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TÁ CHEGANDO A 
HORA DE FESTEJAR 

Em jogo de recordes, com o maior público do novo Mineirão, o Galo chegou à 142º vitória 

consecutiva em cosa, 00 boter o Juventude ontem, por 2 0 0, com direito o show de Hulk (foto). 

- f O otocante marcou o primeiro, de pênalti, e liquidou a fatura com um goloco por cobertura, em 

contro-atoque puxado por Keno. Com a vitória, o Atlético chego a 74 pontos e se aproximo de 

poder soltor o grito de bicampeão. A festo dos otleticonos só não foi maior porque o Flamengo 

bateu o Inter, em Porto Alegre, e se monteve 8 pontos otros do alvinegro. PAGINA 16 

POR QUE O 
CHURRASCO 

FICOU TAO 

" SALGADO 
Influenciado pelo mercado externo, preco da carne dispara e cortes mudam até de nome 
Estrela do cordópio dos mineiros, o churrosco mudou de preço e, por isso, de sobor e otê de nome. À disporodo dos volores da corne fez com que cortes mois nobres sumissem dos espetos e 

dos broseiros, alterou costumes nos reuniões domésticos, o coluna direito dos cordópios nos churoscorios;modíicou os tabelos dos frigoríficos e oté dos corminhos de ombulontes. 

Churrosqueiros que bancovom os encontros com omigos.e parentes agora dividem o contado ocougue. No comércio, carnes ontes considerados de segundo foram alcados à condição de 

estrelos do consumidor-Algumos nte quiharargf apelidos em inglês para chegar à meso com Estilo-em momento de crise. Nos tempos em queo picenho e até o osinha forom empurrados 

paro longe do broso pelo inflação, o ocêm com 0550 virou “short nbs”, entre outros inovações = tudo poro não ocobar com q festa dos amantes do “churros”. Nem:com o gonho- pão dos 

ncoúgueiros. A repórter Cecília Emiliana explico como-o dólor, o Chino e otê o mercado de grãos deixaram o 0ssado mois solgado e mostra que,-opesor do discreto trêguo nos volores pogos 

pelos compradores em outubro [- 0,31%), pós 16 meses consecutivos de alta, otê o rodino foi ofetodo. Grandes redes especializados, impossibilitados de mexer no cordópio paro não 

afugentar clientes no momento de retomoda do economia, ceclamam que tiveram de cortar no margem de lucro paro manter 05. mesos cheios. PÁGINAS 10 E 11 
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PERCENTUAL DE FVGIHÇÃO DO PRECO DE CORTES NA COMPARAÇÃO ENTRE NOVEMBRO DE ZOn9 E DE 267 

PSDB DEFINE CANDIDATO, E EM MEIO A TUMULTO, MAIS GABARITO EMussármo 
MINEIROS SERÃO DECISIVOS DE 3,1 MIENCARAM PROVAS ER EM >021 
Com intençoo de voltor 20 protogongmo no cena potfico noconal, o PEDE se PÁGINA 5 

mobidmo hoje poro escolher o pré- condidoto do fegendo à Presdênco do Confira hoje a partir das 18h30. 

Repúbéco: Em umo deputo polarzodo entre 05 quuermodores de São Poulo, 

eo Da, ao Co mia ramulemsportmo | UMA NOVA REALIDADE PARA cH 
ido como fiel da bola O citório emas fechou questionaapoio | ESCOLAS, PAIS E ESTUDANTES ROMO atuando como fiel do balonça. O dretóno em hinos fechou questão no apo E 

Do concomente goucho, mos ho descontentes com o decsão. CADERNO ESPECIAL COLÉGIO E ro 

O Assinaturos e serviço de atendimento: º) (31) 99402-0234 € fole.conoscodDem.com.br 

| II] e Central de atendimento ao assinante: (31) 3263-5800 e Assinatura Uai: (31) 3263-5888 DIÁRIOS ASSOCIADOS [DA] 
& Baixe o aplicativo Estado de Minas na Google Play ou Apple Store. 
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SÉROO MA RFR— 5 /hh/7 O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, encerrou sua viagem por três paises do Oriente 
Consciência negra e 

) Médio Ele visitou Doha, o Bareine ainda os Emirados Árabes Unidos 5e foi alcançado o seu objetivo até aos 
CO NM bh) at P (1) O FC (| S nú O) que tem uma boa possibilidade Afinal, ele trahalhou para fortalecer a relação com países que têm into 

grande influência econômica Isso é fato Afinal os paises produtores de petróleo têm grande nota “A 
capacidade de investimento Lã o dinheiro jorra com força. Dai Bolsonaro ter inaugurado a embaixada inflação”: 

A Caminhada Negra ocorreu ac ar livre, seguindo todos os brasileira em Manama, no Barein É para 
protocolos de segurança, com a obrigatoriedade do uso de deixar 
nuiscaras, e contou ainda com “tour virtual” para aqueles que dmoa o 
ndo puderam comparecer. Educadamente registro de 

O fato é que juizes de todo o pais participaram, ontera, isso PAR ST Edi a s TE Roberto 
rhesmo, no sábado, da Cominhêcia Negra per celebrar o Dia De jeito nenhum, As questões fazem parte de um grupo de questões que estão preparadas desde três, Compos 
da Consciência Negra e combater o racismo e a desigualdade, quatro anos Em visita a Divinópolis, no Centro-Deste de Minas Gerais, onde se reuniu com prefeitos da Neto (foto! : 2 Grupo Poriatório é 
que ainda estão presentes com força no sociedade brasileira região, O ministro da Educação, Milton Ribeiro, garantiu que o Exame Nacional de Ensino Mecio (Enem), uma reunião de leão 

Com organização da Associação dos Magistrados Brasileiros marcado para hoje e para dia 28, seria realizado normalmente. E teve protestos "Voluntariamente, fui à empresários, Operotbres de 
mercado, advogades, muitos de São 
Paulo, que trocom informações pelo 
aplieotivo de mensagens Whaliipp. 

Câmara e expliquei, Trata-se de um movimento mais de caráter político do que acadêmico” É ainda do [AME], os juizes optaram por dar uma contribuição para o ps : 
a dt ES ministro educadamente acrescentando, sobre a debandada de servidores do Inep. resgate da história e do cultura negra 

De acordo com a presidente de AME, Renata Gil a intenção 
foichamara atenção para a “necessidade de políticas públicas 
que promover a inclusão e contribuam pará o fim da 
discriminação” 

Oevento ocorreu simultaneamente em 10 cidades: São 
Paulo, Rio de joneiro, Salvador, São Luis, Campo Grande, 
Curitiba, Porto Alegre, Piracicaba, Olinda e como tudo acaba 
em Minas Gerais, é claro que à evento foi em Ouro Preto. O que 
remete go Tiradentes e sua conhecido luto. 

Nem ser eleita deputado federal livrou Taiíria Petrone 
([PSDL-RJ) do racismo. Pelo contrário; à pariameantar diz ter 
perdido as contas dos vezes em que foi barrado na entrado da 
Cosa, inchesive em sua própria posse, por causo de suas 
tranças e de seu turbonte 

Tambem já foi chamado de “borraqueira e favelado”. “A 
Câmara é um ambiente hostil e violento para pessoas negras , 
afirma à panamentar do PSOL São pautas dos direitos 
humanos, não deveriam ser unicamente da esquerda 

O racismo não é uma questão de conjuntura política. 
foram mais de 30 anos de escravidão no pais Acredito que 
não tem como superar o racismo sem superar as 
desigualdades sociais Precisamos falar de racismo em um 
pais que nunca foi capaz de superara herança colonia! e 

BM Poro registro: o ministro do 
Educação, Milton Ribeiro, párbidipds 
de culto no monhã de ontem, no 
Igreja Apostólica Movidade de Vida, 
no Bairro Sapiranga, em Fortaleza. 

E fez questão de negar o 
interferência do governo federal 
nos provas do Exame Nocional do 
Ensino Iéio [Erveemih. 

Defesa civil 
O Ministerio do Desenvolvimento Regional vai 
repassar mais de R$ 1,2 milhão para duas cidades 
brasileiras atingidas por desastres naturais. O 
maior valor vai para Manhuaçu — RS 1,17 milhão, 
destinado a obras para estabilizar encostas por 
causa das chuvas intensas que atingiram a região 
Já Terra Rica no Paraná, receberá R$ 30 mil para 
comprar cestas básicas para os moradores afetados 
pelos fortes vendavais Sea cidade é Terra Rica, os 
R$ 30 mil são sÓ uma cosquinha As portarias 
liberando os recursos foram publicadas no Diino 

À Oficial da União (DOU). 

BM Disse mois sobre servidores do 
Inep: “Esses funganários ganham 
R$ 70 mil o mo só de grotihcoção, 
fóra o DAS, fora o salório. Eles que 
venham flar à mim que eu estou 

errado. Nós temos que respeitor 4 
tributos, Ds impostos, o Brasil não 
oguentavo mais tanto corrupção é 
tanto coiso errado” 

fã 

GE RDCOCSES FSP QUIT PRESS 

Sem cantoria A inflação 
“Quando a gente olha o mundo emergente, à gente 
vê uma inflação muito alta no Brasil sómenordo 
que a Turquia” Sem meias-palavras, quem avisou 

Ovendaval virou noticia "Muito grata a Deus. 
A calha entupit entrou folha Choveu muitoo 
dia inteiro e o teto de pesso desabou. Minha 
mãe estava sentada na cozinha é não pegou 

BM Em Potro Megre (MG), o Museu 
Túony Toledo dedicaro espaço paro 
retratos o culuro negro do cidode. 
O muzeu recorda o grupo de nagros 

escrovocraia nada nela, graçasa Deus!" E teve artista. O fato a np Era Resnrab os Apre Cd 
Quem já alertava faz tempo é a porlamentor do PSOL E é que Poliana Rocha, mulher do cantor [BC], Roberto Ega a Neto Ele irtou avanço Setembro, em 1904. Nele linho 

acrescento: o número de mortes violentas é retruto da Leonardo jfoto) levou um grande sustoem sua inflacionário como “muito alto e persistente” Até Bea, Ilmo rec Eeinição ie 
desigualdade rocial no pais, em que 7L5% das pessoas casa em Goiânia (GO[. Parte do teto da casa tentou suavizar, ressaltando achar "que há certo Rj 
assassinadas são negras ou pardos, têm baixa escolaridade e desabou por causa da chuva O caso foi na noite e em ge esse termo está sendo usado de ara paç - 

dona ia É cr Edir orma genérica Mas isso mostra um pouco como a 
di Die pad eia Dri CRB QUE Sp de inflação tem dominado o noticiário” Tudo isso foi rir Participaram dos atos movimentos sociais e estudantis, 
diversas organizações sindicais e vários partidos políticos. 
Sendo assim, & o suficiente. 

feriu Virginia Fonseca influenciadora e esposa 
de Ze Felipe, filho de Leonardo, postou video do 

neto com a avo. 

desejar um bom domingo o todos, 
mesmo com a chuva que promete 

continabor bem forte. FINE 

em palestra no Meeting News, organizada pelo 
Grupo Parlatório. 

Chefe do Gabinete de 
Seguronço Institucional ENTREVISTA /GENERAL HELENO 

Ministro diz que pelas urnas se vai “expurgar da política” quem não é apto para o Brasil 

Derrotar críticos pelo voto é a 
melhor resposta de Bolsonaro 

FÁBIO RODRICOES POSTER ACÊNCIA BRAS] — TITLHE 

O desmatamento na Amarônio está 
superdimensionado? 
Eclaroquea Amazônia tem um des- 
matamento acima do normal exata- 
mente pelo seu tamanho. Todo ano 
tem esse levantamento, é aparecem 
números que parece quea Amazônia 
está totalmente destruida. Eu conver- 
so com algumas pessoas que não co- 
nheçemo Brasil A ideia queelas têm, 
pelo que é publicado no jornal, é de 
que a Amazônia é um deserto. Nem 
as áreas desmatadas da Amazônia 
conseguem virar deserto, então 1ss0 
e uma harharidade. Mas, de qualquer 
maneira, nós precisainos buscar so- 
tuções para o desmatamento 

Raras Fruca 

Lim dos quoeiliares mais próximos do 

presidente Jair Bolsonaro; o ministro 

chete do Gabinete de Segurança 
Institucional (ST) general Augusto 

Heleno, está alinhado com o discurso 
do titular do Planalto e diz haver um 

exagero em relação do desmatamento 
na Amazônia “Sea gente for juntar 

todas as dreas que dizem que 
desmataram da Amazônia ela teria 
acabado e seria um grande campo de 
futebol Esses comentários ferem quem 

conhece e quem esteve nã Amazônia”, 
comentou à general 
Heleno participou, sexta-feira, da 
terceira edição do Webinor Brasil 2022: 

Só que tem muita gente, 

sem qualquer apego à 

democracia, valendo-se do 

fogo democrático para 

colocar para fara uma série 

de opiniões que não são 
É 

Então o problema existe... 
Por que essas áreas sofrem desmata- 
mento, retirada de madeira, retirada 
de animais e tráfico de animais para 

200 anos del ndepe ndência, LR do outros paises? Porque são hocais de balizadas 
pelo Instituto General Villas Bõos, nú dificil acesso e ao mesmo tempo, lo- 

sede dos Diúrios Associados, em Brasilia cais que dão ganhos para quer estã 
Dencontro debateu, entre outros alte os exploram ilicitamente Então se arriscando na vila política é um escolher o que achar melhor para ga e não fez nada acontecer. 
pontos, questões estratégicas e de D aee nós temos que fazer é buscar direito dele. Essa história de quem es- ele Ninguém tem que dar palpite 

(soluções). Se quiser continuara fazer táchegando para ele não sei. Isso tu- nisso, isso é uma escolha muito pes- Por que o senhor diz isso? 
interesse nacional no Amazônia Apósa 

palestra, o militar deu entrevista do 
Correio Braziliense; Estado de Minas 
Além do meio ambiente tratou das 
eleições 2022 polarização e visões de 
futuro para o Brasil 
Sobre a polarização entre Bolsonaro e 
Lula, Helénio afirmou que, por meio do 
voto e da democracia, “aqueles que já 
mostraram que não são aptos à tratar 

de um pais com a grandiosidade do 
Brasil devem ser expurgados do política 
brasileira”. Leio, a seguir, os principais 
trechos da entrevista. 

aexpioração fazer uma simulação hr 
cita, controlada pelo lhama, controla- 
da pelo Ministério da Agricultura, pa- 
ra que a pente não tenha prejuizo 
com a Amazônia Temos que harrar 
definitivamente os ilicitos que acon- 
tecem na Amazônia Hoje, várias or- 
ganizações criminosas estão se valen- 
do da Amazônia para colocar droga 
dentro do Brasil, tirar madeira ecolo- 
car dentrodo Brasil 

Como avalia o condidatura de Moro & 
a proximidade dele com os generais? 
É muiito dificil comentar uma coisa 
que estã no seu embrião Moro está 

do ai é motivo de especulação Nada é 
confirmado, tado é citado e fica-chu- 
tado. Ninguém vai lã confirmar se é 
aquilo, se não é aquilo. Eso faz parte 
do jogo político Infelizmente o jogo 
político não é totalmente limpo, ne? 
A gente sabe que não tem juiz no jo- 
go político. 

E Bolsonaro no PL? 
Não estã confirmado ainda, mas is- 
soajé otipo de coisa que é uma de- 
cisão pessoal e intransferível do Bol- 
sonaro, né? É decisão dele. que tem 
%X anos de política, tem uma sensi- 
bilidade política muito grande e vai 

soa), resultado de anos e anos de ob- 
servação, de viver nesse meio, de sa- 
ber conhecer muito da vida de mui- 
tos que são políticos. Isso faz parte 
do jogo político 

A polarização em 2022 é inevitável? 
Especulações políticas que aconte- 
cem ao longo do tempo são naturais, 
fazem parte do jogo democrático. Só 
que tem muita gente sem A ei 
apego à democracia, valendo-se do 
jogo democrático para colocar para 
fora uma série de opiniões que não 
são halizadas. É gente com a Tespor- 
sabilidade de fazer vigorar O que pre 

Tenho muito medo de o Brasil voltar 
a cair nas mãos daqueles que não 
temo Brasil, em momento algum, 
como o seu ponto de atenção, que 
têm como ponto de atenção eles pró- 
prios, que só prestam atenção nagqui- 
boque pode heneficiá-los. O que môs 
precisamos — e para isso existe a de- 
mocracia-e, por meio do voto, colo- 
car esse pessoal no seu lugar. Temos 
queacreditar na democracia, inclusi- 
ve na alternância de poder. Mas nõe 
precisamos expurgar da política bra- 
sileira aqueles que já mostraram que 
não são aptos a tratar de um pais 
coma grarstiosidade do Brasil 



ESTADO DE MINAS a DE MAM EO. 

E ELEIÇÕES 2022 

Prévias tucanas hoje devem definir quem será o pré-candidato da sigla ao Palácio do 

POLÍTICA 

E 

Planalto. Mineiros sinalizam apoio a Eduardo Leite, mas há parlamentares com Dória 

MINAS PODE SER FIEL 
DA BALANÇA NO PSDB 

CunHERMe PexoTo 

Os filiados a0 PSDB se prepa- 
ram para escolher, hoje, o pré- 
candidato do partido à Presi- 
dencia da República Adisputa é 
polarizada por Eduardo Leite, 
governador do Rio Grande do 
Sul, » João Doria, governador de 
São Paulo Corre por fora o ex- 
prefeito de Manaus Arthur Vir- 
gilio, com menos demonstra- 
cões públicas de apoio O direto- 
no tucano em Minas Gerais “fe- 
chou questão” e resolveu apoiar 
Leite. Hã, no entanto, quem de- 
monstre descontentamento 
com a decisão A avaliação é de 
que o PSDB mineiro pode ser o 
“fiel da balança” a favor do gaú- 
cho em uma disputa que se 
mostrou acirrada desde o come- 
co e teve elementos típicos de 
corridas eleitorais, como desen- 
tendimentos e troca de farpas 

A maior parte das bancadas 
federal e estadual deve acompa- 
nhar à decisão da direção minei- 
ra O deputado federal Domin- 
gos Sávio, porêm, tem a inten- 
cão de votar em Doria Hãa pos- 
sibilidade de que, proporcional- 
mente, Leite receba mais votos 
em MO-que em seu estado na- 
tal. Meses atrás, uma comitiva 
de parlamentares tucanos foi ao 
Rio Grande do Sul convidar 0 go- 
vernador local para participar 
das prévias. No grupo estavam 
Paulo Abi-Ackel e Eduardo Bar- 
bosa, dois dos representantes de 
MG no Congresso Nacional 

Abi-Ackel é justamente, o 
presidente do PSDB em MG 
“Minas tem tendência muito 
forte a apoiar Eduardo. Não só 
as bancadas de deputados, co- 
mo prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores. E (também) os filia- 
dos que espontaneamente se 
apresentarão às prévias. Quero 
imaginar que Eduardo terá am- 
pla, forte e consagradora maio- 
riados votos, diz ele, ao Estado 
de Minas. 

O governador do RS veibao 
estado em outubro. À jornada 
foi acompanhada por um segui: 
to de parlamentares mineiros. 
Antes, Doria esteve no estado, 
“Cada filiado ao PSDB de Minas 
Gerais tem a liberdade de votar 
em quem, dos três, achar me- 
lhor- Não tem o menor sentido 
dizer que o partido, em Minas, 
vai fechar com uma pessoa só. 
Isso não condiz coma boa poli- 
tica mineira” explica Domingos 
Sávio, que esteve, aínda, com 
Leite e Virgílio. 

Para tucanos experientes, 0 
resultado da disputa vai passar, 
também, por São Paulo. Aliados 
de Leite creem que ele tem o 
maior número de apoios e, por 
isso, dispõe de alguma vanta- 
pem. Apesar disso, q grande vo- 

GABARITO 

EM 202: 

lume de filiados na terra natal 
de Doria pode pesar em proldo 
governador paulista “É ver, por 
umlado, o comparecimento, al- 
go que conta a favor do Eduar- 
da. E, por outro lado, que conta 
para o Doria, a taxa de rejeição 
que terá no.estado dele” analisa 
Ahi-Ackel. 

No pleito interno, os-inte- 
grantes do PSDE são divididos 
em quatro grupos, conforme 
os cargos ocupados. Alguns 
eleitores poderão fazer sua op- 
ção por meio de um aplicativo. 
De Minas Gerais, sairão 2.445 
votos. Na lista de cadastrados, 
esta Pimenta da Veiga, ex-de- 
putado federal, ex-prefeito de 
Belo Horizonte e postulante ao 
governo em 2014. "Os candida- 
tos que disputam as prévias, 
pela legislação, falam para o 
partido, mas são ouvidos pela 
nação. Eles já podem ficar mais 
conhecidos e fazer a difusão de 
suas ideias”, assinala Pimenta, 
que não esconde o voto e vai 
escolher Leite. 

Brasil afora, os apoios se divi- 
dem. Alem de Minas e de seu re- 
duto eleitoral, Eduardo Leite 
conseguiu manifestações ofi- 
ciais das direções tucanas em 
SE, PR BA, AL AP CE MSe RO. 
Doria, por outro lado, arregi- 
mentou as Executivas de SP.PA, 
RN. AL e DF A favor de Arthur 
Virgiligestão AM. 

As manifestações oficiais, po- 
rem, não impedem decisões in- 
dividuais. Yeda Crusius, presi- 
dente da ala feminina da legen- 
dae ex-governadora gaúcha, de- 
clarou ser simpática a Doria Em 
São Paulo, o vice-presidente es- 
tadual, Evariiro Losacco, aderiu 
ao grupo de Leite O senador li- 
cenciado José Serra (SP) estã 

com Doria Atuantes na CPida 
COVID-IS, Tasso fereissati (CE) e 

Izalci Lucas tomaram rumos 
distintos: um & partidário de 
Leite, o outro. de Doria. 

“TERCEIRA VIA O PSDE tenta se 
posicionar como terceira via, 
em alternativa ao presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) e a 
Luiz Inácio Lula da Silva (PTI. 
Mesmo definindo um pre-can- 
didato. os tucanos não preci- 
sam lancá-lo oficialmente em 
20722. Para Paulo Ahi-Ackel, pe- 
sa a favor de Leite o fato de ele 
não colocar a sua participação 
na corrida ao Planalto como al- 
go “incondicional” — podendo, 
portanto, conversar com outras 
legendas sobre composições. 
“O fato de cer construido uma 
imensa rede de apoio dentro do 
PSDB me da a impressão de 
que terá condições de fazer o 
mesmo com as demais forças 
de centro Brasil afora”, opina. 

Acho que Eduardo Leite se 

sentar à mesa com os demais 
atores que estão disputando e 
huscarã o consenso. Se conse- 
guirmos isso, afirmo com mui 
ia convicção: este nome tem to- 
das as condições de ganhar a 
eleição”, corrobora Pimenta da 
Veiga. Ao justificar a disposição 
de votar em Doria, Domingos 
Sávio, que diz ter se abstido de 
fazer campanha, cita a expe- 
riência do paulista “O trabalho 
dele em SP é exemplar. O ho- 
mem é uma máquina para tra- 
balhar, forma uma boa equipe 
de valores morais e éticos mui- 
to rigidos. Não existe uma vir- 
gula contra João Doria” 

“A meu ver, Eduardo Leite é 
quem tem as condições neces- 
sárias para fazer isso, além de 
significar uma renovação para 
o PSDE e para a política nacio- 
nal já a eleição do governador 
de São Paulo nos levaria ao iso- 
lamento, que não faria bem 
nem ao partido nem ao Brasil”, 
pontua o deputado federal Ae- 
cio Neves. 

Eduardo Leite é o nosso no- 
me. Sempte foi O PSDB tem ne- 
leo momento de mostrar as vir- 
tudes e o que desejamos para o 
pais” sustenta Gustavo Valada- 
res, secretário-geral do ninho 
tucano em Minas e lider do go- 
vemo de Romeu Zema (Novo) 
na Assembleia Legislativa 

Paulo Brant, vice-govera- 
dor, e Luisa Barreto, secretária 
de Estado de Planejamento e 
Gestão, filiados ao partido, 
também vão digitar o número 
de Leite. 

Sávio, porem, cré que a rejei- 
ção a Doria no PSDE faz coro à 

argumentos de adversários de 
outros partidos. “Os defeitos 
que colocaram em Doria foram 
postos por petistas e bolsonaris- 
tas. Eu, como tucano, vou me 
basear na opinião deles para de- 
cidir meu voto nas prévias? Cla- 
roque não”, responde. 

DESCONFIANÇA 4 contenda in- 
tema foi marcada. até mesmo, 
por desconfianças em torno do 
aplicativo de votação. Memes e 
músicas de campanha surgi- 
ram Em Minas Gerais, tucanos 
chegaram a acusar o tesoureiro 
da Executiva nacional, Cesar 
Gontijo, de tentar cooptar pre- 
feitos para apoiar Doria, O caso 
ocorreu ainda em agosto, à 
epoca, Gontijo chamou as sus- 
peitas de “levianas” Houve, 
também, situação pitoresca en- 
volvendo o prefeito de uma pe- 
quena cidade do interior mi- 
neiro. Durante um evento de 
Doria, ele acabou não receber 
do, do governador, o prestípio 
considerado devido por pes- 
soas ligadas ao PSDB. Dias de- 
pois, bateu ponto em um com- 

DISPUTA TUCANA 
O Partido da Soãol Democracia Brasileiro (PSDB) define hoje o condidato da legendo pera o 

eleição presidencial de 2022. A prévia ocorrerá presenciolmente e on-line, dos &h às 15h. O 

evento presencial será em Brosílio, no Centro de Convenções Ulysses Cuimordes. À previsão é 

de que o resultado sejo onunciado às 17h. 

Candidatos que concorrem 

João Baria, 

de São Paulo 

A votação é dividida em quatro grupos 

Lrupo 

Filicdos 

Divulgação do resultado 

Eduardo Leite, 

do-Rio Crise do Sud 

Lrupo 2 

Prefeitos é 

vice-prefeitos 

| 

Arthur Virgilio Neto, 
do Armatones ] 

Grupo 3 

Conúncio do vencedor est previsto poro sos 7h. 

Em 0050 

vescote de Leite e recebeu um 
afago pessoal do gaúcho. 

“À gente queria união, mas 
não teve jeito (de acordo) como 
grupo o Doria e as prévias se fi- 
teTram necessárias, expõe An- 

Confira o gabarito hoje a partir das 18h30. 
Acesse: chromos.com.br/enem 

cH os 
COLÉGIO E PRÉ 

ho fnol do votação, 05 votos serão 
contobilizados, poro ter o resultado em 
olgumos horos. 

Todos os votos passarão por um cálculo, 
mos do grupo 3 & dodo umo porcentagem 
diferente poro que se iguole 0 peso 005 
demos, de 25% o todos 05 votos — |s80 
ocorre pelo quontidode de pess00s ser 
MID MESSE grupo: 

O omúncio será ferto em três etopos: 
E Percentual gemi de votos de codo 
condedoio 
E Percentuol de votos de codo condidoto 

po qmuipo 
E Resultodo total de votos cbsolutos 

É vencedor o condidoto que obtiver o maioria 
absoluto, considerando o somatório obtido 
em codo grupo. 

empate, seró feito um segundo 
turno, no dio 28 de novembro. 

dré Merlo, prefeito de Governa- 
dor Valadares. E, apesar dos pro- 
blemas, quando passadas as pre- 
vias, 05 tucanos garantem mirar 
pacificação e convergência 

“Tem que ter maturidade 

Vereadores, 

deputodos estaduais 

e distritos 

[9% do total) 

Só poderão votar pessoas que se 

codastraram anteriormente 

— até o dig 14 de novembro 

Covemadores, 

VILE-govEMBdores, 
pxpresidentes, 

senadores, deputados 
federos e o presidente 

do Comissão Executa 
Nocional do PADRE 

52 cadastrados 
(ron do total de 

Votação presencial 

E Drorero porumo eletrônico, 
auditodo onteriormente pelo 
Justica Eleitorol, 

Participarão desso modalidade 
todos as pessoas codostrados no 
grupo 4. 

MAs todo, 500 700 votontes que 
virão oteé Brasílio paro a ação. 

Votação no app 

BSero realizado dos Bh é Sh, do 
do 

WTerá duplo verificação — por 
identificação fãoi e validação por 
código enviado por SMS para 
celutor do filiado 

BOs filiados insontos no grupo 
paro votação presencial tinhom até 
ontem, do meio-dia, pora 
mondestor o intenção de registrar o 
voto por meio do aplicativo. 

muito grande e entender que 
treino é treino, e jogo é jogo Es- 
tamos, realmente, em uma pre 
como nos Estados Unidos” com- 
para Marcos Vinicius Bizarro, 
prefeito de Coronel Fabriciano 

- ENEM 2022 - 
TURMAS DE FEVEREIRO 

PRESENCIAL E IN CLASS 
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POLITUC 

PSDB quer voltar 

À 'qRk] 1 Ipe Efncias 

ser protagonista 
MES /EM TUA PRESS = ADO 

Governador do Rio Gronde do Sul, Eduordo Leite, o chefe do Executivo poolista, Jodo Doria, é O ex-prefeito de Manous Arthur Virgilio estão no corrido tucana 

JoBcE VASCONCELLOS 

corrida sutessória en- 
tra hoje em uma nova 
etapa, com a escolha 
do candidato que vai 
epresentar o PSDB na 

eleição presidencial de 2022. Nas 
prévias que serão realizadas no 

Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasilia, um dos 
principais partidos do pais vai às 
urmas rachado por disputas inter- 
nas e com o desafio de recuperar 
o protagonismo na cena politica. 

