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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
NA ORDEM DO DIA
Formar mão de obra é um dos
maiores desafios encontrados pelas
cidades mineradoras no esforço
para diversificar a economia
03 a 05
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Itabira
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Cultura empreendedora, inovação
e trabalho: o papel da Funcesi
Helvécio Brasil, superintendente geral da Funcesi (Fundação
Comunitária de Ensino Superior de Itabira)

que a Funcesi tem diversos projetos em desenvolvimento para a
implantação de um grande centro
de formação profissional na região, visando agregar ainda mais
qualidade na preparação dos seus
alunos, dando a eles a oportunidade de desenvolver competências e
habilidades exigidas pelo mercado e
consolidando a importância do seu
papel na formação de excelência da
população de Itabira e região.

“

Através do desenvolvimento
da cultura empreendedora
nas IES, os alunos são
provocados a pensar fora da
caixa, contribuindo para uma
nova realidade econômica
dos municípios onde residem,
o que vai ao encontro da
urgente necessidade de
diversificação econômica.

“

O principal papel das instituições de ensino superior (IES) atualmente é contribuir para a inovação
e cultura empreendedora. Através
do desenvolvimento da cultura
empreendedora nas IES, os alunos
são provocados a pensar fora da
caixa, contribuindo para uma nova
realidade econômica dos municípios onde residem, o que vai ao encontro da urgente necessidade de
diversificação econômica, pois os
jovens já saem da faculdade com
novas perspectivas, tornando-se
os propulsores das mudanças no
cenário econômico local.
A Funcesi está aplicando estratégias para agregar essa cultura
aos seus cursos, deixando de lado
o conceito “empregabilidade” para
aplicar a “trabalhabilidade”, que se
relaciona diretamente com a capacidade empreendedora, independente da área de formação

Há 25 anos no mercado, a Funcesi orgulha-se ao transitar pelas
mais diversas áreas da economia
local e encontrar ex-alunos da instituição em postos estratégicos,
tanto na iniciativa pública, quanto
na iniciativa privada, além de diversos empreendedores locais. Da
mesma forma, a Funcesi mantém
uma relação de parceria com as
principais empresas locais e regionais, e também com a administração pública da região.
Conforme apontam diversas
pesquisas e trabalhos realizados
pela Funcesi, as áreas da administração, do direito, das engenharias
e da saúde representam grandes
oportunidades para a diversificação econômica da região. O desenvolvimento nestas áreas da
capacidade de empreender é uma
importante alavanca para a busca
de uma nova perspectiva econômica para as cidades da região.
Importante salientar também

Valorização Humana: o futuro do trabalho
Laysa Lopes, Psicóloga, consultora em RH e analista comportamental

Há algum tempo ouvir dizer que o RH vai se tornar VH.
Não seremos mais do setor de
Recursos Humanos e, sim, do
setor de Valorização Humana.
Isso significa que vamos viver (e acredito que já estamos vivendo) uma
mudança que tem como foco as estratégias de valorização das pessoas
dentro da empresa.
O uso afirmar que as empresas estão empenhadas na busca
por TALENTOS muito mais do que
por experiências ou formações.
Pessoas talentosas e incentivadas
não se conformam com a crise.
Elas retiram o S da palavra “crise”
e passam a criar soluções e estratégias de forma mais natural.
Então, será tendência para os próximos anos aprimorar a busca por competências e habilidades específicas de
acordo com o que a empresa precisa.

EXPEDIENTE

Mas não só buscar e contratar, como
também garantir a permanência desse profissional potencializando suas
habilidades, o sentimento de orgulho
e autoestima dentro da empresa e
buscando acordo com os propósitos,
visão e afetos dessa pessoa.
Será muito necessário que as empresas passem a se adequar e a se
preocupar genuinamente com o lado
humano e aos poucos se tornem organizações mais positivas, ou seja,
com ambiente e cultura dignos de
um bom empenho dos funcionários.
E isso também está sendo considerado nos processos de seleção de
candidatos.
O recrutamento também está
mais humano e deverá ser ainda mais nos próximos anos.
É necessário que se conduza um
processo seletivo levando em conta
que estamos lidando com pessoas.
Demonstrando o tempo todo respeito e empatia pelos candidatos.
Por exemplo, era muito comum que
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as empresas não dessem retorno negativo para os candidatos reprovados
na sua seleção e isso tem mudado.
Ainda há muito que melhorar, eu sei...
As empresas precisam se atentar
e não fugir desse feedback negativo,
mesmo que envie um simples e breve
e-mail informativo, pois estamos lidando com os sentimentos de pessoas.
É preciso ter responsabilidade afetiva dentro do processo de seleção e
cuidar da expectativa e emoções que
criamos nos corações dos candidatos
contratados ou não.
Os candidatos percebem quando a
empresa se importa com eles. A sua
empresa não quer ser apenas uma
fonte de renda para o seu funcionário não é mesmo? Da mesma forma,
o candidato não quer entrar em uma
empresa onde ele somente será um
recurso para gerar lucro. Então entenda que, para a sua empresa continuar
crescendo, você precisa reconhecer,
estimular e valorizar as pessoas que
participam dela.
Redação
Rodrigo Andrade (Editor Adjunto)
Anna Gonçalves
Carol Vieira
Thamires Lopes

