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Obras de hidrelétrica no Rio Aiuruoca 
prosseguem com autorização da justiça

Naquele distante setembro de 
2019, o mercado automotivo 
brasileiro vivia um animador cli-
ma de retomada do crescimento, 
depois de cinco anos de retração 
ou estagnação. E as expectati-
vas em torno do lançamento na-
cional do novo HB20, que com-
pletava sete anos de existência, 
eram grandes. Vice-campeão do 
ranking brasileiro de vendas em 
2016, 2017 e 2018, embora a 
plataforma tenha sido mantida, 
o hatch compacto da Hyundai 
foi profundamente atualizado 
dentro do novo estilo de design 
da marca sul-coreana. O as-
pecto visual mais impactante 
é a grade trapezoidal “casca-
ding”, misturando linhas retas 
e curvas – e que tornou-se a 
parte mais questionada na 
nova linha HB20. 

Versão Diamond Plus é a 
“top” do Hyundai HB20

Sobre Rodas

O desembargador entendeu que não ilegalidade
no processo de licenciamento ambiental

Em decisão monocrática pro-
ferida pelo desembargador Dár-
cio Lopardi Mendes do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, na 

dessem continuidade as obras 
de construção das Centrais Ge-
radoras Hidrelétricas (CGH) no 
Rio Aiuruoca, localizado na Área 

ultima quarta-feira, dia 02/09, 
as empresas Alagoa 2 Energia 
Ltda e Polifertil Energia Eireli, 
tiveram autorização para que 

de Preservação Ambiental (APA) 
da Mantiqueira.
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Explicando as parábolas de 
Jesus: Os dois alicerces

ONDE ESTÁ?
A parábola dos dois alicer-

ces está registrada em Mateus 
7.24-27.

RESUMO DA PARÁBOLA
Jesus conta a história de dois 

homens, um prudente e outro in-
sensato. Ambos edificaram suas 
casas, porém, cada um deles 
edificou de uma forma, em um 
fundamento diferente. Um deles 
construiu os alicerces de sua 
casa sobre uma rocha, enquanto 
o outro construiu na areia. Jesus 
evidencia a diferença das duas 
construções, comparando-as 
com aqueles que ouvem e pra-
ticam a Sua palavra e os que 
fazem o contrário.

 
ENSINOS DA PARÁBOLA

Todos podem construir. A pa-
rábola deixa claro que todos têm 
possibilidades de construir coi-
sas aqui nessa terra. Insensatos 
e prudentes fazem suas cons-
truções. Alguns, sabiamente, 
constroem sobre o fundamento 
da vontade de Deus. Esse têm 
suas “casas” construídas em 
um alicerce forte e resistente. 
Outros, insensatamente, cons-
troem sobre um fundamento que 
não agrada a Deus. Esses têm 
suas “casas” construídas em um 
alicerce que não aguenta uma 
misera mudança climática sem 
ficar em pedaços.

A forma como construímos 
nossa “casa” determinará o 
futuro dela. O texto deixa claro 

que a forma como é feita uma 
construção atua com forte 
impacto no futuro dela. A casa 
construída sobre os fundamen-
tos corretos enfrentará chuvas, 
transbordamento de rios, fortes 
ventos, mas permanecerá firme, 
protegendo quem está dentro 
dela. Já a casa construída so-
bre fundamentos incorretos tem 
sua destruição certa, pois não 
aguentará a força da natureza 
contra ela, sendo ruína para 
quem mora nela e ela própria 
sofrerá grande destruição.

Ouvir e praticar a palavra de 
Deus é o alicerce que fortalece 
contra as intempéries da vida. 
Jesus trabalha nessa parábola 
sobre o grande poder da Palavra 
de Deus. Alguém que ouve e 
coloca a palavra do Senhor em 
prática é comparado a alguém 
prudente, alguém que consegue 
resistir às condições mais adver-
sas da vida e permanecer firme, 
pois seu alicerce está no lugar 
certo, sendo suficientemente 
forte e resistente.

A nossa “casa” precisará 
passar pela prova. Tanto a casa 
construída pelo prudente quanto 
a construída pelo insensato, 
tiveram de passar pelas provas. 
Isso nos indica que todos nós 
passaremos por problemas, por 
provações, que virão se chocar 
contra a “casa” que constru-
ímos. Se ela ficará de pé ou 
não, se será aprovada ou não, 
dependerá dos alicerces em que 
lançamos a nossa construção.

Contribuintes devem ficar atentos ao prazo de entrega que
termina no dia 30 de setembro 

Capacitações são para desenvolvedores de games e de
Sistemas Java, com duração de 100 horas

A Receita Federal rece-
beu até às 11 horas desta 
sexta-feira (28/8) 1.711.158 
declarações de ITR/2020. O 
Contribuinte deve estar atento 
ao prazo de entrega das decla-
rações que teve inicio no dia 17 
de agosto e termina no dia 30 
de setembro de 2020. 

A multa para quem apre-
sentar a DITR depois do prazo 
é de 1% (um por cento) ao mês 
ou fração de atraso, lançada 
de ofício e calculada sobre o 
total do imposto devido, não 
podendo seu valor ser inferior 
a R$ 50,00 (cinquenta reais). 
Se, depois da apresentação 
da declaração, o contribuinte 
verificar que cometeu erros ou 
omitiu informações, deve, an-

tes de iniciado o procedimento 
de lançamento de ofício, apre-
sentar DITR retificadora, sem 
a interrupção do pagamento 
do imposto apurado na decla-
ração original. 

Em 2019 foram entregues 
5.795,48 milhões de declara-
ções de ITR. Para esse ano, 
a expectativa é de que 5,9 mi-
lhões de documentos sejam re-
cebidos pela Receita Federal. 

Está obrigada a apresentar 
a Declaração do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural 
(DITR) a pessoa física ou jurí-
dica, exceto a imune ou isenta, 
proprietária, titular do domínio 
útil ou possuidora a qualquer 
título do imóvel rural. Também 
está obrigada a pessoa física ou 

jurídica que, entre 1º de janeiro 
de 2020 e a data da efetiva 
apresentação da declaração, 
perdeu a posse do imóvel rural 
ou o direito de propriedade pela 
transferência ou incorporação 
do imóvel rural ao patrimônio 
do expropriante. 

A DITR deve ser elaborada 
com uso de computador, por 
meio do Programa Gerador da 
Declaração do ITR, disponi-
bilizado na página da Receita 
Federal . A declaração pode ser 
transmitida pela Internet ou en-
tregue em uma mídia removível 
acessível por porta USB nas 
unidades da Receita Federal. 

A Declaração retificadora 
tem a mesma natureza da 
originariamente apresentada, 

substituindo-a integralmente. 
Por isso, a declaração retifi-
cadora deve conter todas as 
informações anteriormente 
prestadas com as alterações 
e exclusões necessárias bem 
como as informações adiciona-
das, se for o caso. 

O valor do imposto pode 
ser pago em até 4 (quatro) 
quotas iguais, mensais e su-
cessivas, sendo que nenhuma 
quota pode ter valor inferior a 
R$ 50,00 (cinquenta reais). O 
imposto de valor inferior a R$ 
100,00 (cem reais) deve ser 
pago em quota única. A quota 
única ou a 1ª (primeira) quota 
deve ser paga até o último dia 
do prazo para a apresentação 
da DITR. 

O Governo de Minas Gerais 
disponibiliza 25 mil vagas em 
cursos gratuitos e on-line para 
qualificação profissional.  O 
anúncio foi feito pelo governador 
Romeu Zema, nesta quinta-feira 
(3/9), que divulgou os novos cur-
sos lançados pela Rede Uaitec, 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico (Sede), em 
parceria com a empresa privada 
Digital Innovation One.

 Os conteúdos de qualifica-
ção profissional oferecidos são 
para Trilha Desenvolvedor de 
Games: HTML, CSS e JavaS-
cript; e Trilha Desenvolvedor 
de Sistemas Java: Java, SQL e 

PostgrSQL. Com duração de 100 
horas cada, as temáticas foram 
escolhidas com base nas deman-
das de mercado. De acordo com 
dados da Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 
(Brasscom), a previsão é de que 
haja um déficit de cerca de 400 
mil profissionais de TI em todo o 
Brasil até 2022.

