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Já estão em fase de 
estudo de pré-viabilidade 
19 propostas de trens tu-
rísticos ou regionais de 
passageiros em Minas. 
Outros 14 projetos de trens 
de cargas também já estão 
com informações sistema-
tizadas para 15 grandes 
tipos de produtos. E três 
trens metropolitanos estão 
sendo avaliados.

Esses números sinte-
tizam o estágio atual do 
Plano Estratégico Ferrovi-
ário (PEF), que foi tema de 
audiência da Comissão Ex-

Plano Ferroviário deve ser 
concluído no início de 2021

traordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras, nesta quinta-feira 
(29/10/20), na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG).

Entre os trens de passa-
geiros, estão, entre outros, 
os de ligação de Belo Ho-
rizonte com Montes Claros 
(Norte) e com Conselheiro 
Lafaiete (Central). Há, ain-
da, projetos para Uberaba 
(Triângulo) e também um 
estudo para viagens adi-
cionais na Estrada de Ferro 
Vitória a Minas.

Evento internacional discute “a 
pandemia do novo coronavírus e 

o aumento das demandas sociais”
Durante três dias con-

secutivos, especialistas 
vão discutir o aumento das 
demandas sociais resultan-
tes dos impactos causados 
pelo novo coronavírus e da 
instabilidade econômica. O 
futuro da Assistência Social 
e o apoio às comunidades 
mais vulneráveis também 
estarão na pauta do 25º 
Congresso Internacional de 
Assistência Social, da LBV, 
que ocorrerá nos próximos 
dias 9 (das 20 às 21 horas), 
10 e 11 de novembro (das 
19h30 às 21h30).

O evento será on-line e 
realizado pela Legião da 
Boa Vontade, entidade com 
mais de 70 anos de atua-
ção nas áreas da educação 
e da assistência social e 
reunirá para esse impor-
tante debate os seguintes 
palestrantes: 

Abigail Torres, doutora 

em Serviço Social, Políti-
cas Sociais e Movimentos 
Sociais e pesquisadora 
do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Seguridade 
e Assistência Social da 

Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-SP), com o 
tema “Vínculos protetivos 
em tempos de isolamento 
social”; Ana Cristina Bar-
ros, graduada em Serviço 

Social pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e Gerente de As-
sistência do Departamento 
Nacional do Serviço Social 
do Comércio (Sesc), que 

irá falar sobre “O fortale-
cimento da sociedade civil 
para o enfrentamento das 
desigualdades e da insegu-
rança alimentar”; Ana María 
Salhuana, doutora em Eco-
nomia, especialista em Ad-
ministração de empresas e 
representante do Programa 
Mundial de Alimentos das 
Nações Unidas (PMA) na 
Bolívia, que abordará “Os 
impactos da Covid-19 em 
comunidades vulneráveis”; 
Antonio Paulo Espeleta, 
especialista em Gestão de 
Organizações sem Fins Lu-
crativos pela Universidade 
de Berkeley-CA e Superin-
tendente Social da Legião 
da Boa Vontade, que falará 
sobre as práticas da Insti-
tuição acerca do tema “O 
acolhimento social da LBV 
na pandemia da Covid-19”; 
Carlos Ferrari, mestre em 
Administração pela Univer-

sidade Municipal de São 
Caetano do Sul (USCS) 
e pós-graduado em Ma-
rketing e Comunicação 
Persuasiva pela Fundação 
Cásper Líbero, que desta-
cará as “Ações interseto-
riais na Assistência Social”; 
e Priscilla Maia de Andrade, 
assistente social, mestre e 
doutora em Política Social, 
professora da Universi-
dade de Brasília (UnB) 
e possui experiência na 
área de Assistência Social, 
gênero, família e violên-
cia intrafamiliar, que trará 
para o encontro a temática 
“Panorama da Assistência 
Social na transpandemia e 
no pós-pandemia”.

O evento será gratuito 
e disponibilizará certificado 
de participação, mas é ne-
cessário fazer a inscrição 
pelo link: https://www.lbv.
org/congressosocial.
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As 4 grandes lições da 
oração do Pai Nosso

Para muitos, a oração do 
Pai nosso ensinada por Jesus, 
não passa de um mantra que 
é repetido quase sem pensar, 
como se algum poder existisse 
em uma simples repetição. Mas 
sabemos que esse modelo de 
oração ensinado por Jesus não 
é para ser meramente repetido, 
mas entendido de uma forma 
profunda. Devemos saber por 
que estamos orando. Deve-
mos saber o que Deus quis 
comunicar com esse modelo 
simples e profundo de oração. 
Por isso, quero compartilhar 
as quatro grandes lições que 
a oração do Pai nosso traz ao 
nosso coração. Entender essas 
lições é entender o que o Pai 
nosso deseja de nós e como Ele 
deseja que nos portemos e nos 
apresentemos perante ele.

1 - Aprenda o sentido da 
sua vida

Temos visto como nunca 
pessoas vivendo uma vida sem 
sentido, sem direção. Mesmo 
pessoas que estão na igreja, 
muitas vezes ainda não conse-
guiram achar o sentido da sua 
vida. Vivem vidas vazias, sem 
rumo, levadas pelas circuns-
tâncias que lhes atingem dia a 
dia, e que nem sempre as levam 
para perto de Deus. A oração do 
Pai nosso nos ensina aqui uma 
grande lição: “Pai nosso, que 
estás nos céus, santificado seja 
o teu nome; venha o teu reino; 
faça-se a tua vontade, assim 
na terra como no céu” (Mateus 
6:9-10). Como Deus é santifica-
do? Como o reino Dele vem? 
Como a vontade Dele é feita? 
A resposta a essas perguntas 
está em nossa atuação como 
filhos de Deus, ou seja, não 
apenas desejamos que estás 
coisas boas aconteçam, mas 
vivemos a nossa vida com um 
sentido claro de fazer a vontade 
do Pai, de santificá-Lo, de viver 
o reino Dele e apresentá-lo a 
outros. A grande lição aqui é 
aprendermos que em Deus, e na 
busca de fazer a vontade Dele, 
encontramos o sentido verda-
deiro da nossa vida. E é por isso 
que podemos chamá-Lo de Pai. 
Quem não busca essas coisas 
não tem Deus como Pai. Quem 
não acha esse sentido para a 
sua vida não consegue ver Deus 
como um Pai nosso.

2 -  Aprenda a saciar os 
seus desejos

Encontrar o sentido da nos-
sa vida em Deus não é a única 
coisa que precisamos para 
vivermos plenamente. Temos 
outras necessidades. Neces-
sidades físicas e emocionais. 
Nesse sentido, o Pai nosso 
nos ensina: “o pão nosso de 
cada dia dá-nos hoje” (Mateus 
6:11). O grande ensino aqui é 
buscar em Deus a saciedade 
das nossas necessidades. Isso 
não significa que devemos orar 

e não fazer nada, ficarmos 
apenas esperando Deus nos 
servir. Não! Significa que mu-
nidos de um sentido de vida 
muito bem claro, buscaremos 
andar nos caminhos de Deus, 
trabalharemos com a força que 
Ele nos dá, buscaremos deixar 
algum legado abençoado a este 
mundo e, enquanto vivemos 
nossa vida dessa forma, Deus 
nos saciará em nossas necessi-
dades de hoje. Jesus é o maior 
exemplo disso. Apesar de não 
ter riquezas, viveu plenamente 
e saciado pelo Pai em todas as 
suas necessidades! Sabedores 
que seremos saciados pelo 
Pai, o nosso coração pode 
descansar das ansiedades e 
preocupações que destroem a 
nossa paz.

3 - Aprenda a se livrar do 
peso da culpa

Nossa natureza humana 
vez ou outra nos surpreende-
rá. Feriremos e poderemos 
também ser feridos. Esse é 
o peso do pecado, o peso da 
culpa que o pecado nos traz. 
O grande ensino do Pai nosso 
é este: “e perdoa-nos as nos-
sas dívidas, assim como nós 
temos perdoado aos nossos 
devedores” (Mateus 6:12). 
Pedir perdão e perdoar deve 
fazer parte da vida dos filhos 
desse Pai nosso. O pai perdoa 
o filho arrependido, nos liberta 
do grandioso peso que a culpa 
nos traz, mas exige, ao mesmo 
tempo, que também tiremos a 
culpa de outros ombros, que 
também perdoemos, assim 
como ele nos perdoa. Os filhos 
de Deus não devem carregar 
esse peso terrível da culpa e 
nem devem colaborar para que 
outros também o carreguem.