Cerca de 447 mil filiados ao 
PSDB se cadastraram para esco- 
lher entre três candidatos. os go- 
vernadores joão Doria, de São 
Paulo, e Eduardo Leite, do Rio 
Grande do Sul, e o ex-prefeito de 
Manaus (AM) Arthur Virgílio Ne- 
to O múmero de votantes corres- 
pondea 34% dos | 3 milhão-de fi 
tidos tucanos. À maioria dos que 
vão às umas estã em São Paulo — 
26,1 mil, ou 585% dos inscritos 

Com as prévias do PSDE, reali- 
zadas apos a definição de pre- 
candidatos por outros partidos 
de centro a chamada terceirávia 

ganha ainda mais forma para se 
apresentar ao eleitor como alter- 
nativa à polarização entre os dois 
principais nomes da corrida ao 
Planalto: o presidente Jair Bolso- 
naro (sem partido) e o ex- presi- 
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) — este último apontado co- 
mo favorito pelas pesquisas de 
intenção de voto. 

Os três concorrentes das pre- 
vias tucanas, as primeiras da his- 
tória do PSDB, falaram ao Estado 
de Minas. joão Dória voltou a de- 
monsirar que, Caso se torne € 
candidato do partido, uma das 
principais estratégias sera apom- 
tar a artilharia contra Lula e Bol- 
sonaro, “O Brasil não quer a volta 
do mensalão e do petrolão. Nem 
quer manter o negacionismo € as 
rachadinhas. O Brasil quer um l- 
der com experiência na gestão 
pública e privada” disse 

E Eduardo Leite diz que preten- 
de ser “um candidato com a cara 
do PSDB, e não fazer o PSDE ter a 
minha cara, em uma crítica vela- 
daa Doria com o qual protagoniza 
uma disputa interna no ninho tu- 
cano, Ele tarmbém destaca sua ca- 

pacidade de gestão e de dialogo 
Provo isso com meu governo no 
RioGrande do Sul, afirmou Por 
sua vez Arthur Virgilioexalta seus 
43 anos de vida pública “Um pos- 
tulante a presidente precisa ter ex- 
periência, não apenas no Executi- 
vo, mas no Legislativo também 
porque o Parlamento proporciona 
uma maior capacidade de dialogo, 
de entendimento e de respeito às 
instituições”, disse 

Embora se trate de prévias, os 
tucanos viveram tensões tipicas 
de uma campanha presidencial, 
motivadas, em grande parte, pela 
disputa entre-os grupos de Doria 
ede Leite. À relação entre os dois 

tucanos começou a se deteriorar 
depois que o governador paulista 
encabeçou um movimento pela 
expulsão do deputado Aécio Ne- 
ves (MG) do partido. em razão de 
deruíncias enfrentadas pelo par- 
lamentar mineiro. A ofensiva, que 
toi Tejeitada pela Executiva Nacio- 
nal do PSDB atraiu a irado grupo 
de Leite, que é aliado de Aécio 

O atrito mais recente enite os 
dois governadores se deu depois 
da revelação do jornal O Globo de 

Já pensou em cuidar dos seus cabelos 
em casa e ter resultado de salão? 

CWCILITTT 

Conheça a Amávia, à linha profissional que está 

conguistando as mulheres brasileiras 

Produtos exclusivos para você que tem os fios lisos, 

Ccheados crespos OU COM quitiuga 

Pontos de versda: ENOppars ttaú Pomer, Minas a lhel Roy 

tobonita. com.br 

que Leite ligou para Doria, em ja- 
neiro deste ano. para pedir o 
adiamento do início da vacina- 
cão contra à CON ITD-I9 — à solia- 

tação não foi atendida O próprio 
Leite confirmou, após a notícia 
que tomou a iniciativa a pedi do 
do então ministro da Casa Civil 
Luiz Eduardo Ramos. Segundo 
ele, O auxiliar de Bolsonaro que- 
ria que Doria fosse convencido a 
aderir à coordenação nacional de 

vacinação Para aliados de Leite, a 
informação sobre o telefonema 

foi passada ao jornal pelo grupo 
do governador paulista 

Por conta desse racha, o ven- 
cedor das prévias terá que en- 
frentar uma questão central: a 
possibilidade de uma debandada 
de parlamentares tucanos, o que 
pode diminuir ainda mais a pre- 
sença do partido no Congresso 
Reservadamente, políticos do Ps- 
DE estimam ur [5 dos 34 depu- 
tados federais da legenda devem 
pedir desfiliação durante a janela 
de transferência partidária do 
ano que vem, periodo em que & 
permitido mudar de sigla sem 
perdero mandato 

Vencedor terá 
que pacificar 
divergências 

O presidente nacional do PS- 
DB, Bruno Araújo, disse que atri- 
tos são comuns a disputas eleito- 
rais. mas ele reconhece que o 
vencedor das prévias terá a mis- 
são de unir o partido. “Acredito 
que o que a crônica política tem 
chamado de divisão seja ahsolu- 
tamente normal em qualquer 
processo de disputa eleitoral 
Eleição é disputa e passionalida- 
de. Isso tudo deixa marcas e exi- 
ge maturidade para que se reto- 
me D processo de uni idade plena. 
disse Araújo. "E essa retomada vai 

depender quase que totalmente 
da capacidade daquele que for 
escolhido no domingo para cons- 
truir pontes. Pontes internas e 20 
mesmo tempo, começar a discu- 
tir alianças com outros partidos” 
acrescentou 

Araújo observa que, por outro 
lado, com as prévias, “o ganho do 
PSDE como instituição foi pleno 
já que, de abril para cá saímos de 
um lugar de descrença para reto- 
mar O protagonismo no campo 
do centro Ocaci que tucano afir- 
ma também que"o nome do PS- 
DB entra com total legitimidade 
para liderar o processo de cons- 
trução da terceira via, obviamen- 

te, respeitando o conjunto de 
candidatos do nosso campo de- 
mocrático - Segundo ele, porque 
as nossas previas terão ampla 
participação dos filiados e man- 
datários do PSDR, e os números 
demonstram isso: Wi de adesão 
dos Toss05 mandatários-. Araújo 

frisa que, entre governadores, se- 
nadores, deputados, prefeitos, vi- 
ces e vereadores. foram quase 5 
mil cadastrados para votar. (V) 

ENTRE 2) 
LINHAS Mp 
LUIZ CARLOS AZEDO 
+>Emad pro edo count lurtoredo. di dobr com.br 

A querra ideológica 
no Enem mira 

a reeleição 

de Bolsonaro 
Um dos momentos de maior angustia da vida dos 

nossos jovens é o Exame Nacional do Ensino Ni 
(Enem) que funciona como uma espécie de porial pa- 
ra a vida adulta, porque seus desempenhos serão de- 
terminantes para O acesso ao ensino superior Hoje 
31 milhões de jovens em todo o pais prestarão a pri- 
meira prova do Enem em meio a uma guerra ideolo- 
gica aberta por pressão do presidente fair Bolsonaro 
sobre os técnicos do Orgão responsável p sela elabora- 
cão das provas, o Instituto Nacional de Estudos e Pes- 
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para que 
as provas fossem politicamente alinhadas coma suas 
ideias sobre os costumesea história. Detalhe:é o me- 
nor número de inscritos desde 2005. 

O exame ocorre em meio do caos na instituição, 
porque 37 técnicos do órgão pediram demissão e 
denunciaram a interferência indevida do ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, na elaboração das pro- 
vas. Ex-reitor da Universidade Mackenzie, de São 
Paulo, pastor presbiteriano, advogado e teologo, set 
prestígio junto ao presidente Jair Bolsonaro foi à Lua 
graças à confusão que arrumou. O diretor nomeado 
porele para o Inep, Danilo Dupas Ribeiro, é acusado 
de assédio moral e manipulação das provas, com 
censura a determinadas questões. Hã denúncias de 
tentativa de nomeações indevidas para cargos e fun- 

cões no órgão, com pessoal não qualificado, inclusi- 
ve policiais federais 

Tudo isso fez com 
que Bolsonaro come- 
morasse a crise quando 
estava em viagem no 
Oriente Medio. "Agora o 
Enem tem à cara do 
meu governo”. Natural- 
mente, a oposição foi 
js cima do ministro 

a Educação no Con- 
pri 550, mas i550 somEn- 
te o fortaleceu junto 
aquele que o nomeou. 
Lima das características 
do govemo Bolsonaro & 
D seu reacionarismo 
cultural, associado a 
ideias políticas autoritá- 
rias, que idealizam o 
passado relativamente 
recente, principalmen- 

LC Hola  teo“regime militar ex- 
pressão que gostaria 
que fosse substituida 
por revolução 

d Latal Eleito com uma 
agenda regressiva, Boi- 
sonaro não conseguiu 
implementá-la integral 
mente no Congresso, se- 

ja porque não teve apoio parlamentar suficiente, seja 
por causa do papel constitucional do Supremo Tribu- 
nal Federal (STFj em defesa do Estado democrático de 
direito. Entretanto, nos ministérios, essa agenda avan- 
cou ate onde foi possivel, com consequências que ho- 
je respondem por muitos fracassos No seu governo 
Hã de fato uma estratégia bem-sucedida de desmon- 
te de políticas públicas construidas ao longo de dêca- 
das. Seu fracasso está em não conseguir implementar 
nada no lugar devido à resistência de tecnicos e ges- 
tores públicos de carteira. 

Hegemonia cultural 
Na áreada cultura, à estratégia foi implementada de 

forma radical Quanto mais estapafúrdio, histriônico e 
reacionário o sujeito, mais prestigiado fica com. presi- 
dente da República Se espinafrar jornalistase a im- 
prensa, então, nem se fala Por isso, quem imagina a de- 
aissão do presidente do Inep ou do ministro da Edu- 

cação pode desistir Apesar das derúmeias de que órgão 
bs e uma crisésem precedentes, com perseguição aos 
ervidores, assédio moral, uso politico-ideológico da 
instituição pelo MEC e falta de comando técnicono pla- 
nejamento dos seus principais exames, avaliações E 
censos” A guerra ideológica contra o chamado” marxis- 

mo cultural” é música para o presidente Bolsonaro, por- 
que mobiliza sua a base conservadora e evangélica 

Olavo de Carvalho, o idedlogo bolsonarista que se 
marstou do país na semana passada temendo ser pre- 
so, fer a cabeça do presidente da República quanto a 
necessidade de erradicar as ideias progressistas da 
educação, o que vem sendo um fator de crise nessa 
area desde o começo do governo Seu livro"O minimo 
que você precisa saber para não se tornar um idiota 
Record) é a segunda biblia de milhares de pastores 
evangélicos, que lutam contra um inimigo imaginá- 
rio cujos objetivos seriam destruir a familiae cormom- 
per a juventude. 

Professores da rede pública e privada são vistos co- 
mo ameaça por adotarem uma suposta “pedagogia 
comunista”, cujo simbolo seria o educador Paulo Frei- 
re. Carvalho faz uma interpretação distorcida do con- 
ceito de “hegemonia” de Antônio Gramsci, descrito 
nos “Cademos do cárcere" (Civilização Brasileira), es 
crito na prisão, de 1926 à 1937, durante o Tegime fas- 
cista de Mussolini Grosso modo, segundo o pensador 
marxista italiano, no Ocidente, o poder político não 
depende apenas da força do Estado, mas também da 
cultara social ou seja, do consentimento da sociedade 
civil Nesse aspecto, a construção da “hegemonia” dar- 
se-ja tambem no âmbito de instituições como a lgre- 
ja e o sistema de ensino 
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cisão mantém prova 
de redação para PCDs 

RAD SETA PET PRESS 

Superior Tribunal de Justica 

derruba liminar do TRF-4 que 

impedia a aplicação para 

estudantes que não conseguem pr 
se expressar por escrito 

presidente do Supe- 
rior Tribunal de Justi- 
ca (ST, ministro 
Humberto Martins, 
suspendeu ontem a 

decisão liminar do Tribunal Repjo- 
nal Federal da 4º Região (TRF-4) 
que impedia a aplicação da prova 
de redação do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 021 que se- 
ri realizada hoje. para candidatos 
com deficiência que não conse- 
guem se expressar por escrito, en- 
tre eles os estudantes com parali- 
sia cerebral 

A decisão do TRE-4 determinava 
ainda que essa etapadoexamenão 
fosse considerada no resultado fi- 
naldo Enera de 2020 para os candi- 
datos cujos impedimentos exigi- 
riam outro modelo de avaliação. 
Para Humberto Martins, a liminar 
colocou emrisco a realização de to- 
doo Enem e odesenvolvimentode 
politicas públicas de acesso à edu 
cação superior, com prejuízo aos 
estudantes inscritos em todo o 
pais. A suspersão determinada pe- 
ST] é válida até o trânsito em juf- 
gado (decisão final) da ação que dis- 
cuteas regras de realização da pro- 
va de redação para os candidatos 
com impedimento fisico 

“Nas instâncias originarias, O 
debate jurídico pode continuar, 
mas sem a subsistência de limi- 
nar que obste a realização do 
Enem, sob pena de se tornar irre- 
versivel o prejuizo a ser concreti- 
zado caso não seja efetivado, em 

razão do já falado efeito cascata 
em outros certames públicos, 
prejudicando milhares de estu- 
dantes que poderão ter classifica- 
cões prejudicadas, causando inse- 
gurança juridica na condução dos 
trabalhos e nos resultados finais 
obtidos de diversos certames pai 
blicos educacionais, o que preju- 
dica, ao final, a eficiência na con- 
dução de politica pública tão es- 
trutural para o desenvolvimento 
próspero do pais” diz na decisão 

As notas-do Enem são usadas 
pordiversas instituições para aces- 
so de estudantes ao ensino supe- 
nor e por programas do Ministério 
da Educação, como o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisul, utilizado 
por universidade públicas, o Pro- 
grama Universidade para Tados 
(ProUni) que oferece bolsas de es- 
tudo em instituições privadas eo 
Fundo de Financiamento Estudan- 
til (Fies), que facilita oacesso ao cre- 
dito para financiamento de cursos. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA A deciszo do 
ST] acontece no âmbito da ação ci 
vil pública, em tramite na 4º Vara 
Federal de Florianópolis (SC) ajui- 
zada pelo Ministério Público Fede- 
ral (MPF) contra a Universidade Fe- 
deral de Santa Catarina (UFSC), a 
União eo Instituto Nacional de Es- 
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anisio Teixeira (Inep), responsável 
pelo Enem. A ação discute os pro- 
cessos seletivos de ingresso na 
UFSC e pede que o Inep imple- 
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Condidotos chegavam apreensivos 

Do câmpus do PUC Minos paro os 

provas do Enem 2020, em meio 

do crescimento da pondemio 

mente outro modelo de avaliação 
parsexpressão do persamento es- 
crito adequado para os candidatos 
com deficiência. 

De acordo comoST] a ação sur- 
giu após o MPF receber reclama- 
e 
não conseguem realizar à redação 
devido às suas limitações fisicas, 
apesar das opções de acessibilida- 
de oferecidas pelo Inep O MPF pe- 
diu então, que fosse desconsidera- 
da anota zero dos candidatos que 
não conseguiram fazer a redação 
no Enem de 2020 e que o Inep fos- 
se obrigado a instituir um sistema 

de avaliação alternativo para 2021 
Ao suspender a liminar, o pre- 

sidente do ST] considerou que 
existem dezenas de recursos ofe- 
recidos aos candidatos com defi- 
ciência para a realização da prova, 
er todos os seus aspectos. “Não se 
mostra apropriada a retirada 
abrupta da prova de redação ou a 
desconsideração da nota zero, sob 
a falsa sensação de que irá solucio- 
nar os problemas de acessibilida- 
de, não podendo deixar de ser 
considerado que, nos exames de 
anos anteriores, pessoas com PC 
(paralisia cerebral) e POD (pessoas 
com deficiência) foram aprovadas 
anteriormente pelo rito que pre- 
ve a realização das provas de reda- 
cão”, diza decisão. 

O ministro argumenta ainda 

que a paralisia cerebral não é 0 
mesmo que deficiência intelec- 
tual, “uma vez que pessoas com 
paralisia cerebral não apresentam 
necessariamente deficiência inte- 
lectual O que leva à conchisão de 
que é necessária a avaliação espe- 
cifica e a busca do recurso mais 
apropriado que, no caso é a ajuda 
técnica não devendo ser retirada à 
oporiunidade do candidato de 
realizar a prova” destaca 

Na edição de 2021 olnepofere- 
ceatendimento especializado para 
participantes com baixa visão, ce- 
gueira, visão monocular, deficiên- 
cia fisica, deficiência auditiva, sur- 
dez, deficiência intelectual (men- 
tal) sundocegueira, didexia, deficit 
deatenção transtornodo espectro 
autista discalculia gestante. 

ORIENTAÇÕES 
& Máscaras = É fundamenta! o uso de 
misto, que deve cobrir totalmente 
oronzed boca Tambem é 
recomendado que os participantes 
tenham máscaras reservas. Cobe 
ressalto que O uso do máscara é 
obmigotóno, desda o entrado tê o 
saido do local de provos, êxcelo paro 
os participantes com transtomo do 
espectro outisto, deficiência 
intelectual ou sensorial 

DO que pade =D participante pode 
devor um frosco de dicoo! figuido pu 
em gel, posar Ce à produto ser 

dsponibdgodo em Lodos as solos. 
Também é permilido usar luvas 
transporéntes ou semitroneporentes 
durmte o realização das provas. 
Todos estes equipamentos e Hens de 
higiene próprios serdo visoriados. E 
recomendado, aindá, que cado 
participante leve o próprio gorrofa de 
gua paré consumo 

0 que lavar = Documento oficial com 
foto; coneto esferográfica de tinto 
preto, fobricoda em matena! 
transparente; múscora de uso Éncral; 
kenthe e água 

e Cortão de confirmação - O 
documento term número de 
interção, a data, o hora eo local de 
realização do eme, o solicitação de 
atendimento especializado E o nome 
social, coso solicitado e aprovado 

» Horários 
m Th: Aberturo dos portões 
= Bh: Fechomento dos portões 
e hds 13h30: Procedimentos de 
segurnãco no sala de provo 

m 13h30: Inido dos provos 
m 15h30: Saida sem codemo de questões 
m Eh30: Saldo com caderno de questões 
= 8h - Encerramento das provas no 
primeiro domingo do Enem 2021 

te, idoso E/ou pessoa com outra 
condição especifica Neste ano, à 
versão digital do exame também 
terá atendimentos especializados 
e recursos de acessibilidade 

AFASTAMENTO O ministro Walter 
Alencar Rodrigues, do Tribunal de 
Contas da União (ICU), negou or 
tem o pedido de afastamento de 
Danilo Dupas do cargo de presi- 
dente do Instituto Nacional de Es- 
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (nep) A decisão foi 
uma resposta a um pedido de me- 
dida cautelar apresentado por no- 
ve deputados, solicitando o afasta 
mento de Dupas após derúncias 
de intervenção ideológica do po- 
vero sobre as questões do Enem 
tAgência Brasil) 

Exame começa para mais de 3 milhões de inscritos 
Márcia Mama Cruz 

O maiore principal exame que 
da acessoas universidades brasilei- 
ras começa hoje em todo o Brasil. 
Foram 3. 109762 inscritos no total 
para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021, sendo que 
68981 deles farão a versão digital e 
3040871 à versão impressa Em 
Minas, J00:868 candidatos se ins- 
creveram para ds provas. Pelo se- 
gundo ano consecutivo, O uso de 
muiscaras é obrigatório para os can- 
didatos como medida de proteção 
contra a COVID-19. Os candidatos 
devem ficar atentos aos horarios: 
os portões abrem às 12h (horário 
de Brasilia) e 0 fechamento será as 

-cetontotogiponisdelgado com.br 

13h As provas começam às 13h30. 
As provas serão aplicadas neste do- 
múngo (21/11) e no próximo 
(28/11). E atonselhável que o can- 
didato chegue 20 Local da prova 
comate umahara de antecedência 
para não correr o risco de encon 
traros portões fechados: 

Neste domingo, os candidatos 
fazem as provas de linguagens, có- 
digos & suas tecnologias e ciências 
humanas e-suas tecnologias. Tarm- 
bem fazem a redação No próxi- 
mo, serão aplicadas as provas de 
ciências da natureza e suas tecno- 
logias, e matemática e suas tecno 
logias. Os candidatos terão 
5h30min pa realização do exa- 
me em cada dia-da prova 

EM MEIO À CRISE O Enem 2071 
será realizado em meio à maior cri- 
se institucional do instituto res- 
ponsável pela elaboração das pro- 
vas. Trinta e sete funcionários do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anisto Tei- 
xeira (Inep) pediram exoneração 
em & de novembro Os funciond- 
nos afirmam que houve um des- 
monte-do Órgão poração do gover- 
no Bolsonaro e também denuncia- 
ram casos de assédio moral Por 
sua vez, o presidente Jair Rolsona- 
ro afirmou, na quarta-feira (17/01), 
durante viagem 20 Catar, que o 
Enem começa a ter “a cara-do go- 
vero". No entanto, ele negou que 
tenha visto as questões ou que te- 

PAULO DELGADO 

nha ocormido interferência do po- 
vero no conteúdo das provas. 

A realização do Enem requer 
uma logistica de distribuição e se- 
gurança. As provas serao aplicadas 
em L747 municipios brasileiros, 
em ILi74 locais de prova A verso 
digital será aplicada em 99 munio- 
pios. O Enem é composto de qua- 
tro provas objetivas, com 45 ques- 
tões por área de conhecimento, to- 
talizando 180: linguagens, códigos 
e suas tecnologias, ciencias huma- 
nas e suas tecnologias; ciências da 
natureza e suas tecnologias; mate- 
mática e suas tecnologias. As duas 
versões do Enem 2021 (impressa e 
digital) são aplicadas nos mesmos 
dias, com os mesmos itens 2 o 

(SA América Central é um micr 

oportunidades das forças do mundo globalizado 
manifestadas no 

mesmo tema de redação 

PERFIL MEC informa que qual- 
quer pessoa pode fazer o Enem 
mas cs treineiros, aquelesque air- 
da não concluíram e não vão con- 
dluir o ensino médio em MEI, só 
podem usaro resultado para autos 
valiação de conhecimentos. Neste 
ano, o múmero de mulheres 
(LB77216) supera o de homens 
(1163/5655). Os candidatos negros 
correspondem à maior parte — 
1285431 pardos e 353.624 negros. 
Os candidatos autodeckarados brar- 
cos são L2G098h Amaior partedos 
candidatos têm idadesentre 17e 19 
aros. Amaior partedos candidatos, 
1481869, já concluiu oensino mé 

Hemisfério Ocidental 

dio. Em seguida vêm os candidatos 
que estão cursando a ultima série 
do ensino médio, 111373] 

SEGURANÇA A Secretaria de Esta- 
do de Justica e Segurança Pública 
(Sejusp) informou que o Centro En- 
tegrado de Comando e Controle 
ICC) acompanhará, nos dois do- 
mingos de realização das provas, à 
aplicação em toda Mirias Gerais. O 
estado vai monitorar locais dearma- 
zenamento distribuiçãõe aplicação 
das provas, além de rodovias. As for- 
cas de segurança também damo 
apoio nas escoltas dos comboios 
comos exames, Todas as atividades 
serão lançadas no Sistema Cortex 
para monitoramento nacional 

cosmo dos desafios e 

O coração das Américas 
São oito paises espalhados em uma faixa de terra 
relatramente estreita conectando a América doSul e 
a América do Norte. Começando no Parque Nacional 
de Darién, ao sul, e indo até o istmo de Tehuantepec, 
aonorte, à América Central é um micracesmo dos de- 
safios e oportunidades das forças do mundo globali- 
zado manifestadas no Hemisfério Ocidental. 

Entre esses oito paises que a compõem, descon- 
tam-se dois por razões peográficas e históricas Ume 

caso do México, em que tecnicamente apenas seu 
extremo sul -a parteaosuldo istmo de Tehuanteper, 
onde ficam cs estados de Chiapas, Tahasvo, entre ou- 
tros — estã nã America Central A maior parte do Me- 
xico está na América do Norte, com quem esta ligado 
umbilicaimentedesde o Nafta, agora chamado US 
CA Se os EUA servem em diversos sentidos como nor- 
te para os mexicanos, hoa parte dos estados dos EUA 
têm enorme influência mexicana 

Muito dos EUA se parece mais com o México do 
quecoma Europa O outro caso é o de Belize pais que 
não chega a meio milhão de habitantes e foi colônia 
britânica até 40 anos atrás e ainda tem a monarca in- 
glesa como chefe de Estado 

O núdeo da América Central estã situado em seis 
países: Panama, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El 
Salvador e Guatemala Us dois primeiros, mais-ao sul, 
são os mais bem incorporados na globalização cos de 
maior renda percapita Enquantoo Panamãé um dos 
principais polos logisticos do comercio mundial a Cos- 
ta Rica éa que melhor se posiciona, na região, para usu- 
fruir dos fluxos econômicos intemacionais de um mo- 
do que seja sustentável e contribua para a qualidade 
devida local O pais é especializado em frutas tropicais 
— especialmente muita hanana —, mas também estã 
bem envolvido em cadeias globais de valor de produ- 
tos complexos e atrai turistas e aposentados. 

Ao norte dali, Nicarágua, Honduras, El Salvador e 
Guatemala são mais conflituosos São paises que so- 
frem mais do que se beneficiam com as forças do 
mundo globalizado A Nicarágua segue sua novela de 
governo por um grupo que abandonou à história 
emancipatória para impedir o surgimento da demo- 
cracia A FSLN derruhou uma familia que govermava o 
pais como se fosse sua fazenda, mas Daniel Ortega é 
caudilho familiar e também não acredita em demo- 
cracia. Assim, à Nicarágua dos Somozas aos Ortegas 

segue pobre e sem direitos humanos. 
Apesar das brigas com os EUA o comercio inter- 

nacional da Nicarágua depende totalmente dos BO 
de suas exportações para os EUA É a maior propor- 
cão de dependência entre-esses seis paises Por ou- 
tro lado, os EUA, desde-o ano passado. não têm mais 
nenhuma posição de investimento direto na Nica- 
rágua Se os EUA querem mesmo liderar a resistên- 
cia contra o autoritarismo no mundo, precisam pe- 
formular a forma questionavel como lidam com a 
América Central Inclusive, com a consequente pro- 
jeção que é feita para a América do Sul Com essa 
ponte triste entre Nicarágua e Venezuela ligando os 
maus habitos da ação e da reação. 

Logo acima da Nicarágua, o chamado triângulo 
norte, composto por Honduras, El Salvador eGuate- 
mala, segue sendo nações expulsoras de pessoas, eje- 
tadas dali por conta da alta criminalidade e da falta 
deoportunidade econômica decente. Um desperdi- 
cio de potencial indixivele impagável, já que a Gua- 
temala por siso — de longe a que tem a maior popu- 
lação-da região — term uma das culturas mais ricas e 
diversas do mundo. Mas de tão maltratada, segue 
mais parada do que podia 

Navegando entre a fanfarronice ea hiperconectivi- 
dade com todos os modismos atuais, O jovem presi- 
dente-rarqueteiro de El Salvador usou à parslemia 

do coronavirus para beneficio próprio É caso tipico 
dos que aimda estão na fase de se dar hem. 

Daqui a uns dias, vai acontecer a eleição em Hon- 
duras, com-chances reais de troca de grupo no poder 
depois de 1Z anos O pais segue povernado de manei- 
ra confusa Também outro pais muito dependente, 
comacimade 50% deexportações para os ELIA Segu- 
rando a fraude, voltaria daqui a uns dias à esposa de 
Zebya, aquele apeado por um golpe rocambolesco 
em 2009. O qual foi sucedido por uma agremiação 
que começou Aeriando com ideias libertárias de um 
badaladoe bem-intencionado economista — Paul Ro- 
mer, um prémio Nobel de economia filho de um ex- 
governador do Colorado — e terminou como um es- 
tado narcotraficante 

A América Central é um microcosmo dos desafios 
e oportunidades das forças do mundo globalizado 
manifestadas no hemisfério ocidental. Ali tem de tu- 
do e todas as faces dos EUA Da angelical à criminosa 
Inclusive à que demonstra que se os EUA têm orgu- 
lho-de ter quintal são péssimos em paisagismo pior 
ainda na escolha de jardineiros. 

“Caros leitores: a coluna entra de ferias em dezem- 
bro volta em Pde janeiro, Boas festas para todos (Com 
Henrique Delgado) 

“Paulo Delgado é socidiogo 
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EDITORIAL 

Pandemia dos 
não vacinados 

Viagers, festos de fim de ano, carnaval. Há muita gente eufó- 
rica com o possivel fim da crise epidemiologica no Brasil O otr- 
mismo se sustento na continua redução dos indicadores de gravi- 
dade da pandemia. Desde julho, as tnvas de casos internações em 
unidades de terapia intensivo e mortes pela COVID-19coem no 
pais d medido que à vacinação avança. Mas pesquisadores dá 
Fundação Oswaldo Cruz, no mais recente boletim sobre à doen- 
co divulgado quinta-feira, dizem que ainda é cedo para decretar 
que o coronavirus esta sob controle. E alertam para a quarta on- 
da que ocorre neste momento em cerva de 20 paises europeus, fe- 
nômeno que classificam como “a pandemia dos não vacinados”. 

Por trás daadvertência está o temor de que medidas de jlexibi- 
lização adotadas recentemente por prefeitos e governadores pro- 
vaguem um retrocesso e levem o Brasil a enfrentar tragédia se- 
melthonte No país, hoje cerca de 60% do população total concluiu 
ocick fino fas completo — duas doses ou mais de imunizante con- 
tra COVID-I9ou injeção única da lnnssen Ainda é pouco, ava- 
liam cientistas. Na Europa, observam pesquisadores da Fiocruz, & 
nova onda fustiga até mesmo nações com taxas de imunização 
completa mais avançada como Alemanha (57%), Austria [63 2%) 
e Lituânia (65 2%), que estão às voltas com nova onda não ape- 
nas de casos, mas também de internações e obitos. 