EDITORIAL

Capacitar e qualificar para
superar a dependência

Em recente encontro em Itabira, prefeitos de municípios mineradores expressaram uma preocupação
comum: qual caminho tomar diante do fato inexorável de que um dia o minério de ferro vai acabar? O que
fazer para garantir a prosperidade dos municípios no
cenário pós-mineração? Que lições podem ser tiradas
do case Itabira – a cidade que deu vida à mineração no
Brasil e que, daqui a oito anos somente, dará como
exauridas as minas que a projetaram para o país?
Entre as alternativas econômicas mais citadas pelos prefeitos, três se destacaram: a exploração do
turismo e das riquezas naturais, o investimento em
educação superior e tecnologia e a implantação de
indústrias, por meio principalmente de distritos industriais e arranjos produtivos locais.
Da mesma forma, prefeitos confessaram um dilema: apesar da necessidade real de diversificar a
economia, tornando os municípios independentes da
mineração como fonte (exclusiva) de receita, não há
hoje mão de obra qualificada, capacitada e preparada o suficiente para executar de forma segura essa
transição.
As explicações são as mais diversas, cabendo desde o completo descaso de séculos e séculos com a
educação no país e o abismo social que marca o Brasil
para chegar à dura realidade de que as empresas, instituições e organizações preciA intenção é acender
sam fazer, em
uma centelha a incitar
alguns poucos
um debate que não tem
anos, o que não
mais como ser adiado
foi feito em gepor quem precisa abrir
rações inteiras
novos caminhos, caso das
para recuperar
cidades que se pretendem
tempo perdido e
se tornarem apindependentes da
tas para tantos
mineração.
desafios que já
se apresentam.
Nesse esforço que é “para ontem” há inúmeras iniciativas que felizmente não se dobram diante das dificuldades políticas e restrições orçamentárias e, muito
oportunamente, se colocam prontas para cerrar fileiras na tentativa de formar profissionais atentos às
novas demandas e às novas exigências de um mercado de trabalho que tenta se formar sem as vagas da
mineração.
Esta edição do “DeFato Cidades Mineradoras” apresentará algumas dessas frentes de qualificação e
capacitação existentes em Itabira e região. O assunto
não se esgota aqui, evidentemente, mas a intenção é
acender uma centelha a incitar um debate que não tem
mais como ser adiado por quem precisa abrir novos
caminhos, caso das cidades que se pretendem independentes da mineração.
Mas qual exatamente o destino desejado, o que será
feito para chegar a ele e quem fará a estrada desse
futuro sem mineração? Qualquer que seja a resposta,
ela passará por educação, conhecimento, tecnologia,
capacitação e qualificação.
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Qualificação: a chave do sucesso seja patrão ou empregado
Competitividade Diversas entidades atuam para assessorar e capacitar empreendedores e trabalhadores para enfrentar os desafios do mercado

Alunos do Senac durante aula práticaem um dos laboratórios da instituição, com sede em Itabira

Falta de mão de obra qualificada, custos altos, crise,
desemprego,
inexperiência,
burocracia, impostos. Enfim,
os desafios são muitos em
um mercado cada vez mais
competitivo. Mas o que muitas
vezes as pessoas ignoram são
as possibilidades de aprimoramento a baixo custo e até gratuitas que estão disponíveis.
O Cidades Mineradoras foi verificar junto ao Senac, Senai,
Sine e Sebrae e Sala Mineira
do Empreendedor quais são
os recursos oferecidos para
patrão e empregado.
Em entrevista à reportagem, os responsáveis por
esses serviços em cidades
do Médio Piracicaba foram
unânimes em destacar uma
palavra como a chave do sucesso: qualificação. Enquanto
os trabalhadores precisam
buscar mais conhecimento,
com cursos de formação, os

SENAI

SENAC

SINE

ÁREAS

CURSOS

SERVIÇOS

Serviço Nacional de Aprendizagem industrial
Rua Nossa Senhorara, s/nº, Campestre, Itabira

Metal mecânica | Eletromecânica | Automação
Automotiva diesel

CURSOS

• APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Gratuito e destinado a jovens entre 14 e 27 anos.
Duração entre 12 a 18 meses.
• TÉCNICOS
Para quem está cursando ou já concluiu o ensino
médio. Duração de 18 meses. Qualquer faixa
etária. Curso mensal em torno de R$ 350.
Senai Itabira
Mecânica
Soldagem
Automação*
Eletromecânica
Eletroeletrônica
Eletrotécnica

Senai São G. do Rio Abaixo
Mecânica
Eletroeletrônica
Senai Barão de Cocais
Mecânica
Eletroeletrônica
Segurança do Trabalho

* Também oferecido na modalidade a distância
• QUALIFICAÇÃO
Cursos livres. Custo e tempo variável conforme o
curso, podendo durar de dois a seis meses. Sem
pré-requisito de idade e formação. Exemplos:
soldador, mecânico de manutenção etc.
• ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA
Para pessoas que já têm o curso técnico e
querem se especializar em uma área. Duração de
um semestre. Custo conforme o curso.

BANCO DE CURRÍCULO

Por meio do Instituto Euvaldo Lodi - entidade
da Fiemg responsável por encaminhamento de
profissional. Todos os alunos estão cadastrados.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Praça Doutor Acrísio Alvarenga, nº 7, Centro, Itabira

• TÉCNICOS
Para quem está cursando ou já concluiu o ensino médio,
ou busca uma nova formação. Duração de 12 a 18
meses. Qualquer faixa etária.
- Administração
- Informática
- Recursos Humanos
- Enfermagem (estágio de 18 meses durante ou após o
curso). Será oferecido a partir de 2020
• GRADUAÇÃO EAD
Duração de 4 anos, provas no polo duas vezes no
semestre. Inscrições pelo site.
- Administração
- Pedagogia
- Recursos Humanos
• PÓS-GRADUAÇÃO
Presencial com aulas quinzenais. Duração de 18 meses.
- Gestão de Pessoas
- Gestão em Projetos
- Gestão Financeira e Controladoria
- Gestão Gastronômica e Hoteleira
• APRENDIZAGEM
Para jovens aprendizes de 14 a 24 anos que buscam
o primeiro emprego. Concomitante com o trabalho.
Duração de 12 meses. Exemplos: Vendas e Serviço
administrativo.
• FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (LIVRES)
Oferece capacitação profissional. Duração variável
conforme a área. Para diversos tipos de escolaridade,
conforme o curso, Exemplos: Agentes de informações
turísticas, Operadores de computadores.
• OUTROS
Workshop, palestra, capacitações, cursos corporativos.

empreendedores têm de se
atualizar quantos às inovações tecnológicas, equipamentos, comunicação interna
e externa, entre outros.
INVESTIMENTO
O argumento de que o país
passa por crise e que não
há recursos para esse tipo
de gasto é um ponto que os
responsáveis pelos serviços
de apoio ao trabalhador e
empregador destacam como
um erro. É necessário pensar
a qualificação e atualização
como investimento para se
sobressair na concorrência.
“Na hora que a gente sair
da crise, corremos o risco
de ter um apagão de mão de
obra. Hoje já existe uma dificuldade de encontrar mão de
obra de qualidade”, declara
Ricardo Luís Azalim, gerente
de unidade Senai Itabira, São
Gonçalo e Barão de Cocais.