4 - Aprenda a superar o 
medo do mal

Quem conhece o Pai nosso 
profundamente sabe que ele 
odeia o pecado. Ele não supor-
ta ver Seus filhos manchados 
com ele. A grande lição do Pai 
nosso nos orienta: “e não nos 
deixes cair em tentação; mas 
livra-nos do mal pois teu é o 
reino, o poder e a glória para 
sempre” (Mateus 6:13). Por 
mais fortes que possamos ser, 
em nosso íntimo, temos medo 
do mal. O maligno naturalmen-
te desperta em nós um medo 
avassalador. Isso ocorre porque 
o maligno busca sempre atentar 
contra o nosso desejo de amar 
e servir ao Pai nosso. A grande 
lição aqui é unir-se ao Pai. Não 
temos poder por nós mesmos 
de livrar a nós mesmos do mal. 
Mas, junto com o Pai, podemos 
resistir ao mal, podemos ser 
libertos dele, podemos ficar 
de pé. Mas só na presença do 
Pai isso é possível. Quando, 
por algum motivo, deixamos a 
presença Dele somos presas 
desprotegidas para o maligno.

Ações ocorrem nos estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul

No Sul de Minas, a operação 
acontece em Machado

A Receita Federal, em conjun-
to com a Polícia Federal, defla-
grou, na manhã desta quinta-feira 
(29/10), as Operações “MAC-
CHIATO” e “SILÍCIO”, duas novas 
etapas da Operação Descarte. O 
objetivo é obter provas adicionais 
relativas a operações fraudulen-
tas utilizadas para esconder a 
ocorrência de sonegação fiscal, 
corrupção ativa e passiva, ges-
tão fraudulenta de instituição 
financeira, lavagem de dinheiro, 
evasão de divisas e associação 
criminosa. 

Estão sendo cumpridos 29 
mandados de busca e apreen-
são em residências, empresas 
e escritórios dos investigados e 
de pessoas ligadas ao caso. As 
ações ocorrem nos municípios 
de São Paulo (SP), Santana de 
Parnaíba (SP), Vargem Grande 
Paulista (SP), Jaguariúna (SP), 
Belo Horizonte (MG), Nova Lima 
(MG), Machado (MG), Rio de Ja-
neiro (RJ) e Porto Alegre (RS). 
Além disso, a Justiça Federal 
acolheu pedido para determinar 
o sequestro de aproximadamen-
te R$ 100 milhões e também 
para afastar dois diretores da 
instituição financeira vítima. 

A análise do material apreen-
dido na primeira fase da Opera-
ção Descarte, realizada em 1º de 

março de 2018, em conjunto com 
a realização de novas diligências, 
identificou que a organização 
criminosa objeto daquela fase, 
especialista em arquitetar sofisti-
cados esquemas para sonegação 
tributária, crimes financeiros e 
lavagem de dinheiro, teria atuado 
também em duas outras frentes: 
gerando recursos em espécie 
para um grupo financeiro e para 
uma empresa de fabricação de 
semicondutores. Essas frentes 
estão na mira das duas Opera-
ções deflagradas hoje. 

Operação Macchiato 
Uma das empresas do grupo 

financeiro alvo da Operação 
“MACCHIATO” é investigada 
por ter contratado a organização 
criminosa para fornecer equipa-
mentos sucateados. O forneci-
mento desses equipamentos, que 
tinham valor de mercado irrisório, 
teria sido realizado apenas para 
dar uma aparência de legalida-
de à operação. Após receber o 
pagamento dos equipamentos, 
a organização criminosa descon-
tava sua comissão e entregava 
o valor restante em espécie a 
diretores do grupo financeiro. 
Nessa operação, participou um 
empresário de São Paulo, dono 
de uma empresa de revenda 
de componentes eletrônicos. O 
nome dessa fase faz referência à 

mancha no Sistema Financeiro 
criada pela atuação do conglo-
merado. Macchiato significa 
“manchado” em italiano. 

Além disso, em fiscalização 
posterior, Auditores-Fiscais da 
Receita Federal identificaram que 
várias empresas do conglomera-
do fizeram pagamentos milioná-
rios por serviços que jamais foram 
prestados. Uma das empresas 
que recebeu recursos do grupo 
financeiro sacou, em espécie e de 
forma fracionada, cerca de R$ 38 
milhões. Confira o infográfico da 
Operação Macchiato em anexo. 

Operação Silício 
Já na Operação “SILÍCIO”, 

são investigadas vendas su-
postamente superfaturadas 
realizadas pelo mesmo empre-
sário do setor de componentes 
eletrônicos a uma empresa 
estatal. Para realizar essas 
vendas, esse empresário te-
ria se utilizado de empresas 
fantasmas controladas pela 
organização criminosa objeto 
da primeira fase da Operação 
Descarte. Os Auditores-Fiscais 
da Receita Federal detecta-
ram R$ 8,2 milhões em notas 
fiscais fraudulentas, valor que 
teria sido pago ao escritório de 
lavagem. O nome dessa fase 
remete aos produtos envolvi-
dos nessa operação. Veja  o 

infográfico da Operação Silício 
em anexo. 

Balanço Descarte 
No âmbito da operação Des-

carte, os Auditores-Fiscais da 
Receita Federal identificaram que 
os operadores envolvidos eram os 
autores de outros esquemas sofis-
ticados de lavagem de dinheiro, em 
operações que ainda estão sendo 
investigadas. Até o momento, a 
Receita Federal já abriu, desde a 
primeira fase da Operação Des-
carte, 285 procedimentos fiscais e 
lavrou Autos de Infração na ordem 
de R$ 1,1 bilhão. Desse valor, R$ 
124,2 milhões se referem à Opera-
ção “MACCHIATO” (11ª fase) e R$ 
7,5 milhões, à Operação “SILÍCIO” 
(12ª fase). Esses valores incluem 
tributos, multa e juros. 

Eventual material divulgado 
durante as operações serão com-
partilhados no decorrer do dia no 
seguinte drive: 

https://drive.google.com/drive/f
olders/12WulZ6sgGRvIWfH0SlEco
3NoO8KwkWdI?usp=sharing 

Receita Federal, Polícia Fe-
deral e Ministério Público Federal 
participarão de entrevista coletiva 
hoje (29/10), às 10h30, na sede da 
Superintendência da PF (Rua Hugo 
D’Antola, 95 – São Paulo/SP) 

Assessoria de Comunicação
Delegacia da Receita Federal 

do Brasil em Varginha

Receita Federal deflagra operações 
para combater sonegação e lavagem 

de dinheiro em grupo financeiro e 
empresa de componentes eletrônicos 

Postado por Presbítero André Sanchez

ITAKAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 07.406.145/0002-17, por determinação da 
Superintendência Regional de Meio Ambiente – SUPRAM SM, torna público que solicitou, por 
meio do Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA, conforme Solicitação nº 
2020.10.01.003.0001182, Licença Concomitante LAC1 (LP+LI+LO), para a atividade de 
“Produção de tubos de ferro e aço e/ou de laminados 
e trefilados de qualquer tipo de aço, com tratamento químico superficial”, conforme o 
código B-03-02-6 da DN COPAM 21 7/2017. 

Decreto N° 111 - de 19 de Julho 
de 2019

Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 12.000,00 as dotações do Mu-
nicípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devida-
mente autorizado pelo disposto na Lei 
n° 2099, 29 de Novembro de 2018

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 12.000,00 ( 
doze mil reais ) as seguintes dotações 
do Municipio de ANDRELÂNDIA.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA Unidade 03 - 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.15.451.0002.1.0089-100 
- 4.4.90.51.00 REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 
R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00 R$ 
1.000,00

Total da Unidade 03 R$ 
1.000,00

Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁ-
SICA 

2.05.01.10.301.0004.2.0029-148 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DO PSF/ PCAS / PSB R$ 
3.000,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 
3.000,00

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE 

2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL R$ 
5.000,00

Total da Sub-Unidade 02 R$ 
5.000,00

Total da Unidade 05 R$ 
8.000,00

Unidade 06 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 
de Educação 

2.06.01.12.122.0001.2.0045-101 
- 3.1.90.94.00 GESTÃO ADMINIS-
TRATIVA DA EDUCAÇÃO R$ 
2.000,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 
2.000,00

Total da Unidade 06 R$ 2.000,00
Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNI-

CIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

2.10.01.08.244.0011.2.0079-129 - 
3.3.90.36.00 OPERACIONALIZAÇÃO 
DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
IGD-M R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 
1.000,00

Total da Unidade 10 R$ 
1.000,00

Total da Instituição 02 R$ 
12.000,00

Total Geral Acrescido R$ 
12.000,00

Art. 2 - Para atender o que pres-
creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na forma do paragrafo 
1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ANDRELÂNDIA Unidade 03 - 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS 
2.03.00.15.451.0002.2.0015-100 - 
3.3.90.30.00 REVITALIZ. E MANUT. 
DE PRAÇAS, PARQUES E JAR-
DINS R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 00 R$ 
1.000,00

Total da Unidade 03 R$ 1.000,00
Unidade 05 - FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 
Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁ-

Prefeitura Municipal de Andrelândia

HUMBERTO MANCILHA DIAS & CIA LTDA, CNPJ 21.469.937/0001-80, por determinação da 
Superintendência Regional de Meio Ambiente – SUPRAM SM, torna público que solicitou, por 
meio do Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA, conforme Solicitação nº 
2020.10.01.003.0001182, Licença Concomitante LAC1 (LP+LI+LO), para as atividades 
“Fabricação de estruturas metálicas e artefatos de 
trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos, com tratamento químico 
superficial, exceto móveis” e “Fabricação de máquinas em geral e implementos 
agrícolas, bem como suas peças e acessórios metálicos” respectivamente, conforme os 
códigos B-05-03-7 e B-07-01-3 da DN COPAM 217/2017. 