Na Alemanha. que re- 

'esquisadores da gistrou o recorde de 
Eincriiz ala 1 param 65371 rodar ari 
Fiocruz alertam para O quinta-feira, maior nu- 
risco de flexibilizações mero desde o início do 

equivocadas com a peer id 
proximidade das dos de pacientes. Diante 
a Ano do situação, à chanceler 
festas de fim de ano, Angela Merkel anunciou 
férias e carnaval uma série de restrições 

que atingirão em cheio os 
não vacinados. Pelas no- 

vas regras, que já estavam em vigor em Berlim e agora serão es- 
tendidas a todo o país, em locais onde as taxas de hospitalização 
excederem um determinado limite, apenas as pessoes imuniza- 
das e as que se curaram da COVID-19 poderão ter acesso a restou 
rantes e eventos públicos, culturais e esportivos Haverá, ainda, 
exigência de passaporte sanitário para uso do transporte públi- 
co e para entrar no local de trabalho 

No Austria, onde os hospitais começam a ficar sobrecarrega- 
dos coma explosão da quarta onda, ja havia restrição para que os 
não vacinados saisem de cosa. Agora, o governo decidiu adotar 
medidas caindo mais drásticas, como o confinamento. válido pa- 
na toda o população o partir de amanhã Tambem determinou 
que a vacina contra a COVID-]9será obrigatória à portir de feve- 
reiro, tornando-se O primeiro pais a estabelecera obrigatoriedade 
da imunização O premie Alexander Schallenherg disse que a me- 
dida tornou-se inevitável Temos que enfrentar a realidade”, de- 
claro, em entrevista 

Na União Europeia, além dos três países listados pela Fipenutz, 
a situação é igualmente dramatica na Dinamarca, Finlândia, Ir- 
land, Letônia, Luxemburgo. Romênia e Estováguia. E foi avalia- 
da como “muito preocupante”, pelo Centro Eurapeu de Controle 
de Doenças, em outros JO integrantes do bloco: Belgica, Polônia, 
Holanda, Bulgária Croácia, República Tcheca, Estônia, Grécia, 
Hungria e Eslovênia. À novo onda atinge de forma impactante, 
Grid Nomega, Islândia e Liechtenstein, três noções europeias 
que não fazem parte do bloco, É considerado baixa na ltáliaena 
Espanha E classificada como moderada na França e em Portugal, 
onde o vacinação está mais adiantada 

No caso do Brosil, parmafistar orsco de nova onda, pesquisado- 
res da Fiocruz defendem a realização de campanha ampli 
ooicio vecimal pd to Recomendam a fria eo passo id 
vacinal como no Alemanha Ressoltam a necessidade de meanuten- 
cão de medidos como o uso de mesenras em locais fechados cespa- 
cosabertos com aglomeração, a preservação de distanciamento fr 
sico e o higiene des mãos. E alertam paro o risco de fexibilizações 
equivocadas com a proximidade das festas de fim de ano férias e 
carnaval A pandemia ainda não acabos ressaltam 

FRASE 
Eé 
já perdi as contas de quantas vezes 

[ui barrada (na entrada da Camara) 
mesmo cÓm broche de dept tada. 

pol Tue não tenho ui Ha aba rêric ld 

considerada de partamentar. 
Geralmente, são homens brancos. 

Fui barrada na minha propria posse 

EE Talírio Petrone, deputado federal pelo Psol-), ao denuncior tes sofrido com 
rocismo estrutural no Câmera dos Deputados. “É um ambiente hostil e violento 
paro pessoas negras” 
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STF DESFALCADO 

Sabatina atrasada e 
risco de impunidade 

Humberto Sehunwortr Soares 

Via velho — E5 

“Sem justificativa, o Supremo 
Tribunal Federal está 
desfalcado. Desde o início de 
julho, foi indicado o 
postulante ao cargo de 
ministro, mas o Senado não o 
submete à sabatina do 
plenário para aprovar ou não. 
Dai a Segunda Turma capenga, 
e empate absolve o réu Com 
frequência, resulta em 
impunidade Infelizmente, 
impunidade e desservico 
fazem parte do cotidiano 
brasileiro. Parece mentira, mas 
e verdade” 

DUTRO LADO 

Protestos na visita 
de Lula à França 

nam Pri 

liabira — MG 

“Parte da imprensa brasileira 
precisa sair de cima domuro e 
divulgar as notícias em tempo 
real. Mostraram o Lula como 
Macron, esse que acha que o 
Brasil ê colônia da França e não 
é bem-vindo ao pais. À 
imprensa brasileira não 
mostrou o fato de ele ser alvo 
de protestos na Europa, com 
varias pessoas com cartazes 
escritos em português frances 
e inglês chamando Lula de 
ladrão Se na Europa o clima é 
esse imagina quando esse 
baratido, protegido pelo STF 
sair às ruas no Brasil” 

ELEIÇÕES 

Leitor opina sobre 
chances de Moro 

Jeovah Ferreiro 

Taquari = DF 

“sérgio Moro serã o adversário 
que alguns dos concorrentes à 
Presidência da Republica não 
gostariam de enfrentar O ex- 
juiz esta com à faca e o queijo 
na mão. Podera discorrer, com 
muito conhecimento e 
sepurarça, sobre a corrupção 
no Brasil Acredito até que 
alguns dos pleiteantes fugirão 
dos dehates ou, caso topem, 
pedirão para encarar as 
câmeras com o rosto 
encoberto par toucas ninja. 
Não refresque, Sergio Moro. 
Desmascare essa gente Seja 
forte nos embates. O senhor 
poderá ser o nosso presidente 
Por que não Moro e Mourão? 

wu tocebook. com /estadodeminos 
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€ COVID-19: MINAS GERAIS REGISTRA 11 MORTES 
E 807 CASOS EM 24 HORAS 
“Merece ter atenção e olerto.* 

Kátia Ferro: 

O CLUBES MINEIROS NA SÉRIE E: CRUZEIRO VOLTA A 

FICAR ABAIXO DE BOA E IPATINGA 
“Lance novmol, segue o jogo” 

MPoulo Victor 

“Não se clossificou poro Sul-Americana 8.” 

BNoido 

“Esse negõoo de Série E é pros Dutros, nos estomos só de passagem no 
sene E. 

MRenato Santyago 

(O ELEIÇÕES: MORO ESTÁ EM INTENSA ARTICULAÇÃO COM 
EX-ALIADOS DE BOLSONARO 

“Esse é do turmo do PHL-A-NTR-A-G-E-M, 

MiRicordo Baldersafus 

“Farinha do mesmo saco!” 

“Lo vem o “novo poltico' 2.0.” 

MMitheus 

(8 PRE-MG FAZ A MAIOR APREENSÃO DE DROGAS DA SUA 
HISTÓRIA: 87 DE MACONHA 

“Nenhum morto né ” 

MPsriy 

“Prende essa maconha gente, senão elo sol por o cometendo crimes. * 

ME Mcurício Boylord 

“Ep Brost segue no contromão do mundo, deixando de produzir 
sustento o milhares de pessoas em todos os. setores produtivos.” 

Mscão Felipe 

4 O NÃO CURTIU: CADELINHA LATE PARA ESTÁTUAS DE 

“Rue fofinhos.” 

MEsilvio Oliverro 

“Jaguar Parade? Que mania de nome em inglês... Melhor seno Desfile: 
dos Oncas. ” 

BAndré Lodi 

“Para quem fo reclamando, q noticia é sobre os estótuos, o cochorrinho 
foi pro descontrair: Vamo reclamar menos, meu povo 

(6 DIRETORA DENUNCIA TROCA DE PROFESSORES POR 
POLICIAIS PARA APLICAR PROVA 

"D Enem este ano será um sucesso. Lim sucesso de interferências. * 

Bihonrny Parker 

“Eso mesmo. Tirem os policiais dos ruas e os coloquem para aplicar 
provo. Criminalidade e comupção não existem mois neste pois.” 

Tiago Pacheco 

“D Enem virou uma arma político pro tentar fazer uma lavagem no 
cobeça dos jovens por couso do proximo eleicão. Este pois ti totalmente 
perdido com esse governo e seus seguidores.” 

Munior Goncalves 
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O país precisa 
se reconhecer 

como racista 

Aros Ciro 

Ecrahel PA, previderio do Agocncêo 
dor Diria -doPolica Milior = do Corpo 

de Borrbesros Mitêca (AOPIRABAM] e 
pie presidente da Cormado-dé Segormio 

Piblico da DAR PME 

Ontem, foi celebrado o Dia da 
Consciência Negra no país. À data 
vem se consolidando no calendário 
nacional, sendo. inclusive, feriado 
em mais de 200 municipios: Mas co- 
mo comemorar quando em pleno 
século 21, 0 racismo e a discrimina- 
cão racial ainda são personagens ar- 
ditosos de uma história sem fim? 

instituído pela Lei 12 5419/2011, à 
data constitui-se como importante 
ferramenta de reivindicações do 
movimento negro no Brasil, o mais 
antigo movimento político do país. 
O termo “consciência negra” ga- 
nhou notoriedade na década de 
TO, sendo ao mesmo tempo, refe- 
rência e homenagem à cultura an- 
cestral africana 

à história brasileira é marcada 
por uma sociedade escravocraia 
agricola, momento que propiciou o 
desenvolvimento de uma cultura 
que associa superioridade à partir 
da raça deixando de herança maze- 

las sociais que não foram soluciona- 
das nem mesmo após um século da 
abolição da escravidão. 

Com uma estru- 
tura predominan- 
temente marcada 
por relações desi- 
guais, violentas E Somos : 

sirségia ia de submissão, as 
DdlS Tacisia políticas públicas 
Vi a surgem com o in- 2 TO a ! 
Et Pupo tuito de amenizar 
vantagens a séculos de desi- 
é Eme gualdade e repres- 
srupos em são. E à segregação 
detrimento pode ser traduzida 
| : : em Indices sociais 
os HESTOS cada vez mais preo- 

cupantes:. mais da 
metade da popula- 

es cão brasileira, pre- 
tos e pardos têm os 

piores indicadores de renda, mo- 
radia, escolaridade e servicos, 
conforme o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatistica (IBGE). 

Além disso, o Atlas da Violência 
de Mb aponta que esse coletivo É 
o maior alvo de violência e homi- 
cidios, sobretudo mulheres E jo- 

vens negros. Apesar dos dados 
alarmantes. o Estado não se faz 
presente na condução de políticas 
efetivas que confrontém tais desi- 
gualdades À precarização está na 
falta de diretrizes, priorização é 
verba governamental 

Entre Os aspectós que contri- 
buem para O desserviço, pode-se 
destacar à generalização das ques- 
tões, quando as problemáticas re- 
lativas aos negros, às mulheres ou 
às minorias são incluidas no mes- 
mo rol, dificultando a efetividade 
das políticas. ALÉ porque, negros é 
mulheres não são minorias no 
país, eles representam mais de 
Hive da população. 

Outro ponto consiste no cquivo 
co entre problema social é racial. Já 
que apesar de a condição de pobre- 
za ser mator entre a população ne- 
gra. esse coletivo não está intrinse- 
camente ligado a ela. Exemplo disso 
são casos recorrentes de negros de 
dasse média barrados em estabele- 
Cimentos comenciais, como a dete- 
gada negra que foi impedida de en- 
trar em Uma loja em Fortaleza 

Na época em qué se comemora o 
Dia da Consciência Negra, é preciso 
reconhecer que somos um pais ra 
césta, que própicia vantagens a gro- 
pos em detrimento dos negros O 
emdrentamento da discriminação & 

do racismo é fundamental para à 
construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária 
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m plena agonia, Bolsonaro não 
para de agradar ao Centrão, 
que não quer afagos e abraços, 

— mas dinheiro, cargos em co 
missão é obras ou pelo menos 
o anúncio, que seja, de obras 
prometidas ao eleitorado. 

O presidente cs atende osdo 
Centrão, obviamente, sob pena 

de ficar sem sustentação no Congresso Nacional 
Mas tem amortecedores. Us congressistas 

egressos do Norte e do Nordeste do país, onde Lu- 
la pontua acima de Gis, não se arriscarão a um in- 
condicional apoio ao governo central 

Quedes, lado outro, estã desmorabizado, Ao ca- 
ho, esse negócio de Auxílio Brasil é só o Bolsa-Fa- 
multa lulésta sob outro nome (que falta de origina 
lidadel Guedes, o frouxo”, aveita tudo para“agra- 
dar ao patrão”, Vai pra casa Guedes, preserve O 
pouco de dignidade que lhe resta. O mercado fi- 
nanceiro já não crê em suas falas. Evite o ridiculo. 

Claro como a buz do sol trópical esse programa 
clona o Bolsa-Família e não passa de uma nojenta 
engenhoca elejtoretra de bilhões de reais — que são 
nossos, dos impostos que pagamos — e de mais 
uma procrastinação de pagamento dos precató- 
Hos liquidos e certos, porém não pagos 

Os particutares — não faz mal repetir - quando 
deverm é não pagam têm seus bens penhorados. 
Os governos, o Executivo, o poder central, seus en- 
tes, como o INSS, quando devem e não pagam não 
há como penhorar seu patnimónio (somos, ao fi- 
nal, um pais atrasado). Então, depois de muita tu- 
ta, são expedidos pelo Poder Judiciário os” preca- 
tórios”. São ordens para que à União estados, mir 
nicípios, suas autarquias (como o INSS) e Funda- 
cões paguem o que devem mediante inserção da 
deprecação no orçamento do ano vindouro (caso 
sejam expedidos até julho do ano anterior). 

Pois bem, Bolsonaro quer financiar suas demago- 
glas tomando parte do dinheiro que-era dos preca- 
tórios (tem gerdeesperando há dO 30anos que o Es- 
tado tenha vergonha e pagueo que deve) Esse Botso- 
fraronos saiu ptor do que a encomenda! Quer"daro 
cano” nos credores. Que vergonha E com o presti- 
moscapoio do momo Guedes, à servidor de Pilatos. 

Neste triênio que está à sefindar, o govemo cet 
tral pouquissimo fez na infraestrutura, na educa- 
cão e na saúde (muito pelo contrário sabotou à 
compra de vacinas) achando-nos animais, com à 
tai imunidade de rebanho”. Para ele, aparente có- 
pia do fascista Mussolini, pós somos alimárias. Que 
morram uns 10%, o resto pega a doença e sobrevt- 
ve para quê vacinas? "Não sejam rmedrosos”, recita- 
vaa cópia do Mussolini "enfrentem o perigo!” Ora 
essa, que sujeito mesquinho, sem piedade, como se 
se proteger, ficar longe de aglomerações, não tives- 
se sido uma tática universal para combater a par- 
demia Vociferou até contra ouso de máscaras Cá 
para nós, somos um país de idiotas. 

Paulinho 
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Ao cabo, esse negócio de Auxilio Brasil 

é so o Bolsa-Familia lulista sob outro nome 

(que falta de originalidade) 

Como é que pode um presidente de um pais 
com mais de 210 milhões de habitantes residen- 
tes our do chefe de govemo da Uniao Federal di- 
ze que a vacina dá Akis nas pessoas vacinadas & 
ainda se gabar de que seu Ministério da Saúde já 
vacinou metade da população? 

Sua base de sustentação está em parte na 
Classe média — média e alta -, sempre moralista 
equtoritária Nada melhor para o nosso Musso 
lini tropácal 

Não sei a razão de não entrar no debate politi- 
co nacional o fracasso econômico do governicho 
de Bobona ro. Que diferença de [Et 

Não se reedegerá e nem sei se vai se candidatar 
a presidente Mira o Senado. Serão dito anos de 
mandato e mamata Nada melhor para quem vi- 
veu às custas do erário a vida toda, desde O Curso 
primário, no Vale da Ribeira, em São Paulo (tão 
atrasado como a Alagoas de Lirá) até a Presidên- 
cia depois de 27 anos no Congresso Nacional. 

Não sei quando o povo brasileiro tomara às né 
deas do seu destino. Fomos bem com Getúlio em 
1930, com Juscelino e até com Castelo Branco e 
Medicina ditadura Temer nos assegurou a demo- 
cracia no pós-PL quando crescemos muto, econo- 

micamente falando. Agora vejo um desastrado se 
adorar do poder central e nos levar de volta à fal- 
Ia de crescimento ao desemprego ea fome! 

Essa é a verdade inescondivel O rei estã nu, mas 
as classes médias do país. em parte, não se dão 
conta disso. O empresariado, sim. O que será de 
nós daqui a 10 anos* Nossa indústria continua 
caindo, ainda que o agronegócio vá bem, por con- 
ta própria 

O Amellio Bras é apenas a correção moneta- 
ria do Bolsa-Família e um aumento de beneficia 
dos, por isso que no governo Bolsonaro o de- 
semprego aumentou para 15% da população 
economicamente ativa [PEA] Mas esse aumen- 
to foi à desculpa para não pagar os precatórios, 
verdadeira indecência, e disfarca R5 20 bilhões 
que serão utilizados pelos parlamentares para 
etetivar suas emendas eleitorais com à nõsso di- 
nheiro, de nossos impostos! 

A PEC dos Precatórios é à pior coisa que esse go- 
verno perpetrou Nunca um presidente utilizou, 
assim como sua hase parlamentar, do dinhetro pú- 
bilico para fins elettoreiros, sem falar no prejuizo 
que infhgiu ads estados e municipios, os chama- 
dos entes políticos subnacionais. 

Falta muito? Criancas aguardam pela aprovação 
de uma vacina contra a COVID - 19 

CamMiLA SACCHEL 

Profes=c=0 do decipino doenças elecomas e pormadório 

do Centto de Crêmceos Biológicos e. do Saúde do iinaversidode 
Erssbienomo Mocioese 

A medida que o Brasil alcarca os bl%: de cober- 
tura vacinal completa para a COVID-19, nos per- 
mitimos retomar várias das atividades que Toram 
evitadas ros últimos 18 meses: A redução no nú- 
mero de casos diagnosticados e dedbitos provoca- 
dos pelo Sars-CoN-2 impulsiona à retomada de 
reuniões entre amigos e familiares de atividades 
culturais como cinemas, teatros e museus, além 
da retomada dos grandes eventos, como a Fórm- 
la 1, que ocorreu em São Pauho 

Se por um lado nos sentimos mais confortá- 
veis em aglomerar com outros desconhecidos já 
vacinados, principalmente em ambientes abertos 
é ventilados, por outro, as noticias do Leste Euro- 
peu é mesmo da pequena cidade de Serrana-5P 
revelam aumeéntos abruptos no mimero de novas 
casos, nos fazendo lembrar que o virus ainda cir- 
cula entre nós. Mais do que isso; nós lembramos 
do potencial risco de surgimento de novas variar- 
tes e das crianças, que, no Brasil, no caso dos me- 
notes de 12 anos, seguem enfrentando a pande- 
mia ainda sem a possibilidade de uma vacina. 

O Ministério da Saúde divulgou o início da 
campanha de vacinação com a terceira dose para 
toda a população adulta vacinada há 5 meses ou 
mais A decisão se baseia em resultados de diver- 
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sas pesquisas que apontam uma relevante recdu- 
cão do titulo de anticorpos no periodo de 6 meses 
após a última dose das diferentes vacinas empre- 
gastas no pais é nomundo, 

somado a isso, o atual comporamento de 
parte da população que já não demonstra mais 
D receio para eventos & reencontros, além da 
proximidade do periodo de festas, permite clas- 
silicar a decisão do Ministério da Saúde como 
adequada corrente e, diferentemente de outros 
momentos, preventiva 

No entanto, precisamos rebembrar que as vaci- 
nas não impedem completamente à transmissão 
doviras. Oseu beneficio está associado principal- 
mente à redução do nisco de doença grave e óbito 

Em meio à matoria de adultos imunizados, 25 
crianças seguem convivendo com à risco de con- 
taminação, esperando pela chamada para os pos- 
tos de vacinação 

No mês passado, o Centro de Controle e Pre- 
venção de Doenças dos Estados Unidos (CEN) 
autorizou o uso da vacina comercializada pela 
empresa Pfizer para crianças à partir de 5 anos 
de idade Do outro lado do giobo. à China segue 
aplicando em milhares de crianças e adolescen- 
tes à CoronoVac (Sinovac]), afirmando tratar-se 

de uma vacina segura e eficaz também para és- 
ta faixa etária. 

Em vista a todas essas noticias, seguimos aqui 
nos questionando o que falta para termos uma 
vacina aprovada para nossas crianças. Recente- 
mente a Pfizer registrou pedido à Anvisa para ati- 
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torização de uso da sua vacina de ENA em crian- 
cáscom 5 anos ou mais Do cuiro lado o Instituto 
Butantan, que já havia solicitado a aprovação da 
CoronaVac em crianças com 3 anos ou mais, Tece- 
ben em setembro uma resposta negativa da agén- 
cia que justificou à época que-os dados apresenta- 
dos eram insuficientes para à comprovação de se- 
gurança e eficácia 

Naquele monento, 05 dados se referiam 205 
estudos de fase 1/2 com cerca de 500 crianças. Na 
semana passada o próprio instituto Butantan no- 
ticiou que entregou à Anvisa os resultados preli- 
minares dos ensaios de fase 3 em-crianças, de- 
monstrando a segurança é eficácia da vacina pa- 
ra essa população jãa agência continua a assegu- 
rar que não recebe um novo pedido oficial para 
aprovação da CoronaVac para crianças e adoles- 
centes. E Importante ressaltarmos que, desde o 
pedido inicial para o uso emergencial da Corona- 
Vac em adultos e idosos, a Anvisa relata o recebi- 
mento de dados incompletos nos relatórios envia- 
dos pelo Butantan 

Indeperdentemente do fabricante ou do tipo 
de vacina, nossa torcida é para que os novos regis- 
tros tragam informações satisfatórias para à apro- 
vação e recomendação do uso em crianças é ado- 
lescentes Na certeza de que nossa agência regula- 
tória reconhece a importância da vacinação des- 
se público e preconiza decisões haseadas em evi- 
dências, seguimos esperançosos E ansiosos, rumo 
à almejada marca de 95% da população brasileira 
imunizada contra à COVID-19. 
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Especialista explica danos causados no corpo pelo raquitismo hipofosfatêmico ligado 
qo cromossomo X. Atleta relata experiência de quem convive com a doenca e superação 

LETRA CEM TA LADO 

Atleta do Seleção Poralimpico de tênis de mesa, Jenmyfer Porinos 

aprendeu o conviver com o doenço 
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Ao pensar em corpo huma- 
no, é comum imaginarmos o es- 
queleto repleto de ossos. E eles 
não são apenas parte de uma es- 
trutura. Eles são tecidos vivos 
essenciais para o individuo, 
uma vez que atuam na movi- 
mentação, sustentação e prote- 

ção dos órgãos vitais. Justamen- 
te por isso, doenças que afetam 
Ds OSSOS, como é o caso do ra- 
quitismo hipofosfatêmico liga- 
do ao cromossomo X (XLH), po- 
dem ter um impacto considera- 
vel na saúde e qualidade de vida 
do paciente. 

E um termo simples tem 
muito a vercom a patologia: de- 
ficiência de fosfato. Nomencla- 
tura simples, mas com funcio- 
namento complexo e influência 
direta da penetica ou, em quiros 
termos. hereditariedade "Nasci 
em Santos, em 1956, um anó de- 
pois descobrimos a doença”. re- 
lata Jennyfer Marques Parinos, 
de 25 anos. hoje atleta da Sele- 
ção Brasileira Paralimpica de tê- 
nis de mesa. 

Mas, do que se trata a doen- 
ca? De acordo com a endocrino- 
logista pediátrica Renata Lago, o 
raquitismo hipofosfatêmico li- 
gado ao cromossomo X é uma 
doença hereditária por meio do 
cromossomo X que causa au- 
mento do hormônio fosfatúrico 
(FGE-23). Desse modo. hã uma 
perda anormal de fósforo pelos 
rins, gerando queda nos niveis 
sangiúineos de fosforo e impe- 
dindo a mineralização adequa- 
da dos ossos, provocando hipo- 
mineralização Óssea. 

Assim, O CO sofre com 
consequências diretas na ma- 
nutenção da integridade e fun- 
ção de sustentação do esquele- 
to, Ci sintoma mais precoce é o 
arqueamento dos femures. Isso 
gera dores ósseas, dificuldade 
de deambulação: dor e baixa es- 
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tatura incapacitante, Podem 
acontecer fraturas, pssudofra- 
turas e calcificações extradeseas 
que complicam o quadro clini- 
co, com diminuição significati- 
va da qualidade de vida Hã 
também uma chance aumenta- 
da de doenças dentárias, o que 
pode contribuir para a baixa 
qualidade de vida”, diz 

lennyfer Marques Parinos 
lembra que o primeiro sinal da 
doença foi logo nos primeiros 
anos de vida, assim que apren- 
deu a andar. “Minhas pernas ar- 
quearam e no começo do trata- 
mento com a reposição de cálcio 
e fósforo eu sentia desconfortos 
na barriga-e o gosto era muito 
ruim Como sempre fui timida, 
sentia um pouco de vergonha na 
infancia, mas nada que me limi- 
tava de me relacionar com os 
amigos. Atê hoje tenho as pernas 
arqueadas” afirma. 

Porém, na epoca, antes de 
saber o que a afligia, a“ peregri- 
nação” de médico em medico 
durou certo tempo. "Quando 
começei a tentar andar, com 
um ano e meio. minha mãe di- 
zia que eu colocava a mão nos 
joelhos e sentia dor, e mancava 
Então, ela começou à me levar 
nos ortopedistas pra ver se des- 
cobriam o que eu tinha. No to- 
tal, foram 19 ortopedistas e ne- 
nhum descobria Até que um 
dia uma amiga da minha mãe a 
aconselhou à me levar na San- 
ta Casa de São Paulo, Fomos no 
dia seguinte” 

Lã, descobriram que ela ti- 
nha raquitismo hipofosfatêmi- 
co ligado 20 cromossomo X Se- 
gundo Renata Lago, esse é um 
problema relacionado às pró- 
prias caracteristicas da doenca, 
o que é comum também em 
outras enfermidades Ósseas 
metabólicas. "As hipofosfate- 
mias podem ser confundidas 
com outras doenças. Quando o 
paciente apresenta só afasta- 
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Hi Renota Logo, 
endocrinologista pediátrica 

mento dos joelhos, também 
conhecido como geno varo, É 
preciso tomar cuidado com o 
diagnóstico”, alerta. 

PASSO IMPORTANTE A espocia- 
lista explica quea suspeita diap- 
nóstica é feita pela detecção do 
arqueamento dos fêrmures. Os 
primeiros exames são de dosa- 
gem de fósforo no sangue, que 
se apresenta com niveis baixos, 
e na urina-—niveis altos, junta- 

mente com radiografias, nas 
quais são vistas alterações su- 
gestivas. O diagnóstico precoce 
& fundamental para iniciar o 
tratamento mais cedo, o que po- 
de evitar o arqueamento femu- 
ral e demais consequências. 

A partir da constatação da 
doença, o tratamento pode ser 
aplicado. “A terapia convencio- 
nal é feita com reposição de fôs- 
foro por via oral eanilogos da 
vitamina D para potencializar à 
absorção intestinal do fósforo 
administrado por vii oral 
Atualmente. foi incorporado 20 
SUS também um tratamento 
mais eficaz, com uma substân- 
cia que bloqueia a ação do hor- 
mônio fosfatúrico, o hurosuma- 
be. O tratamento deve ser mul- 
tidisciplinar, com endocrinolo- 
gista, fisioterapeuta, fisiatra, 
dentista, entre outros aponta a 
endocrinologista pediátrica. 

O raquitismo hipofosfatêmi- 
co ligado ao cromossomo X tem 
prevalência aproximada entre 
um E nove casos para cada um 
milhão de pessoas 

VIDA “NORMAL Com o trata- 
mento precoce, as limitações 
são poucas. É vida quase nor- 
mal, a não ser pelos medica- 
mentos e cuidados para com a 
terapia “Até os meus J6 anos, fiz 
o tratamento convencional, to- 
mava 15 comprimidos ao dia 
para repor o fosforo e o cálcio. 
Hote, no entanto, faço o trata- 
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mento apenas com.o Crysvita 
(burosimabe). E os resultados 
são ótimos, não sinto mais do- 
res, não sinto tanta fadiga quan- 
to antes e me sinto muito me- 
lhor”, afirma fennyfer Parinos. 

Além disso, ela destaca que, 
mesmo-com a sua diferença, ela 
se aceita e se ama À mãe tem 
papel importante nisso “Minha 
mãe sempre pegou no meu pé 
para tomar os remédios, desde 
que comecei o tratamento, ate o 
final Também aos 11 anos fiz 
uma cirurgia pra tentar uma 
correção, mas foi sem sucesso. 
Tive que tomar também hor- 
múmnio de crescimento por um 
tempo-o que me ajudou muito. 
E apesar de ter ainda as pernas 
arqueadas, me amo e me aceito 
do jeitinho que sou e tenho 
muito orgulho de tudo o que 
conquistei ate aqui' 

Hoje. a jovem destaca que 
não sente limitação e/ou inter- 

ferência de sua condição nas 
competições e nem mesmo no 
pós-treino. “Nunca me afetou 
no desempenho, pois compito 
com meninas com deficiências 
funcionais parecidas com a mi- 
nha, Afetava apenas no pos-trei- 
no, quando sentia muitas dores, 
mas depois do Crysvita não sin- 
to mais isso 

Nesse cenário, Renata Lago 
destaca, mais uma vez, a impor- 
tância do tratamento precoce, 
assim como Jennyfer teve aces- 
so. E ressalta a necessidade do 
entendimento médico acerca do 
tema “Por ser uma doença rara, 
é importante que os profissio- 
nais de saúde que estão nas uni 
dades básicas sejam treinados 
para suspeitar precocemente e 
fazer o encaminhamento para 
centros de referência, a fim de 
proporcionar tratamento preco- 
ce e evitar sequelas” 

*Estogiória sob a supervisão 

do editora Teresa Coram 

QUAIS AS 
CHANCES? 

