos nossos 
estudantes e, claro, em relação 
aos prejuízos de aprendiza-
gem, a Recode e a Fundação 
Guairá trouxeram rapidamente 
a solução e hoje já estão dis-
ponibilizando uma plataforma 
com diversos cursos gratuitos 
que vão desde o Pacote Offi-
ce até Gestão de Projetos e 
Apps de Impacto e Tecnolo-
gias Exponenciais,  para toda 
a população, com uma rede 
de suporte on line através de 
grupos formados no Whatsapp 
e também na seção de ‘ajuda’ 
na própria plataforma que não 
deixam ninguém sem resposta 
às duas dúvidas . 

E não para por aí!

Foi lançado também, com 
intuito de incentivar todos a 
se capacitarem em tecnologia, 
o Desafio Recoders, onde os 
participantes são desafiados a, 
se capacitarem para desenvol-
ver soluções para  comunidade 
resolvendo um problema dela. 

Como isso funciona? 
O candidato deve se cadas-

trar na Plataforma de Cursos 
Recode ( www.recode.org.br/
desafio/ ). Em seguida, convidar 
de 3 a 6 amigos para formar seu 
time,que também deverão se 
cadastrar. Em seguida, todos 
devem concluir o curso Introdu-
ção ao Mundo Digital ou Tecno-
logias Exponenciais(disponíveis 
gratuitamente na Plataforma) e 
preencher a ficha de inscrição 
até dia 15 de maio. Serão  sele-
cionadas as 50 melhores ações 
e esses times selecionados 
irão elaborar um vídeo de até 3 
minutos retratando suas ideias 
e as ações para ajudar sua 
comunidade, e os 5 melhores 
vídeos receberão as premiações: 
Notebooks, celulares, tablets e 
smartwatches.

A VLI, controladora da Fer-
rovia Centro Atlântica (FCA), 
finalizou melhorias em três cru-
zamentos de ruas com a linha 
férrea na cidade de Andrelân-
dia (MG). As intervenções vão 
contribuir com a acessibilidade, 
mobilidade e segurança de 
pedestres e veículos.

Os cruzamentos da rua 
Ribeiro Salgado, da avenida 
José Bernardino e do posto 
na BR-494 ganharam novas 
calçadas, asfalto e sinalização 
para reforçar a travessia das 
pessoas.

Pedestres e motoristas 
podem contribuir com uma re-
lação harmoniosa com a linha 
férrea respeitando e seguindo 
as dicas (veja abaixo).

Além disso, a comunida-
de pode enviar sugestões 
e reclamações pelo Alô VLI 
0800-0221211 (pelo telefo-
ne) ou 31 98308-5538 (pelo 
WhatsApp).  

Dicas da VLI para agir com 
segurança ao cruzar a linha 
ferroviária:

• Motoristas e pedestres 
não devem atravessar em lo-
cais não sinalizados. Travessia 
segura é pelas passagens de 
nível (PN), ou seja, cruzamen-
tos sinalizados;

• Antes de atravessar um cru-
zamento, pare, olhe e escute;

• Não estacione perto da 
linha férrea;

• Não utilizar atalhos, ca-
minhos não sinalizados às 
margens da ferrovia;

• Um trem carregado pode le-
var até um quilômetro para parar 
totalmente. Se o trem estiver na 
linha, aguarde sua vez.

 
Sobre a VLI

A VLI tem o compromisso 
de contribuir para a transfor-
mação da logística no país, 
por meio da integração de 
serviços em portos, ferrovias e 
terminais. A empresa engloba 
as ferrovias Norte Sul (FNS) e 
Centro-Atlântica (FCA), além 
de terminais intermodais, que 
unem o carregamento e o 
descarregamento de produtos 
ao transporte ferroviário, e 
terminais portuários situados 
em eixos estratégicos da costa 
brasileira, tais como em Santos 
(SP), São Luís (MA) e Vitória 
(ES). Escolhida como uma 
das 150 melhores empresas 
para se trabalhar pela revista 
Você S/A pelos últimos cinco 
anos e a primeira colocada do 
segmento de Logística e Trans-
porte em 2019, a VLI transporta 
as riquezas do Brasil por rotas 
que passam pelas regiões 
Norte, Nordeste, Sudeste e 
Centro-Oeste.