SICA 
2.05.01.10.301.0004.2.0029-102 - 

3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO 
DO PSF/ PCAS / PSB R$ 
5.000,00

2.05.01.10.301.0004.2.0029-148 - 
3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO 
DO PSF/ PCAS / PSB R$ 
3.000,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 
8.000,00

Total da Unidade 05 R$ 
8.000,00

Unidade 06 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

Sub-Unidade 01 - Fundo Municipal 
de Educação 

2.06.01.12.122.0001.2.0045-101 
- 3.1.90.11.00 GESTÃO ADMINIS-
TRATIVA DA EDUCAÇÃO R$ 
2.000,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 
2.000,00

Total da Unidade 06 R$ 
2.000,00

Unidade 10 - FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNI-
CIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

2.10.01.08.244.0011.2.0080-129 
- 3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS 
PAIF R$ 1.000,00

Total da Sub-Unidade 01 R$ 
1.000,00

Total da Unidade 10 R$ 
1.000,00

Total da Instituição 02 R$ 
12.000,00

Total Geral Anulado R$ 
12.000,00

Art. 3 - Este decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de ANDRE-
LÂNDIA, 19 de Julho de 2019

Francisco Carlos Rivelli
 PREFEITO MUNICIPAL

Decreto N° 112 - de 22 de Julho 
de 2019

Abre Crédito Suplementar no Valor 
de R$ 37.160,00 as dotações do Mu-
nicípio de ANDRELÂNDIA

O Prefeito de ANDRELÂNDIA, no 
uso de suas atribuições, e devida-
mente autorizado pelo disposto na Lei 
n° 2099, 29 de Novembro de 2018

Decreta: ANDRELÂNDIA.
Art. 1 - Fica aberto Crédito Suple-

mentar no valor de R$ 37.160,00 ( 

trinta e sete mil e cento e sessenta 
reais ) as seguintes dotações do 
Municipio de

 Orgão 02 - PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ANDRELÂNDIA

Unidade 03 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.04.122.0001.2.0011-100 
- 3.3.90.30.00 GESTÃO ADM. DA 
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 
OBRAS -  -  -  - - R$ 10.000,00

2.03.00.15.451.0002.1.0089-100 
- 4.4.90.51.00 REFORMA E AMPLIA-
ÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 
 R$ 15.000,00

Total da Sub-Unidade 00   R$ 
25.000,00

Total da Unidade 03 R$ 
25.000,00 Unidade 05 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE

2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 - 
3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL  R$ 
10.000,00

Total da Sub-Unidade 02 - R$ 
10.000,00

Total  da Unidade 05 -  R$ 
10.000,00

Unidade 08 - SEC. ESPORTE, 
LAZER, CULT., IND.COMÉRCIO

Sub-Unidade 01 - FUNDO MUNI-
CIPAL DE CULTURA

2.08.01.13.392.0008.2.0067-100 - 
3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO 
E INCENTIVO A CULTURA - R$ 
1.800,00

2.08.01.13.392.0008.2.0067-100 - 
3.3.90.47.00 DESENVOLVIMENTO 
E INCENTIVO A CULTURA R$ 
360,00

Total da Sub-Unidade 01 -   R$ 
2.160,00

Total  da Unidade 08 -  R$ 
2.160,00

Total da Instituição 02 -  R$ 
37.160,00

Total  Geral Acrescido - R$ 
37.160,00

Art. 2 - Para atender o que pres-
creve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: ANULAÇÃO 
DE DOTAÇÕES do Orçamento do 
Munícipio na forma do paragrafo 
1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320.

Orgão 02 - PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ANDRELÂNDIA Unidade 

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E OBRAS

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

2.03.00.17.512.0003.1.0006-100 - 
3.3.90.30.00 AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE ESGOTO -   R$ 2.500,00

2.03.00.16.482.0002.2.0020-100 
- 3.3.90.32.00 REFORMAS DE HABI-
TAÇÕES URBANAS - R$ 1.800,00

2.03.00.24.722.0002.2.0023-100 - 
3.3.90.39.00 TORRE REPETIDORA 
DE SINAIS DE TV -   R$ 2.500,00

2.03.00.15.452.0002.2.0019-100 - 
4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO 
DE ATIV. NOS CEMITÉRIOS MUNI-
CIPAIS - R$ 10.000,00

2.03.00.17.512.0003.1.0006-100 - 
4.4.90.51.00 AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE ESGOTO R$  5.000,00 Total da 
Sub-Unidade 00  R$ 21.800,00

Total da Unidade 03  R$ 
21.800,00 Unidade 05 - FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade 02 - MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE

2.05.02.10.302.0004.2.0036-102 
- 3.3.90.36.00 DESENVOLVIMEN-
TO DO HOSPITAL MUNICIPAL  R$ 
10.000,00 Total da Sub-Unidade 

02 R$ 10.000,00
Total da Unidade 05 R$ 10.000,00 

Unidade 07 - SEC. AGRIC. PEC. 
ABAST. 

E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade 00 - SEC. AGRIC. 

PEC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
2.07.00.20.606.0007.2.0059-100 - 

3.3.90.30.00 APOIO AO PRODUTOR 
RURAL  R$ 5.000,00

 Total da Sub-Unidade 00  R$ 
5.000,00

Total da Unidade 07  R$ 5.000,00 
Unidade 08 - SEC. ESPORTE, LA-

ZER, CULT., IND.COMÉRCIO
S u b - U n i d a d e  0 0  -  S e c . 

Esporte,Lazer,Cultura, Ind.Comércio
2.08.00.23.691.0009.2.0063-100 

- 3.3.90.36.00 APOIO AO DESENVOL-
VIMENTO DO TURISMO  - - R$360,00 
Total da Sub-Unidade 00  R$ 360,00

Total da Unidade 08   R$ 360,00
Tota l  da Ins t i tu ição 02  R$ 

37.160,00
Total Geral Anulado  R$ 37.160,00
Art. 3 - Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de ANDRELÂN-

DIA, 22 de Julho de 2019
Francisco Carlos Rivelli 
PREFEITO MUNICIPAL
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Vale do Aço e Triângulo do Sul 
evoluem para Onda Verde

Com cenário estável da pandemia no estado, 11 das 14 macrorregiões de saúde estão na categoria 
mais avançada do plano Minas Consciente

Diante de um cenário 
de estabilização da pan-
demia em Minas Gerais, 
mais duas macrorregiões 
de Saúde, Triângulo do Sul 
e Vale do Aço, foram auto-
rizadas a avançar para a 
onda verde do plano Minas 
Consciente, criado pelo 
Governo de Minas para 
orientar as prefeituras na 
retomada gradual e segura 
das atividades.

Com a mudança, deli-
berada nesta quarta-feira 
(28/10) pelo Comitê Extra-
ordinário Covid-19, cerca 
de 80% do estado — o 
que representa 11 das 14 
macrorregiões de Saúde 
— estão incluídos na onda 
Diante de um cenário de es-

tabilização da pandemia em 
Minas Gerais, mais duas 
macrorregiões de Saúde, 
Triângulo do Sul e Vale do 
Aço, foram autorizadas a 
avançar para a onda verde 
do plano Minas Consciente, 
criado pelo Governo de Mi-
nas para orientar as prefei-
turas na retomada gradual e 
segura das atividades.