 O governador Romeu Zema 
destacou que, hoje, no mercado 
de trabalho, as empresas estão 
oferecendo muitas vagas que 
não são preenchidas por haver 
falta de pessoas qualificadas em 
Tecnologia da Informação. “O 

que o Estado está oferecendo 
é justamente essa qualificação 
para que a pessoa que tem inte-
resse possa iniciar ou aprimorar 
uma carreira”, disse.

 
Mão de obra qualificada
 “Minas Gerais é considerado 

um estado de potencial atrativo 
para instalação de empresas. 
Um dos compromissos da Secre-
taria de Desenvolvimento Econô-
mico é alavancar o número de 
empresas instaladas no estado, 
mas, para isto, temos que nos 
preocupar com a oferta de mão 
de obra qualificada para o setor”, 
explica o secretário-adjunto da 

Sede, Fernando Passalio.
 Passalio afirma que os cur-

sos devem ser considerados uma 
oportunidade para quem está 
buscando o primeiro emprego, 
recolocação ou até mesmo para 
aqueles que querem se arriscar 
em uma nova profissão. Além dis-
so, proporcionam oportunidades 
para atualizar e qualificar os pro-
fissionais que já atuam no setor 
de Tecnologia da Informação.

 Os interessados devem aces-
sar os cursos por meio do site 
ww.uaitec.mg.gov.br. Após re-
alizar o cadastro na plataforma 
de ensino do parceiro, as aulas 
estarão disponíveis de imediato.

Receita Federal já recebeu mais de 1,7 
milhões de Declarações de ITR/2020 

Governo de Minas oferece 25 mil vagas 
em cursos de qualificação profissional

Ilustrações Cristãs: Moço,
você é Deus?

Mais um inverno chegara 
naquela cidade. As pessoas se 
apressavam para comprar seus 
agasalhos, calçados, cobertores 
e tudo quanto as deixasse bem 
aquecidas para o inverno rigoroso 
que estava previsto para aquele 
ano. O movimento era intenso.

Em frente a uma importante 
e movimentada loja da cidade 
estava um garoto, menino de 
rua, maltrapilho, que em frente 
à loja observava uma vitrina com 
blusas de frio e calçados. Esta-
va descalço e tremendo com o 
frio que já havia chegado com 
certa força. As pessoas, porém, 
apressadas, focadas em seus 
objetivos, sequer reparavam no 
menino que estava ali no canti-
nho da vitrine em frente à loja.

Um homem se aproxima 
sem ser notado e toca o ombro 
do menino e lhe pergunta: “- 
Oi, rapazinho, tudo bem como 
você? Por que você está parado 
aí olhando tão fixamente para 
dentro dessa loja?”

O menino, com lágrimas nos 
olhos, respondeu a ele:

“- Moço, eu não vou roubar 
não, estou aqui apenas orando 
a Deus, o Senhor, para que 
Ele me dê um par de sapatos 
e uma blusa, pois estou com 
muito frio!”

O homem, tocado pela situ-
ação do menino, o tomou pela 
mão, entrou com ele na loja e 
disse a uma das vendedoras:

“- Por favor, providencie rou-
pas bem quentes para esse 
menino, também um bom par de 

sapatos, meias e o que mais for 
necessário para ele não passar 
frio. Mas, antes, peça ao gerente, 
por favor, autorização para que 
eu leve esse menino aos fundos 
da loja e dê um banho nele”

A vendedora recebe au-
torização, o homem o leva os 
fundos e dá um bom banho 
nele. Agora limpo, eles vão para 
dentro da loja,  ele é vestido e 
fica bem quentinho com boas 
roupas para passar o inverno.

“- Está quentinho agora? 
Perguntou o homem, fazendo 
um carinho na cabeça do jo-
vem”. Ele responde positiva-
mente balançando a cabeça e 
com um sorriso nos lábios.

Quando aquele homem se 
virou para sair, pois já estava 
bem atrasado para seus com-
promissos, aquele jovem meni-
no pegou em sua mão, ele se 
virou e o menino perguntou:

“Moço, você é Deus, o Se-
nhor?”

O homem deu um sorriso e 
lhe respondeu: Não, meu jovem, 
não sou Deus, sou apenas al-
guém que já recebeu de Deus, o 
Senhor, muitas coisas boas e se 
alegra em repartir um pouco des-
sas tantas bênçãos com quem 
está necessitado de algo, alguém 
como você, por exemplo!

“Eu afirmo a vocês que isto 
é verdade: quem, apenas por 
ser meu seguidor, der ainda 
que seja um copo de água fria 
ao menor dos meus seguidores, 
certamente receberá a sua re-
compensa” (Mateus 10:42)

Postado por Presbítero André Sanchez

Prefeitura Municipal
de  Andrelândia 

AVISO DE CONVOCAÇÃO
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA 

DE EXCEPCIONAL INTERESSE PU-
BLICO - CONCURSO 001/2019.

O Prefeito de Andrelândia/MG, no 
uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas por lei, convoca 
os candidatos LUCIANA FRANCIO-
NE DA SILVA e PAULO CESAR 
DE OLIVEIRA AFONSO JUNIOR, 
classificados no Concurso Público 
001/2019, se de seus interesses, para 
as vagas em substituição, durante o 
período de licença maternidade de 
120 dias para MEDICO DE PSF e 
durante o período de licença medica 
de 60 dias para TECNICO EM RA-
DIOLOGIA, onde o contrato se dará 
início em 08/09/2020. Comparecer 
ao Departamento de Pessoal em sua 
sede a Av. Jose Bernardino, 77, bairro 
Centro, neste município, para dar 
início ao processo de contratação. O 
horário de atendimento será de 07:00 
as 11:00 e de 12:30 as 15:30 horas 
até o dia 08 de setembro de 2020, 
devendo apresentar os documentos, 
conforme anexo I. O não compare-
cimento do candidato tornará sem 
efeito a contratação. Informações (35) 
33251432 ou site www.andrelandia.
mg.gov.br. Francisco C. Rivelli. Pre-
feito. 02/09/2020.

Edital de Convocação
O Partido Patriota, Direção Muni-

cipal de Aiuruoca-MG, por seu Pre-
sidente Márcio Muniz Fernandes, no 
exercício de suas atribuições legais 
e estatutárias, vem CONVOCAR OS 
CONVENCIONAIS (COM DIREITO 
A VOTO), nos termos dos artigos 53, 
inciso II,16, inciso II, artigo 17, alíneas 
“a”, “b” e “c”, 22, artigo 52, incisos I a 
III e parágrafo único, todos do Estatuto 
Partidário, para Convenção Municipal 
para as Eleições 2020, a ser realizada 
no dia 12/09/2020, com início às 16:00 
horas e encerramento às 18:00 horas, 
nesta cidade de Aiuruoca, no endere-
ço, Rua Felipe Senador, N 1211/03, 
com a seguinte Ordem do Dia: 1 - De-
liberação sobre Coligação Majoritária; 
2 - Escolha de Candidatos(as) a Pre-
feito e Vice-Prefeito(as); 3 - Escolha 
de Candidatos(as) a Vereador(as); 4. 
Sorteio dos números de candidatura e 
escolha de nomes de urna; 5.Indicação 
de representantes/delegados(as); 6. 
Delegação de legitimidade e poderes 
de deliberação à Comissão Executiva 
no período eleitoral; 7. Assuntos gerais 
de interesse do partido e seus candi-
datos na campanha eleitoral

Aiuruoca, 04 de Setembro de 2020
Márcio Muniz Fernandes
Presidente do PATRIOTA

de Aiuruoca-MG
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Macrorregião Norte e 16 microrregiões avançam para onda 
verde do Minas Consciente; Noroeste regride para vermelha
Grupo Executivo também liberou abertura de cursos de pós-graduação na onda amarela do plano

A macrorregião de Saúde 
Norte e 16 microrregiões no 
estado poderão avançar para 
a onda verde do plano Minas 
Consciente, criado pelo Go-
verno de Minas para garantir a 
retomada segura e responsável 
da economia nos municípios. 
O avanço foi definido nesta 
quarta-feira (2/9) pelo Comitê 
Extraordinário Covid-19, após 
as localidades manterem bons 
índices durante 28 dias em que 
estavam na onda amarela.