Sistema Nacional de Emprego
Av. das Rosas, nº 410, bairro São Pedro, Itabira

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
- Destinado a cidadãos que buscam uma
oportunidade no mercado formal de trabalho
e para empresas que procurem trabalhadores
com Carteira Assinada.
- Faz o encaminhamento os candidatos às
empresas com vagas abertas, oferece local
para entrevista e também para treinamento
(sala para até 35 pessoas).
- Todos os candidatos são integrados a um
cadastro único nacional.
- As vagas são divulgadas diariamente e
informadas na sede no Sine.
- Possui dois aplicativos Sine Fácil Empregador
(para quem quer contratar) e Sine Fácil (para
quem busca emprego).
SEGURO DESEMPREGO
Atendimento ao cidadão que busca o benefício
para dar encaminhamento ao pedido.
CARTEIRA DE TRABALHO
Emissão do documento gratuito e entrega na
hora neste Sine.
PALESTRAS E CURSOS
- Orientações diversas ao trabalhador sobre
como se comportar a uma entrevista,
elaboração de currículo etc.
- Por meio do programa Qualifica-se, da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
(Sedese), são promovidos cursos, palestras,
orientação profissional, para os trabalhadores
atendidos nos Sines, Cras e Creas.
CUSTO
Todos os serviços são gratuitos e abertos a
todos os cidadãos de qualquer localidade.
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Parcerias reduzem os custos e viabilizam projetos

Competitividade União entre empresas, instituições e poder público dá bons frutos; projeto em Ipoema é um exemplo em andamento
Em tempos de crise, a parceria
entre iniciativa privada, instituições e poder público tem sido a
melhor solução para a viabilizar
projetos e buscar o desenvolvimento. A Sala Mineira do Empreendedor, por exemplo, é por si só
um serviço fruto de parceria entre
Sebrae, Junta Comercial (Jucemg)
e Prefeitura Municipal. Em Itabira,
a Sala Mineira começou em fevereiro de 2018 e, desde então,
vem auxiliando empreendedores.
“Ajudamos no que for possível
para capacitar e preparar o empreendedor para gerenciar o seu

negócio”, diz o superintendente de
Controle, Estatística e Empreededorismo da Sala Mineira de Itabira,
Lúcio Henrique da Costa.
Mas as parcerias também
acontecem para a viabilização de
projetos. Atualmente, por exemplo, o Sebrae da Microrregião de
Itabira desenvolve, entre outras
ações, o projeto “Turismo Inteligente de Ipoema”, em parceria
com empreendedores locais,
como donos de pousadas, restaurantes e bares, e a Prefeitura Munde Itabira. “O objetivo é promover
a competitividade da cadeia de

valor do turismo de Ipoema e possibilitar a promoção do destino,
aumentando o fluxo de turistas
oriundos de outros municípios de
Minas e também do Brasil e, claro,
de forma sustentável”, declarou o
analista do Sebrae da Microrregião
de Itabira, Diogo Lisboa.
TURISMO INTELIGENTE DE IPOEMA
Esse projeto iniciou em março
deste ano com previsão de conclusão em dezembro de 2019.
“Vamos fazer um trabalho de governança, criar um comitê gestor,
elaborar um mapa turístico e uma

agenda de eventos, além de promover a divulgação. Tudo pensando no desenvolvimento econômico do território”, declarou Diogo.
O Senai também firma parcerias constantes com empresas e
administrações municipais para
a qualificação de pessoal. “As
empresas custeiam programas
de treinamento para empregados e as prefeituras oferecem
não apenas para seus servidores, mas também para a população em geral”, diz Ricardo Luís
Azalim, gerente de unidade Senai
Itabira, São Gonçalo do Rio Abai-

xo e Barão de Cocais.
O Senac també ressalta as
parcerias com o poder público e
com as instituições que representam comerciantes e comerciários
que ajudam a viabilizar as capacitações gratuitas, mas principalmente destaca a abertura dos
empresários para os programas
de estágio. “O estágio não é obrigatório para muitos cursos, mas
ajuda a dar experiência aos nossos
alunos e na sua inserção do mercado de trabalho”, declara Miriam
Martins dos Santos Soares, diretora da Escola Senac em Itabira.

Divulgação

ESPAÇO MAKER

PLANO DE NEGÓCIO
Software gratuito e disponível no site com orientações ao
empreendedor que deseja abrir um negócio. Há ainda diversas
publicações sobre os mais variados ramos.
CONSULTORIA
Consultoria em seus postos de atendimento. Em caso de
atendimento personalizado, inclusive com possível visita à
empresa, há um custo de R$ 60 por uma hora e meia.
CAPACITAÇÃO
Cursos e palestras, presenciais e a distância, além de oficinas.
Alguns atividades são pagas outras, gratuitas.

SALA DO EMPREENDEDOR

Parceria Sebrae, Jucemg e Prefeitura Municipal
Avenida das Rosas, nº 410, bairro São Pedro, itabira
• Orienta e agiliza o processo de licenciamento e formalização
de MEI, Ltda., microeempresa e empresa de pequeno porte
• Orientação contábil, acompanhamento da documentação,
Declaração Anual de Faturamento
• Emissão das Guias de Recolhimentos das taxas municipais
para processo de formalização, alteração e baixa.
• Realização de palestras e oficinas em parceria com Sebrae,
entidades e Uaitec com foco no empreendedorismo.
CUSTOS
Todos os serviços são gratuitos ao empreendedor.

Senac detecta
demanda e terá
enfermagem
A sala já está pronta, equipada
e a previsão é que, já no primeiro semestre do ano que vem, o
Senac em Itabira ofereça o curso
técnico de enfermagem para o
Médio Piracicaba. Com duração
de 18 meses, a formação exige
estágio de mais 18 meses que
pode ser feito durante ou posterior às aulas.
Segundo a diretora da Escola
Senac Itabira, Miriam Martins dos
Santos, a decisão de implantação
do curso visa atender uma demanda detectada pela instituição
na região. “Temos o Portal da Inteligência do Senac que faz esses
levantamentos”, informa Miriam.
Algumas dessas demandas
são apresentadas diretamente
pelos parceiros. Os cursos corporativos são o melhor exemplo
disso, em que a empresa e o Senac definem juntos as necessidades e como serão as aulas. “É
um atendimento personalizado”,
ressalta a diretora do Senac. Miriam ressalta ainda que, apesar
de a maioria dos cursos do Senac
demandarem um investimento,
os custos são baixos já que a instituição não visa lucro.