Com a mudança, deli-
berada nesta quarta-feira 
(28/10) pelo Comitê Extra-
ordinário Covid-19, cerca 
de 80% do estado — o 
que representa 11 das 
14 macrorregiões de 
Saúde — estão incluídos 
na onda verde, a mais 
avançada do plano. A 
redução de 16% da inci-

dência da doença nos úl-
timos 14 dias contribuiu 
para esse cenário.

Na onda verde, estão 
liberados o funcionamento 
de teatro, cinemas, par-
ques e feiras, por exemplo, 
a partir do cumprimento 
de protocolos sanitários 
com rígidas orientações 
sobre distanciamento so-
cial e práticas de higiene, 
como uso de máscara e 
álcool em gel. As regiões 
do Triângulo do Sul e Vale 
do Aço avançaram para a 
onda verde após passarem 
28 dias estáveis na onda 
amarela. Agora, apenas as 
macrorregiões Nordeste, 
Triângulo do Norte e Leste 
do Sul permanecem na 

onda amarela, estágio in-
termediário para retomada 
de atividades, com abertu-
ra de bares, restaurantes e 
academias.

Neste cenário de esta-
bilidade, nenhuma região 
está na onda verme-
lha, a mais rígida, com 
permissão apenas para 
funcionamento dos ser-
viços essenciais, como 
supermercados e farmá-
cias. Para o secretário de 
Estado de Saúde (SES-
MG), o médico Carlos 
Eduardo Amaral, a re-
dução da incidência da 
doença e a tendência da 
estabilidade da ocupa-
ção dos leitos permitiram 
as mudanças.

“Seis meses após o lançamento do Minas Cons-
ciente, estamos vendo uma tendência de queda 
tanto no número de casos quanto no de óbitos. A 
taxa de ocupação de leitos também está estável e 
com tendência de redução. É uma ocupação que 
está inferior a 60% há dez dias e vem se manten-
do assim. E vemos que a participação da covid-19 
nessa ocupação representa 20% dos leitos. É uma 
situação equilibrada”, disse o secretário.

sejam diferentes, caberá a cada prefeito optar por 
qual das duas recomendações seguir. Balanço

Até o momento, mais de 650 cidades minerais 
aderiram ao plano Minas Consciente, impactando 
mais de 14 milhões de pessoas. Neste contexto, ao 
menos 517 cidades mineiras com menos de 30 mil 
habitantes registraram incidência da covid-19 abaixo 
de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 
dias

Distanciamento e eventos

Outra mudança que passa a valer para o plano Minas 
Consciente a partir deste sábado (31/10) é sobre as medidas 
obrigatórias de distanciamento em eventos. Pela nova regra 
aplicada à Deliberação 17, a distância para cada pessoa 
deve ser de 10 m² em eventos fechados e de 4 m² em 
eventos abertos. Em ambos os casos, o número máximo 
de presentes permitido por evento é de até 500 pessoas. As 
autorizações para eventos são válidas apenas para a onda 
verde, sendo que todos os protocolos de proteção, que in-
cluem o uso de máscara e álcool em gel, são obrigatórios.

Segundo o secretário de Saúde, as regras vi-
sam proteger trabalhadores e frequentadores de 
eventos culturais. No dia 1 de dezembro, o Comitê 
Extraordinário Covid-19 irá analisar o impacto da 
mudança e, caso seja necessário, poderá propor 
novas alterações.

“Embora tenhamos um número total maior de pessoas 
permitidas, quando falamos em 10m² de distanciamento por 
pessoa em ambientes fechados reduzimos consideravelmen-
te o número de pessoas que poderiam frequentar eventos 
neste primeiro mês, que é considerado um primeiro passo 
para o setor. Com muito cuidado e equilíbrio, vamos tentar dar 
um primeiro passo neste mês para aquecer o setor”, afirmou 
Carlos Amaral.

Onda verde

As macrorregiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Leste, 
Centro,, Vale do Aço, Sudeste, Centro-Sul, Oeste, Sul e Triân-
gulo do Sul estão na onda verde, o que possibilita 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.

Onda Amarela

As macrorregiões Nordeste, Triângulo do Norte e 
Leste do Sul mantiveram índices favoráveis para a 
abertura 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 viagem;
- 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.
*As determinações para a próxima semana são 

divulgadas às quintas-feiras, a partir das 15h, neste 
link. Também no portal do plano Minas Consciente 
são apresentadas informações sobre a adesão dos 
municípios ao plano, indicadores e resultados.
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Sobre Rodas

www.correiodopapagaio.com.br/veículos

Em tempos em que os SUVs praticamente 
monopolizam os lançamentos no Brasil, a Nissan 

aposta na evolução do sedã Versa 2021
Nos últimos anos, os utilitários 

esportivos e “versões aventureiras” 
dominaram a pauta de lançamentos 
do mercado automotivo nacional. 
Contudo, apesar da monótona pre-
dominância de “estética off-road”, de 
vez em quando surgem novidades 
em outros segmentos. Agora é a vez 
da Nissan, que investe no nicho de 
sedãs compactos mais espaçosos e 
bem equipados. Nos últimos anos, 
o representante da marca japonesa 
nessa briga era o Versa produzido 
na fábrica de Resende (RJ). O mo-
delo continua a ser produzido na 
cidade fluminense, mas mudou de 
nome e passou a se chamar Versa 
V-Drive, remanejado para a função 
de sedã “de entrada” da linha. E a 
nova geração do Versa passa a ser 
importada da fábrica de Aguasca-
lientes, no México, para encarar mo-
delos como o Chevrolet Onix Plus, o 
Volkswagen Virtus, o Fiat Cronos, o 
Honda City e o Toyota Yaris.

 Apesar de ter se tornado o Nissan 
mais vendido no Brasil, o Versa 
anterior tinha uma questão a resol-
ver – o visual controverso e datado, 
principalmente na traseira. Isso ficou 
no passado quando o novo Versa foi 
apresentado há um ano, no México. 
Além de uma estética bem mais 
contemporânea, o sedã incorpora 
inovações em segurança, conforto 
e tecnologia. A venda do modelo 
começa em novembro em quatro 
versões. Na “top”, agrega equipa-
mentos de segurança e tecnologias 
usuais somente em veículos de 
segmentos superiores, dentro da 
estratégia global de renovação do 
portfólio de sedãs da Nissan, que 
pretende reforçar a presença no 
segmento com uma oferta mais 
tecnológica. O motor é o mesmo do 
Kicks, um 1.6 de quatro cilindros flex 
de 114 cavalos e 15,5 kgfm. Os câm-
bios também vêm do SUV – manual 
de 5 marchas ou Xtronic CVT.

Em termos estéticos, o novo Versa 
adota o conceito “geometria emocio-
nal”, que se traduz em linhas sim-
ples, mas expressivas. O sedã ficou 
sutilmente mais baixo, mais largo e 
mais longo em comparação à versão 
anterior, ao mesmo tempo em que 
preservou o seu interior espaçoso. A 
frente é marcada pela vistosa grade 
V-motion característica dos modelos 
da marca e pelos faróis em leds de 
alta potência em forma de asa. Na 
traseira, as lanternas em leds têm 
um desenho que lembra uma pon-
ta de flecha e o teto tem um estilo 
“flutuante”, acentuando a silhueta 
aerodinâmica, com uma fluidez se-
melhante à dos cupês. Os espelhos 
externos são na cor da carroceria 
e trazem as luzes de mudança de 
direção integradas.

Por dentro, a linguagem de de-
sign da marca oriental se revela no 
painel de instrumentos estilo “Asa 
Deslizante”, que amplia a sensação 
de espaço, e nos novos materiais 
com “soft touch” na versão topo de 
linha Exclusive. O acabamento dos 
bancos, as inserções de materiais 
em dois tons nas portas e nos ban-
cos conferem um estilo refinado. O 
habitáculo conta com mais de vinte 
compartimentos para acomodar 
diferentes objetos e três entradas 
USB. O porta-malas acomoda até 
482 litros de carga, 22 litros a mais 
do que o antecessor. 

O Versa vem equipado de série 
desde a versão de entrada com seis 
airbags, controles de estabilidade e 
tração, auxílio de partida em rampa, 
chave presencial com botão de par-
tida e Isofix de cadeirinhas infantis. 
Já os itens mais sofisticados foram 
reservados à versão “top” Exclusi-
ve, como o acabamento premium 
nos bancos, o ar-condicionado 
automático digital, o apoio de braço 
central traseiro, o volante com “soft 
touch”, a antena estilo barbatana de 
tubarão, os faróis em leds, as rodas 
de alimínio aro 17 com acabamento 
usinado, o alerta de colisão frontal 
com assistente de drenagem, a 
Visão 360 Graus Inteligente com 
imagem integrada à tela do rádio, o 
detector de objetos em movimento, 
o alerta de tráfego cruzado traseiro, 
o monitoramento de ponto cego, o 
espelho com aquecimento e o GPS 
integrado.