O roquitismo hipofosfatêmico 

ligado do cromossomo X é uma 
doenço progressiva, que pode 

trazer Qroves Consequências 

Por os pacientes E 
comprometer o quolidode de 
vida. E, ossim como acontece 

com 80% dos doenços roros, O 

LH tem ongem genetica, 

sendo geralmente herdodo. 
Nesse coso, devido à suo 
retoção com o cromossomo À, 

quois 05 chonces de um filho 
noscer com o doenço? Tudo 

depende. Vejo só: 

Se o poi for afetado pelo XLH, 
ele tronsmitird o doença porm 
todos os filhos, hojo visto que 
ele sô tem um cromossomo À, 

o qual é passado pora 05 

meninos. Por outro lado, 
nenhum dos filhos serd 
acometido, jô que 05 homens 
recebem o cromossomo 1, D 

qual não tem relação com 

odoenço. 

v À mãe otetoda pelo XLH tem 
50% de chance de ter um filho 
ou uma filho com a doenço. 
550 porque como elo tem dois 

cromossomos X, ela pode 
possar 0 cromossomo ofetodo, 

ao mesmo tempao em que 
pode, também, passar o 
cromossomo sem o doença. 



ESTADO DE MINAS q DEM mM Co 21 DE NENE 

Avanço da imunização e flexi 
a folia em BH 

Lazissa Reco 

Com o avanço da vacinação 

contra à COVID-19 e o relaxa- 
mento das regras de distancia- 
mento, os foliões já se pergur- 
tam: “Afinal, vai ter Carnaval no 
ano que vem? O problema é 
que ninguém tem ainda respos- 
ta na ponta da lingua O que se 
sahe até agora é o que informa o 
calendário: o recesso estã pro- 
gramado para ocorrer entre 26 
de fevereiro e 1º de marco, mas 
folia, que é bom, ninguém sabe 
se vai mesmo acontecer 

Apesar de os desfiles das es- 
colas de samba e as saidas dos 
blocos tradicionalmente ocormre- 
rem nos primeiros meses do 
ano, os preparativos se desenro- 
lam durante oano inteiro. E, pa- 
ra H022, após o cancelamento da 
folia em 2021 devido à pande- 
mia, os organizadores recla- 
mam da falta de apoio de auto- 
ridades e empresas privadas 
neste momento de incerteza 
Alguns até voltam a ensaiar de 
forma timida, mas as opiniões 
se dividem sobre a possibilida- 
de da folia em fevereiro. Eventos 
particulares, porém, já inícia- 
ram a venda de ingressos. 

Na última sexta-feira (19/11), 
o prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
anunciou que o carhaval de Be- 
lo Horizonte em 2022 não terá 
apoio de verba pública munici- 
pal. Ele deixou claro o cuidado 
com a movimentação esponta- 
nea, mas sem “patrocinar” even- 
tos “A prefeitura da, quando vo- 
ce vai passear na Lagoa da Pam- 
pulha a Guarda Municipal, trân- 
sito, cuidado, tudo o que tiver de 
espontâneo é obrigação da pre- 
feitura cuidar da população. 
Ponto final, é isso. Não adianta, 
quea prefeitura não vai patroci- 
nar carnaval, não vai patrocinar 
nada”, disse, em entrevista cole- 
tiva na Prefeitura de BH. 

Na semana passada a prefei- 
tura unificou as Tegras para 
funcionamento das atividades 
econômicas na cidade, por 
meio do Decreto 17.763. O tex- 
to reuniu normas dispersas em 
inúmeros atos publicados du- 
rante a pandemia, além de ter 
Nexibilizado e simplificado a 
normatização para vários seto- 
res. Apesar da melhora de cená- 
no que motivou mais esse rela- 
xamento, a administração, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, informou que não & 
possivel prever a situação epi- 
demiológica para fevereiro de 
2022. "O que se pode afirmar, a 
principio, é que se o carnaval 
tosse hoje, não seria possivel a 
realização do evento na cidade”, 
completou em nota enviada na 
semana passada 

As flexibilizações nó munici- 
pio são realizadas de acordo 
com o Matriciamento de Risco, 
medido pela combinação de in- 
cidência de COVID-19 a cada 
100 mil habitantes, a taxa de 
mortalidade (que se reflete na 
pressão sobre o sistema de saú- 
de) e sua tendência, os indices 
epidemiológicos. da doença, 
além das taxas de transmissão 
e letalidade, ocupação de leitos 
e progressão da vacinação no 
municipio. Mas a prefeitura 
ainda não tem parâmetros ne- 
cessários para à possivel libera- 
ção segura da grande festa 

O tema foi discutido em au- 
diência pública na Câmara Mu- 
nicipal de BH, semana passada. 
Oobjetivo foi ouvir a opinião 
de representantes dos blocos 
de carnaval e-escolas de samba 
da capital mineira sobre a rea- 
lização da festa em 2022 Em 
função dos protocolos sanitã- 
rios e falta de recursos munici- 
pais, tambem é inceria a manu- 
tenção dos incentivos financei- 

ros para a festa Representantes 
dos blocos defendem a necessi- 
dade da participação da popu- 
lação no planejamento e nas 
decisões sobre a folia 

E BATERIAS E FOLIÕES EM 
COMPASSO DE ESPERA 

Sem definições, os blocos não 
deram largadas aos preparati- 
vos, ou Tetomaram as atividades 
de forma timida. O Chama o Sin 
dico, que homenageia Tim Maia, 
não iníciou os ensaios. “Não re- 
tomamos, ja que não hã nenhu- 
ma sinalização da prefeitura 
quanto à realização do carnaval 
de rua”, dissea produtora Renata 
Chamilet, na semana passada, 
antes das declarações de Kalil O 
grupo funciona em duas fren- 
tes: à banda e o bloco, amhos 
suspensos devido à pandemia. 
Eles optaram por não promover 
nem lives, pois só a banda e 
equipe tecnica ja seria uma pe- 
quena aglomeração de 15 pes- 
soas. “Estamos voltando aos 
poucos coma banda Com o es- 
quema vacinal completo de to- 
da a equipe e testes de COVID-19 
antes dos eventos, ficamos mais 
seguros, completou 

Os ensaios do bloco Unidos 
do Samba Queixinho estão sen- 
do retomados ainda de forma 
tímida “Temos de tomar todos 
os cuidados necessários para O 
momento, fazendo ensaios às 
terças e quintas. À vontade das 
pessoas é muito grande de fazer 
carnaval”, observou Gustavo 
Caetano, integrante da organi- 
zação já houve esquenta em- 
baixo do Viaduto Santa Tereza, 
em frente à Serraria Souza Pin- 
to, no Centro da capital, com 
medidas como uso de máscara, 
respeitando as normas sanitá- 
rias contra à COVID-19 

lã os preparativos dos bloros 
produzidos por Ana Cecilia As- 
sis entre eles o Sagrada Profana, 
ainda não comecaram. “Os er- 

saios, pelo menos dos blocos 

ESPECIAL 

“ARNAVA! 2022 

Esse ano não val ser 
igual aquele que passou? 

E TI 

xibilização do distanciamento aumentam expectativa sobre 
|, depois de um 2021 sem festa 

que eu produzo, ainda não estão 
ocorrendo Entendemos que 
ainda estamos em um processo 
de pandemia e que aglomerar 
pessoas não E interessante, ape- 
sar de a grande maioria dos inte- 
grantes dos blocos já ter tomado 
asegunda dose da vacina” disse 

Ela também se mostra preo- 
cupada com a situação da par- 
demia no mundoe as perspecti- 
vas para fevereiro “Acreditamos 
que a prefeitura esteja observar- 
do, como nós. Ainda vivemos 
um momento preocupante, ve- 
mos uma quarta onda em paises 
europeus e oaumento dos casos 
na China O carnaval é a maior 
festa do mundo Entendemos 
que as fronteiras vão estar aber- 
tas e que isso também é um nis- 
co para nós”, disse Alem do 
mais, acrescenta, integrantes 
dos grupos entendem a ocupa- 
cão de espaços públicos como 
um ato político. “Colocâmos 
nosso corpo politico na rua, € 
queremos dizer muitas coisas 
além de somente brincar o car- 
naval Então, não retomamos 
ainda, estamos Teceosos e em 
observação. Esse tempo em que 
ficamos reclusos nos ensinou 
muita coisa inclusive a ter pa- 
ciência, acrescentou 

O bloco Babadan também 
aguarda sinalização mais con- 
creta. Segundo Juventino Dias, 
da organização, a articulação 
para O carnaval não pode ser 
construída abruptamente 
"Nossa esperança & que, caso se- 
ja liberado, seja dentro das re- 
gras sanitárias e que o munici- 
pio possa garantir dos blocos es- 
trutura, fomento e segurança à 
todos os foliões” enumerou, ar- 
tes do anúncio da prefeitura de 
sexta "Estamos aguardando à 
prefeitura, que precisa se posi- 
cionar O quanto antes sobre se 
havera ou não o carnaval, por 
que precisamos de planeja- 
mento e fomento para botar o 
bloco na rua, acrescentou “Es- 
tamos sem dinheiro para isso” 

Mas pr 

HE FALTA DE APOIO PÚBLICO 
E PRIVADO É CRITICADA 

Uma das principais pautas 
levantadas pelos blocos é a fal- 
ta de auxílio por parte da pre- 
feitura e de empresas priva- 
das. A Empresa Municipal de 
Turismo de Belo Horizonte 
(Belotur) divulga anualmente 
um-edital para artistas e gru- 
pos musicais se apresentarem 
no carnaval da cidade. Em 
2019, por exemplo, músicos 
regionais, com atuação com- 
provada fora da Região Metro- 
politana de Belo Horizonte, re- 
ceberam R$ 7 mil, Já os artistas 
locais, R$ 3,5 mil. “É uma ini- 
ciativa importante, mas que 
não abrange nem o montante 
necessário e muito menos 
contempla todos, No entanto, 
acho prematuro falar de edital, 
já que ainda não hã a confir- 
mação da festa”, disse Renata 
Chamilet, do Chama o Síndico. 

Para além da festa, Renata e 
Gustavo Caetano, do Samba 
Queixinho, ressaltam que a 
não realização do carnaval afe- 
ta uma parcela da população 
que tem no evento uma alter- 
nativa de renda importante 
“Infelizmente, não houve ne- 
nhuma espécie de ação da pre- 
feitura e do governo no sentido 
de amenizar essa necessidade 
financeira. Mas é importante 
que se diga que tampouco hou- 
ve um acolhimento, um apoio 
moral para a gente lidar com a 
pandemia”, disse Renata 

Segundo os organizadores 
dos blocos, as empresas priva- 
das que são afetadas e têm in- 
teresse direto no carnaval tam- 
pouco se manifestaram. "Enca- 
ramos como um absurdo, uma 
omissão por parte das empre- 
sas privadas que faturam altis- 
simo durante carnaval, como 
cervejarias, transporte por apli- 
cativo, aplicativo para pedir co- 
mida, empresas de aviação e de 
onibus, rede hoteleira, droga- 

efeitura não 

rias... , enumerou Gustavo. “E 
importante pensar a partir de 
agora de que forma fazer essas 
empresas entenderem que têm 
que ser parceiras da gente para 
que ocorra uma festa maravi- 
lhosa e grandiosa, como é o car- 
naval de rua de Belo Horizonte, 
reconhecido como um dos 
maiores camavais do pais”, 
acrescentou. 

FESTAS PARTICULARES Eventos 
privados têm sinal verde para 
2022 e. para alguns blocos, signi- 
ficam uma importante ativida- 
de econômica. "Mas vale desta- 
car que essas festas não repre- 
sentam totalmente o nosso car- 
naval São um complemento 
mais uma opção Não devem ser 
oúnico destino do carnaval, que 
tem a rua como principal palco”, 
disse Renata Chamilet. 

Eventos como o Carnaval no 
Nlrante já COmMecaram:a ven- 

Cartório Belo Horizonte - 5º Oficio 
Endereço: Rua Alvarenga 

“ENA DE 

deve patrocinar eventos 

DM RDEROCISES EMT A PREGA 

Bloco Unidos do Samba 

Queixinho retoma as 

atividades ainda de 

forma timida, com uso 

de máscoro e outras 

medidas preventivos 

contra o COVID-19 

Mesmo quem jô deu 

início o0s ensaios caindo 

não tem segurança de 

que o festa vá ocorrer, 

especialmente sem 

dinheiro oficial 
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der ingressos. Mas chama a 
atenção o fato de que nenhum 
bloco da cidade integra a lista 
de apresentações. Os tiquetes 
vão de R$ 70 a R$ 300 para cur- 
tir atrações nacionais. Houve 
ate congestionamento no site 
no momento em que as vendas 
foram abertas. 

Segundo a organização, O 
evento seguirá as normas exi- 
gidas pelo municipioe só serd 
permitida a entrada com 
apresentação do cartão de va- 
cinação que comprove esque- 
ma de imunização completa- 
do pelo menos 15 dias antes 
da data Quem não tiver as 
duas doses ou a dose única 
poderá apresentar teste nega- 
tivo para COVID-I9, feito no 
máximo 72 horas antes. Ain- 
da de acordo com a organiza- 
ção, na entrada haverá aferi- 
cão de temperatura e disponi- 
bilização de alcool em gel 
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Ceciua EMILAMA 

Bilu-um pequeno vira-lata caramelo, 
monta guarda ao lado da churrasqueira de 
seu dono o mecanico joão Ferreira. De 
olhos vidraidos e orelhas baixas, ele ativa O 
“modoolhar pidão” para tentar ganhar um 
pedaço de came, Mas O apelo ja não faz o 
mesmo efeito de antes Desde oinicio da 
pandemia o cachorro só descola algumas 
parcas tirinhas de muxiba, ou fica na vonta- 
de mesmo:Com o estrondoso aumento do 
produto nos acougues nos últimos dois 
anos, compartilhá-locom os pets tornou-se 
um luxo insustentável. “Sinto muito, meu 
amigo, mas essa linguicinha aqui não va 
sobrar para você não! brinca joão 

E Bilu estã longe de ser o único a ter pri 
vilêgios cortados. Os custos inflados — 
22,06%: só nos ultimos 12 meses, conforme 
o Índice NZfManal de Preços ao Consumidor 
Amplo 15. (PCÃ-15), medido pelo Instituto 

BRISRET 
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ECONOMIA 

O 'CHURRAS” EM DIAS DE VACAS 
| MAGRAS E INFLAÇÃO PESADA 

Com cortes somando alta acima de 140% desde 2019, o 'gosto' dos mineiros mudou: carne que 
era considerada de segunda ganhou apelidos em inglês e virou estrela em açougues e braseiros 

Hrasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) 
— reconfiguraram o tradicional churrasco 
emtodas as suaspontas, do consumidor 
caseigo à churrascaria a rúdizio, passando 
pelo acongueiro é o vendedor de espeti- 
nhos. Oúnico beneficiado é o pecuarista 

Ao lonço de outubro, a inflação chegou a 
dar uma trégua a turmá do “churras”. Após 
L6 meses consecutivos de alta os preços da 
carne tiveram ligeira queda de 031% A dl 
tima baixa havia sido registrada pelo IBGE 
em maio de 2020 /-1. 33%). A redução é asso- 
ciada pelos economistas à suspensão das 
exportações para a China O comércio foi 
interrompido em 4 de setembro, após-o 
Rrasil confinmardois casos atipicosde vaca 
louca em Minas Gerais e no Mato Grosso, 0 
que fez as vendas internacionais despenca: 
Tam 43% Com o alívio na demanda exter- 
na chinesa sobram mais mercadorias para 
o mercado Interno, oque, em tese, puxa os 
preços para haixa, 

O movimento da balança comercial, 
contudo, mal'e capaz de fazer cocepas 
no bolso do consumidor. Pesquisa di- 
vulgada pelo site Mercado Mineiro no 
dia 9, feita em 39 açougues de Belo Hor- 
izonte e região metropolitana, apontou 
discreta redução no valor cobrado pelos 
cortes, com destaque para-a alcatra (- 
141%), o acem  4-7&),a fraldinha (- 
565%) e à bisteca suína (357%). Os 
acréscimos acumulados pelas peças nos 
últimos dois anos, no entanto, passim 
de 140%. [Veja arte na página ao lado.) 

“Sem querer ser o estraga-prazeres das 
festas de fim de ano, preciso ponderar um 
outro fator: nada garante que essa tenden- 
cia de queda vá se manter Sea China resol- 
ver voltar à comprar do nosso mercado 
com o mesmo-apetite dos últimos dois 
anos O que é hastante plausível os preços 
voltarão a subir”, analisa o diretor do Mer- 
cado Mineiro, Feliciino Abreu. 

a 

| CHUCKEVEROLL | 

TECLA SAP 
DO AÇOUGUE 

Populormente conhecidos como 

D 

COPA-LOMBO DE PORCO 

Lo LT 

ph dad PETI BRERE 

Froncisco de Assis, do 

frigorífico Gomes & 

Silva, e os novos hits do 

braseiro: cortes ontes 

menos valorizados 

gonhorom grife poro 

chegar à mesa 

com estilo em 

tempos de crise 

A INFLAÇÃO DO CHURRASCO 
Por que o come está tão cora? 

DÓLAR ALTO | SHOULDERSTERE 

| SHORTRIES | 

“tome de segundo”, 

os cortes dionteiros do boi 

e do porco tornaram-se estrelas 

do churrasco do closse médio no crise. 

À mudança acompanha uma 

modernização na nomendotura. 

CONFIRA O NOVO VOCABULÁRIO! 

me 

fevolorização da moeda americana pressiona 
Ds custos de produção cgrópecuário, já que 
dólgrbaliza-o custo de boo porte dos insumos. 

ALTA DOS GRÃOS 
As exportações brosileiras de grãos, 

principalmente milho, que da bosedo ração 
onimal, disporsram. Com o dóbor alto, os 
produtores preferem exportar agbnsteter 
o mercado intetro, o que elevo cá preços. 

—— — — REHINA COMPRA TUDO 
Na pandemia, as exportações de carne bovina 
e sumo-poro q Chino baterom recorde, O pois 

astótico foi o destino de múis de 50% produção 
Erculeiras0:em 207/71, 0 oumento dao demanda 

chinesa provqca estosser do produto nó 
mércada interno, oumemtendo os preços. 

ACÉM COM 0550 

| FLATIRONSTEAR 

PALETA 

| CHURRASQUEIRO MUDA CORTE E RACHA A CONTA 
Para driblar os preços salgados e manter as 

churrasqueiras acesas, os amantes do charras- 
co têm recorrido às mais variadas táticas: “As- 
so Came quase todo fim de semana-sozinho 
Du acompanhado Na pandemia, não abando- 
nero costume-Mas como a came esta sendo 
vendida a peso de ouro, tive que fazer adapta- 
cões conta à mecânico João Ferreira; que mo- 
rano Bairro Céu Azul na Região de Venda No- 
va, em Belo Horizonte. À primeira delas foi ra- 
chara despesa dos “eventós com a familiie os 
antigos. João relata que ate pouco antes da 
pandemia de COVID-I9, fazia oco de gfe 
recer ele mesmo os cortes. Aos convidados pe- 
dia apenas que levassem as behidas Agora os 
participantes tambem precisam contribuir 

E «com alguns quilinhos de proteina. 
Os assados também ja não são os mesmos. 

Picanha, alcatra hife ancho é ateasinha prati- 
camente desápareceram dos espetos. “Antes, 

eufazia questão de ter ao menos uma peça 
mais nobre. Agora tivemos que baixara bola e 
usar a criatividade, Passamos a comer ôpções 
mais baratas, Como maçã de peito e soóbreco- 
xa de frango. Até o toucinho de harriga entrou 
na roda!” diz Ferreira. 

A tendência foi rapidamente detectada nos 
acougues-de classe média, onde à came de se- 
gunda — nome popular dado aos pedaços da 
banda dianteira do hote do porco: de qualidade 
considerada inferior — tornou-se musa do hra- 
seiro. Às peças suínas também gaftharam pres- 
Sigiono espeto "O toucinho de barriga, hoje. é 
mais procurado que 0 pernil pelos churrasquei- 
ros. E, acredite se quiser, o pessoal tem assado 
até figado bovino. Sabendo fazer, fica gostoso!” 
atesta Francisco de Assis, dono do frigorifico 
Comes e Silva, que fica no Bairro São Paulo, Re- 
gião Nordeste de BH 

De acordo com o empreendedor o novo car- 

dápio dó churrasco inclui ainda cortes como 
miclo de acem, fraldão, assado de tiras (fibras 
provenientes da costela dianteira do hoil e acém 
com osso A o dai jr à grelha acompanha 
mudanças na momenciatura, que. aparentemen- 
te para ganhar um tempero de sofisticação, fi- 
cou mais próxima do vocabulário dos “harbe- 
ques americanos. 

“O miolo de acem agente vende como chuck 
eve roll A maçã de peito-como brisket “A fraldi- 
nha &o skiri steak. O acêm com osso virou short 
ribs -A paleta mudou para fat iron steak A 
ideia e tirar das peças o estiama de carne de se- 
gunda Até porque, comoa geneticado gado me- 
lhorou- muito nos últimos anos, não faz sentido 
menosprezar os-cortes dianteiros, que estão 
muito mais macios e saborosos”, justifica Assis. 

No mercado hã 44 anos, O comerciante diz 
que, ad contrário do que os preços possam su- 
perir-seu negócio nunca viveu terpos de va- 

cas tão magras. "Desde o início de 2020, com a 
disparada dos preços, minha margem de lucro 
ficou bem estreita, pois eu não posso repassar 
todo o aumento da carne para o consumidor, 
senão ele some. Então ahsorvi boa parte do 
prejuizo. Outra medida para manieras portas 
abertas foi dispensar 60% dos funcionários”, 
conta oempresária. 

A Teinvenção do churrasco acabou contri- 
buindo para-a-coptinuidafie do frigorifico."Na 
fim dás contas, o fato de o constmidor terdesco- 
berto cortes altemativos me ajudou Algumas 
peças tradicionais do churrasco encareceram 
tanto, que-eu pareide comprar À picanha angus 
é um exemplo. O preco de custo dela hoje é de 
RS 120 Fitou impraticável. Claro que continuo 
vendendo pitanhas, mas só as do tipo É Elas tem 
um padrão de gordura inferior, mas são razoa- 
veis e eu consigo-manter no estoque e vender 
diz O açougueiro. 
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NO ESPETO 

| RODÍZIO E ESPETINHO SALGADOS 
Sentida pelos consumidores no churrasco caseiro, alta no custo da carne pesa também nos preços das 

churrascarias e até de ambulantes. Já o comércio se queixa de que a margem de lucro ficou mais magra 
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Ceciima EMILIAMA 

a churrascaria Farrôupilha uma das re- 
des mais tradicionais de Belo Horizon- 
te o gerente Vicente de Morais dizque a 
alta da carne não provecou mudanças 

no cardápio “Infelizmente não posso trabalhar 
com cortes de segunda, pois os clientes saem de 
cása justamente atras de proteinas nobres dife- 
rentes daquelas que consomem no diaadia. Mas 
Os preços do menu foram certamente afetados. 

Levantamento feito pelo Mercado Mineiro a 
pedido do Estado de Minas aponta que, de agos- 
to de 2020 a outubro de 2021 0 valormédio dos 
rodízios de Belo Horizonte aumentou de 
RS 74,02 para R$ 8655 nos dias úteis, variação de 
J0,4% Nos fins de semana: a média saltou de 
R$77,02 para R$ 954 acréscimo de 22,6% 

Embora significativa, a elevação segundo Vi 
cente de Morais, não reflete os custos reais de 
operacionalização do restaurante que adminis 
tra “Lucro mesmo, não tem nenhum Estamos 
trabalhando para não fechar as portas Inchisive. 
tivemos que fechar duas churrascarias da rede e 
transforma-las em restaurantes à la cífte para 
sepuraras pontas”. relata o administrador. 

Outro problema citado pelo pestor é a falta de 
certos córies no mercado, já que'Ds pecharistas 
têm preferido vender seus produtos para o 
cliente extermo, que paga em dotar a disponibi- 
lizá-los para 0 consumo interno. "Cupirn, pica- 
nha calcaira, por exemplo, são peças que dlém 
de carissimas, estão bem dificeis de encontrar, 
queixa-se Vicente, no ramo dos rodízios desde 
1977"Essa é à segunda pior crise que já vivi Mais 
brava que essa, só aquela que passamos no fim 
dos anos 1980, quando houve desabastecimen- 
to de came bovina no mercado. As pessoas ti- 
nham que dormir na fila do acougue para con- 
sepuircómprar, recorda-se O gerente 

Cortando na 
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O BO! SUMIU Tem churmasquinho de que”, per- 
gunta a reporter do Estado de Minas ao vendedor 
ambulante Nicanor Gomes de 67 anos instalado 
hã quase três decadas na Avenida Paraná, Centro 
da capital mineira. “Term de tudo, freguesia, so 
não temcarme de gato. O único gato aquisod eu! 
responde comerciante, bem-humorado. 

A resposta e parcialmente verdadeira Nicanor 
também não vende mais espetinhos de carne bo- 
vina. “Corte faz uns seis meses. O bofesta caris- 
simo só da dinheiro para quem cria Ficou dm 
possivel vender churrasco bovino à preço popu- 
lar Coraçãozinho-de frango também já não com- 
pensa” explica o autônomo, que cobrao preco 
único de R$ 6 por todos os itens do cardápio. 

Nos últimos 12 meses, 05 preços foram reajtis- 
tados duas vezes, passando de R$ 4 para os R$5.6 
atuais O repasse garante o vendedor foi minima 
Para não levar prejuizo, eu teria que cobrar ao me- 
nos R$ & Mas ai eu perderia toda a clientela frisa 

Para enxugar os custos. Nicanor fez uiras 
adaptações. O espetinho de pernil, antes feito 
com osuculento corte traseiro agora. é feito com 
o pernildianteiro, “Chamada paleta, peça mais 
em conta O de linguiça, agora, leva calabresa de 
sepunda Aasinha de frango fai substituida pela 
contracoxa. Mesmo assim, o ambulante diz que 
amarga queda de 50% no faturamento, na com- 
paração com o periodo anterior à pandemia 
“Não reclamo porque, hã até poucos mitses nem 
trabalãar eu podia, com as regras de isolamento 
social na cidade Com a Nexibilização, às pessoas 
voltam a circular no Centro e estão corapran- 
do novamente, mas ainda estão ressabiadas. 
Também estão com pouco dinheiro: Mas eu te- 
nho esperança de que a situação se nocmalize, 
torce o comerciante “O churrasquinho me deu 
casa, carro é muitas outras coisas que eu con- 
quistes na vida, Não é agora que ele vai me de- 
cepeionar, conclui. 

Nicanor Gomes, que 

come: o gerente | vende churrosquinho 

Vicente de Morais há quose três 

diz que a alto no décadas, cdmite que 

matéria-prima p boi fagiu do 
obrigou churrascaria cardápio: “Cortei far 

a fozerdieta nos uns seis meses. Estô 

margens de lucro corissimo” 
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ECONOMIA 

à EMPREENDEDORES 

Inflação alta e aumento da taxa de juros atingem em cheio 

as MPE brasileiras, que têm encontrado dificuldades para 

manter os negócios funcionando no cenário atual 

Malabarismo nas micro 
enas empresas 
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Quando a pandemia da CO- 
VID-19 deu uma trégua para o 
comércio, deixando os empreen- 
dedores abrirm suas portas e re- 
tornar as vendas presenciais, sur- 
giu um outro vilão: a inflação A 
alta dos juros causou um efeito 
cascata, que tem como alvo dire- 
toasmicrõe pequenas empresas 
brasileiras (MPE) Uma pesquisa 
realizada pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), em parceria 
com a Fundação Getulio Vargas 
(FGV) apontou o indice de conti- 
nulidade de 85% dos empreendi- 
mentos no Brasil, mesmo com o 
baque getado pela crise sanitária 
No entanto, os empreendedores 
têérn se sentido pressionados com 
os elevados preços das mercado 
rias, combustiveis e insumos. 
Lima parcela de 62% desse sep- 
mento tem feito malabarismo 
para manter os negócios diante 
do cenário atual. 