Criada a Associação dos 
Areeiros do Sul de Minas

Com o apoio da 
DRS e da Brasminas, 
foi criada a Associa-
ção dos Areeiros do 
Sul de Minas Gerais. A 
união dos associados 
dará força aos seus 
trabalhos e empreen-
dimentos de extração 
de areia em leito de 
rio, que agora estarão 
regularizados junto ao 
CREA (Conselho Re-
gional de Engenharia 
e Agronomia).

 Com a implan-
tação os associados 
terão apoio nas suas 
atividades diárias atra-
vés de responsável 
técnico Engenheiro de 
Minas.

 S e d i a d a  e m 
São Vicente de Minas 
- MG, a associação 

tem por objetivo realizar 
trabalhos minerários em 
geral, regulamentar, efe-
tuar recursos técnicos, 
e já conta com o apoio 
de diversos areeiros da 
região. Cada associado 

possuirá também o be-
neficio da elaboração e 
envio do RAL (Relatório 
Anual de Lavra) de até 
dois processos minerá-
rios ativos. 

 Para se associar, 

basta entrar em con-
tato com o Engenheiro 
de Minas Douglas Ro-
berto pelo telefone (35) 
9 9816-5802.

Vagas Limitadas!!!

Andrelândia recebe Projeto 
de Empoderamento Digital

VLI realiza 
melhorias em 
cruzamentos 

de Andrelândia
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AIURUOCA

O Jiu Jitsu em Aiuruoca 
forma campeões e se 

destaca em Minas Gerais
A cidade de Aiuruoca é 

conhecida pelas suas bele-
zas naturais, cachoeiras e 
o Parque Estadual da Serra 
do Papagaio, onde está lo-
calizado o Pico do Papagaio 
e a Mata de Araucária. Co-
nhecida nacionalmente pela 
natureza, a cidade ainda vai 
revelar para o país talentos 
do Jiu-Jitsu.

Iniciado em 2018 pelo Pro-
fessor de Educação Física e 
de JIU JITSU Rafael Rodri-
gues Vieira ( Zohan), o esporte 
já tem destaques na cidade, o 
Robson (faixa azul) e o garoto 
Davi (faixa verde) .

Com uma formação de 
peso, o professor Rafael iniciou 
os trabalhos com os aiuruoca-
nos na academia Humanizar, 
de propriedade do amigo Elias 
Peixoto. O espaço foi cedido 
para treinamentos divididos 
em vários segmentos sempre 
buscando aprimoramento do 
treino,  priorizando a melhoria 
da técnica, a Saúde e bem 
estar dos praticantes.  

O resultado foi um time forte 
para competições participando 
de campeonatos em todas as 
categorias, do infantil até o más-
ter ou sênior onde já conquista-
ram 22 medalhas e um cinturão 
promovendo assim o esporte na 
cidade com alunos de ambos os 
sexos de 8 a 60 anos.

Formação
Dedicado e bastante disci-

plinado, o professor Gradua-
do pelos Mestres  Otavio Pei-
xotinho e Álvaro Goncalves ( 
mestre Ganso ) , sendo Filia-
do a Academia Toca / Carlson 
Gracie Aparecida – SP.

O esporte
Quanto à origem do Jiu 

Jitsu, não há um consenso 
entre historiadores. A versão 
mais difundida entre o meio, é 
a de que o Jiu Jitsu teve origem 
no Japão. Uma outra versão, 
muito mais complexa, diz que 
o Jiu Jitsu surgiu na Índia, onde 
era praticado por monges. 
Segundo essa versão, o Jiu 
Jitsu foi levado então para a 
China, e depois para o Japão, 
por intermédio da expansão 
do próprio budismo. A terceira 
versão defende que o Jiu Jitsu 

originou-se na China.
Já a origem do Jiu Jitsu no 

Brasil não é motivo de desa-
cordo. O Jiu Jitsu foi trazido ao 
Brasil em 1915, pelo japonês 
Esai Maeda Koma, ou, como fi-
cou conhecido, Conde Koma.