A nova geração do sedã conta 
com o sistema multimídia Nissan 
Connect, disponível de série a partir 
da configuração Advance. Com tela 
sensível ao toque de 7 polegadas, 
inclui os aplicativos Android Auto e 
Apple CarPlay, o assistência de voz 
para ler mensagens e as atualiza-

Fotos: Divulgação 

ções de software e do aplicativo do 
GPS via Wi-Fi. Com ele, é possível 
de se fazer a conexão simultânea 
de dois equipamentos via Bluetooth 
para o uso de um deles para a con-
dução com as mãos livres e de outro 
para ouvir o aplicativo de música 
por streaming, por exemplo.  Já o 
carregador de celular por indução 
é um acessório disponível nas con-
cessionárias.

O Versa 2021 estará disponível no 
Brasil em quatro versões – a básica 
Sense (com câmbio manual ou 
CVT), a intermediária Advance e a 
Exclusive. São oito opções de cores 
(Prata Classic, Cinza Grafite, Preto 
Premium, Vermelho Malbec, Verme-
lho Scarlet – a do modelo avaliado, 
disponível somente para a Exclusive 
–, Branco Diamond, Branco Aspen 
e Azul Cobalto). A versão topo de 
linha conta ainda com acabamento 
em duas cores para o interior: painel 
e detalhes dos bancos em cinza 
com o restante em preto (como no 
modelo testado) ou totalmente preto 
no painel e detalhes dos bancos 
com cinza no restante. Os preços 
do Versa 2021 partem de R$ 72.990 
na versão Sense manual e de R$ 
77.990 na CVT, passam pelos R$ 
83.490 na Advance a atingem R$ 
92.990 na Exclusive. 

Experiência a bordo
Tecnologias em ação

O acabamento interno da versão 
Exclusive do Versa impressiona 
bem, com superfícies acolchoadas 
no painel, costuras aparentes de 
alto padrão e revestimento que 
aparentam boa qualidade. O es-
paço interno, que sempre foi um 
ponto forte do modelo, continua 
amplo, equivalente ao de alguns 
sedãs médios. O conforto a bordo 
foi substancialmente ampliado. No 
entanto, as características mais 
impressionantes do novo Versa são 
proporcionadas pela tecnologia. 
As imagens geradas pelas quatro 
câmeras localizadas na frente, tra-
seira e laterais do sistema de Visão 
360 Graus Inteligente fornecem 
visibilidade total do entorno, como 
se o carro estivesse sendo filmado 
de cima. Elas também atuam com 
o detector de objetos em movi-
mento para que o sedã identifique 
obstáculos, animais e crianças em 
locais com visibilidade reduzida nas 
manobras.

 Herdado do Kicks, o painel de 
instrumentos em TFT com display 
colorido traz mostradores configu-
ráveis e oferece informações como 
as dos alertas de colisão frontal 
com assistente de frenagem, do 
detector de objetos em movimento, 
do monitoramento de ponto cego, 
dos sensores de estacionamento 
e de afivelamento dos cintos de 
segurança traseiros e configurações 
gerais do veículo. As telas mostram 
ainda informações sobre o alerta 
de objetos no banco traseiro, do 
tacômetro, da temperatura externa, 
do GPS, do áudio e do telefone 
conectado. Ainda no painel TFT, 
o motorista pode ver as direções 
indicadas pelo GPS sem precisar 
desviar o olhar para a tela do siste-
ma multimídia no centro do painel. 
O novo Nissan Connect, por sinal, é 
bastante intuitivo e eficiente.

Primeiras impressões
Conforto com privilégios

A segunda geração do Versa apro-
veita muito do Kicks na mecânica e 
no conteúdo. Como o sedã é em 

média 40 quilos mais leve que o 
SUV em versões equivalentes, além 
de ser mais baixo e ter melhor aero-
dinâmica, o motor 1.6 16V acaba en-
tregando ao Versa um desempenho 
dinâmico mais interessante. O CVT 
atual do Versa é de uma geração 
mais nova que a do modelo anterior 
e agora simula 6 marchas. A caixa 
de transmissão tem o modo “Sport”, 
que – acionado por um botão no 
câmbio – eleva as rotações para 
proporcionar respostas rápidas ao 
pedal do acelerador. Ajuda em situ-
ações que pedem respostas mais 
rápidas do motor.

O nível do isolamento acústico 
evoluiu em relação ao Versa ante-
cessor, graças aos vidros das portas 
dianteiras mais grossos, assim 
como as borrachas de vedação das 
portas e os carpetes. De acordo com 
a fabricante, calibrações adequadas 
ao tipo de uso dos sedãs permitiram 
uma melhora no controle do carro no 
momento da desaceleração. É difícil 
perceber tantas sutilezas em um 
rápido teste de rua, porém, é notável 
que o sedã está mais agradável de 
se dirigir e transmite sensações de 
consistência e de estabilidade ina-
tingíveis pelo Versa anterior. 

Item de série na configuração 
Exclusive, o Nissan Intelligent Sa-
fety Shield, apresentado no elétrico 
Leaf, é composto por diversos 
sistemas integrados que ajudam a 
monitorar o movimento no entorno, 
responder a ações inesperadas 
(como a aproximação desatenta a 
um veículo à frente) e a proteger 
o carro (frenagem de emergência 
e segurança passiva). O alerta de 
colisão frontal detecta objetos e 
avisa ao motorista no painel. Caso 

ele não acione o freio, o assistente 
inteligente de frenagem atua para 
brecar o carro. E o alerta de tráfego 
cruzado traseiro previne colisões e 
atropelamentos involuntários nas 
manobras de ré, pois emite sinais 
para o motorista quando há a apro-
ximação de outro veículo.

Ficha Técnica
Nissan Versa Exclusive 2021

   
Motor: 1.6 litro, 1.589 cm³, quatro 

cilindros, 16 válvulas, CVVTCS, flex 
(etanol e gasolina) e acelerador ele-
trônico. Injeção eletrônica multiponto 
sequencial

Potência: 114 cavalos a 5.600 rpm 
(álcool e gasolina)

Torque: 15,5 kgfm a 4 mil rpm 
(álcool e gasolina)

Taxa de compressão: 10,7:1
Diâmetro e curso: 78 x 83,6 mm
Direção: elétrica com assistência 

variável 
Tração: dianteira
Transmissão: Xtronic CVT
Suspensão: dianteira indepen-

dente, tipo McPherson, com barra 
estabilizadora e traseira com eixo 
de torção e molas helicoidais

Freios: dianteiros com discos ven-
tilados e traseiros com tambor

Rodas: liga leve, 17”
Pneus: 205/50 R17
Dimensões: 4,49 metros de com-

primento, 1,74 metro de largura, 
1,47 metro de altura e entre-eixos 
de 2,62 metros

Porta-malas: 482 litros  
Tanque de combustível: 41 litros
Peso em ordem de marcha: 1.131 

quilos
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DESCOORDENADAS
Imagine uma viagem poética 

e visual pelo contexto rural minei-
ro em pleno século XXI. Nesse 
percurso, torna-se possível re-
descobrir modos de vida que são 
atravessados por sonoridades, 
pessoas, paisagens, animais e 
universos ínfimos. Esta urdidura 
de sensações proposta na ex-
posição DESCOORDENADAS, 
do fotógrafo Guilherme Landim, 
nos apresenta uma série de 
vivências pessoais e aponta 
questões sociais do campo no 
Brasil, que muitas vezes passam 
despercebidas para a maioria 
das pessoas. Trata-se de uma 
exposição fotográfica online, 
desenvolvida pelo fotógrafo em 
parceria com o projeto Arte em 
Trânsito do Colégio de Aplicação 
João XXIII, da UFJF. 

Partindo do conceito elabora-
do a partir da psicogeografia por 
Guy Debord (1955), a presente 
exposição fotográfica revela as 
deambulações de Landim na 
zona rural de Andrelândia (MG). 
O fotógrafo nos mostra as delica-
dezas vistas nesse percurso. Algo 
que acarreta uma desconstrução, 
na qual, o que o leva aos lugares 
são os ínfimos: pessoas, animais, 
sons, possibilidades sensoriais 
permitidas pelo ambiente, que 
provocam as buscas pelas des-
coordenadas.