Pedro Ribeiro, de 21 anos, pro- 
prietário do Restaurante Córcu- 
ma Tempero Brasileiro, é um des- 
ses exemplos. Localizado em Vr 
cente Pires, região administrativa 
do Distrito Federal (DF) o em- 
preendimento tem dois andares, 
self-service diário, espaço para 
realização de eventos e, atual- 
mente oferece encomendas para 
ceia de Natal Pedro começou no 
ramo alimentício em outubro de 
2019 vendendo frango assado 
com guamições, viu uma oportu- 
nidadee abriu o restaurante em 
fevereiro de Z020, com investi- 
mento inicial de R$ 150 mil 

O problema foi que uma se- 
mana depois teve que fechar de- 
vido à pandemia “A minha situa- 

ção atual não estã das melhores. 
Precisei recorrer a linhas de cre- 
dito, primeiro peguei R$ 75 mile 
vendi uma casa, que usei para 
quitar as dividas que fiz para ini- 
ciar o restaurante Meu pai tarn- 
bém pegou linha de credito para 
dar uma puinada no negócio Ti- 
vemos amigos que forneceram 
uma certa quantia de dinheiro 
para nos ajudar, o que em muitos 
momentos foi importante”, re- 
lembrou o jovem 

Na avaliação de Valdir Olrvei- 
ra, diretor-superintendente do 
sebrae no DF, a situação é preo- 
cupante, pois os custos diários 
não abrem espaço para se rein- 
vestir na própria empresa — fun- 
damental para girar o negócio. 
“Se o credito não chegar nos 
mais necessitados, principal- 
mente pelas microempresas, & se 
não conseguirmos desonerar os 
pequenos negócios com isen- 
ções tributarias e desburocrati- 
zação para que eles reinvistam 
em seus negócios, sera mais difi- 
cil a recuperação”, alertou 

Outro motivo de reclamação 
frequente tem sido as despesas 
com gas e energia eletrica, segun- 
do a pesquisa: 77% das MPE ser 
tiram o impacto. Kendy, como é 
conhecido, é proprietário do sa- 
tão Kendy Coiffeur e relata que, à 
crise econômica provocada pela 
pandemia do novo coronavirus 
foi a pior que já enfrentou. Mas, 
no momento, o novo combate é 
com a conta de luz. Para o dono 
do salão, embora o resultado do 
início do mês seja proporcional 
ao uso dos instrumentos de tra- 
balho, o preco da energia dobrou. 
“Aalta impactou muito O salão 
de beleza consome muita ener- 
gia Temos ar-condicionado, seca- 
dor, lavatório, lavadora, secadora, 

além da duminação, que é mui 
ta”, justifica 

Sobre a alta dos preços de ma- 
térias-primas e insumos, O geren- 
te de Análise Econômica da Con- 
federação Nacional da Indústria 
(CNT, Marcelo Azevedo, avalioa 
que o pior já passou, mas que à 
recuperação ainda deve demorar. 
“Tanto à CNI como os empresá- 
rios já se frustraram muito por 
achar que essa melhora ia ser Fã 
pida e demorou mais do que o 
previsto, porque esses problemas 
vão se espalhando pela econo- 
mia então e preciso estar prepa- 
rado”, frisou. 

FIM DO ANO Normalmente, o 
fim-do ano é a época de mais fa- 
turamento para os empreende- 
dores em geral, por isso é tão es- 
perada. Mas, pela análise de Val- 
dir, em 2021, devido 20 cenario, 
ainda não será o suficiente para 
pe ita folego das MPEs "Se- 
gundo pesquisas, à pequena em- 
presa não suporta, em média, 
mais que 27 dias sem faturar. Fr 
caram meses. Estão praticimen- 
te todos quebrados. A solução en- 
contrada foi com credito, em que 
as pequenas empresas, que tive- 
ram acesso, se endividaram, pre- 
judicando ainda mais a sua capa- 
cidade de alavancagem neste 
memento: O fim do ano, infetiz- 
mente, estamos chegando nele 
com pouco ou nenhum folego 
para aproveitar o melhor mo- 
mento de faturamento 

Para dnkbilar a baixa, Oscar An- 
dré Frank, economista da Federa- 
ção das Indústrias do Estado do 
RioGrande do Sul (Fiergs) sugere 
que cs empreendedores preci- 
sam encontrar meios de aumen- 
tar a receita e reduzir custos: Pe- 
dro corsidera essa equação um 
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Tempo de iluminismo 
As finanças públicas estão na ordem dodia e 

vão continuar até o Congresso votar a lei orçamen- 
tária (LOA) de 2072, provavelmente no fim do aro, 
mas, apesar de muito calor na discussão, pode-se 
dizer desde ja que o resultado, qualquer que seja 
ele, será ruim para o desempenho da economia à 
dinâmica social e o futuro imediato. 

Boa parte do que o Congresso vem aprovando 
ou o governo decretando tera de ser revisada pela 
nova administração em 2023, soh pera de a situa- 
ção se tornar ingovernável, começando pela sua 
sustentação politica, a hase de repasses sem escru- 
tinio público, por ora suspensos pelo STF — as tais 
emendas de relatorou RP9, no jargão da LOA. 

Em tese, tanto fair Bolsonaro quanto c& parla- 
mentares que'o apoiam estão empenhados em 
aprovara emenda à Constituição que consagrarã o 
calote do grosso das dividas inapeláveis da União, 
conhecidas por precatórios. A PEC passou na Cã- 
mara e tramita agora no Senado 

Ela direciona parte do beiço dos R$ 89 bilhões 
de precatórios para aumentar o valor dos bônus 
do Bolsa-Família, renomeado de Auxílio Brasil. O 
número de famílias pobres assistidas também se- 
rá maior— 17 milhões a 20 milhões, acima dos 14 
milhões cobertos pelo BF e abaixo dos quase 30 
milhões remanescentes do auxílio emergencial, 
que acabou. 

Na conta da Instituição Fiscal Independente, ór- 
gão do Senado, o novo BF custará R$46,59 bilhões. |ã 
entre postergação de pagamento de precatórios 
(calote, na práticaje o recálculo do teto de gasto do 
orçamento juma medida constitucionalizada em 
2016) havera R$ 93 bilhões de “sobra” contábil As 
aspas são para realçar a ficção. 

Como à orçamento federal é deficitário hã vá- 
rios anos, todo gasto novo é pago com emissão de 
divida. Além disso, se é tudo pelo social, o que fa- 

zer com cexcedente fiscal desse casuismo, a peda- 
lada do bolsonarismo, que levou à cassação do 
mandato de Dilma Rousseff? 

CRF repaginado atende ao plano eleitoreiro de Bol- 
sonaro Parte do “resto”, algo como R$ 24 bilhões, des- 
tina-se a forrar as emendas do“orçamento secreto” pe- 
nido pela direção da Câmara e do Senado, além de do- 
brar para R$ 5 bilhões o fundo eleitoral dos partidos. 

Governo, deputados e agora senadores, muito 
embora parte deles não esteja disposta à bancar tal 
lammbança pelo valor de face, manipulam bilhões 
de reais no ocaso de seus mandatos sem nenhuma 
relação com um programa sustentado de cresci- 
mento. Salva-se so naco social 

Verdades desagradáveis 
Quatro observações desagradáveis se fazem ne- 

CESSNA S 

A primeira é que o Rolsa-Familia encorpado é 
medida meritória A fome voltou, hã relatos de des- 
maios de crianças em escolas públicas em vários 
estados devido à desnutrição Familias estão viver- 
do em tendas na rua em São Paulo Perderam a ren 
da imformal na pandemia, foram despejadas e são 
invisíveis às redes oficiais de amparo 

A segunda observação & que o poverno teve 
tempo para fazer melhor que as administrações 
passadas, assim como se preparar para o pos-par- 
demia, de modo que programas como o BF se tor- 
nassem excepcionais e não uma renda basica per- 
manente, como de fato são, se a economia cresce 
pouco e não cria empregos formais no ritmo ne- 
cessário 

A terceira é o descaso dos povernantes, dos 
parlamentares e de boa parte da chamada elite 

desafio, por isso ele iniciou uma 
consultoria particular que o aju- 
da semanalmente com questões 
administrativas, como estraté- 
gias de vendas e fluxo de caixa 

Alérn disso, o microempresa- 
rio tem feito adaptações na roti- 
na do restaurante, como a dis- 
pensa de fornecedor para adqui- 
rir produtos com menor preço, 
idas diárias ao supermercado e 
abrir mão de fazer estoque. “Ao 
analisar trabalhar sem fornece- 
dor e indo fazer compras direto 
nomercado o preço de cada pro- 
duto é melhor indo até o merca- 
do, E com a experiência vai co- 
nhecendo onde o preço estã me- 
lhor. Não estou fazendo estoque 
também, compro o que é mais 
necessário para o negócio funcio- 
nar bem. Todos os dias vou ao 
mercado Faço isso porque-os re- 
cursos financeiros-são limitados, 
então tenho que saber adminis- 

ANTÓNIO MACHADO 

trar. O restaurante & novo ha re- 
gião, fiz um investimento alto, 
com um local muito grande, gas- 
tos com funcionários, até eu ser 
reconhecido eu tive muitos gas- 
tos e pouco retorno. Estou com 
dificuldade por causa dos valores 
dos produtos em achar um preço 
pe eu consiga ter uma boa ver- 
a e não espante os meus clien- 

tes, concluiu. 
“A falta de produtos faz com 

que a demanda não seja plena- 
mente atendida Por sua vez, isso 
significa menos entrada de re- 
cursos. Por outro lado, quando 
existe uma pressão de custos, is- 
50 vai impactar negativamente 
às margens das empresas. que 
tendem à Teduzir o investimen- 
to em sie impactam a questão 
empregabicia, avaliou Frank. Pa- 
rag especialista, a previsão não e 
boa, ele acredita que à taxa de 
desemprego deva se manter ele- 

Setor de bares 

e restaurantes 

enfremto 

dificuldades de 

administrar o 

alta de preços de 

matéria-prima, 

combustiveis 

e insumos 

vada em 2022 Ainda como efei- 
toda pandemia, prevê que agora 
pessoas de fora do mercado de 
trabalho voltarão à procurar em- 
prego e isso continuará impac- 
tando nas taxas, que serão em- 
purradas para cima 

Kendi passou por essa situa- 
ção. Teve que utilizar um orça- 
mento reserva e, mesmo assim, 
recorreu a demissões e formas 
diferentes de contrato para man- 
ter O empreendimento funcio- 
nando A pente estã muito preo- 
cupada em voltar a trabalhar é o 
que a gente tem que fazer agora. 
Estamos com um fluxo maior de 
clientes, que estão mais confian- 
tese vacinados. Em vista de 2020, 
estamos vivendo um momento 
excelente. Com relação a 2019, 
nem tanto, comentou 

“Ecingéário sob supervisão da subeditor 
Ceni Figueizedo 

pensante e econômica com uma ação séria para 
introjetar o desenvolvimento como meio de eli- 
minar o deficit social ao longo do tempo: Politi- 
ca econômica sem efeitos sobre o bem-estar me- 
dio geral é como carro sem combustivel: não le- 
va a lugar nenhum 

A quarta observação é de espanto com a supres- 
são de tais assuntos da formulação executiva da 
economia e das ações parlamentares. Os lideres da 
coalizão governante, com Bolsonaro, só se têm de- 
dicado a bolar esquemas eleitorais à falta de atri- 
butos reais para mostrar. 

Coalhada azeda indigesta 
Este É o panorama das contas públicas à espe- 

ra do novo presidente em 2023 e de outra legisla- 
tura: uma coalhada azeda indipesta Mais que 
problemas na economia, o que necrosou no pais & 
o sistema de representação parlamentar por meio 
de partidos cujo maior fim é a captura de recur- 
sos públicos para interesses eleitorais, pessoais e 
de lobbies econômicos que os circundam nas ba- 
sesTegionais. 

Se antes governoe Parlamento se chantageavam 
mutuamente em torno das emendas que dão base à 
apropriação de verbas fiscais à revelia de um plano 
geral de investimento, hoje se aliam por conveniên- 
cia para impedir transparência, vedar a entrada de 
quem não fecha com eles e para erodir a única ins- 
tância que ousa lhes contestar —o STE Essa estrutu- 
ra política anacrônica é o que hã de mais grave 

Soa ingênuo pedir reformas como a administra- 
tiva, quando o que tem de mudar é a governança 
do Estado federal fonte dos privilégios da burocra- 
cia que 05 apologistas do governo pequeno preten- 
dem ferir. É querer enxugar gelo além de crimina- 

lizar o grosso do funcionalismo em funções essen- 
ciais, como saúde, educação é segurança. À refor- 
ma tributária, dissociada do custeio da maquina 
pública e dos repasses de renda aos grupos à mar- 
gemido mercado formal de trahalho, vira o que foi 
a proposta votada na Câmara-e em boa hora trava- 
da no Senado — remendos no IR sem lógica econô- 
mica nem equidade impositiva 

Amáe a boa noticia 
A ma noticia é que nada disso despontou até 

agora na retórica dos aspirantes a presidente da Re- 
pública que se dizem de terceira via, todos aplica- 
dos em se mostrar confiáveis 20 mundo das finan- 
cas. 

A indiferença com a estagnação econômica des- 
de a recessão de 2015-16 é perturbadora. Hã duas 
megatendências em curso- de um lado, a desindus- 
trialização em fase quase terminal aqui, de outro, o 
ritmo acelerado de transformações tecnológicas 
no mundo, como a do padrão de motor a combus- 
tão para elétrico. Sem adequação, põe-se em risco o 
setor automotivo, tal como perdemos tantos ou- 
tros, da eletrônica de consumo à informatica, con- 
vertidas em meras montadoras de peças. 

A hoa notícia é que Começa a se formar um gru- 
po de empresários dispostos a revitalizar O poten- 
cial econômico e social do pais, colaborando com 
iniciativas e ideias para promover educação de ha- 
see ensino profissionalizante com viés tecnológi- 
vo, lançar programas de produtividade, sobretudo 
de pequenas e médias empresas e, não menos rele- 
vante, buscar atrair as lideranças políticas para o 
proposito maior do desenvolvimento. 

O Brasil arrumado será à prenda mais cobiçada 
na praça global 
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BH tem alerta 

ógico até 

ici 

emitido pela 

Defesa Civil. 

Em novembro, 

duas regiões 

da cidade já 

enfrentam o 

dobro da 

média chuvosa 

prevista para o 

periodo 

Defesa Civil emitiu 
alerta para risco geo- 
lógico moderado em 
Belo Horizonte no 
fim de semana, em 

periodo que se estende até ama- 
nhã A temporada de chuvas que 
se iniciou na capital mineira se 
confirma mais rigorosa do que à 
passada Ja foram divulgados pe- 
o menos oito alertas, o dobro do 
total registrado na estação chu- 
vosa anterior, de outubro de 
2020 a março de 2021, quando se 
dispararam quatro alarmes em 
Seis MESES. 

Eles soam tora vez o volume 
de precipitação em até três dias 
ultrapassa 70 milimetros (mm). 
Isso implica risco de saturação 
elevada do solo, que pode resul- 
tar em desabamentos, desliza- 
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CLADASTOM ROTRILIZEE SEMA A PRESS 

Nos últimos semanas, copitol mineira vem registrondo precipitações acima do esperado, o que cousa soturoção elevado do solo 

mentos e desmoronamentos. 
Caso sejam observadas trirdas 

nas paredes, água empoçando nó 
quintal, portas e janelas emper- 
rando, rachaduras no solo e incli- 
nação de poste ou de árvore, a 
orientação das autoridades é pa- 
ra que seja acionada a Defesa Ci- 
vil pelo telefone 199 

Ainda na manhã de ontem, à 
Defesa Civil de Belo Horizonte in- 
dicava a possibilidade de panca- 
das fortes. com raios e rajadas de 
vento ocasionais. Segundo o Ins- 
tituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet), o fim de semana de tem- 
po instável em todas as regiões 
mineiras se dá em decorrência 
do avanço de um sistema Frontal 
sobre o Sudeste brasileiro. 

Em Belo Horizonte, de acordo 
com a serie histórica de dados do 
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Inmet, o mes de novembro mais 
chuvoso ocorreu no ano de 1981, 
com totalização de YRômm eo 
mais seco foi em 1967, com ape- 
nas 27, 2mm de precipitação. À 
média histórica e 28êmm 

Até a tarde de ontem, pelo 
menos duas regiões da capital 
haviam ultrapassado os níveis es- 
perados para à temporada: Bar- 
reiro. com 24lmm, cu seja, 
100,5% acima do previsto, e Oeste 
com 241 4mm (100,7%) 

Outras duas regiões bateram 
em mais de 8% o nivel que era 
estimado para o mes inteiro Ven 
da Nova acumula 237,6mm 
(99,154 enquanto a Leste já regis- 
tra 238, 6mm (95,5%). 

QUEDA DE ÁRVORE A incidência 
tem-se refletido diretamente na 

E 25/11/2021 

vegetação da cidade, Ontem, sol- 
dados do Corpo de Bombeiros ti- 
veram de fazer a poda de uma ár- 
vore- de grande porte na Rua dos 
Aimores entrea Avenida Getúlio 
Vargas e a Rua Maranhão, no 
Bairro Funcionários, Zona Leste 
Ela corria risco de queda. 

Parte das palhas chegou a se 
desprender caindo na rua, sem, 
no entanto, atingir nenhum vei- 
culo ou residencia Nas áreas dos 
bairros São Lucas, Serra e Funcio- 
nários têm ocorrido o problema 
com frequência, e podas deárvo- 
res têm sido necessárias. Na 
maioria dos casos, um besouro 
originado da Amazônia, conheci- 
do como metalico, por causa da 
coloração de sua casca, é aponta- 
do como o responsável pelo en- 
fraquecimento das raizes 
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ACUMULADO DE 
NOVEMBRO (mm) 

BARREIRO: 241 

(100,5%) 
CENTRO - SUL: 202,5 

(84,4%) 
LESTE: 238,6 

(99,5%) 
NERRDESTE: 21,8 

(88,3%) 

NORDESTE: 203 

(84,7%) 
NORTE: 200,6 

(83,7%) 
DESTE: 281,4 

(100,7% 
PERMPLULHA: 28,2 

(88,9%) 

VENDA NOVA: 237,6 

(99,1%) 

FONTE: DEFESA CRM DE GELO ECTRICCIARE 
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Religiosa, que tinha &H onos, foi 

uma referência na copitol mineira 

Frei Claudio, da 
Igreja do Carmo, 
morre por COVID 

Referência em Belo Horizonte, 
frei Claudio van Balen morreu on- 
ter, aos 82 anos, na capital minei- 
ra O religioso que atuava na Ipreja 
do Carmo, no bairro de mesmo no- 
me, na Região Centro-Sul Foi mais 
uma vitima da COVID-I9. Por esse 
motivo, não havera velório aberto 

Naturalde Wytgaand, cidade da 
Holanda, frei Claudio foi internado 
na quinta-feira no Hospital Vera 
Cruz, no Bairro Barro Preto, Centro- 
Sul de BHO religioso foi encami- 
ahado ao centro médico após gri- 
pe fortee dificuldades para respi- 
rar-Oestado de saúde piorou eele 
faleceu na tarde deontem 

Atuante não somente em BH 
como em todo o Brasil desde os 
anos 50, frei Claudio vinha so- 
frendo de Alzheimer e tinha difi- 
culdades em reconhecer pessoas, 
umdos sinais da doença Também 
escritor, foi eleito à personalidade 
belo-horizontina do ano de 1997 

Frei Gilvander Moreira, padre 
da Ordem dos Carmelitas e cole- 
ga de Claudio van Balen, afirma 
que o religioso parte, mas deixa 
um “legado imenso” “Aprendi 
muito com você, querido irmão. 
Perdemos apenas sua presença 
fisica. Você, frei Cláudio van Ba- 
ten, nos deixou um legado imen- 
so. Cuidaremos do seu legado. 
Que o Deus da vida mistério de 
infinito amor, console todos que 
sentem já sua falta fisica. Grati- 
dão eterna a você frei Cláudio”, 
escreveu, em nota 

Corgo de 8,7 tonelados de maconha foi dancobartu-em dis 

cominhões em rodovia próximo a Juiz de Foro 

TRAFICO 

PFR faz maior 
apreensão de 
drogas em Minas 

luas DeuMBMAOND 

4 Polícia Rodoviária Federal 
(PRE] ea Pobicia Civil de Minas Ge- 
rais. (PCMG) fizeram a maior 
apreensão de drogas de sua histo- 
ria no estado, no km 773 da BR- 
40, em Juiz de Fora, na Zona da 
Mata Foram 8,7 toneladas de ma- 
conha, avaliadas em R$ 18,8 mi- 
lhões. A quantidade era tão grin- 
de, que a pesagem sô terminou 
na metade da manhã de ontem 
Cinco homens e uma mulher 
com idades entre 23e 37 anos, to- 
ram presos. 

A droga estava em dois cami- 
nhões-baú, um carregado com 
carne de porco, onde estavam 
emmeioàcarga 5,5 toneladas de 
maconha. Na segunda, junto à 
carga de bebidas energéticas, 
mais 3 toneladas da droga, escon- 
didas em um comparimento se- 

creto dentro da carroceria 
Os caminhões foram parados 

pelos patrulheiros na tarde-de sex- 
tadeira, depois que os policiais sus- 
peitaram das placas dos veiculos. 
Numa verificação, constatou-se 
que ambas eram clonadas. Além 
dos caminhões, um carro que fazia 
a escolta foi também identificado 
cen 

A droga saiu do Paranã com 
destino a juiz de Fora. Se comer- 
cializada, poderia render aproxi- 
madamente R$ 14milhões a0s tra- 
ficantes Essa apreensão supera ou 
tra, de 5 toneladas, ocorrida em 
maio de 2020 em Montes Claros, 
noNorte de Minas. 

Segundo os patrulheiros, no 
veiculo estavam um homem e 
uma mulher, que se passaram por 
um casal, com o intuito de despis- 
tar o patrulhamento Em cada um 
dos caminhões havia dois homers. 



ms 

à À ma - à EL ' 

Dojaeei o tovalcanti uai ico dE 

O Atlético chegou aos 74 pontos 20 
derrotar o Juventude por Za O gols de 
Hulk em pênalti marcado pelo arbitro, 
que foi chamado pelo VAR e o outro 
em grande jogada de Reno, que limpou 
dois zagueiros e tocou para o artilheiro 
marcar e fazer seu 14º pol no Brasilei- 
são. Com o resultado, o Galo é pratica- 
mente campeão. Terça-feira, contra o 
Palmeiras, no Allianz Parque, O alvine- 
gro poderá levantar a taça. 

A chuva, que castigava BH, não era 
empecilho para o embalado Galo. Com 
30 segundos, Hulk já dava trabalho aos 
defensores. Com 1 minuto e meio, Ke- 
no fazilou da entrada da área, porcima 
do gol. Seria um presságio para uma 
goleada? O Juventude corria atrás de 
pelo menos um ponto. Corre desespe- 
radamente contra o rebaixamento. Za- 
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nicho tocou para Keno, que chutou fra- 
co e o goleiro Douglas segurou firme. 
Hulk fez grande jogada pela direita e 
cruzou para Cego Costa, que limpou o 
zagueiro e hateu pra fora. Belissima jo- 
gada! Era jogo de um time só. O Juven- 
tude quase não passava do meio-cam- 
po. Num contra-ataque..o Juventude 
quase marcou, quando Sorriso chutou 
cruzado ea hola passou raspando a tra- 
ve Hulk e Zaracho tabelaram e o argen- 
tino se io amar cn o gol Re- 
ver sentiu a coxa e deu vez a Nacho Fer- 
nandez O grande problema de jogado 
res veteranos é esse. Como o juventude 
pouco atacava, não justificava pôr ou- 
tro zagueiro. Cuca puxou Allán para a 
zaga OGaloerã 0 dono do jogo mas er- 
rava no último passe. Dessa forma, O 
primeiro tempo terminou 040. 

DoMiMEdl; 2 E E 

SE PERESPORTES 

JAECI CARVALHO 

COLUNA DO JAECI 

"OvEMABRADO Db E 2 Bora 
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O Galo já é o campeão brasileiro. A cautelosa torcida 
pode soltar o grito. É o time mais regular. 61476 
atleticanos cantaram, gritaram e proporcionaram o 
maior público da história do estádio após a reforma” 

ESTA COLUNA É PUBLICADA AOS DOMINGOS, SEGUNDAS, QUARTAS, QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS 

Hulk atropela e Galo pode confirmar o bi na terça 
No segundo tempo, o panorama 

não mudou. O Galo buscava o gol, mas 
não encontrava os espaços. Arriscava 
de form da área sem direção, como fi- 
zeram Keno e Allan. As bolas alcadas 
na area também não davam resultado. 
O juventude continuava em sua pro- 
posta de levar um pontinho para o Sul, 
chegando aos 40 pontos. Ainda que 
houvesse um empate, isso não afeta- 
ria o Galo em sua caminhada rumo ao 
titulo. Tria apenas adiar um pouco 
mais. Porém, havia muito tempo para 
o Atlético resolver a parada Nathan 
Silva arriscou de longe. A bola explo- 
diu no travessão de Douglas. Jair arris- 
cou em seguida Douglas não teve tra- 
balho. Arana foi entrando na área e 
chutou, cara a cara com Douglas, que 
fez excelente defesa O VAR chamou o 

arbitro Luiz Flávio de Oliveira, num 
possivel puxão do zagueiro do Juven- 
tude em Diego Costa. Sandro Meira 
Ricci comentarista de arbitragem, dis- 
se que não houve a penalidade, mas O 
arbitro marcou. Hulk bateu e fez Galo 
La O Lopo em seguida, Keno fez gran- 
de jogada pela esquerda, limpou dois 
zagueiros e tocou para Hulk fazer um 
golaço, por cobertura, chegando a 14 
gols.O Galo já & o campeão brasileiro. 
Acautelosa torcida pode soltar o grita 
É o time mais regular 51.476 atletica- 
nos cantaram, gritaram e proporcio- 
naram o maior público da história do 
estádio após a reforma, hatendo um 
recorde que era da torcida do Cruzeiro 
contra o Hamengo. O Galo está estabe- 
lecendo recordes e mais recordes, pois 
é atualmente o melhor time do Brasil, 

e na terça-feira podera ser o novo do- 
no do pais Vai pegaro Palmeiras reser- 
va e muito provavelmente chegará 
aos 77 pontos. "É campeão! 

Sul- Americana 
O Athletico sagrou-se bicampeão da 

Copa Sul-Americana ao derrotar o Red 
Bull Bragantino por 1 20, pol de Nikão, 
em jogo muito fraco, no Estádio Cente- 
nário em Montevidéu Em 2018, ele foi 
campeão em cima do Junior Barranqui- 
la O time paranaense agora vai decidir 
a Copa do Brasil contra o Atletico Mi- 
neiro, dias 12e 15 de dezembro. Sábado 
que vem, Flamengo e Palmeiras deci- 
dem a Copa Libertadores da América, 
também no Centenário. O clube que 
ganhar será tricampeão da competição. 

À um jogo do final de mais uma temporada frustrante, Cruzeiro programa o adeus para 
atletas como Rafael Sóbis e Cabral. Eles farão contra o Náutico seu último duelo pelo clube 

Festa, mas de despedida 
Em ritmo de despedida, o Cruzeiro 

se prépara para encarar o Nautico, no 
Mineirão, encerrando uma temporada 
frustrante, que sacramentou a perma- 
nência na Série E do Campeonato Bra- 
sileiro Inicialmente prevista para O 
próximo domingo, hã chance dea par- 
tida ser antecipada para o sibado ou a 
sexta-feira 

A mudança é recomendada diante 
da possibilidade de o Atlético, lider da 
Série A, vir a sercampeão brasileiro da 
Primeira Divisão no dia 28, contra O 
Fluminense Preventivamente, a Poli- 
cia Militar acha prudente mudar a da- 
ta do confronto da Raposa, que 50 
cumprirá tabela diante dos pernam- 
bucanos. O alyirrubro, assim como 05 
mineiros, tambem já não têm mais 
chances de acesso para a elite do fute- 
hol brasileiro. 

Livre do risco de rebaixamento para 
a Terceira Divisão, com. os 47 pontos al- 
cançados, as despedidas de Rafael Sóbis 
e Ariel Cabral serão às únicos atrativos 
para a torcida, que viveu um ano de de- 
cepções. lim terceiro motivo seria 
acompanhar, quem sabe, a busca do 
atacante Marcelo Moreno para acaharo 
ano como artilheiro do Cruzeiro.na 
temporada, posto ainda ocupado por 
Matheus Ta ae sa, agora no Atletico-GO, 
com sete pols em 27 partidas. 

Moreno. que balançou as redes seis 
vezes em 21 duelos, deve sero titular na 
vaga-de Thiago. que recebeu o terceiro 
cartão amarelo no empate por La L no 
Castelão, contra o Sampaio Corrêa A 
tendência é de que o boliviano perma- 
necça mais uma temporada no clube, 
com contrato até dezembro de 2022. 

FORMULA 1 

RECORDE O confronto será de despedi- 
da e festa para Sóhis e Cabral, jogadores 
identificados com o Cruzeiro, principal 
mente com as conquistas das Copas do 
Bras:l de 2017 e 2018. Cabral não terão 
contrato renovado e encerrará seis anos 
defendendo a camisa azul chegando 
agora aos MW) jogos. O argentino deixa- 

Na reta final, Hamilton 
dá sinal de reação 

O grid do primeiro GP do Catar da his- 
tória da Fórmula 1 terá Lewis Hamilton 
como pole position. Após a vitória emo- 
cionante em Interlagos na etapa passa- 
da o piloto da Mercedes fez o melhor 
tempo, com uma volta de IminZ0s827 
no Circuito Internacional de Losail, e vai 
largar em primeiro lugar hoje, acirrando 
na reta final a disputa pelo titulo com o 
lider, Max Verstappen. Faltam três pro- 
vas para o encerramento do calendário 

A corrida, com transmissão da Band, 
sera às 1h (horário de Brasília), mas jã 
noturna no fuso local O britânico não 
conquistava a pole desde o GP da Hun- 
gria, em aposto Terminar em primeiro 
com a Mercedes, contudo, não vai ser Fi- 
cil uma vez que Verstappen (3225 pon- 
tos) ficou com a segunda posição com 

sua Red Bull seguido por Valter Bottas, 
também companheiro do inglês (318,5). 

Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lan- 
do Norris, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, 
Esteban Coone Sebastian Vettel fecham 
as 1 primeiras colocações do grid Após 
brigas equilibradas noQ1e Q2 otop 10 
ficou sem Charles Leclerç e Daniel Ric- 
ciardo, que ocupam posições altas no 
ranking geral 

Para a infelicidade da Red Bull Sérgio 
Perez também ficou de fora Jão pole, 
Hamilton, foi consistente, com a segun 
da melhor volta na primeira bateria ea 
primeira melhor na segunda enquanto 
Verstappen liderou o Q1, mas terminou 
o QU em quarto lugar. 