Essa será a primeira vez 
que uma região chega ao últi-
mo nível do plano, quando já é 
permitida a volta de atividades 
como cinemas, zoológicos, 
casas de festas, parques de 
diversão e shows. A abertura 
dos estabelecimentos deve 
respeitar os protocolos de segu-
rança e o decreto estadual que 
restringe a lotação máxima de 
até 30 pessoas por ambiente.

 
Avanço criterioso

Romeu Zema destacou 
que o grupo foi criterioso para 
permitir o avanço e que a saúde 
dos mineiros continua sendo 
prioridade em todas as deci-

sões.
“Estamos muito satisfeitos 

porque, pela primeira vez, uma 
macrorregião vai ser incluída 
na onda verde, que já permite 
o retorno de quase todas as 
atividades, desde que seguidos 

os protocolos de segurança. 
Vale lembrar que, para dar 
esse passo, é necessário que a 
região esteja em uma situação 
segura, com casos sob controle 
há pelo menos quatro semanas. 
E a região Norte cumpriu esse 

requisito”, disse.
As mudanças definidas pelo 

Comitê passam a valer neste 
sábado (5/9), após a publicação 
no Diário Oficial.

 
Cautela

Ao contrário da macrorregião Norte, que apresentou bons índices 
e um contexto seguro para avanço no plano, a macrorregião Noroeste 
teve aumento no número de casos e piora nos indicadores. Para 
manter a doença sob controle, o Comitê Extraordinário Covid-19 op-
tou pela regressão da Noroeste para a onda vermelha, com abertura 
somente de serviços essenciais. Todas as outras macrorregiões do 
estado foram mantidas nas ondas definidas anteriormente.

O governador Romeu Zema lembrou que a pandemia ainda não 
acabou e os cuidados de segurança devem ser mantidos em todas 
as regiões mineiras.

“Na região Noroeste, por exemplo, tivemos aumento no número 
de casos e, muito provavelmente, algumas cidades terão de adotar 
medidas de isolamento, porque o número de leitos ficou próximo da 
capacidade. Todo cuidado ainda se faz necessário. Não podemos re-
laxar, o vírus continua presente e fazendo vítimas. Continuem usando 
máscaras, adotando medidas de distanciamento e higienização. Minas 
tem hoje a menor taxa de óbitos por 100 mil habitantes do Brasil e é 
a nossa contribuição que tem feito a diferença”, afirmou.

 
Pós-graduação

A partir deste sábado (5/9), os cursos de pós-graduação Stricto 
sensu (mestrado e doutorado) e Lato sensu (especialização) estão 
autorizados a retomarem as atividades na onda amarela do plano 
Minas Consciente. A decisão foi tomada pelo Grupo Executivo Covid-
19 na última terça-feira (1/9). Foram observados a capacidade de 
adaptação do setor, além de uma tendência a pouca aglomeração e 
à natureza esporádica das aulas presenciais.

Até esta quarta-feira, mais de 70% dos municípios mineiros (600) 
aderiram ao plano Minas Consciente, impactando cerca de 14 milhões 
de pessoas.

Entre as 732 cidades com menos de 30 mil habitantes, 445 apre-
sentaram menos de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 
dias. Assim, elas estão autorizadas a avançar automaticamente para 
a onda amarela do plano, independentemente da situação das macro 
ou microrregiões nas quais estão inseridas.

As macrorregiões de Saúde Noroeste e Nordeste estão na onda 
vermelha do plano. Portanto, nesses locais está autorizada a abertura 
dos seguintes serviços:

- Supermercados, padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de 

As macrorregiões de Saúde Centro, Vale do Aço, Jequitinhonha, 
Leste, Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Oeste, Sul, Centro-Sul, 
Sudeste e Leste do Sul apresentaram índices favoráveis para a aber-
tura de serviços não essenciais, contemplados pela onda amarela.

Nesta fase, são permitidos:
- Bares (consumo no local);
- Autoescolas e cursos de pilotagem;
- Salões de beleza e atividades de estética;
- Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 

vídeo;
- Papelarias, lojas de livros, discos e revistas;
- Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de via-

gem;
- Comércio de itens de cama, mesa e banho;
- Lojas de móveis e lustres;
- Imobiliárias;
- Lojas de departamento e duty free;
- Lojas de brinquedos;
- Academias (com restrições)
- Agências de viagem
- Clubes

A macrorregião Norte apresentou um quadro controlado da doença 
após passar 28 dias na onda amarela*, o que permitiu o avanço para 
a onda verde, que permite a abertura de serviços não essenciais com 
alto risco de contágio.

São eles:
- Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança 

e circo
- Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos
- Parques, zoológicos e jardins
- Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de 

festas, bufê
- Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca
- Bares com entretenimento (shows e espetáculos)
- Serviços de colocação de piercings e tatuagens
*Para avançar para a onda verde, as cidades precisam estar há 28 

dias consecutivos na onda amarela, sem sofrer retrocessos durante 
esse período.

 
Microrregiões

Além das macrorregiões, os dados das 67 microrregiões mineiras 
são considerados pelo Comitê Executivo Covid-19, permitindo que 
elas sejam divididas por ondas, conforme as realidades específicas. 
Caso as ondas indicadas para as macro e microrregiões sejam 
diferentes, caberá a cada prefeito optar por qual das duas recomen-
dações seguir. 

conveniência;
- Bares (somente para delivery ou retirada no balcão);
- Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros;
- Serviços de ambulantes de alimentação;
- Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet 

shop;
- Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito;
- Vigilância e segurança privada;
- Serviços de reparo e manutenção;
- Lojas de informática e aparelhos de comunicação;
- Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões;
- Construção civil e obras de infraestrutura;
- Comércio de veículos, peças e acessórios automotores.

Gil Leonardi/Imprensa MG

Reunião do Comitê Extraordinário Covid-19 realizada nesta quarta-feira (2/9)
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A Triumph surpre-
endeu o mundo 
das motocicletas ao 
apresentar a nova 
Trident, um protótipo 
de roadster de por-
te médio que herda 
elementos da reno-
mada Speed Triple 
da marca britânica. 
Após quatro anos 
de desenvolvimen-
to, a nova Triumph 
Trident foi revelada 
mundialmente du-
rante evento no London Design Museum. O protótipo traz o tradicional estilo imponente 
da marca britânica em seu visual, com contribuições de estilo do designer italiano 
Rodolfo Frascoli, fundador em 2010 do centro de estilo independente Frascoli Design. 
Trata-se de uma moto com pouquíssimas carenagens, para os amantes de nakeds/
roadsters. O tanque de combustível vem com entradas para encaixe das pernas e a 
posição de pilotagem seguem o conceito aplicado na conhecida Speed Triple. A moto 
será equipada com um novo propulsor triplo com dimensionamento único e de médio 
porte. Parte dos quatro anos que levaram para a Trident ser apresentada foi usada na 
criação desse motor, desenvolvido por uma equipe exclusiva dentro da própria sede 
mundial da empresa, em Hinckley, na Inglaterra. Informações mais aprofundadas 
ainda não foram divulgadas. “O protótipo de design Trident marca o início de um novo 
e emocionante capítulo para a Triumph. Nosso objetivo foi trazer uma nova visão 
sobre a personalidade e o estilo, juntamente com um manuseio fácil e acessível e 
as qualidades pelos quais a Triumph é conhecida – e a um preço verdadeiramente 
competitivo”, afirma Steve Sargent, diretor mundial de Produto da Triumph.

A Pro Tork, a maior 
fabricante de moto-
peças da América 
Latina, apresentou 
uma linha de pro-
dutos licenciados 
do Rali dos Sertões. 
São oito itens nos 
segmentos street e 
off-road, que cele-
bram o patrocínio 
da fabricante de mo-
topeças ao maior 
rali das Américas. A 
competição aconte-
ce este ano de 31 de outubro a 7 de novembro, saindo da Fazenda Autódromo 
Velo Città, em Mogi Guaçu (SP), e chegando em Barreirinhas (MA). Entre a linha 
de produtos off-road, destacam-se o capacete e o conjunto de proteção para o 
motociclista. Já na street existem mais três opções de capacetes destinados às 
ruas. Além disso, a coleção conta com outros itens e souvenir com a temática do 
rali. Um destaque da linha é o capacete Pro Tork Fast Sertões. Segundo a Pro 
Tork, o capacete foi projetado para garantir máxima segurança e rendimento, 
graças ao seu casco injetado em ABS. O capacete traz forro antimofo – podendo 
ser removido e lavado –, sistema de ventilação e acabamento emborrachado.