Há também encontros com um 
Brasil, que de certa forma, retoma 
seu passado, por meio de técnicas 
agrícolas retrógradas, como ara-
dos, moinhos, enxadas dentre ou-
tras ferramentas, que se mesclam 
ao silêncio das ranhuras das ca-
sas, ao abandono das pessoas do 
campo, à solidão impregnada nos 
olhares daqueles ermos habitan-
tes. Tratam-se de deambulações 
poéticas, filosóficas e visuais que 
revelam encontros e desencon-
tros de um pensador de imagens 
com sua terra, suas origens, seus 
medos e inquietações diante dos 
caminhos e descaminhos das 
travessias possíveis.

Segundo a curadora, Renata 

Secretário de Cultura de Andrelândia realiza exposição online
Fotos: SECULT Andrelândia

Caetano “A exposição tem um for-
mato diferente daquele padrão de 
uma galeria de arte. Trabalhamos 
com o princípio de uma “galeria 
plana” composta por quatro “pa-
redes” nas quais os conjuntos de 
imagens são organizados. Você 
pode visualizá-las seguindo um 
percurso curatorial, proposto a 
partir de 9 temas centrais, ou criar 
as suas próprias rotas, encon-
trando suas formas de vivenciar 
cada detalhe das imagens. Nossa 
proposta on-line vai ao encontro 
da concepção do próprio fotógra-
fo e aqui é utilizada como forma 
de instigar olhares e formas de 
se perceber e se abrir para novas 
experiências estéticas a partir da 
fotografia. Dessa forma, cada es-
pectador pode percorrer a nossa 
galeria plana com sua errância, 
sua possibilidade de criação e 
recriação pelos caminhos e des-
caminhos propostos.”

Acompanhe a galeria virtual no 
site: https://arteemtransito.com.br/
site/pt_br/descoordenadas/

A exposição conta com diver-
sas ações educativas online no 
Instagram, siga: @arteemtrasito 
Não perca!

Nasceu numa família de 15 
filhos e criou 5 filhos, de sua 
união com Teresinha de Azeve-
do  Carvalho Campos.

Foi um homem dedicado à 
sua família, pais, irmãos, sogro, 
filhos, netos, genros, noras e 
sobrinhos, bem como às ques-
tões sociais de Andrelândia.

Pai maravilhoso e respon-
sável, honrando o seu nome 
através do seu exemplo de vida, 
sendo lembrado por todos como 
um adjetivo incorporado à sua 
maneira de viver.

Aos 15 anos de idade ini-
ciou a sua vida profissional na 
Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN), em Volta Redonda, 
sendo sempre promovido com 
louvor por sua competência e 
profissionalismo.

Sua atuação como político 
foi discreta, sem alardes, feita 
de maneira doce e gentil, visan-
do sempre o bem comum, sem 
nunca visar o poder.

Gentil Chaves de Campos
(1930-2020 - 90 ANOS)

Durante anos fez a contabi-
lidade para várias pessoas, de 
forma gratuita, e trabalhando, 
sempre, em prol da comunidade 
e da aposentadoria dos traba-
lhadores rurais.

Desde o início de suas ativi-
dades na Fazenda Santa Rosa 
nunca fez  distinção salarial 
entre homens e mulheres, tra-
tando-os igualitariamente.

Com simples gestos trans-

nho), iniciou as atividades do 
Sindicato Rural de Andrelândia, 
sendo um dos seus presidentes. 

Também, atuou, amorosa-
mente, como defensor do Patri-
mônio Histórico do Município.

Foi agraciado com a Co-
menda Visconde de Arantes, 
em 2002, em reconhecimento 
pela sua constante atuação em 
prol do interesse público.

A família agradece a todos 
que neste momento difícil se 
manifestaram, deixando suas 
mensagens de carinho, fortale-
cendo os laços afetivos por ele 
cultivados.

De forma comovida, a famí-
lia também agradece às mani-
festações dos amigos da Zona 
Rural que se fizeram presentes, 
numa última homenagem em 
agradecimento às oportunida-
des e o apoio recebido para a 
criação de suas famílias.

Botafoguense de Alma e 
Coração!

mitia os seus cuidados de amor, 
como, por exemplo, encanar a 
perna de um passarinho com pa-
litos de fósforos e dele cuidar até 
que pudesse voar novamente.

Acreditava na vida, na paz, 
sendo um homem de fé, devoto 
de Santa Teresinha do Menino 
Jesus. Tinha o dom de receber 
e de agradecer.

Junto com o Sr. Mário Campos 
e o Sr. Raul de Carvalho (Raulzi-
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Romeu Zema assina rotocolo 
de intenção para investimento 

de R$ 2,2 bilhões

A medida, que foi tema 
de audiência pública da 
comissão na manhã desta 
quinta-feira (29/10/20), já 
havia sido anunciada an-
teriormente pelo secretário 
de Estado de Justiça e 
Segurança Pública, general 
Mario Araujo, como sendo 
a única alternativa para o 
governo manter abertas 
essas unidades, por causa 
da escassez de pessoal 
e da impossibilidade de o 
governo realizar concurso 
público, neste momento.  

No último dia 27, o Exe-
cutivo teria publicado de-
cretos autorizando a co-
gestão em sete unidades 
do Estado, o que significa 
que elas passariam a ser 
administradas por institui-
ções não governamentais, 
selecionadas por meio de 
licitação, a partir de feve-
reiro de 2021.

Comissão cobra amplo 
debate sobre terceirização 

na segurança

A vice-presidenta da Co-
missão de Direitos Huma-
nos, deputada Andréia de 
Jesus (Psol), e todos os que 
participaram da audiência, 
no entanto, acreditam que 
a cogestão com a iniciativa 

privada só trará prejuízos 
para o funcionamento das 
unidades do sistema so-
cioeducativo, para os tra-
balhadores desses locais 
e, principalmente, para a 
educação, segurança e 

ressocialização dos ado-
lescentes ali abrigados. 
Todos lamentaram o fato de 
o Executivo não ter enviado 
representantes para a audi-
ência desta quinta (29). 

Fonte: ALMG

Já estão em fase de estu-
do de pré-viabilidade 19 pro-
postas de trens turísticos ou 
regionais de passageiros em 
Minas. Outros 14 projetos 
de trens de cargas também 
já estão com informações 
sistematizadas para 15 gran-
des tipos de produtos. E três 
trens metropolitanos estão 
sendo avaliados.

Esses números sinte-
tizam o estágio atual do 
Plano Estratégico Ferro-
viário (PEF), que foi tema 
de audiência da Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras, nesta quinta-feira 
(29/10/20), na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG).

O PEF está sendo ela-
borado pela Fundação Dom 
Cabral (FDC) e deve ser fina-
lizado até o primeiro trimes-
tre do próximo ano. Ele trará 
os estudos de viabilidade, de 
custos, oferta e demanda, 
entre outros, para projetos 
que visam à retomada ferro-
viária no Estado.

Projetos – A l ista de 
projetos de trens turísticos 
apresentada pelo professor 
e pesquisador da FDC, Ra-
mon Victor Cesar, inclui, por 
exemplo, dois trechos em 
Além Paraíba (Mata) e ou-
tros no Sul de Minas, como 
a ligação de Lavras-Três 
Corações e Varginha.

Entre os trens de passa-
geiros, estão, entre outros, 
os de ligação de Belo Ho-
rizonte com Montes Claros 
(Norte) e com Conselheiro 
Lafaiete (Central). Há, ainda, 
projetos para Uberaba (Tri-
ângulo) e também um estudo 
para viagens adicionais na 
Estrada de Ferro Vitória a 
Minas.

Já os trens metropolita-
nos fariam a ligação da Capi-
tal mineira com Betim, Nova 
Lima e Confins, na Região 
Metropolitana. E os projetos 
avaliados para cargas teriam 
tanto trechos independentes, 
como a extensão da Ferrovia 
do Aço até Belo Horizonte, 
quanto grandes corredores 
levando a portos, além do 
Ferroanel na RMBH.

A ausência no PEF de 
uma linha entre o Bairro 
Belvedere, em Belo Hori-
zonte, e o Instituto Inhotim, 
em Brumadinho (RMBH), foi 
frisada pelo deputado João 
Leite (PSDB), presidente da 
comissão e autor do reque-
rimento para a audiência, 
junto com Gustavo Mitre 
(PSC) e Coronel Henrique 
(PSL).

Sérgio Motta de Mello, 
diretor da ONG Apito, criticou 
essa ausência, mas anunciou 
que o Ministério do Turismo 
aprovou o projeto da ONG 
para esse trecho. “Já temos 
a estação em BH e carros da 
antiga estrada de ferro Vera 
Cruz”, pontuou. Os carros 
serão cedidos pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan).