“

O Senai possui
estrutura física
sintonizada para
atender à demanda
industrial regional,
Ricardo Azalim
Gerente Senai Itabira

“

A Sala Mineira
oferece todo o ambiente
necessário para o
empreendedor se
formalizar e tocar
o seu negócio.

“

“

ATENDIMENTO AO MEI (Microemprendedor Individual)
Principal serviço na região de Itabira é o atendimento ao MEI.
Formalização, alteração de dados, baixa etc.

A Consultoria Tecnológica
atua em duas linhas:
• Eficiência energética para
a indústria, em que são feitas
diversas análises, desde a
avaliação tarifária e de cada
ponto de consumo de energia
para verificar possibilidades
de redução.
•Lean manufacturing: redução de desperdício, de tempo,
de material e de mão de obra.

Lúcio Henrique da Costa
Superintendente Sala Mineira

Nossas entregas
registram em média
500 alunos por ano
devidamente qualificados
ao mercado profissional.
Míriam Soares
Diretora Senac Itabira

“

As pessoas devem
ter sempre em mente
que é importante
buscar a qualificação,
principalmente se estão
desempregadas.
Cristina de Carvalho
Gerente do Sine Itabira

“

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Avenida Duque de Caxias, nº 1.315, Loja 06, Itabira

O Senai Itabira oferece uma
Consultoria Tecnológica que
busca aumentar a competitividade das empresas reduzindo o desperdício. A média de
retorno do investimento das
empresas, conforme o Senai,
é seis meses, resultando em
economia e, consequentemente, mais dinheiro. Desde o início
do programa, em 2016, foram
atendidas 15 empresas.

“

SEBRAE

Consultoria do Senai reduz custo de empresas

“

Reunião promovida pelo Sebrae em Ipoema, exemplo de parceria pelo desenvolvimento

Ainda neste semestre será
inaugurado o Espaço Maker,
no Senai Itabira, dividido no
espaço pensar e espaço criar.
A iniciativa é voltada para o
desenvolvimento da cultura
maker e do empreendedorismo
dos alunos. Qualquer aluno
terá acesso ao Espaço Maker.
Além de estrutura para planejar
o projeto, terá acesso a
equipamentos e materiais para
desenvolver um protótipo.
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Inexperiência pode ser compensada com boa formação
Competitividade Cursos que possuem aulas práticas e com possibilidades de estágio abrem mais portas para o mercado de trabalho
Divulgação

BANCOS DE CURRÍCULOS
O Senac possui o serviço Rede
de Carreiras que funciona pelo
site www.rededecarreiras.com.
br. Como define o programa, trata-se de “um espaço para profissionais encontrarem a empresa
ideal para trabalhar. E para as
empresas encontrarem candidatos ideais para sua vaga”. As empresas também costumam entrar
em contato direto com o Senac
Itabira para oferecer vagas. Elas
são divulgadas nas mídias eletrônicas da instituição e também nos
murais. Esse serviço é gratuito.

Já os alunos do Senai estão
cadastrados no Instituto
Euvaldo Lodi - entidade da
Fiemg responsável por encaminhamento de profissional.A
consulta também é gratuita.

Aulas no Senac Itabira; instituição incentiva o estágio dos seus alunos

Um dos pré-requisitos mais
difíceis de serem preenchidos na
hora da contratação de mão de
obra é a experiência. Mas, se o
empregador não encontra disponível no mercado um candidato
que já tenha atuado naquela função, a escolha se dará por aquele
que tem boa formação.
Ricardo Luís Azalim, gerente
de unidade Senai Itabira, São Gonçalo e Barão de Cocais, diz que as
empresas estão procurando cada
vez mais alunos e ex-alunos do
Senai. “A formação do curso Senai, onde o aluno tem aulas práticas em oficinas e laboratórios, já
prepara o aluno para o mercado.
Eu ouço muito de empresário que,
quando não é pré-requisito é diferencial, o candidato ter sido aluno
do Senai”, declara.

ESTÁGIO
Já o Senac ressalta a política
de estágio como o grande diferencial tanto para alunos quanto
para as empresas. Apesar de
ser obrigatório apenas para estudante de técnico de enfermagem, os demais cursos também
adotaram o estágio graças à parceria com empresas da região.
Segundo a diretora da Escola Senac Itabira, Miriam Martins
dos Santos Soares, pelo menos
70% dos estudantes fazem
estágio remunerado durante o
curso e a grande maioria acaba
sendo contratada pela empresa após a formação. “Inclusive,
no diploma, há a informação
de quantas horas de estágio
foram realizadas pelo aluno”,
disse Miriam.

Falta de qualificação deixa vagas sem preenchimento
A principal atividade do Sine
é a intermediação de mão de
obra e é entre os trabalhadores
que procuram esse serviço que
a falta de qualificação fica mais
evidente. Essa realidade, segundo
a gerente do Sine Itabira, Cristina
de Carvalho Borges, algumas ve-

zes, leva ao não preenchimento
de vagas por falta de profissional
qualificado. “Vemos as pessoas
buscarem oportunidade. Mas,
mesmo que tenham ficado muito
tempo desempregadas, elas não
aproveitaram para fazer algum
tipo de atualização ou curso”.

Atualmente, o projeto Qualifica-se, da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social, promove cursos, palestras e orientação profissional para o público
atendido pelo Sine. O Sine também tem iniciativas próprias de
auxílio ao trabalhador.