D e p o i s  d e  s e r 
apresentada ao 
mundo no f ina l 
do ano passado, 
a Kawasaki Ninja 
ZX-25R tornou-se 
um dos principais 
lançamentos de 
2020 em diversos 
mercados mun-
diais. Seu motor 
de quatro c i l in-
dros em linha de 
250 cm³ com 50 
cavalos de potên-
cia máxima a 15.500 rotações e torque de 2,33 kgfm a 14.400 giros é 
considerado uma “obra prima” pelos fãs da marca japonesa. Agora, 
o designer indonésio Julak Sendie resolveu desenvolver uma versão 
naked da ZX-25R, que recebeu a denominação de Z25R. Baseado nas 
Z400 e Z900, o modelo deixou o chassi em treliça à mostra e introduziu 
proteções no farol e no motor. Embora a Z25R tenha mexido com a 
imaginação dos fãs da Ninja ao redor do mundo, até o momento, não 
se sabe se a Kawasaki realmente tem planos para lançar uma versão 
naked da tetracilíndrica ZX-25R. 

Kawasaki Ninja Z25R

Sobre Rodas

por Edmundo Dantas
AutoMotrix

A BMW Motorrad anuncia o lança-
mento no mercado nacional da nova S 
1000 RR pacote M - de Motorsport. A 
superesportiva fabricada em Manaus, 
no Amazonas, chega com preço de 
R$ 118.750 e estará disponível a 
partir de 21 de setembro em todas 
as concessionárias autorizadas da 
marca no país. Integrante da terceira 
geração da S 1000 RR, a versão 
oferece uma relação peso/potência 
superior devido às novas rodas em 
fibra de carbono e nova bateria de 
lítio. Além disso, a moto recebe pin-
tura exclusiva, bancos esportivos M e 
kit chassi M com opção de ajuste da 
balança e amortecedor traseiro. “Por 
intermédio da família S 1000, a BMW 
Motorrad traz ao Brasil o que há de 
mais moderno na tecnologia voltada 
para o segmento das superesportivas. 
A opção com pacote M amplia ainda 
mais uma gama de motocicletas que 
segue como referência e dita tendên-
cias tanto no quesito estilo quanto na 
performance”, explica Julian Mallea, 
diretor da BMW Motorrad do Brasil.

A proposta da nova BMW Mo-
torrad S 1000 RR pacote M não é 
nada modesta: estabelecer novos 
parâmetros no segmento com seus 
atributos de força e potência aliados 
a uma condução extremamente 
precisa que conta ainda com auxílio 
de sofisticados sistemas eletrônicos 
de assistência à pilotagem. Entre os 
principais atributos da nova versão 
estão as rodas de fibra de carbono M 
Performance. Os benefícios incluem 
menor peso (1,7 quilo), o que se tra-
duz em uma massa rotacional mais 
baixa e um comportamento superior 
em termos de aceleração e frenagem, 
tornando o controle do modelo mais 
fácil. Além do ganho na dinâmica de 
pilotagem, a fibra de carbono traz 
às novas rodas um visual moderno. 
Quem também contribui para a redu-
ção de peso do conjunto (193,5 quilos 
na versão pacote M, ante 197 quilos 
da Premium e 208 quilos da geração 
anterior) é a nova bateria de lítio, dois 
quilos mais leve em comparação à da 
antiga geração. O kit chassi M oferece 
ao usuário a possibilidade de ajustes 
mais precisos na balança e no amor-
tecedor traseiro, que viabiliza uma 
configuração mais refinada na busca 
pela performance extrema em pistas. 
Banco esportivo M mais aderente 
e firme e pintura Motorsport tricolor 
exclusiva são outros diferenciais da 
versão pacote M da S 1000 RR.

Em termos de “powertrain”, a 
nova BMW S 1000 RR pacote M vem 
com um motor de quatro cilindros em 
linha com 207 cavalos a 13.500 rpm e 
11,5 kgfm de torque máximo. De acor-
do com a BMW, a tecnologia ShiftCam 
possibilita extrair máxima potência e 
torque, não apenas em altas rotações 
mas também em faixas de giro baixas 
e intermediárias. A entrega de potên-
cia e torque é mais uniforme e linear, 
tornando a motocicleta mais fácil de 
controlar e ideal tanto para o uso di-
ário quanto para o desempenho nas 
pistas e entregando uma aceleração 
mais uniforme em saídas de curva 
fechadas, prolongando a vida útil dos 
pneus e possibilitando que o piloto 

Traje de corrida:
A BMW Motorrad lança a nova S 1000 

RR pacote M fabricada em Manaus

use melhor o quadro.
O chassi da BMW S 1000 RR 

contribuiu na redução total do peso 
da motocicleta. Esses avanços foram 
possíveis por meio da adesão de 
um novo braço oscilante, mais leve 
e capaz de aplicar a força de forma 
otimizada. Outra tecnologia é o layout 
do quadro (Flex-Frame), mais leve e 
que oferece maior liberdade de movi-
mento devido ao melhor fechamento 
dos joelhos. Os modos de pilotagem 
disponíveis são “Rain”, “Road”, “Dy-
namic” e “Race”. Para os usuários 
que desejam se aventurar com a 
superesportiva nas pistas, há a opção 
Modo Pro, oferecendo outras três 
configurações adicionais de pilota-
gem (“Race Pro” 1, 2 e 3). Os recursos 
do modo “Pro” são o Launch Control 
(controle de tração) para arrancadas 
perfeitas e o Limitador de Pit-Lane, 
configurável para oferecer aderência 
ideal nas velocidades controladas na 
área de rodagem nos boxes. Já as 
mudanças ultrarrápidas de marcha, 
sem a necessidade de acionamento 
da embreagem, são ativadas pelo 
Shift Assistant Pro. Graças ao sensor 
de inclinação de seis eixos, é possível 
configurar tanto a regulagem do ABS 
quanto as funções DTC. A regulagem 
do DTC tem a função de transmitir 
com precisão a força necessária para 
empinar a roda dianteira em linha 
reta, sem que ela fuja ao controle.

O painel de instrumentos traz uma 
tela TFT de 6,5 polegadas que oferece 
ao motociclista telas personalizadas 
para diferentes utilizações e necessi-
dades. A tela Pure Ride mostra todas 
as informações para o uso regular na 
estrada, enquanto as três telas Core 
são desenvolvidas para a competição, 
com o conta-giros exibido em forma 
analógica ou então como um gráfico 
de barras. Com o lema ‘Nose down, tail 
up’ (“Nariz para baixo e traseira para 
cima”, em tradução livre), a nova RR 
ostenta como destaques visuais as 
luzes de leds presentes nos faróis com 
linhas mais dinâmicas e agressivas e 
na lanterna. As luzes de mudança de 
direção (pisca) e de freio estão integra-
das em uma única unidade de leds.

 

Acesse semanalmente as novidade do mundo automotor

Fotos: Divulgação

BMW Motorrad lança nova S 1000 RR, pacote M no mercado brasileiro 

Triumph Trident

A chinesa Evoke 
Motorcycles, uma 
fabricante de mo-
t oc i c l e t as  com 
sede em Pequim, 
acaba de revelar a 
versão final da sua 
mais recente moto 
elétrica, a cruiser 
6061. As primei-
ras imagens, ainda 
virtuais, da Evoke 
6061 surgiram na 
in te rne t  há  um 
ano. Trata-se de 
uma power cruiser com especificações impressionantes, que busca acabar 
definitivamente com os preconceitos sobre as motos elétricas. O modelo traz 
um motor VS-1200 PSMS (Permanent Magnet Synchronous Motor) de alta 
voltagem, e entrega 120kW (160 cavalos) com um limite máximo de 8 mil 
rpm, que lhe permite atingir uma velocidade máxima superior a 230 km/h. 
Para alimentar esse motor, a Evoke desenvolveu uma bateria de íons de 
lítio refrigerada por líquido, capaz de armazenar 24,8kWh, que lhe confere 
uma autonomia superior a 450 quilômetros em ambiente urbano, ou 265 
quilômetros na estrada. Esses números ultrapassam os de qualquer outra 
moto elétrica produzida até agora. Segundo a Evoke, um abastecimento 
entre carga zero e os 80% demora apenas 15 minutos em um carregador 
rápido de nível 3, DC a 125 kW. Para carregamentos em casa, a Evoke 
6061 está equipada com um sistema de 1,8 kW. As reservas já estão dis-
poníveis para o mercado norte-americano, no qual o preço final é de US$ 
24.995, algo perto de R$ 138 mil.