A única pendência, se-
gundo Mello, é o terreno no 
Bairro Horto, considerado 
centro nefrálgico para todos 
os projetos ferroviários em 
BH. A área teria sido cedida 
pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) à prefeitura 
da Capital, para projetos de 
outra natureza.

Dois requerimentos sobre 
esse tema foram aprovados 
pela comissão, ambos de 
autoria dos deputados João 
Leite, Gustavo Mitre e Sávio 
Souza Cruz (MDB). O pri-
meiro prevê audiência para 
debater a preservação de 

linhas ferroviárias no Horto 
Florestal, evitando sua desti-
nação a outras finalidades.

E o segundo solicita a re-
alização de audiência sobre 
as negociações do Estado 
com a Vale SA para implan-
tação do ramal ferroviário 
BH-Brumadinho, como con-
trapartida pelo rompimento 
da Barragem de Córrego do 
Feijão. Os três deputados 
também tiveram aprovado 
requerimento de visita às 
instalações ferroviárias em 
Além Paraíba.

Varginha – Outra crítica 
ao PEF veio de represen-
tantes do chamado Porto 
Seco de Varginha. Otávio 
Bregalda e Igor Oliveira pon-
tuaram que os projetos para 
a região foram segmentados 
para turismo, carga e passa-
geiros, quando, na verdade, 
a intenção é de compartilha-
mento do trecho. César Mori, 
do Circuito Ferroviário Vale 
Verde, reforçou a crítica.

Paulo Rezende, diretor 
do Núcleo de Infraestrutura 
Logística da FDC, esclare-
ceu que os aspectos relacio-
nados ao compartilhamento 
de linhas para transporte 
de cargas e de passageiros 
ainda estão em análise e 
deverão ser apresentados 
no próximo workshop do 
PEF. Ramon Victor Cesar, 
também da FDC, completou 
que terminais intermodais e 
plataformas logísticas serão 
um novo capítulo do plano.

Também nesse caso, foi 
aprovado requerimento para 
debater, em audiência, o 
desenvolvimento logístico da 
região do porto de Varginha, 
como foco no modal ferrovi-
ário. Assinam os deputados 
João Leite, Gustavo Mitre, 
Coronel Henrique e Sargento 
Rodrigues (PTB).

A necessidade de revi-
sões do PEF foi acentuada 
pelo diretor da ONG Trem, 
André Tenuta, com vistas à 
inclusão de novos projetos. 
Para ele, o plano, até o mo-
mento, tem um viés forte de 
exportação de cargas, com 
foco em grandes corredores. 
“A saída é que ele seja uma 
coisa viva, com chances de 
revisão”, apontou.

João Leite afirmou que o 
PEF “não vai parar”. Ele citou 
propostas em tramitação na 
Assembleia que garantem in-
centivo tributário para o setor 
e, ainda, a inclusão do plano 
de ferrovias nas peças de 
planejamento e orçamento 
do Estado, que passam por 
revisões periódicas.

Vânia Silveira de Pádua 
Cardoso, superintendente 
de Transporte Ferroviário da 
Secretaria de Infraestrutura 
e Mobilidade, reiterou que o 
PEF será somente um ponto 
de partida para a discussão 
do modal no Estado.

Sobre a possível priori-
zação de linhas para expor-
tação, como criticou André 
Tenuta, os representantes da 
FDC afirmaram que o estudo 
realizado não deixa de lado o 
transporte doméstico, ainda 
que reconheça a importância 
dos corredores de importa-
ção e exportação.

Ramon Cesar disse que 
o projeto de remodelação de 
bitola larga de várias ferro-
vias, com o objetivo de criar 
um grande corredor ferrovi-
ário entre Uruguaiana (RS) 
e Salvador (BA), passando 
por Minas Gerais, é exemplo 
de uma ferrovia de integra-
ção nacional, comparável à 
Norte-Sul, que existe mais 
para o interior do País

Fonte: ASCOM

Plano Ferroviário 
deve ser concluído 
no início de 2021

Valor corresponde à ampliação do aporte que a Yara do Brasil, produtora de 
fertilizante, fará na planta de extração de fosfato, em Serra do Salitre

O governador Romeu 
Zema assinou nesta sex-
ta-feira (30/11), em Serra 
do Salitre, no Alto Para-
naíba, um protocolo de 
intenção com a indústria 
de fertilizantes Yara do 
Brasil que prevê um in-
vestimento adicional de 
R$ 2,2 bilhões no com-
plexo mineroindustrial do 
grupo no município. 

Estima-se que o com-
plexo receberá aportes 
da ordem de R$ 5 bilhões 
até 2021. Deste mon-
tante, até o momento, 
R$ 2,8 bilhões já foram 
aplicados. Quando es-
tiver em fase plena de 
operação, a geração de 
emprego será 1,2 mil 
colaboradores, entre di-
retos e indiretos.

“É muito gratificante 
ver o setor privado inves-
tindo e acreditando em 
Minas Gerais. Precisa-
mos de uma agricultura 
dinâmica, uma vez que 
o agronegócio é a gran-
de vocação do Brasil. O 
país nos últimos 30 anos 
se transformou em um 
grande exportador de 
produtos agrícolas. Essa 
transformação é o que 
viabiliza o país”, destacou 
o governador durante seu 
pronunciamento.

Compromisso

O gerente-geral do 
Complexo Mineroindus-
trial de Serra do Salitre, 
David Crispim, afirmou 
que acredita muito em 
Minas Gerais. O investi-

mento é uma prova disso. 
“O compromisso firmado 
com o Governo de Minas 
mostra a importância da 
agricultura para o Estado. 
“Além disso, demonstra o 
peso da indústria e da ca-
deia alimentar em Minas”, 
avaliou.

O complexo é o princi-
pal projeto da empresa no 
Brasil. Além dessa opera-
ção no estado, a unidade 
misturadora da Yara, em 
Uberaba, representa 12% 
do volume distribuído pelo 
país, atendendo todo o 
território mineiro e parte 
de Goiás. Recentemen-
te, foram investidos R$ 
7 milhões no Triângulo 
Mineiro em reformas, me-
lhorias e adequações à 
legislação.

Abastecimento

A unidade da Yara con-
templa toda a cadeia pro-
dutiva do fertilizante, que 
vai da mina à porteira 
do agricultor. A previsão 
é que cerca de 950 mil 
toneladas de fertilizantes 
fosfatados deixem de ser 
importados a partir da 
entrada em operação total 
do complexo.

Cerca de 80% do mer-
cado de fertilizantes no 
Brasil é importado. Dados 
da Associação Internacio-
nal de Fertilizantes (IFA) 
confirmam que o Brasil é 
o maior importador mun-
dial do produto. A maior 
dependência brasileira é 
pelo nutriente potássico 
(95%), seguido pelos ni-

trogenados (80%) e pe-
los fosforados (55%).

Os investimentos em 
Minas Gerais vão ajudar 
a diminuir a vulnerabi-
lidade do agronegócio 
nacional, especialmente 
em relação às variações 
dos preços no mercado 

internacional e a ques-
tões logísticas globais, 
já que o Estado tem dis-
ponibilidade de recursos 
naturais e está próxi-
mo dos grandes centros 
consumidores, com uma 
distribuição facilitada.

fonte: SECGERAL

Prévia do estudo técnico, com vários projetos, foi apresentada em audiência e 
recebeu críticas e sugestões.

Fonte: ALMG

Crédito (fotos): Marcelo Barbosa / Imprensa MG
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Papel do empreendedorismo na 
retomada econômica é tema da Semana 

Global do Empreendedorismo 2020
Evento acontece de forma totalmente online a partir do 16 de novembro com ampla 

programação de atividades para fortalecer a cultura empreendedora no país
Entre os dias 16 e 22 de 

novembro, acontece a maior 
iniciativa dedicada ao empreen-
dedorismo no Brasil. A Semana 
Global de Empreendedorismo 
(SGE), que promete mobilizar 
todo o país, é organizada pelo 
Sebrae e por parceiros que 
compõem o Conselho no país e 
são referências do ecossistema 
empreendedor brasileiro (Alian-
ça Empreendedora, Anjos do 
Brasil, Anprotec, Artemisia, Brasil 
Júnior, Conaje, Endeavor, Junior 
Achievement e a Rede Mulher 
Empreendedora - RME). Com o 
tema “Retomada da Economia e o 
Papel do Empreendedorismo”, a 
13ª edição da SGE será realizada 
em um formato inédito, de forma 
totalmente online, por causa 
da pandemia. Para participar 
gratuitamente, basta identificar 
a programação dos eventos no 
endereço: https://www.empreen-
dedorismo.org.br. Aqueles que 
tiverem interesse em divulgar seu 
evento ou iniciativa de fomento ao 
empreendedorismo no âmbito da 
SGE também poderão fazer no 
mesmo endereço.