Melhor que o rival holandês durante 
todo o fim de semana, Hamilton mante- 

rãa Toca com a marca de ser oaíleia não 
brasileiro com mais partidas-na história 
do clube. Ja Sóbis decidiu se aposentar 

Em busca de motivações para que o 
encerramento seja menos melancólico 
doque o esperado, talvez os jogadores 
comandados pelo técnico Vanderlei Lu- 
xemburgo tenham a última ambição 

Piloto inglês festejo a pole no Cotar: 

na brigo pelo título, ele largo co lodo 

do lider, Max Verstappen 

ve a consistência no Q3. Logo de cara, es- 
tabeleceu a marca de Imin21s262, antes 
de baixar para Imin20s827 Uma bandei- 

MERAMIRE Cl ABIGHE ERA PRESS - DEP DO 
é = 

de, ao menos, procurar entregar para a 
torcida uma pontuação superior à cama- 
panha de 2020, quando fez 49 pontos e 
terminowa Série E na 1º colocação. Se 
vencer o Timbu, a Raposa terminarã a 
Série E de 2021 com 5) pontos. 

Certeza mesmo é que, ao apito final 
do arbitro, o Cruzeiro entra em férias já 
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ra amarela acionada por Gasly nos últ- 
mos segundos, por causa de pneus fura 
dos, impediu que Bottas e Verstappen 
tentassem melhorar as marcas, o que j 
seria dificil de qualquer maneira. 

“É minha primeira vez correndo 

VALE O TÍTULO 
FEMININO 

Enero e Atletico decidem hoje o 
Compeonaio Mineiro Feminino. À 

pontida sero às Th, no Mineinão. Pelo 

SEgUNdO ONO CONSECUÊivo, DS NVOE se 
enfrentam pelo toço. No temporada 

possoda, meios poro 25 olregros 

Empúie levord cos pênaltis. À final 
ter mondo do Raposo, porter sido o 

time com q melhor companho no fase 

de grupos. Hi ingressos somente paio 

o torcido celeste, jo que os normos da 

Prefeituro de Belo Horizonte (PBH) 
não permitem torcedores visdontes. À 
porca prticio fed transmissao jo pelo site 

tutebol.muineiro-tv e pelos canais de 

Cruzeiro e Atletico nó YouTube. 

Cobrol é o estrangeiro que mais 
vestiu o comiso celeste: ele voi 
completar 200 partidos no último 
rodado da Segundona 

persando em 2022, mas com inúmeros 
problemas acomulados. O clube ainda 
negocia a renovação de contrato com 
Luxemburgo Este por sua vez, cobrou 
da diretoria resolução das pendências 
de pagamentos por contratações, que 
travaram a possibilidade de reforços 
por sanção imposta pela Fifa. 

aqui. Ontem, foi um dia muito dificil 
para nós, tive de me esforçar bastante, 
trabalhar bastante com os engenheiros, 
trabalhadores espetaculares, Fizerara 
mustanças que funcionaram, eeu agra- 
deco muito A última volta foi muito 
hoa, essa pista é maravilhosa”, celebrou 
Hamilton ao fim do treino "É um circui- 
to muito rápido e não é o circuito mais 
fácil de acompanhar os outros e, por- 
tanto, de ultrapassar”, acrescentou 

DESEQUILÍBRIO | Verstappen admitiu 
certo desequilibrio da escuderia “Eu 
acho que faltou um pouco de ritmo Tem 
sido um pouco mais dificil para nós Pe- 
Tez nem passou para o 03 isso demons- 
tra como não fomos bem”, comentou 
depois da classificação “É muita coisa no- 
va pra gente temos de pensar na largada 
e depois ver o que vai acontecer”. 

Verstappen-viu airada assim, um lado 
positivo; "Mas no fim pelo menos fica- 
mos em segundo” Mas não arriscou pro- 
jeções sobrea prova “E dificil prever o 
que vai acontecer porque nunca corre- 
mos aqui. 
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SUPERESPORTES 

Atlético emplaca 14º vitória seguida em casa e fica mais perto do título brasileiro. 
maior desde a reinauguração do Mineirão. Fla vence na caca do Galo 

. 

Torcida foi q 

Massa ensaia grito de ,as 

“CAMPE 
João Vitor Mapques 

Ogrito de"e campeão estã em 
talado ha quase Manos. Cautelo- 
so, o atleticano demorou a tiráto 
da garganta, apesar da larga van- 
tagemem relação aos adversários 
e da proximidade da sonhada 
conquista do Campeonato Brasi- 
leiro. Mas pela primeira vez ao 
longo da competição. uma hoa 
parte da torcida-se deu ao hixo de 
“anunciar” o bicampeonato. A ca- 
da jogo no Mineirão, é uma festa. 
Foi assim ontem: com show de 
Hulk, o Atlético venceu o Juventu- 
de por 2a 0, pela 35º rodada, e fr 
cou ainda mais perto do titulo. 

Alem disso, chegou ao seu 14º 
triunfo consecutivo como mar- 
dante. Nas arquihancadas, bateu o 
recorde de público desde a reinau- 
guração do estádio, em 2013, com 
61476 presentes, superando os 
6LOI7 da final da Copado Brasi de 
2017 entre Cruzeiro e Flamenpo. 

Com a vitória, o lider, Atlético, 
chega aos 74 pontos — contra bb do 
Hameneo que ontem bateyo Inter- 
nacional porZ a 1 Apora, na tesca- 
feira visita o Palmeiras no Allianz 
Parque, enquanto o nubro-negro 
encara o Gremio no Sul Seo Galo 
ganhar e os cariocas 20 menos em 
patarem, a taça pode-ser confirma- 
dacom triunfo sobre o Fluminense, 
domingo no Mineirão 

Ontem, parecia um treina- 
mento de ataque contra defesa 
Sob muita chuva, os donos da casa 
até tiveram boas oportunidades 
nos pes de Reno Diego Costa e 
Matias Zaracho, mas desperdiça- 
rara C'poleiro Douglas pouco pre- 
cisou fazer, assim como o compa- 
nheiro de posição. Everson quase 
não foi inconvodado pelo Juventu- 
de, que buscou um ou outro con- 
tragolpe, sem sucesso. 

Só um dos nove chutes do pri- 
meiro tempo encontrou a diseção 
do gol Diante de tanta dificulda- 
de para superar à marcação rival, 
o tecnico Cuca mandou o meia 
Nacho Fernândez a campo ainda 
no primeiro tempo-O argentino 
entrou no lugar do zagueiro Rever, 
tesionado. Com isso, o volante 
Allan passou a fazer dupla com 
Nathan Silva A arbitragem de Luiz 
Flávio de Oliveira (SP) foi alvo de 
protestos por parte dos atletica- 
nos. As reclamações se deveram 
especialmente a um lance:a bola 
desviou no braço do zagueiro Ra- 
fael Forster após um chute de Ke- 
nao, mas o pênalti não foi marcado. 
Eo0ad persistiu 

As dificuldades criativas do 
Atletico seguiram na retomada do 
segundo tempo Com o Juventude 
recuado, o cenário pouco se alte- 
ou Aos 18 minutos, a torcida co- 

meçoua dar sinais de impaciência 
Foi quando Nathan Silva arriscou 
de longe, acertou o travessão E rea- 
cendeu a arquibancada 

se não estava fácil com a bota 
rolando, foi em um lance de bola 
parada que o Atlético furou a re- 
tranca adversária Aos 25 minutos, 
em lance com conferência no VAR, 
o arbitro assinalou pênalti contes- 
tável em Diego Costa. Hulk, o artr 
Iheiro alvinegro deslocou o poleiro 
ecelebrou ol ad. 

Apenas seis minutos depois, o 
camisa 7 voltou balançar as redes. 
E foi um golaço Keno partiu em 
velocidade pela esquerda e serviu 
Hulk. Com extrema freza, o ata- 
cante limpou a marcação e chu- 
tou no ângulo. Na comemoração, 
a dupla repetiu o pesto de De Ro- 
naldinho Gaúcho: celebrando pei- 
toa peito o 14º gol do atacante, 
agora artilheiro do torneio. À par- 
tirdai, só festa da Massa Sem sus- 
tos, o Atlético sustentou à vanta- 
gem, comemorou outra vitória E 
ficou ainda mais perto do sonha- 
do título brasileiro 

E ARTILHEIRO E CUCA 
PEDEM CAUTELA 

Hulk exabipuo torcedor mas fez 
discurso ponderado “O grito estã 
engasgado, a gente sabe Falta pour 
co”; disse para em seguida acres- 
centar: "O que trouxe a gente até 
aqui foi à nossa humildade nosso 
trabalho Não somos melhores ou 
piores que ninguem Vai ser assim 
até o final Temos de manter nossa 
humildade para akcançar nosso ob- 
jetivo Que Deus ouça (a torcida) pa- 
ra que a pente conquiste o tido o 
quantoantes” declarou. 

O tecnico Cuca seguiu o mes- 
meo scnpt-“Ognito de campeão te- 
ve um pouco lda torcida) ainda 
não foi o Mineirão inteiro. Quem 
quer gritar, pode gritar É o que eu 
falo, eu não sou campeão ainda a 
pente não é campeão ainda Mes- 
ma coisa numa corrida de Fórrmu- 
la 1 Você estã na última volta e es- 
tá na frente, com uma distância 
boa Mas não acabou a corrida Vo- 
CÊ sÓ vai ser campeão quando der 
a bandeirada, atingir o numero de 
pontos que o segundo colocado 
nãdatinja Tornara que venha logo, 
gaia pente possa gritar campeão 

A RETA FINAL 

Fluminense” Cográ” 

Erpoontiio” Sontos* 
Grémio auétioo- GO 

“Em cmso 

O Athletico é bicompedo do Copo Sul-Americana. Com go! 

de Nikão (foto), os porongenses venceram o Bragantino 

porto Ono Estodio Centendro, em Montendeid, no 

Uruguai. É o primeiro time brosileiro o conquistar o 

competição duos vezes. O Furacão chegou so titulo com 

companho de 11 vitórias e duos derrotos. From 22 gols 
marcados e seis sofridos. No fase de grupos ovonçou no 

primeiro colocação do Grupo O, com 15 pontos. Nos 

oitovos de final, possou pelo Américo de Col. Nos quartos, 
superou o LDU No semifinal, venceu o Peforole, no 

decisão, boteu o nvoí do Brosil. 

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A 

FERREIRA 
4. SÃO PAULO 
15. ATLÉTICO - GO 

má 
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Briga direta 
para poder 
sonhar alto 

Juuamo Parva 

Epecin porn o EM 

Em busca do sonho de dispu- 
tar a Libertadores, o América terá 
duelo hoje com um oponente di- 
reto, enfrentando o Fluminense, 
às 17h, no-Maracanã. À partida 
pela 3? rodada do Brasileiro é vis- 
ta por todos no Lanna Drumond 
como fundamental para as pre- 
tensões do time mineira, pratica- 
mente garantido na Série A de 
2022, Segundo o Departamento 
de Matemática dá UFMG, o Coe- 
lho, com 45 pontos, tem apenas 
0,033% risco de ser rebaixado. 

Com o principal objetivo da 
temporada quase alcançado, o al 
viverde tenta agora se aproximar 
da vaga para sua primeira compe- 
tição intemacional À meta e a Li- 

bertadores, com chance maior pa- 
rãa Sul-Americana: Mas o tricolor, 
com cs mesmos 45, também estã 

mju[9/u/mW0 [2/3 
s0/33| 9/8 
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O Américo, de Alê, duelo com o 
Flu: equipes têm a mesma 
pontuação e disputam voga paro 
Sul-Americana ou Libertadores 

nesta luta A projeção do Coelho 
para Libertadores e de 12,5%, en- 
quantoa do adversário é de 16,1% 

O técnico Marquinhos dos 
Santos não tem problemas para a 
partida. Os desfalques por ques- 
tões médicas são 05 mesmos jahã 
algumas rodadas. O lateral-direi- 
to Eduardo, que faz tratamento 

| 2h Emérico x É 

| 20h 

abético 2 x O Juventude 
| trégmanona! 7x2 Homer 

| Fortolero 1 x O Polmestos 
Ersguréno 3 x O span 

| RR EO1x1 Coord 
| Chopecoense 1x 3 Demo 
] HOJE 

— Enemthions x Sanios 
-Fuminerse x AmênIO 

Bobo x Ciinbú 

| hão São Poa x Athletio- PR 

35º RODADA 

TERÇA-FEIRA [23/11] 
| 22h80.  Polmeiras x áttico 

Zhao  fuminense a intemocono 
o AMRS 
18h Sinos x Fortaleza 
FI Teor x Connihmina 

DA-FEIRA | 
| th Mtiótico- DO vu Bohio 

: FERA (30, 
| th Juseréude x Brogamiro 

LONE 

Urégmio x 5ã0 Poulo 

Ethletico - PR x Cuiobo 
É pom x Flamengo 

BONITOS: Hess Enbeto Lopes 65€) 
AENSIRNOE. Victor Hugo hmara dos Santos (PAS 
2 hdi Júnior do Sanira Miwsra (EE) 
TOR Elmo divas Resende Curha (60) pico 

de um tumor ósseo, € o atacante 
Berro, com inflamação na tibia 
esquerda, permanecem de fora 

Não hã também haixas por 
suspensão Contudo, a preocupa- 
cão para o duelo contra a Chape- 
coense, quarta-feira, no Indepen- 
dência, é grande. Isso porque o 
América tem vários atletas com 

o! 
ELF SRD ER REIRA VEM TUA PRESS 

ESTENTRNTES. Aim Ang Rlsairo (SP) e Megusl 
Eatasao Ribeiro da Cosia (5F) 
E. Paricias Bassols Pegado Cortar (SF) 
femrêo EaMéS Mariza, fateoa 4 Dani 
PÓNDCS. 61474 tarcadores 
ERÊ R$ 4.640.287,50 
FRÓNIEA ERES ES NÍTEA Faimeicas (1), 
Flamimansa (2), Bahia (1) 

dois cartões amarelos: Eduardo 
Bauermann, Ricardo Silva, Zé Vi 
tor, Eduardo, Marlon, Zé Ricardo, 
Ramon, Mauro Zárate, Ademir, 
Carlos Alberto e juninho Valoura. 

A surpresa da semana ficou 
par conta da lista de relacionados. 
Oatacante Rodolfo não viajou pa- 
ro Rio por opção do treinador. 
Reserva, ele costuma entrar no 
decorrer das partidas. Coinciden- 
cia ou não, Rodolfo perdeu o-gol 
que seria o da vitória contra o 
Atlético-GO, no Independencia, 
na quarta-feira, Odueloterminou 
empatado porla O 

VOLTAS Ja o técnico do Fluminen- 
se, Marcão, terá reforço no setor 

ofensivo O atacante Fred, que 
cumpriu suspensão na derrota pa- 
ro juventude (1 a 0) pela expul- 
são na vitória sobre o Palmeiras (2 
a 4), retorna, Otambém atacante 
Luiz Henriquese recuperou da so- 
brecarga muscular na coxa es- 
querda e deve ser opção no banco 
de reservas, com Caio Paulista 
mantido entre os titulares. Quem 
também volta de suspensão & o 
Samuel Xavier lateral-direito E no 
meio de campo, os meias Arias e 
Cazares disputam titularidade 
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INTERROGAÇÃO 

A escritora no Ginásio Pernambucano, durante o viagem que fer 00 Recife, em 1976 

Magiasa Pesoro 

m30 de dezembro de 2020, a pesquisado 
ra professora e escritora Teresa Montero 
foi ao Arquivo Nacional, no Rio de Janei- 
ro. Em decorrência da pandemia, a insti- 
tuição, na época, só realizava consultas re- 

motas. Foi aberta uma exceção por causa da especi- 
ficidade e urgência da pesquisa 

Naquele dia, Teresa teve contato com os AME 
mas de um registro de 45 anos atrás que ninguém 
sabia existir: uma entrevista concedida por Clarice 
Lispector (1920-1977) a Araken Távora, em dezen 
bro de 1976, de seu apartamento no Leme, para O 
programa “Os mágicos da TVE (arual TV Brasil). 

Lançado na última sexta-feira (19/11), "A 
procura da própria coisa. Uma biografia de Cla- 
rice Lispector” (Rocco, 768 páginas) é um livro 
sobre-duas mulheres: Clarice, a biografada, mas 
também Teresa, a biôgrafa A publicação culmi- 
na com uma trajetória de 31 anos dedicada à 
personagem. Autora de 57 anos, ela tinha 26 
quando começou a pesquisar Clarice. O traha- 
lho académico — dissertação e tese — a levou pa- 
raa literatura: o novo livro é o nono título que 
ela publica, como autora ou organizadora, em 
torno da escritora 

“À procura da própria coisa” nasce a partir de 
uma biografia anterior, “Eu sou uma pergunta” 
(1909, Rocco) — esta, por sua vez, surgiu do mestra- 
dode Teresa Há uma década esgotado, o titulo te- 
ria uma versão revista e ampliada er 2020 

No ano do centenário de nascimento da escrito- 
ra, a editora Rocco lançou 18 titulos em tomo de 
Clarice — novas edições dos livros dela, bem como 
sua correspondencia completa, "Todas as cartas, 
em que Teresa também trabalhou. As dificuldades 
impostas pela crise sanitária e o envolvimento com 
outros projetos em torno de Clarice a levarama 
adiar a nova biografia 

PESQUISAS O projeto, diga-se, se tornou outro de 
muito mais fôlego, graças ao faro da pesquisado- 
ra Além da série de descobertas feitas por Teresa 
que não constam da primeira biografia assinada 
por ela “A procura da própria coisa também pri- 
ma porum formato próprio, que foge da tradição 
do gênero. Traz quatro partes, que podem ser li- 
das de maneira independente. A autora reveren- 
cia o árduo trabalho dos pesquisadores (e das irs- 
tituições de guarda de acervos e arquivos) na pró- 
priacostura do livro 

“Não queria me repetir nem repetir o que os 
outros já falaram Interessa a mim e ão leitor o 

queainda não está dito”, comenta Teresa. Os an- 
tigos arquivos da TVE são um dos achados do no- 
vo titulo, talvez o maior. Até então, acreditava-se 
que a única entrevista televisiva da escritora ha- 
via sido em 1977 para Júlio Lerner, da TV Cultura 
— gravação que, a pedido dela, só foi ao ar depois 
de sua morte. 

A própria digitalização dos fotogramas traz 
uma história peculiar Teresa só conseguiu ter 
acesso ao material filmico, que transcreveu inte- 
gralmente no livro (é a entrevista que abre à phi- 
meira parte da obra "linerário de uma mulher 
escritora), porque teve a colaboração da direto 
ra pernambucana Taciana Oliveira, que lança em 

dezembro, durante a 16* edição do Festival de Ci- 
nema Latino-Americano de São Paulo, o docu- 
pentário A descoberta do mundo”. 
Os seis minutos do material recuperado joutro 

tanto se perdeu) estarão no filme, também um pro- 
jeto de muitos anos Iniciado em 2015, 0 documen- 
tário tem Teresa como coroteirista — ela começou 
como consultora e, no decorrer do tempo, assumiu 
uma função maior. 

“O material é realmente uma raridade, que so 
descobri porque tinha uma referência de um de- 
poimento dela em jornais da epoca. E guardei isto 
por cinco anos. É a primeira entrevista paraa TV 
que se conhece dela e, (até então), não havia nada 
filmado dentro de seu apartamento” 

POLÍCIA Outra novidade resultante das pesquisases 
tá no capítulo “Clarice Lispector fichada pela policia 
política: 1950 [973 A autora transcreveu, Jpsis fitte- 
ris 05 documentos. “Biografias anteriores (a dela pró- 
pria, como também as de Nádia Battela Gotligh e 
Benjamin Moser; trouxeram a questão da Clarice na 
epoca da ditadura Muito do material veio do que ela 
escreveu em crónicas, mais depoimentos de alguns 
amigos O que eu trouxe agora foi a fonte primária, 
que é o que defendo e com oque trabalho 

A partir dos dois documentos históricos, a auto- 
ra trabalha hipóteses sobre as razões que levaram 
policia a levantar a ficha da escritora. "Ser fichada 
no governo Cutra foi uma surpresa Mas, na epoca, 
havia um especial olhar sobre os judeus comunis- 
tas russos, e ela tinha naturalidade russa E uma hi 
potese sobre a ficha de 1950. Já sobre a do Arquivo 
Nacional da fase da ditadura também fiz a pergun- 
ta sobre o porquê daquele momento. É importan- 
te dizer que arquivos não preservam tudo e que es- 
sas-duas fichas não são certamente às únicas.” 

A pesquisa de Teresa a levou a caminhos pouco 
ortodoxos. O capítulo "Memórias de um caderno 
de telefones" foi criado a partir da caderneta que fi- 

RMDREA REESTREA DAVIS CAÇÃO 

Teresa Montero diz ter encerrado com o 

novo livro são dedicação 00 estudo da obra 

de Clarice Lispector, iniciado há 31 anos 

VCL SE EA PR LÃ ÃO 

gusta 
Civei, O novo 

restouronte do Vila do 

Serro, roi 25 sobúres 

mediterrâneos poro 

às mormanhos da 

hinos Cartas 

MET FAL IRA 

Clarice Lispector fotografado paro o revisto “Manchete”, entre 1960 e 1965 

Seditoro Fósjoro lanço no próximo dio 25/11 

o volume Lim secuto de Clonce Lispector: 

Ensaios criticos" (S76 póginos). Com 

organização dos professoras do USP Fidith 

Rosenboum e Ceuso Rios P-Possos, o litro 

vor 2d ensoros Sobre descrita, cssinados 

porescrdores e micos literónos. 

A publicoção & um desdobramento do 

Cologuio Infemogona!: Cem Anos de Clance 

Lispector, realizado no ono possodo por 

noroivo da faculdade de Fiosofio, Letros e 

Ciências Humanos do Linversidode de Soo 

Poulo, 2 livro sero vendido o R$ 89,90; 

De-book, 0 R$ 59,90 

CRÔNICAS 

A editora Relicário iniciou q prê-vendo de 

“A vertical dos emoções — As crônicos de 

Elorice Lispector”, de Georges Didi- 

Hubermor,cuio lonçamento está previsto 

poro o próximo dia 30/17. Filósofo e 

hustonodor do onte, o outor projenu 

conferências sobre os crônicos de Clarice 

Lispector no Universidade de Zurique, em 

2019, centro do ciclo dedicodo-o cuiores 

brasileiros organizado pelo professor 

Eduordo Jorge de Oliveira. “A venticol dos 

emoções" reúne essos conferêncios. 

O volume so! por É4 33/00 e esto O vendo 

no site do Relicório Edições. 

cou soha posse da sobrinha-neta de Clarice Nicole 
Algranti À partir deste material, Teresa discorre so- 
brea presença de pessoas próximas à autora — co- 
mo familiares, amigos e escritores — mas também 
apresenta curiosidades. Alem da célebre Nadir, a 
cartomante que inspirou a Madame Carlota de "A 
hora da estrela”, Clarice, pelo que o documento pes- 
soa! revela, cônsultou outras cinco videntes 

“OD que acho que consegui com este livro foi ter 
um olhar biográfico com diferentes pontos de vis- 
ta”, comenta Teresa. Às descobertas supracitadas es- 
tão na parte inicialdo livro "Itinerário de uma mu- 
[her escritora”. À segunda parte, “Vida-vida e vida 
literária" destaca a genealogia de Clarice. 

Um dos achados desta seção são dois ariigos de 
Patncia Galvão, a Pagu (1910-1962), sobre Clarice — 
foramescritos sob o pseudônimo de Mara Lobo. “O 
livro de Clarice é uma lição límpida, comovida, in- 
teligente, de como se pode amar a literatura” escre- 
ven | Mara Pagu sobre à coletânea de contos Laços 

de família” para o suplemento de“A Tribuna”, de 
Santos em 1960. 

OQolhar biográfico convencional, cronológico. da 
infancia até a morte, estã na terceira parte, “Eu sou 
uma pergunta”, que reedita o livro de Teresa de 
1959 com um importante acréscimo. O capitulo 

“Recife, 1976 é novo e recupera a única viagem da 
autora pela cidade de sua infancia Biografias ante- 
riores apenas delinearam brevemente a passapem 
de Clarice no ano anterior à sua morte. 

Foi também por meio de Taciana Oliveira que 
Tezesa chegou ao guia que esteve com Clarice 45 
anos atras. Hoje na casa dos 7D anos, Augusto Ferraz 
era um jovem poeta de 20 e poucos quando, em 
1974, fez contato com a escritora Viajou por três 
ocasiões ao Rio de janeiro e também se correspon- 
deu com ela-algumas missivas estão no livro "To- 
das as cartas 

“Ahora da estrela”, que acompanha a migrante 
nordestina Macabea no Rio de Janeiro, foi gestada 
neste periodo Por isto a viagem a Recife é conside- 
rada “fundamental” pela hiógrafa 

Sobre o romance, um dos titulos mais populares 
de Clarice Teresa faz uma correção histórica “Todo 
mundo diz que A hora da estrela” foio último livro de 
Clarice. Mas não: Foi 'Quase de verdade, para crian- 
ças. Resumo da história: Paulo Rocco fundou a edi- 
tora que leva seu sobrenome em 1975. Em 1977, Cla- 
ricelhe deu o livro infantil para publicar 

Na entrevista da TV Cultura ela fala que terminou 
de escrever a núvela (A hora da estrela | e que estava 
meio oca então tinha começado a escrever uma his- 
tória para crianças Ela disse isto em fevereiro de 1977 
emomeu em dezembro Fiquei perplexa quando me 
deiconta disto” conta Teresa “Quase de verdade” foi 
lançado postumamente, em 1978. 

Aquaria parte da obra dedica-se a mapear os ca- 
minhos de Clarice no Nordeste, em especial Per- 
nambuco e Alagoas, A caprichada edição de" pro- 
curada própria coisa” traz importante material ico- 
nográfico. Um caderno de fotos contêm L6 ima- 
gens — 13 delas são inéditas, como as que ilustram 
esta pagina 

Alem disto, é publicada pela primeira vez em li 
vro imagem da tela "Materia da coisa”, que Clarice 
pintou e com a qual presenteou sua comadre, a ar- 
tista plástica Marã Bonomi De pequena dimensão 
(33x24cm), é uma das primeiras telas pintadas por 
Clarice das 16 em que ela trabalhou, entre março e 

embro de 1975 
Com a sensação de missão cumprida Teresa afir- 

maque termina, com este livrão, sua obra em torno 
de Clarice "Dediquei a minha vida até o presente mo- 
mento a. el como uma missão mesmo, UM presen- 
te. Como pesquisadora, quero parar com esse livro. 
Deixo minhas pesquisas para aqueles que quiserem 
armpliaro material Acho que tem que haver uma re- 
novação nocampode Clarice pois sempre vemos as 
mesmas coisas de Clarice, o mito. Eu sou uma per- 
gunta' abriu um ciclo para mim Nunca pensei que 
uma editora iria me convidar para organizar obras 
em tomo de Clarice. E outras pessoas, mais jovens, 
podem trazer novas abordagens diz 

“À PROCURA DA 
PRÓPRIA COISA: 
UMA BIOGRAFIA 

DE CLARICE 

LISPECTOR” 

» Teresa Montero 

= Rocco (768 pis.) 
R$119,90 [Hvro] é 

R$59,90 (e- book) 
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O direito ao desejo 
A maior violência que alguêm pode 

sofrer é ser obrigado a calar verdades 
fundamentais sobre si próprio eseude 
sejo, privando-o do direito de manter à 
dignidade em sua posição no mundo 
que escolher. 

O preconceito é o principal motiva- 
dor desta opressão que ameaça a liber- 
dade das pessoas e que visa coibiro di- 
reito do outro atê mesmo fazer parte 
da sociedade, porque ele não se enqua- 
dra nos ideais morais impostos pela 
cultura Forte, não? 

A intolerância é nosso mal. Pois 
mesmo que o desejo não se enquadre 
aortopedia da nossa sociedade, ainda 
assim, qualquer sujeito, seja quem for 
e quais forem sua raça, gênero e cren- 
ça queiramos ou não, tem como seio 
a nossa sociedade. De todos, mesmo 
que desigualmente 

Não defendo aqui os fora da lei, fi- 
que registrado. Os perversos devem 
ser contidos. Por exemplo, os pedófi- 
los incuráveis, Os cinicos que preten- 
dem lesar à pátria alimentando a mi- 
sériae a pobreza, embora com facha- 
da legalizada por cargos e carteiri- 
nhas. Os assassinos e ladrões, trafi- 

HUOROSCOPO 

ÁRIES (21/3 0 20/4) 

cantes de mulheres. Os que enrique- 
cem com a guerra, a fome, o vício, a 
dor alheia A escória do mundo 

Me refiroao preconceito que embio- 
ra hoje seja mais controlado por instãn- 
cias de direitos humanos e legislações, 
ainda e mesmo assim permanece ativo. 
Ele oprime, condena, coage, constran- 
ge. O preconceito não acabou pela forca 
de lei, ele ficou latente e mais dissimu- 
lado. Diariamente vemos manifesta- 
cões de racismo, machismo, homofo- 
bia Pulsão de morte em vida 

O Brasil apresenta alto indice de as 
sassinato de mulheres. Elas ainda têm 
a carpa dupla ou tripla de trabalhar to- 
ra de casa, em casa e ter o cuidado dos 
filhos sob sua responsabilidade, caber- 
do aos homens apenas deixar parte de 
seu salário disponível. Isto hasta para a 
consciência do dever cumprido. 

Conquistamos o mercado de tra- 
balho, mas ainda é preciso fazer a re- 
volução dos homens, para que sejam 
solidários, e de fato dividam tarefas 
do lar, educação de filhos, cuidem de 
suas roupas e pertences: Muitos assu- 
miram posturas mais dignas, mas 
ainda são minoria 

DEM MED, 21 DE HOM 

MNPTURA 
REGINA TEIXEIRA DA COSTA 

+ EM DIA COM A PSICANÁLISE 

Nenhuma cota poderá acertar conta 
com os pretos que foram escravizados 
e uma vez libertados, jogados no mur- 
do sem a menor condição de competir 
no mercado agressivo de trabalho. 