Ninja desnuda

Evoke 6061

Capacete Pro Tork Fast Sertões 

Com a cabeça no rali

Roadster contemporânea Cruiser elétrica

Fotos Divulgação



Correio do Papagaio  ::  Pág 5Sexta-feira, 04 de Setembro de 2020
Sobre Rodas

www.correiodopapagaio.com.br/veículos

Versão Diamond Plus é a “top” do Hyundai 
HB20, que melhorou a relação custo/

benefício de toda a linha para voltar à briga 
pela liderança do ranking de vendas

por Luiz Humberto Monteiro Perei-
ra - AutoMotrix

Naquele distante setembro de 2019, 
o mercado automotivo brasileiro vivia 
um animador clima de retomada do 
crescimento, depois de cinco anos 
de retração ou estagnação. E as 
expectativas em torno do lançamento 
nacional do novo HB20, que comple-
tava sete anos de existência, eram 
grandes. Vice-campeão do ranking 
brasileiro de vendas em 2016, 2017 
e 2018, embora a plataforma tenha 
sido mantida, o hatch compacto da 
Hyundai foi profundamente atualiza-
do dentro do novo estilo de design 
da marca sul-coreana. O aspecto 
visual mais impactante é a grade 
trapezoidal “cascading”, misturando 
linhas retas e curvas – e que tornou-
se a parte mais questionada na nova 
linha HB20. Um ano e uma pandemia 
depois, as vendas de automóveis 
despencaram e as expectativas do 
setor automotivo nacional não são 
otimistas, mas o modelo da Hyundai 
está de volta às primeiras posições 
do ranking. Este ano, com mais de 
49 mil unidades comercializadas nos 
oito primeiros meses, já retomou a 
vice-liderança perdida em 2019 para 
o Ford Ka – está atrás apenas do Che-
vrolet Onix, que vendeu pouco mais 
de 80 mil unidades no mesmo perío-
do. Em agosto, o HB20 ultrapassou 
pela primeira vez em 2020 a média de 
8.466 unidades mensais emplacadas 
durante o ano passado. Para embalar 
as vendas, um discreto ajuste visual 
foi feito a partir de junho deste ano nas 
linhas 2021 das versões mais bási-
cas, com motores aspirados 1.0 e 1.6. 
Nelas, a polêmica grade ganhou um 
acabamento com contornos em preto, 
o que reduziu o impacto visual da 
peça originalmente cromada. Já nas 
versões “top” Diamond e Diamond 
Plus, com motor 1.0 turbo, a linha 
2021 ainda não foi apresentada e a 
mudança na cor da moldura da grade 
não está confirmada. De qualquer 
forma, um dos maiores atrativos do 
HB20 continua sendo o bom nível de 
equipamentos – ostentado especial-
mente na versão topo de linha, a 1.0 
TGDI 12V Flex Diamond Plus.

Além da controversa grade, ladeada 
por amplos faróis com “light guide” 
em leds, a recente linha de design 
da Hyundai, denominada como “Sen-
suous Sportiness” ou “Esportivida-
de Sensual”, se expressa no HB20 
por meio de linhas fortes, com frisos 
pronunciados e volumes marcantes. 
A frente é baixa e bastante aerodi-
nâmica. No teto, o estilo “flutuante” 
é ressaltado pelo detalhe em preto 
na coluna “C” (a traseira), que visu-
almente reforça a esportividade. As 
lanternas com design de bumerangue 
também evocam dinamismo. Por den-
tro, o hatch segue a mesma lógica de 
investir em um aspecto esportivo.

As versões mais completas, Dia-
mond e Diamond Plus, são as que 
mais bem representam a proposta de 
“recheio caprichado” da linha HB20. 
Vêm de série com ar-condicionado 
digital, chave presencial Smart Key, 
piloto automático e limitador de ve-
locidade, partida do motor por botão, 
troca de marchas por alavancas no 
volante (Smart Shift) e sistema Stop 
& Go de parada e partida automática 
do motor. A versão de topo Diamond 
Plus incorpora sistemas de alerta e fre-
nagem autônoma – que podem parar 
o carro sozinho quando há impacto 
frontal iminente, em velocidades abai-
xo dos 50 km/h – e alerta de mudança 
de faixa. Completam a lista do HB20 
mais equipado os controles de tração e 
estabilidade (ESP e TCS), o assistente 
de partida em rampa (HAC), a verifica-
ção de pressão de pneus (TPMS) e a 
câmera de ré com monitoramento da 
traseira (DRVM). Como toda a linha 
HB20, a Diamond Plus conta com 
cinto de segurança de três pontos para 
todos os ocupantes, encosto de cabe-
ça no banco traseiro, fixação Isofix e 
dois airbags frontais e dois laterais. O 
sistema BlueMedia tem visual flutuante 
e tela de 8 polegadas.

Em termos de motorização, o 
Hyundai HB20 1.0 TGDI 12VFlex 
Diamond Plus traz o três cilindros 
1.0l Turbo GDI, que entrega 120 
cavalos de potência a 6 mil rpm. 
Com injeção direta de combustível e 
duplo comando variável de admissão 
e escape (Dual CVVT), trabalha em 
conjunto com o câmbio automático 
de 6 velocidades. Seu torque máximo 
de 17,5 kgfm está disponível a partir 
de apenas 1.500 rpm. De acordo 
com o Inmetro, o consumo do HB20 
com o motor 1.0 TGDI e o recurso 

Fotos: Divulgação 

start-stop – disponível somente nas 
versões Diamond e Diamond Plus – é 
de 12,2 km/l na cidade e de 13,9 km/l 
na estrada, quando abastecido com 
gasolina, e de 8,6 km/l na cidade e 
de 10,3 km/l na estrada com etanol. 
Recebeu nota “B” no Programa Bra-
sileiro de Etiquetagem (PBE), tanto 
na comparação relativa na categoria 
quanto na absoluta geral.

No site da Hyundai, até o início de 
setembro, o HB20 Diamond Plus 
parte de R$ 77.990 nas cores Branco 
Atlas e Preto Onix. Todas as outras 
opções de cores – como a Prata 
Brisk do modelo testado – aumen-
tam o preço em R$ 950. Ou seja, o 
valor pedido pelo modelo se mantém 
exatamente o mesmo oferecido na 
época do lançamento do novo HB20, 
há quase um ano. Nesse período, 
os principais concorrentes tiveram 
elevações de preços que superam 
os 15%, atribuídas pelas fabricantes 
ao impacto da alta cotação do dólar 
sobre os componentes importados. 
Assim, o simples fato de ter mantido 
os preços de tabela do ano passado 
tornou o HB20 bem mais competitivo. 
Uma estratégia comercial que ajuda a 
explicar por que o hatch da Hyundai 
ultrapassou o patamar de vendas 
anterior à pandemia bem antes dos 
adversários que priorizaram recompor 
suas margens de lucros. Em termos 
de comparação, as vendas do Onix e 
do Ka em agosto ainda representam 
a metade da média mensal de empla-
camentos de 2019.

Experiência a bordo
Ambiente contemporâneo

O acabamento Marrom Desert da 
versão Diamond Plus do HB20 é um 
dos destaques de estilo desta geração. 
Vários tons de castanho e ocre apare-
cem no painel, no console, nos painéis 
das portas e nos bancos de couro e 
no volante, esse também revestido 
em couro. Detalhes na cor azul vivo 
surgem na faixa central do painel e 
nas costuras dos bancos, no volante e 
na alavanca de câmbio. As maçanetas 
são cromadas. Todo o interior segue 
um design com linhas “limpas” e de 
aspecto esportivo. O espaço da cabi-
ne cresceu sutilmente em relação ao 
modelo anterior, com um centímetro a 
mais de largura na altura dos ombros 
e, no banco de trás, acréscimo de 
4,7 centímetros na distância livre em 
relação aos dianteiros.