Nos últimos três anos, a SGE 
no Brasil bateu recordes de re-
sultados, o que faz da Semana 
brasileira a maior do mundo, com 
sete premiações internacionais. 
Mais de 2,5 milhões de pessoas 
já foram mobilizadas no país 
em cerca de 20 mil atividades. 
Com uma programação ampla, 
o evento tem o objetivo de for-
talecer e disseminar a cultura 
empreendedora, conectando, 
capacitando e inspirando os 
brasileiros a empreender. 

Diante da crise causada pela 

pandemia que impactou os pe-
quenos negócios, a Semana 
Global de Empreendedorismo 
2020 traz a discussão de temas 
relacionados ao momento de re-
tomada das atividades, como os 
desafios da gestão financeira e 
recuperação de dívidas; oportuni-
dades de negócios nos segmen-
tos mais afetados pela pandemia; 
diferenciais competitivos e novos 
modelos de negócios; trans-
formação digital dos pequenos 
negócios, dentre outros. 

O primeiro momento alto do 
evento já será na abertura, dia 
16, às 10h, com a participação 
do presidente da Global Entre-
preneurship Network (GEN), Jo-
nathan Ortmans, que vai tratar da 
temática “Pandemia e recupera-
ção da economia”. No mesmo dia 
também estão previstos painéis 
para discutir as políticas públicas, 
marcos regulatórios e ambiente 
de negócios no pós-crise; a nova 
economia e oportunidades; lições 
internacionais de empreende-
dorismo com foco no cliente e a 
transformação digital e o poder 
das redes. Entre as presenças já 
confirmadas estão o ex-aluno da 
Escola do Sebrae e atual diretor 
da Startup Genome, Arnobio 
Morelix, que foi vencedor, no ano 
passado, do prêmio considerado 
o “Oscar” do empreendedorismo 
no Global Entrepreneurship Con-
gress (GEC); o palestrante ameri-
cano, autoridade internacional em 
experiência do cliente, Don Pe-
ppers e a executiva de TI, sócia 
fundadora do Movimento Black 
Money, Nina Silva. A programa-
ção também conterá com palestra 
da Saras Sarasvathy, criadora do 

método do Effectuation.
Para o presidente do Sebrae, 

Carlos Melles, a vocação empre-
endedora do brasileiro é indiscu-
tível e em momentos de crise, 
fica ainda mais evidente. “Mesmo 
em um cenário de incertezas, 
o número de novos Microem-
preendedores Individuais (MEI) 
formalizados em 2020 superou 
em quase 43 mil registros em 
relação ao resultado do mesmo 
período, referente aos cinco pri-
meiros meses da pandemia. E 
aproximadamente 100 mil novos 
negócios foram registrados como 
microempresas e empresas de 
pequeno porte”, declarou. 

Segundo Melles, há sinais 
animadores de recuperação e de 
retomada dos pequenos negó-
cios, a partir dos levantamentos 
feitos pelo Sebrae, em parceria 
com a FGV, para mensurar o im-
pacto da pandemia. “Nossa última 
pesquisa, divulgada recentemente 
já aponta que 83% das micro e 
pequenas empresas estão em 
operação, e indica uma melhora 
geral no quadro das empresas, 
com menos quedas de faturamen-
to e consequentemente, menos 
endividamento”, analisa. 

O Brasil é o quarto país mais 
empreendedor do mundo e deve 
registrar em 2020,  o maior nível 
de  empreendedorismo dos últi-
mos 20 anos, com um quarto da 
população adulta envolvida em 
seu próprio negócio. A estimati-
va é feita pelo Sebrae, com base 
na análise histórica da Pes-
quisa Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), considerada o 
principal estudo sobre empre-
endedorismo no mundo. 

Dia Mundial do Empreende-
dorismo Feminino 

A programação da SGE tam-
bém será marcada pelas come-
morações do Dia Mundial do 
Empreendedorismo Feminino, no 
dia 19 de novembro. O Sebrae 
preparou um dia inteiro com pa-
lestras e rodadas de conversas 
virtuais para discutir os principais 
desafios da mulher empreen-
dedora, a partir da vivência de 
projetos como o Sebrae DELAS, 
iniciativa piloto, realizada nos 
últimos dois anos em 12 estados 
do Brasil para apoiar ao empre-
endedorismo feminino. 

As atividades previstas vão 
tratar de liderança, inovação, 
participação em redes, equilí-
brio entre o aspecto pessoal e 
profissional, crenças limitan-
tes, maternidade, entre outros.  
A coordenadora nacional de 
Empreendedorismo Feminino 
do Sebrae, Renata Malheiros, 
destaca a importância do mo-
mento para um debate amplo na 
sociedade, envolvendo também 
os homens, sobre o papel da 
mulher no mundo dos negócios. 
“A pandemia colocou um holofote 
sobre as questões que envolvem 
o universo feminino que já conhe-
cemos. Pesquisas apontam que 
as mulheres empreendedoras 
se dedicam 17% menos aos ne-
gócios do que os homens e por 
outro lado, passam o dobro de 
tempo envolvida com atividades 
domésticas. Esses são dados 
que demonstram a necessidade 
da reflexão do papel da mulher no 
mundo empresarial”, explicou.

Fonte: Sebrae

MP deflagra operação Coreia 
de combate ao tráfico de 

drogas na região

ciando a extensão do grupo 
criminoso.

Foram apreendidos celu-
lares, drogas, numerário e 
material destinado ao tráfi-
co ilícito de entorpecente.

Durante as investigações 
foram cumpridos 33 manda-
dos de prisão e 35 de busca 
e apreensão nas cidades de 
Caxambu, São Lourenço, 
Baependi, Conceição do Rio 
Verde e Itanhandu, com a 
participação 130 Policiais 
Militares, 20 viaturas e um 
Delegado de Polícia Civil, 
três agentes de Polícia Civil, 
4 cães farejadores e uma 
aeronave de apoio.

Operação Invisíveis
Nesta manhã ainda foi 

deflagrada uma segunda 
operação na região, a Invi-
síveis. Foram cumpridos 11 
mandados de prisão preven-
tiva e nove de busca e apre-
ensão nas cidades de Três 
Corações (Sul) e Uberaba 
(Triângulo).

A denúncia oferecida à 
justiça pelo MPMG abrange 
39 crimes.

Segundo o Gaeco, duran-
te a investigação e em razão 
dela, diversas prisões em 
flagrante foram efetivadas, 
com apreensão de maconha, 

crack e cocaína. Apurou-se 
que um dos líderes do grupo, 
processado e condenado 
em razão de ação penal 
decorrente da Operação 
Argos (https://www.mpmg.
mp.br/comunicacao/noticias/
operacao-desarticula-celu-
la-do-pcc-no-sul-de-minas.
htm), do Gaeco de Varginha, 
comandava parte das ações 
do grupo do interior da Pe-
nitenciária de Uberaba. As 
investigações duraram apro-
ximadamente um ano.

Participaram das diligên-
cias 46 policiais militares em-
penhados em 18 viaturas.

 Fonte/Créditos: MPMG

Foto: Redes Sociais

A operação contou com cães farejadores
e aeronaves da Polícia Militar

O Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, atra-
vés da Promotoria de Justiça 
de Caxambu, em atuação 
conjunta com o Grupo de Atu-
ação Especial no Combate ao 
Crime Organizado, deflagrou 
a operação “Coreia”, com o 
objetivo de identificar a autoria 
e materialidade de crimes de 
tráfico ilícito de drogas e orga-
nização criminosa envolvendo 
facção criminosa na cidade de 
Caxambu e região.

Ao que se tem, informa-
ções aportaram no Minis-
tério Público anunciando 
que na cidade de Caxambu 
integrantes de uma facção 
criminosa oriunda do estado 
de São Paulo ali se instala-
ram com o objetivo de pra-
ticar crimes variados.

Os investigados, para o 
tráfico reiterado de drogas, 
estavam hierarquizados e 
agiam com divisão de tare-
fas e loteamento de bairros, 
sendo que parte do grupo 
agia de dentro dos presídios 
da região.

Para operacionalização do 
esquema de venda de drogas 
e para efeito da organização 
criminosa, a facção contava 
com integrantes que exerciam 
funções de destaque  deno-
minadas de “Geral do Estado 
de Minas Gerais”, “Geral dos 
Estados e do País”,  “Geral da 
Rifa do Estado de Alagoas” e 
“Geral do Cadastro”, eviden-