Sine Itabira faz a intermediação de mão de obra entre patrão e empregado
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“Transformação digital é necessária a toda empresa”

Hoje se fala muito em Indústria
4.0 e transformação digital.
Como o Sebrae vem atuando
nesse sentido?
O Sebrae Itabira é pioneiro em Minas na implantação de Programa
de Transformação Digital de Micro e Pequenas Empresas. Transformar digitalmente é algo necessário para toda empresa que
busca se diferenciar neste mundo
novo, que é o mundo digital.
E como Programa de Transformação Tecnológica está acontecendo em Itabira?
Selecionamos 20 empresas de
Itabira que tinham o perfil para

online. Outros querem melhorias
de processos internos, que hoje
ainda utilizam muitas ferramentas físicas e desejam transformá-las digitalmente. Então uma
ferramenta ou software que
funciona para uma empresa não
significa que funcione para outro.

Diogo Lisboa, Sebrae Itabira
participar desse programa. Empresas onde poderíamos fazer
melhorias e já estamos trabalhando em diversas temáticas.
O foco na transformação digital
busca melhorar a produtividade,
a competitividade, a inserção no
meio online.
Como funciona este programa?
O programa é flexível e adaptável de acordo com a demanda
do cliente. Nem todos querem a
mesma estratégia. Tem clientes
que querem se empoderar mais
de plataformas digitais, em redes
sociais, ter mais contato com o
cliente, converter mais vendas

Qual a duração do programa?
O programa começou em junho
com previsão de encerrar em setembro, sendo dividido em quatro etapas. A primeira é a Rota
da Transformação para fazer a
empresa entender este mundo
de transformar digitalmente. A
segunda é a Modelagem de Negócio, compreender o seu negócio e
modelá-lo digitalmente. A terceira
etapa é Desmistificar a Tecnologia, mostrar que ela não é apenas
para grande empresa e, às vezes,
pode demandar até um investimento com custo zero. Por fim,
a quarta etapa visa Trabalhar a
Cultura, pois não adianta só o empresário participar. É importante
que sua equipe também assimile
esta cultura digital. Todas as etapas começam com um workshop
coletivo na Acita e depois cada

empresa recebe consultoria individual in loco.
Quem são parceiros do projeto?
O projeto é fruto de uma parceria entre o Sebrae, Acita e Sicoob
Credimepi.
Como foi a seleção das empresas?
As empresas foram criteriosamente selecionadas. Foram
mais de 50 fichas e o Sebrae
selecionou 20. O custo é de R$
3.000 por participante, valor divido entre Sebrae e a empresa.
Mas, como se trata de uma parceria com o Sicoob Credimepi, o
empresário pode integralizar o
valor como capital na conta do
Sicoob, e a cooperativa assume
a contrapartida.

“

Não adianta só o
empresário participar.
É importante que sua
equipe de funcionários
também assimile
esta cultura.

“

Entrevista. O analista do
Sebrae da Microrregião
de Itabira, Diogo Dias
Lisboa,fala sobre
o Programa de
Transformação Digital
de Micro e Pequenas
Empresas que vem
sendo implantado de
forma pioneira em Minas,
pela unidade do Médio
Piracicaba.

INDUSTRIA 4.0
A Indústria 4.0 (também chamada
de Manufatura Avançada, Indústria
Avançada ou Internet Industrial das
Coisas) será num futuro próximo
uma realidade plena. A primeira
Revolução Industrial surgiu
com a introdução da economia
impulsionada pela mecanização;
a segunda, com a energia elétrica
e com a produção em massa a
preços acessíveis; e a terceira,
com a automação de processos,
mediante o desenvolvimento
da eletrônica e da tecnologia da
informação. A quarta revolução
ou Indústria 4.0, agora, está
em curso neste novo cenário
de confluência, integração e
digitalização de tecnologias já
conhecidas e outras inovadoras.
Projeta-se assim que serão
consolidadas pelas empresas
globais com incorporação
de máquinas, sistemas de
armazenagem e instalações de
produção, proporcionando troca
autônoma de informações entre
seus componentes e variáveis
externas. Em outras palavras,
ações e controle do sistema de
produção de forma independente.
(Fonte Sebrae)
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Condomínio Boulevard das Palmeiras: bem-estar e
qualidade de vida com lotes a partir de R$ 80 o m²

07

Viver bem Investindo na tranquilidade do campo próximo à cidade, o condomínio está localizado a 39 km de Itabira e 62 km de Belo Horizonte
Fotos Divulgação

Condomínio Boulervard das Palmeiras, localizado em Bom Jesus doAmparo, valoriza a natureza

SEGURANÇA

FACILIDADE NO PAGAMENTO

As ruas do Boulevard das Palmeiras são largas e padronizadas, de acordo com o plano de
mobilidade pensado para o conforto e segurança
dos moradores. Com vias de fácil acesso, o residencial possui cercas vivas em todo o entorno,
portaria monitorada 24h e uma ronda interna
para zelar pela segurança dos residentes. “Todos
os visitantes precisam se identificar e deixar os
documentos na portaria”, destaca Rodilei sobre
os protocolos de seguridade do empreendimento.

Com entrada facilitada e parcelas a partir
de R$400, os lotes do Boulevard das Palmeiras são limitados. Os interessados em adquirir
podem procurar os consultores dentro do próprio condomínio mediante ao agendamento. Os
representantes de vendas também estão disponíveis no estande na Avenida Mauro Ribeiro,
711, loja 03, em Itabira. Aos sábados, a Agrocenter, Equimacon e ABC da construção funcionam
como pontos de atendimentos.

O único condomínio fechado
de Bom Jesus do Amparo, o
Boulevard das Palmeiras é o residencial mais completo da região. Com lotes a partir de 1000
m², o empreendimento é cercado por ampla área verde e tem
como princípio a preservação
da flora e fauna local. Investindo na tranquilidade do campo
próximo à cidade, o condomínio
está localizado a 39 km de Itabira e 62 km de Belo Horizonte.
Além do espaço dedicado à
natureza, o Boulevard das Palmeiras possui piscina, campo
de futebol, quadra de peteca,
quadra de tênis, espaço gourmet, espaço fitness, playground e vestiário. “Por ser ecológico, o residencial proporciona
bem estar e qualidade de vida
aos moradores, destaca o coordenador do empreendimento
Rodilei Rodrigues. Segundo ele,

o estilo do condomínio segue o
de chácaras e por isso a preservação ambiental de cada lote é
um compromisso firmado com
os moradores.
Planejado desde 2012 para
atender os diferentes perfis de
residentes, o modelo de construção dentro do empreendimento é livre. Casas com estilos coloniais e futuristas podem
ser edificadas desde que sigam
os padrões definidos pela gestão do condomínio.