Entre os confortos oferecidos na 
configuração mais cara do HB20 estão 
a chave presencial Smart Key com 
telecomando de travamento das portas 
e do compartimento de carga, a partida 
do motor por botão, a direção elétrica, 
o banco do motorista com ajuste de 
altura por alavanca, os vidros elétricos 
dianteiros e traseiros com funções 
“one touch” (descida e subida) e 
antiesmagamento, o console central 
com porta-copos e porta-objetos, a 
bolsa porta-revista no encosto do 
banco do passageiro, os espelhos 
cortesia nos para-sóis e a iluminação 
no porta-luvas. Com seu visual flutu-
ante e tela de 8 polegadas, o sistema 
de entretenimento BlueMedia conecta 
com diversas funções do celular por 
meio do Apple CarPlay e do Android 
Auto, com operação intuitiva.

Impressões ao dirigir
Lógica esperta

A versão “top” Diamond Plus do 
HB20 exibe uma performance dinâmi-
ca bastante convincente, proporciona-
da pelo “powertrain” bem entrosado 
composto pelo motor 1.0 Turbo GDI e 
o câmbio automático de 6 velocidades 
com borboletas no volante. Como o 

bom torque máximo de 17,7 kgfm está 
disponível praticamente em qualquer 
giro, o hatch acelera sempre com 
vontade. Os 120 cavalos de potência 
máxima também ajudam a conferir 
certa exuberância ao compacto da 
marca sul-coreana. As passagens de 
marchas do câmbio automático são 
precisas e permitem que o compacto 
ganhe velocidade rápida e progressi-
vamente. E a possibilidade de mudar 
as marchas manualmente por meio 
de borboletas posicionadas atrás do 
volante facilita a tarefa de obter um 
comportamento mais esportivo do 
conjunto. Nas cidades, dentro de um 
padrão comportamental mais “civili-
zado”, o sistema Stop & Go de parada 
e partida automática do motor auxilia 
na economia de combustível no abor-
recido “anda e para” do trânsito.

A direção eletricamente assistida é 
outro destaque do HB20. É leve para 
as manobras de estacionamento e 
dura nas velocidades altas, exata-
mente como deve ser. Em termos 
de suspensão, o acerto é bastante 
preciso. O hatch faz curvas sem 
adernar excessivamente. Nas freadas 
bruscas, o modelo da Hyundai esban-
ja precisão e equilíbrio. Os sistemas 
de auxílio ao motorista são exclusivos 
da versão Diamond Plus. O de alerta 
e frenagem autônoma – capaz de, 
em caso de impacto iminente, parar o 
carro sozinho a até 50 km/h ou reduzir 
as consequências acima desse limite, 
mesmo se o motorista continuar ace-

lerando –, se mostra bastante efetivo. 
Já o alerta de saída de faixa carece 
de aperfeiçoamentos – só consegue 
ler as faixas bem pintadas e emite o 
alerta sonoro e visual apenas quando 
o carro já invadiu a faixa ao lado.

Ficha técnica
Hyundai HB20 1.0 TGDI 12V Flex 

Diamond Plus

Motor: 1.0 turbo três cilindros com 
injeção direta de combustível e duplo 
comando variável de admissão e 
escape (Dual CVVT)

Potência: 120 cavalos a 6 mil rpm
Torque: 17,7 kgfm a 1.500 rpm
Transmissão: automática de 6 velo-

cidades e uma a ré, com possibilidade 
de trocas sequenciais por meio de 
“paddles shifts” no volante

Tração: dianteira
Freios: ABS com disco ventilado na 

dianteira e tambor na traseira
Rodas e pneus: rodas de liga leve 

diamantadas de 15”, modelo Vortex, 
pneus 185/60 R15 Michelin Primacy

Comprimento: 3,94 metros
Largura: 1,72 metro
Altura: 1,47 metro
Peso: 1.091 quilos
Entre-eixos: 2,53 metros
Porta-malas: 300 litros
Tanque de combustível: 50 litros
Preço: R$ 77.990. Cores diferentes 

de Branco Atlas e Preto Onix acres-
centam R$ 950. Preço do modelo tes-
tado, na cor Prata Brisk, R$ 78.940

A Mecânica Dois Irmãos está contratando 

Mecânicos com experiencia em Sistemas 

de Injeção Eletrônica, Retífica de Motores, 

Suspenção, Câmbio, etc.

Falar com Marcinho: 35 98866-3583
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Como em todos os lugares, 
o município de Liberdade tam-
bém convive com os problema 
de cães e gatos soltos nas ruas. 
É muito comum se deparar com 
esses animais sem dono vagan-
do, dormindo pelas portas dos 
estabelecimentos comercias 
e pedindo comida aqui e ali. 
É um cenário desagradável e 
desumano.

Todavia, Liberdade vem 
dando exemplo de cuidado 
com esses bichinhos aban-
donados. Um grupo de vo-
luntários vem se dedicando 
a oferecer-lhes um pouco 
de carinho, alimento e trata-
mento. Trata-se de pessoas 
caridosas que se juntaram 
para amenizar o problema. 
Reuniram-se num grupo in-
formal e buscam recursos 
junto à comunidade, já que 
não, sendo uma instituição 
formalizada, não contam com 
nenhum apoio oficial. Todos 
os recursos que utilizam vêm 
da própria dedicação de cada 
um, de contribuições dos ci-
dadãos parceiros, de bingos, 
rifas e bazar com materiais 
arrecadados.

A ação principal do grupo 
são as castrações que evitam 
a proliferação dos bichinhos 
abandonados. O grupo exis-
te há mais de cinco anos E 
os integrantes dizem que, 
desde 2017, já conseguiram 
castrar mais de 300 animais 
entre gatos e cães de rua e 
também atendendo animais 
de pessoas carentes que não 
têm como pagar por esse ser-
viço. Além das castrações, já 
fizeram alguns tratamentos de 
animais de rua que estavam 
doentes. “Sempre tentamos 
socorrer, mas a demanda é 
muito grande e os recursos 
são poucos”, diz um dos vo-
luntários.

Quem quiser colaborar 
com doação de ração ou di-
nheiro para compra desse 
alimento, pagamento de pro-
fissional para castrações e 
outras despesas,  é só entrar 
em contato  pelos telefones:  
32-98443-8936 Fabiana e 32 
98436-4765 Cidinha. O grupo 
mantém uma conta no Banco 
do Brasil para essa finalidade 
em nome de Maria Fabiana 
Neves Silva – Agência  4067-3 
/ Conta Poupança 11024-8. 

Animais de rua são 
alvos de cuidados em 

Liberdade

O Governo de Minas Gerais 
disponibiliza 25 mil vagas em cur-
sos gratuitos e on-line para qua-
lificação profissional.  O anúncio 
foi feito pelo governador Romeu 
Zema, nesta quinta-feira (3/9), 
que divulgou os novos cursos 
lançados pela Rede Uaitec, da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (Sede), em parceria 
com a empresa privada Digital 
Innovation One.

 Os conteúdos de qualifica-
ção profissional oferecidos são 
para Trilha Desenvolvedor de 
Games: HTML, CSS e JavaS-
cript; e Trilha Desenvolvedor 
de Sistemas Java: Java, SQL 
e PostgrSQL. Com duração de 
100 horas cada, as temáticas 
foram escolhidas com base 
nas demandas de mercado. De 
acordo com dados da Associa-
ção Brasileira das Empresas 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (Brasscom), 
a previsão é de que haja um 
déficit de cerca de 400 mil pro-
fissionais de TI em todo o Brasil 
até 2022.

 O governador Romeu Zema 
destacou que, hoje, no mercado 
de trabalho, as empresas estão 
oferecendo muitas vagas que 
não são preenchidas por haver 
falta de pessoas qualificadas em 
Tecnologia da Informação. “O que 

o Estado está oferecendo é jus-
tamente essa qualificação para 
que a pessoa que tem interesse 
possa iniciar ou aprimorar uma 
carreira”, disse.

 
Mão de obra qualificada
 
“Minas Gerais é considerado 

um estado de potencial atrativo 
para instalação de empresas. Um 
dos compromissos da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
é alavancar o número de empre-
sas instaladas no estado, mas, 
para isto, temos que nos preocu-
par com a oferta de mão de obra 
qualificada para o setor”, explica 
o secretário-adjunto da Sede, 
Fernando Passalio.