Oscar Ouinoca 

Eram analfabetos, miseráveis e des pre- 
parados. Mesmo assim, vêm lutando e 
conquistando direitos cada vez mais 
claros e merecidos, embora ainda à 
grande maioria seja de classes menos 

CRUZADAS 

ne 

favorecidas E ainda são discriminados. 
E finalmente, para nunca nos esque- 

cermos da injusta condição humana, e 
que à Justiça é um conceito, um ideal 
desejado, mas não para-todos, portan- 
to, inalcançável. Somente seria verdade 
caso todos a abraçassem Impossivel 
plenitude da humanidade! 

Lembro os LGATA+ e de sua condi- 
ção. Dizimados nos anos 80 pelo virus 
HIV, enquanto nas igrejas sua sex ua- 
lidade fosse condenada à abstinência, 
assim como ao uso de preservativos, 
na clara intenção de condenar à mor- 
te os considerados abomináveis. Sexo 
so para procriar, até para os cristãos, 
e controlável? 

Embora Cristo pregasse o amor ao 
próximo, o perdão, a tolerância e o jul- 
gamento coubesse à Deus, puseram-se 
os homens a desejar sua morte e odia- 

los. Oeliavam não a eles propriamente, 
mas à ameaça que representavam co- 
mo representantes de um desejo que 
poderia ser despertado. Um “extra-se- 
xo”, fora da lógica binária, de uma esco- 
lha de genero não fel ao biológico 

Fato é que o desejo humano, seja 
qual for, até mesmo o de morte ao 
outro, ou o de quem simplesmente o 
assume apesar dos obstáculos e pre- 
conceitos, não é sempre fascinante e 
ainda misterioso? 

Dlereço ofeto se você desejo ofeto. Esse é o cominho 
seguro pára haver equilibra e que evito, também, que 
você exija algo que sua alma não está disposto o oferecer. 
Experimente iso, nem que sejo porá fazer um teste. 

TOURO (21/4 0 20/5) 
O contentamento não é uma forma de se comodo nó 
solrimento atual, mas de apróveitor o que esto do seu 
alcance e desfrutar de bons momentos no companhia des 
pessoas próximas. Contentomento é alegre, não iniste. 

GÊMEOS (21/5 o 20/6) 
Pensar muito não é O mesmo que pergor bem. 
Se você quiser ter minimo esclarecimento, porque é paro 
ão que exite o alo de pensor, suo olmo preciso se 
dedicor e exercior olé se tomer destra no ciência 
do pensar. 

CÂNCER (21/6 0 21/7) 
Sua luta há de ser o favor de seus sonhos e pela conguisto 
de suas pretensões, e nunco contra o que poreceno ser 
obstóculo nesse cominho. As oposições e resistências hão 
de ser meros efeitos colaterais. Nodo além. 

LEÃO (22/7 0 22/8) 
O regodijo que pode ser compartilhado com outros 
pessoas é, certamente, regonjo que se multiplica e lradio 
beneficios o muito mais pessõos, algumas qua você, 
provavelmente, nunca virá o conhecer. É o cominho. 

VIRGEM (23/8 q 22/9] 
A construção de relodonamentos afetivos não é algo que 
se conduo do dia pora à noite, nem muito menos algo 
que tenha uma fórmula que, oo aplico-lo, tudo se resolva. 
É algo que requer método & persistência. 
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LIBRA [23/95 a 22/10) 
O przer não há de ser considerado um huxo, mas o noto E e Ei 
dominante de todos 05 dias. Só que-suo alma não há de tabricação a 
pretender que o vido, com seus misterios, ocranie tudo de video 
paro lhe brindar com prozer. Esso há de ser suo luto. 

ESCORPIÃO (23/10 0 21/11) ão 
Ciúme nunca será próva de omor, pelo contrária. O dúme de Galvão 
É à provo de que não há amor sufiiente porá deolher os Bueno 
fotos alhejos e, oo contrário, à otituda de condenação é 
visto como mais oiraente do que o do perdão. 

SAGITÁRIO (22/11 0 21/12) 
Como demonstrar seu amor? Qualquer maneiro de 
demonstroção vole à pena, porém, O mais importante não 
É | expressão, mas que sua alma se desopegue do 
resultado. 50, sim, seria amor, uma pxpressõo 
desopegado. 

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) 
Moda hó mais importante do que o preservoção de um bom 
relacionamento, porque, sem um minéulo de referência, suo 
alma estaria perdido num oceano de sertoções individuais, 
desprovidos de contato com elguém. 

AQUÁRIO [21/10 19/2) 
É sobido que nenhum ser humano é uma dho Eotodo no 
ocegno do humanidade, pois estomos todos conectados por 
uma rede telepótico de sensações e pensamentos. Tenho 
tão em mente quondo precisar entender o que acontece. 

PEIXES (20/20 20/3) 
Entte complicor. Esto tudo no alcance de suo mão, mas os 
desejos, sempre teimosos, insistem em que você se lonce 
à oventuro de tentor conquistas 6 que não está co seu 
alcance. Seu regosio otuol reside no contentamento. 

Para jogur basta 
completar cado linha, 
coluna e quadrado 3x 3 
com números de 1a 9 
Não há nenhum tipo de 
matemática envolvida. 
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Filho de romenos nascido em São Paulo, Cristian Budu é “o pianisto brosileiro de maior expressão no atualidade”, na opinião do maestro Rodrigo Toffolo 

ao palco do Teatro 
c Palladium neste 

domingo (21/11),as1llhoa 
Orquestra Ouro Preto, regi 
da pelo maestro Rodrigo 

Toffolo, faz uma apresentação em ho- 
menagem à compositores brasileiros 
que fizeram e fazem história. por meio 
do piano. 

Dentro da programação da série Do- 
mingos Clássicos, oconcerto "Orquestra 
Ouro Preto e o piano brasileiro tera co- 
mo solista o petit Cristian Ruca Ele 
interpreta “O canto do Curupira”, com- 
posição inédita de André Mehmari 

Toftolo explica que a apresentação 
sera dividida em duas partes. “No pri- 
meiro momento. a trajetória do piano 
brasileiro será apresentada por meio-de 
três dos principais compositores do 
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Em um momento de certo conforto, 
com planos sendo desenhados e proje- 
tos caminhando a pleno vapor, fomos 
engolidos peia pandemia. Nos primei- 
ros dias de confinamento games LINE 

para os outros, preocupados com os 
produtos que venceriam dali a um mês, 
nem imaginamos o que estava por vir 

Começamos cedo aprendendo a 
criar cenários pessimistas, mais do 
que poderiamos prever, desenhar al- 
po catastrófico e criar um plano para 
aquilo, mesmo que sefa terrivel pen- 
Sar em tal situação. 

Fomos obrigados a tomar decisões 
delicadas em poucas horas, reuniões rá- 
pidase decisivas. Criamos planos de 
ação e discutimos cada passo, exausti- 
vamente. Encerramos atividades em 
muitas frentes, foi doloroso nos despe- 
dir daqueles planos e projetos, Ainda ti- 
nhamos dúvidas se era a decisão corre- 
ta, mas seguimos nossa estratégia e en- 

LEdor-com Br 

instrumento. Em concerto comentado 
pelo pianista Cristian Budu, serão exe 
cutadas as obras Valsa de esquina nº 5 
do compositor paulista Francisco Mig- 
none (1897-1986), Apanhei-te, cavaqui- 
nhor, de Emesto Nazareth (1863-1934 
e Impressões seresteiras e Festa no ser- 
tão, de Heitor Villa-Lobos (1857-1959) 

“Na segunda parte sera apresentada 
a lenda do folclore brasileiro, Curupira 
que ganha uma concepção orquestral 
inédita em 'O Canto do Curupira”, adian- 
ta o maestro Curupira é um protetor 
das florestas e da nossa riqueza natural 
que despista os caçadores.e os encanta 
como seu canto esilvo. para queeles se 
percame não destruam a natureza 

ENCOMENDA “Esse concerto foi enco- 
mendado por mim ao compositor e ar- 
anjador André Mehmari É uma rapso- 

dia para piano e orquestra de cordas, 

tendemos que sobreviver era O mais 
importante naquele momento O con- 
trote de danos tinha que ser rápido 
muitas negociações, prazos e acordos. 
mio nte, as coisas caminharam 

ms m e, Fapidamente, nos encontia- 
sentados, discutindo, tomando 
Es, criando listas, mas, desta VEZ. 

a abertura de um novo negócio 
A sensação de que eramos muito limi- 
tados impérava, e a dúvida era como 

Ei 5 rã (E , 
RR na 

feita de forma Quida solta e com uma 
narrativa livre”, diz Toffolo. 

do contar a história do piano, con- 
forme observa o maestro, a orquestra 
destacara ofato de que”o instrumento 
chegou aqui no inicio do século 20 e se 
popularizou bastante. Grande parte 
das casas tinha um piano, porque já fa- 
zia parte do costume brasileiro daque- 
le seculo tocar piano” 

De acordo com Tofiodo, o piano tem 
essa importância e uma identificação 
muito forte no Brasil, que tem grandes 
pianistãs como Ne elson Freire (1944- 
2021) entre tantos outros 

Sobre a escolha de Mehmari para 
compor a obra que terá hoje sua es- 
treia, o maestro comenta que o flumi- 
nense & “um dos jovens compositores 
EX ponenciais no Brasil ultimam ente 
Na avaliação de Toffolo, Cristian Budu 
“certamente é o pianista brasileiro de 

ão viamos as oportunidades incri- 
eis no mundo digital, com a tecnolo- 
Tia e 0 e-commerce 

As midias sociais, os unicornios de 
entrega, à velocidade com que se alas- 
trou a demanda por delivery. Desenha- 
mos um projeto focado em outro 
aprendizado muito importante, de que, 
às vezes, O sucesso está na simplicidade 

Optamos por levar um produto 
adaptado ao momento que viviamos, 

maior expressão na atualidade 
Omaestro diz que a apresentação de 

hoje demarca a importância da Or- 
questra Ouro Preto no cenário da m si- 
ca de concerto "Muita gente ve à Or- 
questra Ouro Preto nesse ramo da ver- 
satilidade, mas ela também tem uma 
longa história de excelên ia, e esse pro- 
grama versa muito por isso | 

Sobre o passeio pela “história do pia- 
no brasileiro”, o maestro julga que será 
“muito bonito ver e ouvir, prino pal- 
mente para aqueles que estiverem pre- 
sentes no Teatro do Sesc Palladium”. Em 
sua opinião, o público ficará “impressio- 
nado, não so com a nova saíra de com- 
posições brasileiras, corno essa de Andre 
Mehmari mas tambem com um pouco 
dessa história, que é muito profunda é 
que está dentro do que o músico brasi- 
leiro é na verdade 

Na primeira parte serão executadas 

com preços justos e atendimento mui- 
to cordial, oferecendo um pouco do 
acolhimento que às pessoas estavam 
acostumadas a receber quando visita- 
vam nossas casas. Somos um trio de só- 
cios, cada um com sua hagagem e expe- 
riência, mas todos focados em multipli- 
car essa proposta de uma autêntica pi- 
zza italiana para todos 

Os próximos capitulos trazem 
grandes desafios: cuidar de sas se 

A COLUNA MÁRIO FONTANA NÃO SERÁ PUBLICADA HOJE 

obras de Emesto Nazareth, Mignone & 
Villa-Lobos, "que tem de ser sempre vi- 
sitado e revisitado. A fonte esta ali” “O 
canto do Curupira”, que compõe a se- 
gunda parte do programa, agrada ao 
maestro tambêm por seu nome com 
referência ao folclore nacional 

É algo muto bacana, quando você 
tem Villa-Lobos, que fez'Impressões se- 
resteiras e A Valsa da dor; e Mignone, 
com as valsas Esquinas, termos"Ocan- 
to do Curupira E importante trazer a 
brasilidade também para o nome 
Acho importante apresentar isso para 
o público brasileiro estar dentro do 
nosso vernáculo. 

“DRQUESTRA DURO PRETO 
EO PIANO BRASILEIRO” 

Neste dúminço LH) 
E Poliodtarm (Br Ric de domeio 
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é vendo pelo te Sprrmpfo 

dy ih sé estro 

processos, crescer com qualidade e 

manter a filosofia da empresa viva Se- 

guimos atentos e prontos para nos 

adaptar novamente a esse mundo se 

abrindo aos poucos, o intuito é nos 

manter sempre presentes 

& “EU VOLTEI ASSIM”, SEÇÃO DE DOMINGO 

DESTA COLUNA, MOSTRA COMO 
PROFISSIONAIS DE DIVERSAS AREAS 
ENFRENTAM 05 DESAFIOS DA PANDENHA 
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E MÚSICA 
Com tempero latino e exaltação a brasilidade nas melodias, e a abordagem de questões 
espinhosas nas letras, o segundo álbum de Duda Brack consegue ser um mosaico coeso 

GUDHENE MABHANVDNECAÇçÃO 

eU ndo SBOLDE IELAT T Li) 

Demo COM A Proportão 

IE | LOM EOTISSO LiemoTei par | | 

ia a nm E" 

À Px DE Lo ELE aa PF 1] HE SE 

alram lá nl | TT; Õ tordirmmant T Pa 
PLRICANa io LILI Lite EMA PIA CATA Et) A 

ris DE o! 1] 5 no | ER ao Cu mm 
pi ntivro dridá Cu PL A É E | Le, 

Mil Í SP]; TT 3 À TE DE (1 T C TI ' mi =] 

á 
ntito, EM TMTtES estivesse tentando 

a id ma m aa a “FT Ajár FIEL 
RECLOE, CONTO drtsta E JOTOET O meu 

Om Im II E DrODIIO rabo HA A I DI] EMEA 

MDudo Brock, contorno e composto E Dudo Brock, contoro 2 compositora 

A cantora gaúcha Dudo Brock ocabo de lonçor “Caco de vidro”, seis onos depois de sua estreia em disco, com “É” 

NO MEU 
GuiLHERME AUGUSTO 

E dificil encontrar um único gêne- 
romusical para definir o album “Caco 
de vidro", da cantora e compositora 
Duda Brack, recém-lançado pelos se- 
los-Matogrosso e Alá Composto por 
11 faixas, otrabalho abarca estilos co- 
mo pagode baiano, cúmbia, folk, 
funk, rock e pop. 

No esforco de tentar definido, tal- 

foi muito intenso, ao mesmo tempo 
em que foi feito de uma forma muito 
despretensiosa. E aí a coisa foi acon- 
tecendo e eu não soube lidar muito 
bem com a proporção que tudo to- 
mos, eta explica, Por isso já existia 
uma certa cobrança de que lançasse 
algo novo Mas eu precisei amadure- 
cermuito em muitos aspectos, como 
artista 2 como mulher. 
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DO CAMINHO 
está presente na lista de compositores 
de “Caco de vidro. Deum lado, estão 
os contemporaneos Chico Chico (gue 
divide com Duda à autoria da música 
“Saida obrigatória |, Sandro Domelles 
tautor de "Esmigalhado”| e Bruna Ca- 
ram (autora de' Torna essa”). Do outro, 
está a cantora ecompositora Alzira E, o 
musico e produtor Itamar Assumpção 
(1949-2008) 2 0 músico, poeta e cantor 
cubano Silvio Rodriguez. 

“Desde 2018, o cerco foi fechan- 
do tanto: Eu estava extremamente 
incomodada. É como a Nina Simeo- 
ne disse: 'É dever do artista refletir 
o seu tempo. Infelizmente, esta- 
mos vivendo tempos extremamen- 
te obscuros. Como eu não vou falar 
sobre isso? Mas tentei abordar esse 
assunto de uma forms minima- 
mente leve. Queria que fosse vi- 
brante para que as pessoas fizessem 

vez seja possivel tratá-lo como um CONVIDADOS A construção do ál- BEETLE IDZ0 5€ CONECIOU É Da parceniaentre Algrae ltamar, uma ponte entre a reflexão e a li- 
disco de ritmos latino-americanos. bum começou a ganhar corpo de fato que entrea vente Duda Brack regravou “Man”, canção. berdade”, ela explica 
Ainda assim, essa definição parecein- em MS. Ele estava previsto para sair cio lançada hã 30 anos pela camtora e Para a cantora e compositora, a 
suficiente, e é ai que o própriotitulo  noinicio 2020, mas a pandemia obri- lava uma identificação compositora no. álbum CAmme” pandemia foium momento de ama- 
do trabalho (e tambem nome de uma gou Duda Brack a mudar vs planos. : (1991) Do repertório de Silvio Rodri- | durecimento, 20 mesmo tempo em 
das canções presentes nelejcomeçãa Isolada em casa, ela se aproveitou da Le pois disso, ele me guez, Duda pinçou Sugho con ser que foi'a gota dágua” para o pais. “E, 
fazer a a aro nbgnções tanto dela q chamou para lancar O nr au no disco ge V fis como artista, tive o privilégio de pa- 

“Eutenho um gosto musical mmui- seus pares, * chamou uma sente de ; res (1975). No Brasil amúsica ficou fa- rare pude continuar me comunican- 
to diverso" explica a artista queassi convidados para participar do registro QiSCO Pelo selo dele E eu mosa na voz de Milton Nascimento, | docom o meu público, marcando 

dept dr ra aim etribuio cor neo (SE enc ão  pesei Eme e pa 
mecei a trabalhar no meu disco tinha ra o grupo norte-americano Hypno- hamando-oe nara cantal bem colocadas na amálgama derit- disso Os nossos problemas come- 
acabado de voltar deuma viagemao tic Brass Ensemblee os músicos Elisio g mos e sonoridades de Cacode vidro. camrantes da pandemia. Com ela a 
México. Então [ui muito atravessa Freitas, Cuca Ferreira (saxofonista da em Lima das músicas pente perdeu muito o poder de ação 
da pela cultura delã Mas sempreou- banda Bixiga 70), Maycon Ananias e ESTILHAÇO Questionada sobre 2 e reação Mas os problemas já esta- 
vimuita música latino-americana ea Lucio Maia. mensagem que o trabalho carrega,  vamaf 
minha intenção era fazer um disco Mas a presença mais ilustre do tra- 99 Duda Brack o define como a “narrati- Criativamente, tambêm foi um 
carregado de brasilidade Devagareu balho é mesmo ado cantor Ney Ma- va do estilhaco'. Todofimdecicoêo momento fértil Alem de produzir e 
fu entendendo qual seriaocaminho  togrosso que canta na faixa "Ouro la- Duda Brack, contors é composhoro inicio de outro Para mim, issoéuma finalizar Caco de vidro, nos dias 
aser percorrido e, junto com o Ga- 
briel, eu fui descobrindo” 

A jornada de Duda até “Caco de vi 
dra” envolve um longo periodo sem 
lançar trabalhos solo Nascida em 
Porto Alegre e radicada no Rio de Ja- 
neiro, ela lançõo seu disco de estreia, 
“É em 2015. Noano seguinte, foiaco- 

ta”, música feita por Duda sob inspi- 
ração do livro “As veias abertas da 
América Latina” (1971), do escritor 
uruguaio Eduardo Galeano. 

“Quando ele [Ney Matoprosso[ co- 
nheceu o trabalho da Primavera nos 
Dentes a pente logo se conectou e viu 
que, entre a gente, rolava uma identifi- 

verdade muito forte, principalmente 
no sentido emocional Não tem-como 
construir algo novo se você opera atra- 
vês do passado Eu percebi que à gen 
te precisa quebrar essas engenharias 
de poder que estão aí impostas para 
abracaro novo Foi o que tentei explo- 
rar na narrativa desse trabalho Demo 

em casa Duda Brack conseguiu 
compor músicas para um terceiro 
disco, a ser lançado no futuro. “Eu já 
tenho o repertório fechado. Agora 
que entreguei esse, quero começar 
a trahalhar no próximo e lançá-lo 
quanto antes. Estou numa fase boa 
de produção, então quero aprovei- 

metida por uma crise de depressãoe cação Depois disso ele me chamou pa- rei para chegar nésse entendimento tar, elaconta 
cogitou desistir da carreiraartistica. A ra lançarodisco pelo selo dele ceu retri- Todo o processo desse disco foi como Antes disso, ela pretende cair na 
isso sormaram-se desilusões amoro- buioconvite chamando-ce para cantar se eu estivesse tentando morder o. estrada Por enquanto, os shows de 
sas e relações abusivas. 

Após participar de alguns projetos 
em banda, como a Primavera nos 

em-uma das músicas" ela conta 
“Ouro lata é uma música que -es- 

crevi pensando nele, A letra faz uma 

meu próprio rabo” 
No álbum, não são raros os momea- 

tos emque Duda discute abertamente 

lançamento estão anunciados para 
São Paulo. Mas. em breve, Duda Bra- 
ck pretende desbravar outras capitais, 

Dentes, que prestava tributo aos Se- .  cnitica a essa degradação ambiental questões feministas, como nocasoda incluindo Belo Horizonte. 
cos & Molhados, ela retomou, em que estamos vivendo. O BaianaSys- música "Macho rey”, composta por lan “Quando paro para pensar que pas- 
2018, a vontade de produzir um tra- tem queeuamo muito assinãapro-  “CACDDEVIDRO” Ramil e Juliana Cortes. Na letra estão sei quase dois anos sem subir num 
balho próprio: dução dessa faixa. Eles são uma das «De Duda Brock descritos padrões de comportamento | palco não sei como eu me aguentei 

“Fiquei muito tempo rehutando bandas contemporâneas que mais  tTímixos masculinos problemáticos Segundoa Preciso disso e estou muito feliz em 
em começar esse processo Precisava me interessam ” «Matogrosso/Má cantora e compositora tratardetemas verque as pessoas estão ansiosas por 
me organizar O meu primeiro disco O encontro de gerações também «Disponivel nos platoformas digitais como esse foi "inevitável. esse tipo de contato comaarte” 
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Resumo das novelas 
CORAÇÃO INDOMÁVEL 
SMA PALTANSA - TEM 

5 resumos dos copítilos são fornecidos pelos emissoras & estão sujedos q mudonços, conforme o processo de edição dos novelas. 
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NOS TEMPOS DO IMPERADOR | QUANTO MAIS VIDA, MELHOR! | UM LUGAR AO SOL 

Lora oceitose cosor com Mioteus. Noca 

confidenco o Dolvo que estô preocupodo 

coma neto. Ruth consegue o endereço do 

restaurante em que Túlio vo jentor com 

Rebeco, lang e Breno. Rebeca Bogra Túlio e 

Ruth discutindo. 

Alvaro oferece o Moricruz são ajudo paro pagar 

25 honorários do cdvogado Navarro. Carol diz o 

Lormeio que & que mos quer é provmrar 

Moricrur poro que elo poreço uma preso 

sebelde e fique no ceto de costigo. Momerur diz 

a Alvoro que elo matou Monsao. 

Cuilherme, Poulo, Neném e Flivio sa 

aposorem com umo forte turbulência no 

avião. Tino e Bianco assistem Do poi jogando 

bolo e ficam enimodos. Morcelo tento 

comencer Poulo a vender suo empresa para o 

mol Carmem. Neném lembro de Rose. 

Lobão tento corvencer Cobro, mos o titodor 

glirma que não participará do fraude. 

torceio mento seu restaurante sobse rodos 

Lucrêcia retomo sãos oulos no Ribolte. Dao 

se Tecupero e ofirma o Loel que venderdo 

compeonato contra Cpbra, 

obel e Gostõio portem paro umo viagem à 

Europa. Pior sugere o Dlores que Nébo pode 

ter provos contro Tongro. Sodano conto o Bgo 

que tomou à controle de Moto rosso e 

declorou quemo co Brosil, Augusto comento 

com teopoldino sobre Luisa SEGUNDA 

Doutor Ciuerro diz o Esther que Josa Antônio 

ficprd invofido por todo sua vido: Mocruz dizo 

Dtóvio que elo ii pmonte de Monsa, ele se 

nego o otreditor. No celo, Coral aproveito 
detroção de Maricruz, se levonto do come, 

pegoo fico ese corta. 

Guilherme, Poulo, Neném e Flônio fentom 

entender o que oconteceu com eles. Medio 

sente um mal-estar, e Jondiro e Betina o 

apoiam. ingrid se angusta com o notice do 

ocidente do mãe; e ninho tento ocolmo-im. 

Coro acusa Flávio pos muba. 

Tonico finge ajudar Pedro, que convoca esforços 
e investimentos no exército brosileiro. 

Leopoldina se fruestro por ter de odio suo 

viagem com Augusto. Luiso e Tereso decidem 
pro tréguo entre os duos, paro opodir Pedro e 

o Brosil 

Heiteguer convence Quitéria o viajar com ele 
paro o fio de Joneiro, Emesto cobra uma 

explicação de karina sobre suo cusência no 
encontro, Goel treino com Duca, que sente 

dores no pé. Quiero surpreende Cobro em sum 

lbjo. Emesto procuro Coel. 

Avany passo mal po ver Christian /Renoto, e 

Luna explico o tom que e rapoz é irmão 

gêmeo de Christian. Christion/Rencto pede 

paro visitar Romero. À diretoro do escola 

comisnãco o Noca e Golvo que elos não 
poderão mos oss=fir às autos: 

TERCA 

Meto sugere que todos pensem nos 

momentos felizes que fiverom com seus entes 

quendos., Os fomifgres veem no Tv que 

Luilherme, Poulo e Menem foram sesgoindos e 

sbrom com o noáício. Tino e Tegrão descobrem 

que suo femilio esti vio. 

O Doutor Euerro informo Josá Antônio que, 

Tomo consequêncio dos golpes que secebea, 

ficorã porolitico. José Antônio se oltero com o 

informação e diz o Esther que prefere morar, 

Mooeroporto, Anibal se esconde no trem de 

mienBsogem de um avido. 

Zovylo e Tonico se beijam, Tonico insíolo Zoylo mo 

cossino de Qannzinho. Pilor cado de Luisa, que 

sofre com o recuso de Dominique em vê-lo. 

Euebo tento conversar com Joylo, que ofasio o 

omigo. tupito peredião que Vitoria está 

apaixonado por Quinzinho. 

Chrstion/fenato fico impectodo como 

notícia de que é poi de luc e pede o More 

Fernendo paro comermsor melhor. ântes de 

conheces Luc, Christion/fenoto pede o Mona 

Fernoendo um tempo poro que Bárboro posso 

gerir o perda do fiho. 

Ernesto explico o Coel por que frocou Ds 

exame: de DNA. Pedro se desespero por nho 

conseguir inior com Égrino. Enhro estranho 

mue Hejdequer tenho frozido suo fomílio de 

Loiânio. Lobão recebe telefonemo da dinico 

onde Not estó mermado QUARTA 

Moro Femondo conto o Bárbaro que tem um 

feho. Lara olerto Moteus poro o situoção 

contábil da sopotono. Elenice convido 
Alípio paro'se hospedor em suo coso. 
Edrboro qceito o olerto de Elenice paro 

cuidar da vendo de seu imável. Nicola ligo 
paro Birbora. 

Neném obroço os filhos poro tentar se oinimar 
e imploro que Dsynido consigo um fme paro 

ele jopoé Guilhenme vol co encontro de Tigrão. 

Neném decide vender seis troféus e medolhos 
Juco oviso a Flávio que elo está sendo 

procurado pelo polícia. 

Lobão oriento Luiza visitor o clinsco psiquidimio 

e descobrir se Not esto vivo. Cobra pede o 

Quitério que go 05 instruções de Edgard. Goel 

poedito que conhece Qumtério, Começo o luto 

de Duro e Cobra. Lui reconhece Not no dinico. 

Clementino mando Hotasha embora de sum 

cos02 0 chomo de menficoso, pois não acredito 

que o quadro “Liberoção” foi obra de Aníbol 
Maricrur-conto o Ciro que não matos Alonso, 

mas pede quda paro parecer culpado e 
ser condenado. 

Emos nlarto Pedro sobre suo foto de 

tresmamento militor e pede oquda o Luko porá 

demo - bo do idea Tonico solista 00 

exército. Samuel contranto Zoylo. O plano de: 
Pilar e Diolbres dá certo, e Tonico desste de 
obrigor Nélio o ingressor no quero. QUINTA 

foro ofemo e Nunes que Fliro no é O 

coméssiro que esto no ocidente de ovido. 

Neném se culpo por Neddo ter perdido seu 

soldo. Aiorcelo questiono Cormem sobre o 

morte do marido de Enulo. Flóvio se disferço 

por contor no Pulp Action. 

| Mot chama por Lobão e Cermono explico o luiz 

| que o brodon perdeu o memória. Pedro 

Epresso 0 choverro e diz que konno esto preso 

nr opotamento Korino teme pelo veado de 

Loel Começo o úkimo round do luto entra 

Cao e Cobra 

Pilor mudo Luiso o recupere seu ânimo. Emos 

nviso-que o Conselho da Minisiros permitiu que 

Fedro fosse à quer como comandante em 

chefe. Borges fiz negócios escusos com Tonico. 

Lodo agro o emoção de Beisto, Lupito 

e Quinzinho 

Hotesho diz o Fronceso de quem evo o quadro 

que Monão vendeu e que não desconsora até 

secuperd-do. Útimio diz o Dons que depois do 

iuigomento de Maoncrua eles poderão voltar à 

fiho Dourado. Modoleno diz o Liz que EHlso não 

sabe que Afonso morreu. 