Condomínio Boulevard das Palmeiras
Rodovia Ivart João dos Santos AMG,900, KM 4
Telefone: (31) 999792913 ou WhatsApp (31) 995451200.
https://www.newhousebrasil.com/boulevarddaspalmeiras

Estamos construindo um futuro
melhor para nossa cooperativa.
E você faz parte dele.
E M B R E V E , U M E S PA Ç O
DEDICADO AOS CLIENTES UNIMED,
N A AV E N I D A L I G U E R R A ,
BAIRRO PRAIA.

31 3839-7700
unimeditabira.coop.br
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Conceição vai contar com nova escola de ensino médio
Educação Empreendimento busca atender a uma demanda de formação de qualidade, por um preço justo e dentro da realidade local
O município de Conceição
do Mato Dentro (região Central de Minas Gerais) passa
por um momento de transformação. A extração minerária e o impulsionamento do
turismo cultural e turístico
têm criado várias oportunidades. Nesse cenário, quem tem
formação de qualidade se sobressai no mercado. E é para
atender essa demanda por
conhecimento que empreendedores do setor da educação

vão lançar no município uma
nova escola de ensino médio.
A data de início, a linha
pedagógica e o local onde
acontecerão as aulas serão
divulgados em breve. Mas o
objetivo é proporcionar ao estudante de Conceição do Mato
Dentro uma opção de ensino
médio com qualidade, em que
o aluno possa competir em situação de igualdade com alunos das melhores instituições
do país. Uma outra preocupaPixabay

ção é uma mensalidade justa,
dentro da realidade local.
A definição do corpo técnico da nova escola de esnino médio está sendo feita
considerando não apenas a
formação dos docentes, mas
principalmente a adesão ao
projeto elaborado especialmente para os estudantes de
Conceição do Mato Dentro.
IMPORTANTE ETAPA
O ensino médio é uma im-

portante etapa na formação
dos adolescentes. O curso é a
base para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) e vestibulares, além de
ser pré-requisito para vários
concursos públicos e na seleção em empresas privadas.
É importante ressaltar que,
em breve, Conceição do Mato
Dentro contará com uma instituição de ensino superior, cuja
sede já está pronta. Será um
campus da Universidade Fe-

deral de Viçosa (UFV). Uma
boa formação no ensino médio será fundamental para o
acesso a uma instituição federal de qualidade como a UFV.
Uma nova opção de ensino
médio em Conceição do Mato
Dentro ainda vai resolver uma
grande aflição dos pais, que,
muitas vezes, optam em mandar os filhos estudar em Belo
Horizonte ou outra grande
cidade para que tenham uma
melhor formação.

Conjuntura do município é de crescimento em vários setores

Em breve, Conceição terá uma nova escola de ensino médio

Conceição do Mato Dentro
convive há alguns anos com a extração de minério realizada pela
Anglo American. Mas a arrecadação do município começou a aumentar consideravelmente neste
ano de 2019, em que a Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais (CFEM)
chegou a R$ 17 milhões por mês.
Desse valor, 60% são destinados aos cofres municipais. E
Conceição, que é conhecida como
Capital Mineira do Ecoturismo,
vem investindo nesse setor de

turismo e eventos com o objetivo
de gerar renda e desenvolvimento sustentável, dentro de uma
proposta de diversificação econômica além da mineração.
O município é marcado por
suas belezas naturais, com parques e várias quedas de água
– em destaque a Cachoeira do
Tabuleiro, a maior de Minas com
273 m -, e também tem um patrimônio cultural preservado que
atrai os turistas. São várias as
construções históricas na sede e
nos distritos. Um exemplo a des-

tacar é a matriz tricentenária de
Nossa Senhora da Conceição. A
igreja foi reaberta em dezembro
de 2018, completamente restaurada, recebendo investimentos
de cerca de R$ 14 milhões.
Além disso, são cada vez mais
comuns eventos no município
aproveitando as potencialidades
para a prática de esportes e para
o turismo cultural. E é essa conjuntura que aumenta a demanda
por profissionais com boa formação, com perspectivas de que
cresça cada vez mais.
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Unopar Itabira amplia laboratórios de enfermagem,
fisioterapia, nutrição, gastronomia, física e química

Infraestrutura A instituição de ensino possui laboratórios com equipamentos de acordo com as exigências do Ministério da Educação
COMO FUNCIONA O
CURSO SEMIPRESENCIAL
Na Unopar o aluno tem até
três dias de aulas semanais, sendo um dia aula teórica transmitida em tempo real com professores altamente qualificados e
destaque na sua área de atuação.
E as aulas práticas acontecem
em até dois dias semanais nos
laboratórios do Polo. As demais
atividades virtuais são realizadas
conforme a disponibilidade do
aluno que faz seu horário dentro
da sua rotina diária, podendo ser
até sábado, domingo e etc.

PERDEU UM DIA DE
AULA O QUE FAZER?
O perfil do estudante atual é de
um aluno moderno, atualizado e
informatizado. O aluno que perdeu um dia de aula não terá a
perda do conteúdo, pois pode recorrer a sua área de estudo (AVA)
e rever a aula através dos vídeos
aulas, no horário que estiver disponível e ainda tirar suas dúvidas
com o tutor eletrônico. Numa faculdade presencial, como fazer?
Só recorrendo ao colega.

E O CONTEÚDO?

Barracas de comidas
típicas, Artesanato local
E Rua de lazer
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A grade dos cursos é aprovada pelo MEC (Ministério da
Educação) e segue os mesmos
critérios para a aprovação de
um curso presencial e os conteúdos e a carga horária são
organizados de forma dinâmica
para atender o perfil do estudante moderno. Os conteúdos
são atualizados e o aluno tem
acesso em qualquer horário
podendo acessar sua área pelo
aplicativo no celular, ou seja,
pode aproveitar seu tempo livre para estudar.