 Passalio afirma que os cur-
sos devem ser considerados uma 
oportunidade para quem está 
buscando o primeiro emprego, 
recolocação ou até mesmo para 
aqueles que querem se arriscar 
em uma nova profissão. Além dis-
so, proporcionam oportunidades 
para atualizar e qualificar os pro-
fissionais que já atuam no setor 
de Tecnologia da Informação.

 Os interessados devem aces-
sar os cursos por meio do site 
ww.uaitec.mg.gov.br. Após re-
alizar o cadastro na plataforma 
de ensino do parceiro, as aulas 
estarão disponíveis de imediato.

Governo de Minas 
oferece 25 mil vagas em 
cursos de qualificação 

profissional
Capacitações são para desenvolvedores de games 

e de Sistemas Java, com duração de 100 horas

Mais um módulo do pro-
jeto de artes plásticas e 
artesanato durante a pan-
demia da COVID-19 para 
cr ianças atendidas pelo 
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
está sendo realizado em 
São Vicente de Minas.

O trabalho envolve cer-
ca de 20 crianças, com o 
objetivo de oferecer uma 
atividade lúdica para ocupar 
o tempo e reduzir a ansie-
dade das cr ianças,  que 
precisam permanecer em 
casa, devido à necessidade 
de isolamento social em 
função da COVID-19.

Dessa vez, o tema esco-
lhido foi o pintor holandês 
Vincent Willem van Gogh, 
considerado uma das f i-

Van Gogh é tema do novo 
módulo de atividades artísticas 

com crianças do  CRAS

guras mais famosas e in-
fluentes da história da arte 
ocidental.

Mantendo uma rotina de 
atividades, o projeto auxilia 
também pais e responsá-

veis, que precisam cuidar 
das casas sem deixar de 
dar atenção às crianças.

Na primeira semana de Agos-
to de 2020 a conta @queijoda-
lagoamg alcançou a marca dos 
50mil seguidores tornando-se a 
maior conta de queijo do Estado 
de Minas Gerais no instagram.

Celular antigo - O ano era 
2014. O cantor Lulu Santos, que 
na época comandava o Programa 
The Voice Brasil postou uma foto 
na rede social tecendo elogios 
ao Queijo Faixa Dourada. Na 
ocasião a foto teve mais de 2mil 
likes e os internautas começaram 
a entrar em contato com o Os-
valdo Filho, fundador da Queijo 
d’Alagoa-MG.

“Meu aparelho de celular 
era antiguinho, um Nokia X2, 
não rodava o App do Instagram. 
Tive que dar um jeito de trocar o 
aparelho pra poder baixar o apli-
cativo” relembra Osvaldo.

Crescimento Orgânico - Sem 
comprar seguidores e sem auto-
matizar ações os fãs do queijo fo-
ram sendo conquistados um a um. 
“O conteúdo é muito rico. Estou 
amando!” comentou a seguidora 
Regina Xavier enquanto a internau-
ta Mônica Severien relata: “Adoro 
os posts, e é claro, os queijos”.

Descontração à moda mi-
neira - com uma linguagem 
tipicamente de Minas Gerais 
os posts levam alegria aos que 
acompanham a página. Jean 
Rodrigues de Belo Horizonte 
costuma ver os posts enquanto 
está dentro do metrô voltando do 
trabalho: “Eu fico vendo as fotos 
das montanhas, das estradinhas 
de terra, da carroça e das vaqui-

nhas andando na rua. Fecho os 
olhos e imagino que estou lá em 
Alagoa!”

Engajamento - “É muito gra-
tificante quando um cliente posta 
a caixinha verde dizendo que a 
#caixinhadafelicidade chegou!” 
declara Osvaldo, que acompanha 
de perto as notificações, as men-
sagens diretas e os feedbacks. 
“Quando uso a tag #foiaespo-
saquefez os clientes mandam 
mensagem pedindo a receita” diz 
o mineiro, que costumeiramente 
publica pratos deliciosos feitos 
pela sua esposa, Deborah Almei-
da Antunes de Barros.
Vaga Aberta de Degustador 
de Queijo: Para comemorar os 
50k a empresa abriu vaga para 
Degustador(a) de Queijo usando 
a tag #EmpregoDosSonhos. 
Para participar bastasse seguir 
a @queiiodalagoamg e cumprir 
as regrinhas desta postagem. A 
campanha encerrou no 31/08. A 
pessoa que for escolhida por sor-
teio receberá em casa um Kit de 
Degustação contendo diversos 
queijos premiados.

A Queijo d’Alagoa-MG é pio-
neira na venda de queijo pela 
internet e na entrega em todo 
Brasil através dos Correios. 
Tem colaborado para uma trans-
formação social no município: 
reconhecendo a importância dos 
produtores, agregando valor ao 
produto, movimentando a econo-
mia local, fomentando o turismo e 
mantendo a agência dos Correios 
aberta no município através do 
contrato de postagem.

Queijo d’Alagoa-MG abre 
vaga para Degustador(a) 

de Queijo
A comemoração aos 50k no instagram 

encerrou-se em 31 de Agosto
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Obras de hidrelétrica no Rio 
Aiuruoca prosseguem com 

autorização da justiça

Em decisão monocrática pro-
ferida pelo desembargador Dár-
cio Lopardi Mendes do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, na 
ultima quarta-feira, dia 02/09, 
as empresas Alagoa 2 Energia 
Ltda e Polifertil Energia Eireli, 
tiveram autorização para que 
dessem continuidade as obras 
de construção das Centrais Ge-
radoras Hidrelétricas (CGH) no 
Rio Aiuruoca, localizado na Área 
de Preservação Ambiental (APA) 
da Mantiqueira.

Em uma a ação do Ministério 
Público Estadual (MPMG) ajuiza-
da na Comarca de Itamonte, foi 
solicitado a paralização imediata 
das obras para que as licenças 
ambientais junto a união fossem 
concedidas e o estudo de impacto 
ambiental apresentado. Mesmo 
o pleito tendo sido atendido pela 
comarca local, a decisão foi mo-
dificada pelo TJMG através de 
recurso das empresas.

Para o desembargador do 
caso, não há ilegalidade no li-
cenciamento ambiental das duas 
Hidrelétricas. “Desta feita, em 
uma análise perfunctória, pró-
pria desse momento processual, 
o procedimento administrativo 
ambiental obedeceu aos ditames 
legais, não padecendo, em um 
primeiro momento, de vícios de 
ilegalidade, pelo que não vislum-
bro motivos para a suspensão 
das atividades da empresa”, 
informou o desembargador.

Além de autorizar a conti-
nuidade das obras das CGHs, o 
desembargador ainda questionou 
se há competência do MPMG e 
da Justiça Estadual para discutir 
a questão, uma vez que os em-
preendimentos estão sendo cons-
truídos em áreas de preservação 
ambiental Federal. 

“Por derradeiro, há dúvidas 
sobre a competência da Justiça 
e do Ministério Público Estadual 
para a discussão da questão, 
tendo em vista que o empreendi-
mento parece estar localizado em 
área de preservação ambiental 
federal”, argumentou.

Entenda o caso
Atualmente com 70% das 

obras concluídas no território do 
município de Alagoa, os empre-
endimentos estão sendo cons-
truídos na APA da Mantiqueira e 
as CGHs vão produzir energia a 
partir das águas do Rio Aiuruoca 
sem precisar que barragens se-
jam construídas. Uma ação do 

MPMG questionou as licenças 
ambientais, uma vez que a APA 
Mantiqueira foi comunicada pela 
Supram Sul de Minas do início 
das obras, mas não dos impactos 
ambientais que seriam causados 
a região de preservação.

Mais informações:
https://conflitosambientaismg.

lcc.ufmg.br/conflito/?id=585
https://neolarablog.word-

press.com/2020/09/04/obra-de-
usina-hidreletrica-em-alagoa-mg-
e-liberada/

https://noticias.uol.com.br/
meio-ambiente/ultimas-noticias/
redacao/2020/08/02/mg-sem-
aval-da-uniao-hidreletricas-sao-
construidas-em-area-de-pre-
servacao.htm?fbclid=IwAR3b8
_7IEUMfXbTyoqCT9P4UNQoF
ViC1pfKO4kOoQQz0w3uM2Sr
aS_Q8ft0

https://www.facebook.com/
rioverdevivo/

O desembargador entendeu que não ilegalidade 
no processo de licenciamento ambiental

Depois de terem
“os miseráveis assassinos”
filado o cobiçado corpo de 
“Constância “
como assim também um dia 

foi poetizado...
Esta então no seu deses-

perado martírio na tentativa de 
livrar - se daquela enigmática e 
vultosa imagem...