Em 1916, esse japonês 
conheceu Gastão Gracie, que 
se tornou um entusiasta do 
jiu-jitsu. Gastão, então, levou o 
mais velho de seus oito filhos, 
Carlos Gracie, então com 15 
anos, para aprender a arte com 
o japonês.

Assumiu a profissão de lu-
tador e professor de Jiu Jitsu, 
e, aos 19 anos mudou-se com 
a família para o Rio de Janeiro. 
Após algumas viagens para 
São Paulo e Minas Gerais, onde 
foi ministrar aulas e participar 
de algumas lutas, voltou ao 
Rio em 1925, e abriu a primeira 
Academia Gracie de Jiu-Jitsu, 
com seus irmãos Gastão e 
Oswaldo como assessores.

Os Gracie aprimoraram as 
técnicas do Jiu Jitsu, sendo 
que, a maior diferença para o 
Jiu Jitsu tradicional, é o fato 
de que os japoneses privile-
giam as quedas, enquanto a 
técnica dos Gracie privilegia 
as lutas no chão.

Atualmente, o Jiu Jitsu 
brasileiro é mais difundido que 
o original japonês, sendo inclu-
sive, exportado para o Japão 
e para todo o resto do mundo.

Fonte: Confederação Brasi-
leira de Jiu Jitsu. Acessado em 
30 de mar. de 2008. Disponível 
em: http://www.cbjj.com.br/
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São Lourenço Jazz & Blues realiza sua 
sétima edição On Line e Colaborativa

Atendimento de síndromes gripais passa 
a ser realizado no prédio da UPA de SL

Revisão geral da Lei Orgânica Municipal 
(LOM) é finalizada em São Lourenço

www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco

São Lourenço

Sentindo os impactos resul-
tantes da pandemia do Covid-
19, o São Lourenço Convention 
& Visitors Bureau vem cotidia-
namente buscando soluções 
para dar continuidade a suas 
ações culturais paralisadas 
desde março, sempre com a 
proposta de conectar pessoas 
que queiram contribuir com 
nossa cidade e região e é nes-
te cenário de distanciamento 
social que pela primeira vez ao 
longo de suas sete edições que 
o festival acontecerá por meio 
de transmissões on line. 

O festival convida a todos 
a fazerem doações em auxilio 
para artistas e técnicos que 
tiveram sua renda diretamente 
afetada pela pandemia e que 
tem nos eventos realizados pelo 
SLCVB importantes espaços de 
fruição, difusão, divulgação e de 
geração de trabalho e renda. 
As arrecadações acontecem a 
partir desta semana e seguem 
ate o dia 10 de agosto, por meio 
de campanha em plataforma de 
financiamento coletivo e pelo 
Pick Pay diretamente através 
dos QR Codes e links divulga-
dos nos canais de comunicação 
do evento e durante as lives. 
Os valores arrecadados serão 
distribuídos entre todos os 
envolvidos no projeto, desde 
a associação a artistas, pro-

O “ VII São Lourenço Jazz & Blues” acontece de 24 a 26 de julho, é organizado São Lou-
renço Convention & Visitors Bureau em colaboração com músicos e técnicos

Com a inauguração do 
prédio da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24h) na 
última sexta-feira, 3, os aten-
dimentos de pacientes com 
Síndrome Gripais passam a 
ser realizados no local. A partir 
desta quarta-feira, 8, aqueles 
pacientes que apresentarem 
os sintomas, deverão dirigir-se 
direto para o novo prédio ao 
invés de ir para o Hospital São 
Lourenço.

No Centro de Atendimentos 
de Síndromes Gripais, é feita 
a assistência especializada 
a casos em tempo integral. 
Além de profissionais e es-
paços adequados para tais 
atendimentos, o setor conta 
com serviços de Raio-X e do 
próprio Laboratório.

“O objetivo da mudança 
é oferecer, aos usuários que 
procurem o Centro, maior se-
gurança e conforto, inclusive 
por estarmos em período de 
temperaturas mais reduzidas”, 

explicou Douglas Martins de 
Abreu, o médico coordenador 
clínico do Comitê Covid-19 do 
Hospital São Lourenço, 

O prédio da UPA está lo-

calizado na Rua Jaime Sotto 
Mayor, ao lado da Policlínica 
Municipal. Além de já abrigar o 
Laboratório do Hospital, que é 
um serviço próprio, futuramente 

abrigará o Pronto Socorro do 
Hospital São Lourenço.