DIFERENCIAL UNOPAR ITABIRA
Unopar Itabira há 15 anos atuando
e formando profissionais de Itabira
e região, tendo como ponto forte
a disponibilidade para resolver os
problemas que o aluno possa ter
durante o curso. A equipe do Polo
e a equipe virtual trabalham juntas
para dar tranquilidade ao aluno
durante o curso. A instituição
também tem atendimento ao
aluno pelo telefone, internet ou
pessoalmente no Polo.
xxxx

O Polo Unopar Itabira entrega
em agosto a ampliação dos laboratórios de nutrição, gastronomia, física e química, fisioterapia,
enfermagem, com equipamentos montados de acordo com a
exigências do Ministério da Educação (MEC) e ainda quatro consultórios para atender o público
da área de nutrição, fisioterapia e
enfermagem.
Além das áreas citadas, a
Unopar também oferece as
graduações de administração,
educação física (bacharelado e
licenciatura), engenharias civil,
mecânica e de produção, pedagogia, serviço social e outras opções que podem ser consultados
na unidade.
A Unopar Itabira possui um
sistema semipresencial de ensino,
apresentando diferenças em relação aos modelos usuais: 100%
presencial, em que o aluno tem
que estar presente todos os dias
na faculdade e modelo 100% online (Educação a Distância), modelo impessoal em que o estudante
não está presente e tudo é resolvido via sistema ou site.

Mas e o modelo semipresencial? O que é, como funciona e
quais são as vantagens sobre
os outros modelos de educação superior? O estudante de
Engenharia de Produção, Filipe
Cruz , optou por ingressar na
modalidade semipresencial e
está feliz com a escolha. “Fiz a
transferência de uma faculdade
presencial para Unopar Itabira e
fiquei surpreso com a qualidade
das aulas teóricas e as práticas.
A estrutura dos laboratórios me
surpreendeu”, disse.
INVESTIMENTO
Uma grande vantagem da
Unopar Semipresencial é o preço
em relação às faculdades presenciais da região. A qualidade do
sistema educacional da Unopar é
modelo para as faculdades Semipresenciais do mundo, reconhecida inclusive como um grupo educacional forte, sério e inovador. O
valor em média da mensalidade
da Unopar Semipresencial é de
aproximadamente 1/3 do valor
da mensalidade de uma faculdade presencial de Itabira e região.

MAIS VANTAGENS
• Na mensalidade está incluso todo o material de estudo que
são os livros de cada disciplina;
• Vídeo aulas disponíveis para relembrar os conteúdos
aplicados em sala;
• Tutores eletrônicos, 24 horas, sete dias por semana, disponíveis para tirar suas dúvidas quando não estiver no polo;
• Tutores presenciais com formação de acordo com o
curso que atua para tirar as dúvidas em sala, ajudar na
organização da rotina de estudo do aluno;
• Diploma: igual ao do curso presencial;
• Sem perda de qualidade e conteúdo.
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Casal haitiano radicado em Itabira luta para trazer filhos para o Brasil
Fots Divulgação

Hernante e Ilnez lutam para trazer os filhos do Haiti para Itabira

Drama Há cinco anos, todos
os dias, Hernante Valcourt,
de 33 anos, e o marido llnez
Jean, de 45 anos, acordam
com o mesmo desejo: rever os filhos Ivanot Jean, de
13 anos, e Jowendy Sajoux,
de 16. Os meninos estão no
Haiti, há 4.311 km de distância do casal, que vive em
Itabira. Em busca de uma
perspectiva melhor de vida
para a família, o marido veio
primeiro para o Brasil em
2011, Já Hernante veio para
o Brasil em 2014, também
com a esperança de conseguir trabalho e, junto com o
marido, levantar recursos
para oferecer uma vida melhor para os filhos.

DESAFIOS
O plano, desde a chegada no
novo país, sempre foi juntar
dinheiro suficiente para conseguir trazer as crianças e
ter a família reunida novamente. Passados oito anos
que Ilnez chegou ao Brasil
e cinco anos de Hernante,
mesmo depois de muito
sacrifício, o casal não tem
perspectivas de quando poderá rever os meninos. Dois
grandes desafios separam a
família: vencer a burocracia
jurídica para providenciar os
passaportes necessários e
arrecadar recursos financeiros para arcar com a viagem dos meninos, estimada
em cerca de R$ 7.000.

Funcesi vai assessorar família
Ajuda Ao tomar conhecimento
da luta do casal Hernante e llnez para trazer os filhos do Haiti
para Itabira, por meio da reportagem da DeFato, a Faculdade
Funcesi ofereceu asessoria
jurídica gratuita do Serviço de
Assistência Judiciária (SAJ) para
ajudar a família. A advogada do
SAJ, Ely Cândida Procópio Pires,
acolheu a história de Hernante
e está buscando alternativas

para vencer os desafios impostos pela burocracia brasileira
e haitiana. O serviço é mantido
pelo curso de Direito da Funcesi
e oferece atendimento jurídico
sem cobrança de honorários à
população de Itabira e região.
“A equipe do SAJ está empenhada em buscar alternativas
jurídicas para que a família possa restabelecer o convívio”, disse a advogada.
Divulgação

Anne recebeu o apoio da família que cortou o cabelo antes dela

Familiares raspam o cabelo em
apoio a jornalista com leucemia
Solidariedade A jornalista
mineira Anne Macedo, de
34 anos, moradora de Guanhães, foi surpreendida com
a atitude de alguns familiares após receber o diagnóstico positivo para a Leucemia
Mieloide Aguda (LMA), um
tipo de câncer no sangue e
na medula óssea. Os pais, os

irmãos, o cunhado e o marido
rasparam o cabelo e ficaram
carecas em solidariedade
às consequências previstas
para o tratamento de Anne,
como a queda de cabelo.
Anne cortou suas madeixas
no dia 12 de junho, 15 dias
após todos os seus familiares
terem raspado os cabelos.