Provocou na parte superior 
daquela manápula um indícioso 
“arranhado”...

Donde desse odioso im-
pulso brotou se um ferimento 
em que ali ficaram as marcas 
dos dentes do então misterioso 
algoz...

Ainda sobre a fúria do pró-
prio  ímpio de si mesmo 

c o m  “ U m  i n s t r u m e n -

to  cortante “ talvez aquela 
profanada”afiada navalha”

cortou as carotidas de uma 
histórica vida...

E sem o devido cuidado 
provocou em seu  próprio  dedo 
polegar “um minucioso golpe...

Por final depois de rouba-
dos os pertences de ouro e o 
dinheiro...

Na sala de  jantar uma gave-
ta manchada de sangue...

Mostrando o sinal ensan-
guentado de “uma mão grande 
“

aquela que talvez possa ter 
sido  a mesma que se  identi-
ficou  com os passos de “Um 
outro que  passeava impune nas 
ruas desta  cidade.

Gilmar da Aiuruoca.

O POEMA, SEU ENIGMA,
 SUA HISTÓRIA

Fotos: Coletivo SOS Rio Aiuruoca
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Cabines de desinfecção são 
retiradas das ruas após ação 

ajuizada pelo Ministério Público

www.correiodopapagaio.com.br/saolourenco

São Lourenço

Após uma longa polêmi-
ca sobre o valor e eficácia 
das Estações de Biodescon-
taminação, as cabines de 
desinfecção, locadas pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) no dia 30 de julho, 
elas foram retiradas das ruas 
nessa sexta-feira, 4.  

O assunto foi motivo de 
uma denúncia feita pelo 
Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG) à justiça por 
improbidade administrativa 
da prefeita Célia Cavalcanti 
e do secretário de Saúde, 
Everton Andrade, uma vez 
que as cabines, segundo a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), não 
tem eficácia comprovada 
e o produto utilizado nelas 
pode causar danos à saúde 
das pessoas.

As cabines foram locadas 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) em julho deste 
ano pelo valor de R$ 125 mil 
sem licitação. A contratação 
contrariou a nota técnica 
51/2020 da Anvisa, do dia 
13 de maio, onde a agência 
demonstrou que o equipa-
mento não tem eficácia no 
combate ao novo coronavírus 
(Covid-19).

O produto utilizado nas 
cabines, que era espirrado 
nas pessoas, também não 
possuía uma recomendação 
da Anvisa para ser pulveriza-
do diretamente nas pessoas. 
Ele é registrado na agência 
como produto Desinfetante 
para Uso Geral e só pode ser 
utilizado em superfícies fixas 
e inanimadas. 

A um questionamento  
feito no mês passado sobre 
o produto usado nas Esta-
ções de Biodescontamina-
ção, a Anvisa argumentou 
que o des in fe tante  não 

Não existe comprovação da eficácia das cabines
no combate ao novo coronavírus

5ª edição do Cantáguas 
encontro de corais acontece 

de forma online em 2020

Energia positiva, alegria e 
abraços. É assim que aconte-
ce há quatro anos o encontro 
de corais Cantáguas. Este ano, 
devido a Pandemia, só não vai 
ter os abraços, mas o festival 
acontece online entre os dias 
17 e 20 de setembro.  

Sem a presença de cora-
listas na cidade, o evento vai 
agregar cerca de 80 corais 
de diversas partes do país, 
além dos internacionais da 
Colômbia, Argentina, México 
e Itália. Os coros apresenta-
rão em vídeos gravados que 
serão apresentados conforme 
programação ainda em fase 
de finalização pelo Instituto 
Coral Por Amor, organizador 
do evento.

Além da apresentação dos 
coros, o evento ainda contará 
com os interlúdios, que são 
apresentações culturais inter-
caladas nas apresentações. 
Serão apresentadas danças, 
poesias, exposição de escul-
turas e pinturas.

Nesta edição, os partici-

pantes ainda poderão acom-
panhar o Congresso Científico 
e Cultural, que tem por obje-
tivo apresentar e discutir os 
benefícios do canto coral na 
saúde física e emocional dos 
participantes.

Os palestrantes serão mé-
dicos, psicólogos, prepara-
dores vocais, além do Padre 
Rogério, de Carmo de Minas, 

que vai falar sobre música e 
espiritualidades.

De acordo com o organi-
zador do evento, Murilo Ber-
tolozzi, o evento vai “levar o 
canto coral e outras artes para 
o maior número de pessoas 
mantendo viva essa troca de 
energia da alegria de cantar e 
receber essa energia”, disse o 
maestro e médico.     

O Cantáguas

Durante quatro anos, o 
Festival Cantáguas trouxe 
diversos corais para São Lou-
renço e levou gratuitamente 
a música para vários pontos 
da cidade, a exemplo do Par-
que das Águas, Praça Brasil, 
Hospital, Asilos, dentre outras 
localidades. 

Cerca de 80 coros brasileiros e internacionais se 
apresentarão online no evento

pode ser usado diretamente 
em pessoas. 

“Conforme entendimento 
construído em nossa Nota 
Técnica 51/2020, à luz da 
legislação específica, pro-
dutos saneantes não podem 
ser aplicados diretamente 
nas pessoas! Esse produto 
foi avaliado e aprovado na 
categoria saneante Desin-
fetante para Uso Geral , 
destinado à desinfecção de 
superfícies fixas e inanima-
das e, ainda que possua um 
ativo (principal ingrediente) 
“natural”, existem outros 
componentes na formula-
ção que não são. Se obser-
var na rotulagem constam 
frases de precaução do tipo 
irritante para olhos e pele, 
e evitar inalação. Esses 
são os riscos envolvidos na 
aplicação desse saneante 
diretamente nas pessoas”, 
informou.

Ao Ministério Público e à 
Câmara Municipal, a SMS ar-
gumentou que houve um erro 
de digitação no momento da 

licitação quanto ao produto 
que seria utilizado. Contra-
riando a Anvisa, o secretário 
de Saúde, Everton Andrade, 
o gerente de Vigilância Sa-
nitária, Ricardo Silveira, e 
o médico coordenador de 
Vigilância Epoidemiológica, 
Leonardo Godoi, ainda ates-
tam a eficácia do produto, 
argumentando que ele não 
traz riscos à saúde. 

“Conforme teste de toxi-
dade dermal, corrosão ocular 
com testes realizados pelo 
Grupo EC Lyser não oferece 
risco algum de lesão. A con-
tratação ainda foi baseada 
por laudo técnico emitido 
pelo Instituto Adolfo Lutz”, 
informou a nota.

O documento ainda ar-
gumenta que a contratação 
das cabines ainda tinha o 
objetivo de complementar e 
chamar a atenção da popu-
lação para as ações de sani-
tização recomendadas pelas 
autoridades sanitárias.

“Como as medidas foram 
focadas em higienização das 

mãos (lavagem das mãos e 
assepsia com álcool 70%), 
as cabines teriam a impor-
tante ação de sanitização 
das superfícies corporais e 
vestimentas que funcionam 
como superfície de contato 
para infecções secundárias, 
além de promover um impac-
to visual sobre a necessidade 
das pessoas quanto a hábitos 
de higiene essenciais. Isso 
se faz necessário nesse mo-
mento da Pandemia visto o 
desinteresse da população 
em adequar as medidas de 
prevenção e precaução da 
doença. Pontuamos ainda 
que contratamos somente 5 
cabines para pontos estraté-
gicos de pessoas mais vulne-
ráveis com maior circulação 
das mesmas”, disse a nota.

Quest ionada sobre a 
retirada das cabines, a pre-
feitura de São Lourenço 
informou que nenhum paga-
mento referente ao aluguel 
dos equipamentos foi reali-
zado e que o contrato com a 
empresa foi cancelado.

Foto: Jorge Eduardo - SL Atual