O telefone do Centro de 
Atendimentos de Síndromes 
Gripais é (35) 3339-3200.

Após um processo de estu-
do de um ano e diversas consul-
tas à população, a Câmara de 
São Lourenço encerrou nesta 
segunda-feira, 06, as votações 
da revisão geral da Lei Orgânica 
Municipal com a aprovação em 
2º turno do projeto 62/2020. O 
novo texto, já com todas as al-
terações feitas, começa a valer 
dentro dos próximos dois dias, 
pois não há necessidade de ser 
sancionado pela Prefeitura.

Algumas modificações re-
alizadas em relação à LOM 
que vigora desde 1990 foram 
a possibilidade da Câmara 
fazer leis a respeito de matéria 
tributária, concedendo isenção 
ou reduzindo impostos e taxas, 

por exemplo, e a previsão de 
que, em caso de vacância dos 
cargos de prefeito e vice, o 
presidente da Casa Legislati-
va assuma a chefia do Poder 
Executivo temporariamente, até 
que seja realizada uma nova 
eleição, e não mais por todo o 
tempo restante do mandato.

Outra atualização deter-
mina que o Poder Executivo 
encaminhe à Casa Legisla-
tiva a via original das leis e 
dos decretos regulamentares 
promulgados no prazo de 48 
horas, contados a partir da 
data de publicação.  Também 
houve a inserção dos prazos 
de envio e do rito de votação 
das Leis Orçamentárias (LOA, 

PPA e LDO). O novo texto da 
Lei Orgânica apresenta menos 
artigos. A redução foi de 225 
para 217, já que alguns deles 
traziam assuntos pertinentes 
às esferas estadual e federal, 
“reproduzindo leis que não 
podem ser tratadas pelos muni-
cípios”, como explicou a Secre-
taria Jurídica da Câmara.

Entenda todo o processo
Em 2019, a Câmara criou 

a 1ª Comissão de Estudo da 
Lei Orgânica de São Lourenço. 
Na ocasião, a população pôde 
opinar em um formulário no site 
da instituição. Neste ano, houve 
a continuidade do processo, 
com a realização de audiência 

pública e abertura de outros 
canais de comunicação para 
que os cidadãos pudessem dar 
suas sugestões.

O objetivo foi adequar a 
LOM, que nunca passou por 
uma revisão geral desde que 
foi aprovada, em 1990, às 
Constituições Estadual e Fe-
deral, deixando-a atualizada 
conforme a legislação atual. A 
Lei Orgânica é o conjunto de 
normas que disciplina as regras 
de funcionamento da adminis-
tração pública e dos poderes 
na esfera municipal, e deve, 
portanto, estar de acordo com 
as leis que vigoram em Minas 
Gerais e no Brasil.

FONTE: Ascom/CMSL

As alterações terão validade em alguns dias sem
necessidade de sanção do executivo 

dutores, técnicos, designers e 
comunicadores que estão au-
xiliando na construção do Fes-
tival, impactando diretamente 
em mais de vinte famílias. 

Na programação estão 7 
atrações nacionais e uma in-
ternacional para curtir sem sair 
de casa, com apresentações 
de Abrahan Assis; Ablusadas; 

Gustavo Scaranelo & Beto 
Kobayashi; Mantijazz; Duo 
Instrumental; Tao de Três; Gra-
ça Alan &Ricardo Naif e Icaro 
Cardoso e um “Talk” especial 

Lorenzo Thompson, Bruno 
Marques e convidados. O VII 
São Lourenço Jazz & Blues 
conta com o apoio de Studio 
Pássaro, Solaira Studios, Un-

derground Pub BH, Scaranelo 
Produção Musical, Prefeitura 
de São Lourenço, Secretaria 
de Turismo e Cultura, Sindiho-
teis e Sindicomercio

A mudança do Pronto Socorro para o novo local de 
atendimento começou nesta quarta-feira, 8