Jowendy e Ivanot estão no Haiti aguardando a vinda para o Brasil

Médica atende
passando mal e
viraliza na web
Exemplo Cirurgiã geral há 14
anos, a médica Graziella Vítor
atende há oito anos no Pronto-Socorro em Itabira. Ela ficou
famosa nas redes sociais após a
paciente Raiane Araújo, que havia
se acidentado de moto, postar
uma foto mostrando que a médica a estava atendendo mesmo
passando mal e recebendo soro
na veia. A publicação viralizou na
internet. Com o post, Raiane quis
fazer uma homenagem à médica.
“A maioria dos meus pacientes
chega aqui depois de um trauma,
uma tragédia. Como vou olhar
para eles e dizer que não tenho
como atendê-los?”, conta a médica. Quando atendeu Raiane, a
cirurgiã fazia plantão de 12 horas
no Pronto-Socorro.
Divulgação

Motorista
enche tanque e
foge sem pagar
Golpe Um homem não identificado fugiu sem pagar a conta
depois de ter abastecido o seu
veículo em um posto de combustíveis no KM 33 da MG-129,
no bairro Chapada, em Itabira.
Ele estava em um Santana de
cor preta com placas de São
Paulo. A frentista, uma jovem
de 25 anos, disse aos policiais
militares que atenderam à
ocorrência que o homem chegou com o carro e pediu para
que completasse o tanque com
gasolina. Durante o abastecimento, o motorista manteve
o automóvel em funcionamento. Quando o tanque encheu, o
condutor arrancou o veículo e
saiu em alta velocidade . A conta de R$ 293,52 pelo abastecimento do tanque não foi paga.

Cirurgiã Graziella Vítor

Rosângela e varal solidário, perto da rotatória do Jardim dos Ipês

Itabirana cria “varal solidário” para
arrecadação de roupas e cobertas
Voluntariado Moradora há 12
anos do bairro Jardim dos Ipês,
em Itabira, Rosângela Vieira
se sensibilizou com a situação
de cidadãos sem recurso para
comprar roupas e cobertores
no inverno e decidiu encabeçar junto a sua comunidade a
campanha “Varal Solidário”. É
a primeira vez que o bairro re-

aliza a ação. “Ficamos imensamente felizes porque a iniciativa foi da minha mãe, mas o
sucesso só foi possível graças
a participação da comunidade”, disse Alice Vieira, filha de
Rosângela. A campanha, que
ainda está acontecendo, arrecadou em poucos dias cerca
de 400 peças de roupa.
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NOTÍCIAS DA MINERAÇÃO
Mineração no futuro
A Vale já anunciou que pretende utilizar as usinas de beneficiamento de Itabira para tratar
o minério de ferro produzido em
outras cidades do Quadrilátero
Ferrífero depois que as minas do
município se exaurirem, o que é
previsto para 2028. Agora, a empresa detalha que essa nova fase
dispensará o uso de barragens. O
mais provável é que o rejeito seja
filtrado e empilhado dentro das
cavas já existentes.
As informações são do gerente
de Meio Ambiente da Vale, Rodri-

go Amaral. O executivo afirmou
que a Vale não tem planejamento
para construir novas barragens
no país, a não ser concluir duas
que já estão com as obras em andamento: a do Torto, entre Barão
de Cocais e São Gonçalo do Rio
Abaixo, e Maravilhas III, em Nova
Lima.“Para Itabira, uma das soluções que nós estamos pensando
é instalar uma estação de filtragem, retirar a água e empilhar o
rejeito dentro das cavas”, comentou Rodrigo Amaral. A técnica é
conhecida como dry stacking.

“

Acordo selado

Para Itabira, uma das
soluções que nós
estamos pensando é
instalar uma estação
de filtragem, retirar a
água e empilhar o rejeito
dentro das cavas.

“
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Rodrigo Amaral,
gerente de Meio
Ambiente da Vale

Nada de barragens
A mineradora de ouro AngloGold Ashanti planeja eliminar
completamente o uso de barragens nas operações em Santa
Bárbara até 2021. A empresa,
apesar de ainda não ter calculado o total de investimentos, tem
um plano que começa a ser executado já neste ano.
O presidente da companhia,
Camilo Lelis Farace, adiantou apenas que o planejamento será a
custo de valores “extremamente

significativos”. Pelo cronograma
da companhia, a mina em Santa
Bárbara terá, até o fim deste ano,
40% do processamento feito a
seco. O índice subirá paulatinamente, até chegar a 100% em
2021. A AngloGold Ashanti mantém duas barragens em Santa
Bárbara, ambas na comunidade
de Barra Feliz. A maior estrutura
é a Córrego do Sítio II, que tem 7,9
milhões de m³ de rejeitos de minério de ouro primário.

Audiência de conciliação entre a Vale, Ministério Público e
Prefeitura de Barão de Cocais,
realizada no fim de junho, terminou com acordo para pagamento de um salário mínimo mensal
por parte da mineradora aos
evacuados das zonas de autossalvamento (ZAS).
Ao todo são 457 pessoas nas
comunidades de Socorro, Vila
do Gongo, Tabuleiro e Piteiras.
A mineradora terá de pagar R$
998 por cada adulto; adolescentes de 12 a 18 anos terão direito

a R$ 500 e as crianças a 25%
do salário mínimo. O valor será
pago durante 12 meses a partir
da data de evacuação das comunidades, em 8 de fevereiro.
De acordo com o promotor
André Sperlinng, a Vale se negou a ampliar o repasse aos
moradores das áreas secundárias de risco, inclusive àqueles
que se encontram fora de suas
casas. A mineradora também
negou a contratação de assessoria técnica independente para
os moradores.

Participação dos Lucros aceita

2021
É a meta para a
AngloGold Ashanti
eliminar o uso
de barragens em
Santa Bárbara.

Trabalhadores da Anglo American em Conceição do Mato Dentro aprovaram, em 10 de julho, a
proposta da empresa para pagamento da Participação dos Lucros
e Resultados (PLR). Dos 1.245 funcionários que participaram da assembleia, 79% concordaram com
a oferta depois que a mineradora
aceitou adiantar um salário, com
pagamento já em agosto.
A Anglo American manteve a
oferta que foi rejeitada pelos fun-

cionários em junho, de 4,2 salários para o pessoal da produção
e 5,2 salários para os cargos de
confiança. A diferença é justamente a proposta de adiantar
um salário na próxima folha de
pagamento. De acordo com o
Sindicato Metabase, essa medida
já havia sido adotada em outras
unidades da empresa e só foi
repetida em Conceição do Mato
Dentro por causa da pressão
exercida pela entidade.
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