Edshora fica abalado quando 0 medo 

revela que uma novo gestoção é impossível, 

Sanbogo aviso o Christion/fenoto sobre O 

diognóstico imeversvel de Borboro e informo 

que q filha esto ndo em direção o Búnios 

Chrstion/Renoto solva Bárbaro. 
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Botsio decinro seu armor por Lúpito, Nebo Fino consegue sobrar Mundo, e o proximidade Chration/Renato agride Túlio. Bárbaro não 

=] revelo q Dolores que Tonico tem umenso com | dosdois incomodo Venda, Poulo sonho com peeito 05 explicações de Ouistion/Renato e 
E Mão há exibição aos sábados. Zaylo. Botisto tento fugir com Lupito, mos Heném e acordo assustada. Rose decide o viesto. Elenice conto o Teodoro que 
E Lota e Bernordinho prendem o bosão Priscoe | matricular Tigrão em um colégio público: Povo | Chestipn/Renoto não sabe que ficou estéril 

ma Hilário pedem que Vitório sejosunnovomõe, | e Neném veem os amigos no mo e os cjudom O | ganois que controiu coxumba quando 
e e Quinzinho se emociona. tugir dos vilões. criança. Santingo demite Chrstion/fenato. 
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2 RECORD tias Brosil que faz 08:00 Missa dominical 
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13:15 Cine maior NE A fon E verdo 07:30 SBT sports 10:30 Fórmula? 13:00 Manual pet dp 
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18:00 Conto comigo teen 16:45 Educação na TV: 05:00 Minos Cop. 13:30 Stock Car 14:00 Harmonia fin Esporte espetoculor 
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23.15 A fozendo t7:00 Polishop 1:00 Domingo legal 16:00 Compeonato Brasileiro 15:30 Comorote 21 W:35 Zig 209 orend 
23:30 A história do moior ao Sky 15:00 Eliana Sub-20 16:00 Mundo urbex 15:50 Futebol 

best-seller de todos 77:40 Te peguei 1:00 Roda o rodo 18:00 3º tempo 16:30 Minos do gente 18:05 Domingão com Huck 
os tempos 17:50 Sky 18:45 Sorteioda Tele Seno 20:00 Perrengue no Band T/,D00 Ploneto Termo 20:30 Fontústico 

DO:30 Chicago fire - Heráis | 78:00 Polishop 20:00 Programa Silvio Santos 22:D0 NBA — do vivo 18:00 Repórter Eco 23:25 Eomingo maior 
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Ds lurd | 78:40 Te peguei DO:4s Cinermode groco OU3o Show business 18:00 Hypershow 02:95 Coryjão 
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Diante da morte, protagonistas de “Quanto mais vida, 
pfr 

' melhor enfrentam o desafio de corrigir erros do passado 
e valorizar o que é realmente importante neste mundo 

HORA DE 

A segunda chance para tentar 
acertar o que deu errado. Essa É a 
premissa de “Quanto mais vida, 
melhor", novela das 19h da Glo- 
bo, que estreia nesta segunda-fei- 
ra (22/11). 

Na trama criada por Mauro Wil- 
son, com direção artistica de Allan 
Fiterman, o craque Neném (Vladi- 
mir Brichta), a empresária Paula 
(Giovanna Antonelhi), o cirurgião 

Guilherme (Mateus Solano) e a 
dançarina Flavia (Valentina Hersza- 
ge) reavaliam as próprias vidas, 
após um acidente de avião, com 
boas doses de comédia, drama e 
romance. Os quatro recebem o avi- 
so da Morte (A Maia): um deles 
perderá a vida dentro de um ano. 

“A nossa novela. é muito solar e a 
gente está imprimindo isso em 
cena. Nós estamos precisando des- 
sa energia. Paula tem várias facetas 
e todos vão se divertir com as loucu- 
ras de amor que ela vai fazer”, adian- 
ta Giovanna Antonelli 

Vivendo em universos diferentes, 
os protagonistas descobrirão que ti- 
nham uma ligação antes do acidente. 
Flávia estará desesperada por dinhei- 
rocaceitarão convite de Cora (Valer: 
tina Bandeira) para participar de um 
assalto. Exjogador da Seleção Brasi- 
leira, Neném quer retomar a carreira 

DIREITO “Com a morte próxima, os 
quatro tentam descobrir o que e im- 
portante, o que tem significado pa- 
ra eles. Todo mundo tem direito a 
uma segunda chance. Isso é Tico, va- 
lioso! Erros grosseiros devem ser re- 
pensados e castigados, mas a gente 
precisa ter direito a buscar o que, de 
fato, tem valor, afirma o ator Vladi- 
mir Brichia. 

Paula mantém a rivalidade com 
Carmem (julia Lemmertz), que a cul- 
pa pela morte do amor de sua vida, 
Celso Terrare (Candido Damm!). Ela 
se une à Marcelo (Bruno Cabrerizo), 

vice-presidente da Terrare Cosméti- 
cos, a fim de derrubar a inimiga. 

FOROS: CLORO REPRODUÇÃO 

Paula coloca o trabalho em pri- 
meiro lugar. Depois do acidente, cla 
se apaixonará por Neném 

“Quis criar um caminho em que 
todos os personagens tivessem uma 
história e não apenas participassem 
da trama de outra pessoa Esta é a 
ideia geral da novela: um folhetim 
sobre o que a vida nos traz de me- 
lhor, conta Mauro Wilson. 

Medico renomado, Guilherme é 
casado com a ex-modelo Rose (Bárha- 
ra Colenj e pai do adolescente Antônio 
Matheus Abreu). Após o acidente aé- 
reo, quer pôr um fim na crise do casa- 
mento e promete à mulher que sua 
clínica ganhará uma ala de atendi- 
mento público só para satisfazé-la No 
entanto, Rose ficara balançcada ao re- 
encontrar Neném, paixão do passado. 
Enquanto isso, o cardiologista se err 
volve com Flávia 
“Eumarelaçãodegatoe rato AFla- 

via tem um crush pelo Guilherme, 
homem mais velho e casado”, diz Va- 
lentina Herszage. (Estadão Conteúdo) 
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PERSONAGENS 

Neném (Vladimir Brichta) 
O ex- Ídolo do Flamengo e do 

Seleção Brasileiro tento retomar à 

carreiro no futebol. Problemas 
linonceiros o obrigaram a voltar o 

morar com o mãe, Neddo 

(Elizabeth Savala). Acidente oéreo 
foz sua trojetório cruzor com os 

vidos de Paulo Terráre (Ciovanno 

Antonelli), Guilherme Monteiro 
iMoteus Solano) e Flávio 

[Valentina Herszoge). 

Poulo Terrore 

(Giovanna Antonelli) 
Mudou-se de Goiás paro o Rio, foi 

secretário no ferrore Cosméticos e se 

cosou com à presidente do empreso, 

Celso (Cândido Domim). Com o 
morte dele, assume 6 coômando da 

Terrore e tem disputa ferrenho com 
Cormem (Julia Lemmertz).O desastre 
aéreo mudo suo vida. 

Guilherme Monteiro 

(Mateus Solano) 
Cirurgião renômodo, é rico, 

arrogante & vive uma crise no 
cosamento com a ex-modelo 

Rose (Bárbaro Colén). Mantém 

retoção distonte com o filho 

Antônio (Matheus Abreu). 
Acidente de avião mudo suo vido. 

Flávio (Valentina Herszoge) 
Criado pelo poi, Juco (Fabio 

Herford), não tolera a madrosto 

Odete (Luciano Paes). 
Donçorino de boote, entro em 

umo roubodo Go participar de 
um golpe com Cora (Valentina 

Bandeira). O desastre aéreo 
tombém mudo o vido dela. 

Carmem (Julia Lemmertz) 
Presidente do Wollinger 

Comésticos, sonha otobor 

com o império de Paulo, 

o quem culpa pelo morte do 
grande omor de sua vido, 

Celso Terrore. Vigia à 
rival obsessivamente. Mantém 

um coso com Morcelo 

(Bruno Cobrerizo). 

Rose (Bárbara Colen) 
Ex- modelo internacional, 

porou de trabalhar o 

pedido de Guilherme 
lago que engravidou. 
Tem vido de luxo 
graços do cosomento, 

mos esconde O amor 

mal resolvido por Neném. 
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| CARREIRAS 

Ao deixar a Globo depois de 25 anos de contrato e assinar com plataforma de streaming, 
atriz Camila Pitanga afirma que “uma separação pode ser feita com muito amor' 

ROMPIMENTO 
AMIGAVEL 

PAULO BEHOTE DE LILGAR 

Comilao Pitanga 

trabalhora como alriz 

e também cociadora 

de projetos para 

o serviço 

HBO Mox 

e saida da Globo após 25 anos, Camila Pitanga, de 44 anos, 
parte para uma nova etapa em sua carreira, iniciando par- 
ria coma HBO Max. “Lima separação pode ser feita com 

muito amor, muito cuidado, respeito, gratidão, para se ga- 
nhar um novo contorno de aliança, é nisso que estou apos- 

tando, diz, sobre sua saida da emissora carioca 
Na próxima quinta (25/11), a atriz podera ser vista na pele de 

Olga, na nova temporada de Aruanas, no Globoplay. Antes disso, 
nesta segunda (22/11), Camila Pitanga participará do Emmy In- 
termnacional, em Nova fork, como convidada da HBO. Nos Estados 

Unidos, deverá discutir com executivos da emissora projetos que 
pretende desenvolver nos próximos três anos, tempo de duração 
desse seu primeiro contrato após a saída da Globo. 

“VERDADES SECRETAS 2” 

Olho, tem of um luto de 25 onos, tempo em que 

estive totalmente conectado à Globo, 00 mesmo 

tempo, o que está se ingugurando não me impede 
de estor em flerte, em namoro, não só com Clo - 
bo, como com quolquer outro player. Eu me tomei 

ogoro ortisto do HBO e também cociodoro, e eles 
estão opostondo que eu posso exercer esses postos, 

Como será o trabalho? 
À princípio, será um controto de três onos. Esso 

parceria rezo que eu tenho, digamos, um cordá - 
pio de projetos vindos da HBO e que o gente es - 
tá aindo alinhando. Ao longo desse periodo, eu 
me torno artista do HBO, pora trabalhar otuaondo. 
Mas tenho também o desenvolvimento de três 
projetos que estou levando para eles. Estou mui - 
to empolgado. 

Como será essa função de produtora executivo? 
Em português, o produtora executiva é o pess00 
que executo o projeto no dio o dio, ida com orço- 
mento, mas em inglês é o que foz o Reese Whiters - 
poon ou o Nicole Kidman, por exemplo, São pes- 
5005 que diologam criotivamente, sejo oferecendo 

projetos, fazendo o costura com técnicos envolvidos 

ou agindo acompenhando o desenvolvimento do 
roteiro. É o trabalho de criação. Tenho projetos que 
vou apresentar para o HBO e outros que eles vão 
apresentar para mim. Agora, há ajustes estrotégi - 
cos q serem feitos, como com qual público o gente 
quer folor primeiro, que faixa etária, que tipo de 
projeto, se vamos fazer um drama biográfico ou 
umo dramédio. 

Você já pensava em partir poro o streoming? 
Acho que, de olguma maneira, já estovo traba - 

SEIS PERGUNTAS PARA... 

CAMILA PITANGA - arriz 

lhondo nesse sentido. Os processos que tenho 
gestodo tonto de tegtro quonto de cinema, estou 
folondo de “Pitanga” (documentário que ela di - 
rigiu junto com Beto Brant sobre seu poi) e de 
meus últimos espetóculos, em todos trabalho na 
parte criativa, sou produtora no sentido do vio- 
bilização de projetos, mos eu também sou crio- 
doro no sentido de estor orticulondo com dire- 
ção, elenco. É, mesmo no Globo, em muitos pro- 

jetos, hovia o didlogo direto com roteiristas, com 

diretores. Jd estovo nesse lugar de alguém que 
penso o que foz e não que foz o que simplesmen- 
te lhe apresentom. Naturalmente, eu venho co- 
minhando paro isso, 

Como estorá sua personagem na nova temporo- 
do de “Aruonas”? 
No primeiro temporada, a Olga era uma esfinge, 
aparedo de maneira muito pontual e costurando 05 
movimentos de perturbação dos oruanas. Ágora, q 
gente vol descobrir o perturboção da Olga, o que o 
move e qualé seu colcanhar de oquiles. Mos elo, cer- 
tomente, vol continuar no pé dos otivistos, o quete- 

ró um final de que eu gosto muito. À personagem 
tem uma riqueza muito maior. 

Como analisa o situação otual do cultura? 
Está muito complicado, é trógico o momento 

que estomos vivendo, Vou pargfrosegr meu co- 
lego Wogner Moura, que falou que a eleição de 
2018 foi muito pedagógico. Estamos folando de 
um profeto de destruição do pais. O povo brosi- 
leiro quer se ver retrotado. Estou confiante em 
que nos próximos eleições o gente posso fazer 
disso uma grande lição pora soirmos do terreno 
do ódio, do destruição, e seguir num cominho 
totalmente forjado no amor. (Agência Estado) 

DIVÓRCIO 
LITIGIOSO 

Foi o bafafá da semana no mundo ca TV. 
A Globo anunciou na quarta-feira passada 
que a atriz Camila Queiroz não vai mais fa- 
zer parte do elenco de “Verdades secretas 2, 
novela do Globoplay em que cla era a prota- 
gonista, no papel de Angel 

A atriz entrou em atrito com a emissora 
após a extensão das gravações, que deveri- 
am ter chegado ao fim no último dia 10 A 

Globo decidiu que o final seria gravado 
mesmo sem a personagem principal 

“Aatriz Camila Queiroz não faz mais parte 
do elenco de Verdades secretas 2, novela em 
exibição no Globoplay. Impactado pelos rigo- 
rosos protocolos adotados durante a pande- 
mia, O periodo de gravação da obra, previsto 
para terminar no último dia 10, teve que ser 
ampliado por sete dias , informou a Globo. 

“Para assinar a extensão de contrato ne- 
cessária à gravação das cenas finais da nove- 
la, Camila Queiroz quis determinar o desfe- 
cho da personagem Angel e exigiu um com- 
promisso formal de que faria parte de uma 
eventual terceira temporada da obra, além 
de outras demandas contratuais inaceita- 

veis (À AGlobo, então, decidiu concluir Ver- 

dades secretas 2 sem a participação da 
atriz”, diz a nota. 

A atriz também divulgou comunicado 
oficial. Afirma ter sido punida por se apro- 
ximar da Netflix. Ela e o marido, Klebber To- 
ledo, apresentam “Casamento às cegas, na 
plataforma. 

A atriz disse que o roteiro tomou rumo 
diferente daquele apresentado a ela na assi- 
natura do contrato e que o desfecho de sua 
personagem tornou-se outro. 

Camila divulgou a carta que escreveu pa- 
ra Angel, despedindo-se da personagem, e 
postou vídeos no Instagram pedindo aos fãs 
para não acreditar em “mentiras”, citando 
entre elas a alegação de que teria tentado 
mudar o final da novela. (Agência Estado) 
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Mario Seguso, que mostrou 
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olorida? Não importa, 

o que vale é celebrar e 

brindar a liberdade com 

muito conforto, leveza 

e alegria. Foi com esse 

espírito que a PatBo 

lançou uma coleção 

para agradar a 

qualquer pedida 
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E, 

Ouvir um jovem falar sobre 
seu primeiro mes de trabalho 
com tanto entusiasmo me fez 
lembrar de meus primeiros 
anos como professora. Logo que 
me formei no ensino médio, fui 
contratada para lecionar na pre- 
escola no mesmo local onde es- 
tudei desde o segundo ano do 
ersino fundamental 

Não que eu tivesse sido uma 
aluna exemplar em relação às 
notas e premiações mas ao lor- 
o de tantos anos as freiras aca- 
aram montando na prática um 

dossie completo do que eu seria 
capaz em muitos sentidos. Fi- 
queilã por cinco anos e me des- 
pedi para entrar para o jornal 
Estado de Minas, ao fim de meu 
segundo ano na faculdade de 
comunicação social 

Na época, final dos anos 1970 
início dos BO, faziamos obrigato- 

ESTADO DE MINAS & DomMisecc, 

MATAR MASCULINO 

PATRÍCIA ESPÍRITO SANTO 6 

COMPORTAMENTO 

Sempre intenso 

riamente um curso profissionali- 
zante concomitantemente com 
o ensino médio. Escolhi o magis- 
tério não por identidade ou voca- 
cão, mas porque foi a escolha da- 
quelas que eram minhas amigas 
inseparáveis. Às putras opções 
oferecidas pelo colégio eram 
análises clinicas e desenho ar- 
quiteiônico. Hã quem diga que 
nada & ao acaso. Fato é que mi- 
nha identificação com o magis- 
terio foi enorme, e certamente 
as outras passavam longe de 
qualquer vocação que um diaeu 
possa ter tido Identificação tem 
porária, eu diria, porque hoje o 
magistério como o que abracei 
está longe de ser novamente 
uma opção para mim. 

Era com muito entusiasmo 
que eu descia a ladeira para che- 
gar ao colégio no início da tarde e 
ao final subia de volta carregada 

Neon 

Arezzo apresenta sua coleção de alto-verão, intitulada Neon, 
trazendo modelos clássicos do verão com um toque moderno da 
nova paleta de cores de sandálias, papetes, mules, rasteiras e 
escarpins, que transitam entre tons citricos e inspiram momentos 
vibrantes e solares. As sandálias de salto acompanham as 
praias tendências no cenário global, pensadas para a mulher 
rasileira As mules se apresentam em elegante versão com salto 

bloco inspirado nos anos 2000, com muita estabilidade, Destaque 
para a sandália de bico quadrado com tiras finas coloridas e salto 
pino, que é novidade 

Harry Potter t 
Nova seleção de peças em parceria com a Warner Bros 
Consumer Products traz um toque de magia para dentro da 
cozinha A Le Creuset lançou a coleção Harry Potter”, em 
parceria com a Wamer Bros. Consumer Products. Em edição 
limitada, o mix encantado de peças em ferro fundido, 
cerâmica, utensílios e acessórios para a cozinha vem com 
design inspirado no mundo do bruxo São panelas, descanso 
decolher, chaleira, luvas e set de espátulas. 

de material. Na semana do Dia 
das Crianças e dos professores, 
inventava fantasias com material 
reciclado para eu vestir e muitas 
vezes elas limitavam mets movi- 
mentos: Mas minhas ideias ren- 
diam muitas risadas dos alunos, 
como foi o caso de quando me 
vesti com caixas de papelão fim- 
gindo ser um robá, ou uma robo- 
ta, como me chamaram, 

Nos professoras faziamos pe- 
ças de teatro, nas quais me cabia 
o papel mais espalhafatoso, co- 
mo o da Dona Baratinha ouo da 
bruxa ma na história "A bruxi- 
nha queera boa” Tenho um tora 
de voz alto, ensurdecedor quan- 
do quero, confesso, O que era 
ideal perante a gritaria por parte 
da plateia enlouquecida Gosta- 
va tanto da interação com as 

crianças que me encaixava em 
tudo que as divertisse. 

Pedras ft 

produtos ecofriendly e veganos. 

Batons es 
Tyes Saint Laurent 

Eeaute tróuxe ao Brasil 
os batons Rouge 
Valupte Shine com 
cores icómicas em uma 

textura sutil e cobertura 
média Com pigmentos 
brilhantes e 65% de sua 
fórmula composta por 
seis diferentes óleos 
essenciais e extrato-de 
romã, os batons 
proporcionam alto 
brilho, maciez, 
hidratação, conforto e 
suavidade. À coleção || 
vem em 10 tons 
vibrantes e reluzentes 

Em 2018 a administradora e entusiasta de 
litóterapia (estudo de pedras) Carolina Barros 
Schlumpt fundou a Kuarar, marca de home decor, 
essencialmente brasileira, focada em pedras, cristais 
e energia O nome vem do tupi-guarani e significa 
nascerdo sol unindo a energia que move a criação 
das peças e os detalhes únicos do solo brasileiro 
Com lifestyle diferenciado traduzido em peças de 

+ design de decoração, além das pedras a Ruarar usa 
1 materiais orgânicos e naturais, produzindo 
| 

| 

1 DE norEeEMaRS 

PAR A 

A mesma empolgação levei 
para o jornalismo, atuando em 
nutros papéis claro, menos es- 
candalosos, mas sempre inten- 
sos. Poder escolher profissões 
com as quais nos identificamos & 
um passo para o sucesso. Digo 
poder porque nem sempre é pos- 
siível e um passo porque nem 
sempre é garantido, 

Isso porque temos visto com 
tanta frequência jovens adultos 
pulando de curso em curso, de 
area em área, insatisfeitos e per- 
didos. Outros tempos, outras fa- 
cilidades e dificuldades, mas os 
mesmos dilemas. Como pano 
de fundo, há sempre a questão 
da educação familiar comple- 
mentada pela escola e principal 
mente pelas experiências de vi- 
da que nos são reservadas, nas 
quais costumam residir nossos 
maiores medos. 

INTEGRAL 
loga contra estresse (2) 

Continuamos aqui o texto de Daniela Mattos, 
instrutora de ioga e meditação, autora de alguns 
livros sobre o tema Hoje, entramos na segunda e 
última parte. 

“O queéa nova era, também chamada de Era de 
Aquário? A nova era é um processo a nivel global 
de elevação de consciência Para a astrotogia-e de- 
mais sabedorias milenares — o planeta passa por 
eras que duram aproximadamente 2 L60 amos, res- 
ponsáveis por desencadear mudanças sociais, cul- 
turais e espirituais que visam ao desenvolvimento 
humano Essts periodos, por sua vez, marcaram à 
ascensão e queda-de inúmeras civilizações que con- 
tnibuiram para o nosso nivel de consciência e ago- 
ra, estamos prestes a subir mais um degrau nessa 
estada da evolução. 

Essa atual virada de era —de Peixes para Aquario 
— marca o começo de profundas transformações da 
realidade na qual estamos acostumados Vamos 
dexar o desejo deter e pertenceraalgo' para vi- 
brar no sentimento de ser e existo”. Essa consciên- 

cia direciona o 
olhar para o coleti- 
vo, é promete um 
mundo com senso 
de igualdade e li- 
berdade 

Para evoluir para 
A essa Nova era, O 

aii ah ideal é descobrir co- 
Her so Ten mo ficar confortã- 

vel com o descon- 
fortável. Assim co- 

REL NCITIEMLO mo a passagem de 
Plutão. por dia 
córmio, que perdur 
até 2024, nos esti- 

mula a desapegar dos costumes que ainda julga- 
mos necessários, transformar essas estruturas e, 
assim, renascer para a nova consciência. A saida é 
trabalhar a mente e se conectar coma alma A ver- 
dade é que não conseguimos controlar o que estã 
fora, mas conseguimos controlar nos mesmos, 
Lima das alternativas para trabalhar a nossa saú- 
de mental a joga. 

Segundo Andre Palmini, neurologista e pesqui- 
sador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul 
(insCerl. “durante a meditação, o nosso cerebro desa- 
tiva as áreas ligadas ao estresse, ao controle, e per- 
mite-que à gente olhe para dentro da pente e isso 
term um efeito de relaxamento. Ele afirma que es- 
sas consequencias geradas poresses momentos de 
reflexão proporcionam melhora no sistema imu- 
nológico e são fonte de saúde fisica e mental Um 
exempio concreto de que a neurociência e a espiri- 
tualidade podem ser grandes aliadas 

A Kundalini loga, que também é conhecida como 
ioga da consciência, tem inilmeras meditações para 
receber a nova era, como a Meditação Kirtan Krya. 
Então, se abra para essa caminhada Presenciar essa 
transformação e um grande presente. Abrace o pro- 
cesso e vamos navegar juntos para onosso destino, 

CONTATOS 
FERA BEM-ESTAR — Hoje das 10h às 18h, acontece a Feira 
BermEstar com o melhorem terapias holisticas, florais, 
Hvvos, artesanatos, produtos naturak, massagem emui- 
tas outras coisas com preço solidário, com todos os pro- 
tocolos de segurança contra COMIDAS. É obrigatório o 
usode máscara Local: CEDHI, Rua Silveira, 101, Bairro Flo- 
resta Informações: (31/00888-2199 com Rafaela Maia 

TERAPIAS ENERGÉTICAS — Podem ser complementares aos 
tratamentos convencionais Atiam nos planos físico, 
enerpético e emocional Oferecem processos capazes 
de trazer mais consciência e possibilidades de mudan- 
cas em nossas vidas. Ajudam a eliminar crenças limi- 
tantes, restaurar padrões de autoestima, equilibrio 
energético, vitalidade, trazendo mais calma, alegria, 
saúdee berm-estar A terapeuta Alcea Romano atende 
comvarias técnicas, como Barras de Access, Reiki Usui, 
Mesa Radiônica da Unidade, Frequências de Luz Agen- 
damento: (31/99971-6552 

TERAPIAS HOUSICAS Renata Moon atende on-line e pre 
sercialmente e aplica diversos tipos de terapias. Leitura 
intuitiva de arquétipos, uma forma inovadora de leitura 
de cartas com o objetivo de identificar cada arquétipo 
para traduzir o momento pelo qualo ciente passa Fer- 
ramenta de autoconhecimento que visualiza bloqueios 
e soluções uer área da vida Reiki terapia de 
cura cia e fisica através do rejuitião 
e harmonização dos principais pontos de energia do 
corpo pela imposição das mãos. Cura através de man- 
dalas de velas que podem ser configuradas parediversos 
fins comoa saúde fisica mental e emocional co equili- 
brio energético Fogo sagrado, técnica terapéutica que 
tem o objetivo de reintegrar o corpo fisico emocional e 
energético, trazendo equilibrio através do resgate de 
energias que ficaram presas emdores e traumas Lestu- 
rade tarô Informações e asendamentos palotelefonee 
WihatsApp (31)98597-8885. 

TARÔ ERADIÔNICAS— 4 terapeuta Rose Ferraz esta atenderr 
do com tarô dos anjos, mesa radiônica, limpeza durica, 
abertura de caminhos e aconselhamentos Faz atendi- 
mentos or-line e presenciais. Informações e apersda- 
mentos: (31/57505-27 32 

MAPA DE ARQUÉTIPOS — Desermobido pela psicologa Lu- 
ciana Diniz, é um metodo de levantamento de poter- 
ciais. Focado em consciência estratégica utiliza a análise 
simbólica da astrologia, sem misticismos, mas com sin- 
eronismo conceito criado por CarlGustav jung OMapa 
de Arquetipos com foco vocacional responde à pergurr- 
ta“para oque eu sou necessário? São q sessões de 
até 1h30min Informações (31) 99047-4967 ou no ht- 
tps://linktres fucianadiniz psi 



COZINHA 
[TALIANA 

Embaixadores da autêntica 
cozinha da alia, em Minas 
Gerais, os restaurantes italianos. 

certificados com o selo 
Ospitadita Haliana, participar da 
Semana da Cozinha laliana no 
Mundo, que começa amanhã e 
vai até o dia 28. Nesse periodo, 
serão elaborados menus 
especiais evocando toda a 
tradição milenar da 
enogastronomia italiana em 
mais de 100 paises, 
simultaneamente. Em Minas 
Gerais, a Câmara de Comércio 
Italiana de Minas Gerais, em 
parceria com o consulado da 
Itália em Belo Horizonte, 
promove-diversos eventos 
presenciais eon-line. Entre as 
casas participantes estão o 
Anella, Barolio, Bottega Coppola 
(Montes Claros). Cantina Portale 
di Napoli (Camanducaia), 
Domenico, Est! Est Est 
Limoncello, Nonna Carmela O 
ltaliano, Osteria Mattiazzi e 
Tratoria Via Destra (Tiradentes 

CURSO 

A E2Mamy e a Aladas lançam 
curso de soft skills para apoiar 
mulheres que buscam liderar e 
alavancar suas carreiras Inédito 
e alinhado ao propósito das duas 
empresas, O curso Acesse 
seus poderes foca no 
desenvolvimento de habilidades 
sOciDemocionais como 
criatividade, foco, liderança. 
resiliência e nerworking, 
competências cada vez mais 
valorizadas no mercado de 
trabalho. As inscrições 
começam no dia25 

BH E UM OVO 

Sera nesta terça e quarta-feiras 
(23 e 24/11). no Novotel Savassi 
D evento gastronômico BH é um 
Ovo, que vai apresentar a 
movimentada e forte 
gastronomia da cidade, e 
discutirá questões relevantes, 
entre elas como serã a 
gastronomia pos-pandemia. À 
realização & do produtor cultural 
Marcelo Wanderley. Entre os 
chefs participantes estão 
Leonardo Paixão, Ricardo 
Castilho, Caio Soter, Flávio 
Trombino, Ivo Faria, Eduardo 
Avelar, Edson Pulati A entrada é 
gratuita com vagas limitadas. Os 
ingressos devem ser retirados no 
Sympla E em 1º de dezembro o 
“BH é um Ovo” termina com um 
jantar beneficente 
especialmente feito pelos chefs 
Leonardo Paixão, André 
Paganini. leo Faria, Guilherme 
Melo, Gui e Gabi 

LANCAMENTO 
LIVRO EM DOSE DUPLA 

Quem estara de volta a Belo 
Horizonte esta semana é Paulo 
Roberto Wikimann, mais 
conhecido como Bob Wildmann. 
Ex-tenista, treinador e professor, 
atualmente organiza torneios ao 
lado da mulher, Leila Abe Bob 
lança terça-feira, a partir das 16h, 
dois livros que acaba de escrever. 
O primeiro, Uma vida pelo 
tênis”, conta sua história no 
esporte: o segundo, fogue 
treine eempreenda no tênis. e 
técnico, com dicas para os 
amantes do esporte O encontro 
sera na Federação Mineira de 
Tênis, no Bairro Santa 
Lúcia, onde ele fará sua 
tarde de autógrafos. 

INFLAÇÃO 

A inflação chegou aos produtos 
de Natal nó bolso, nas prateleiras 
e aíe nos pequenos E 
tradicionais mimos de época 
Um dos mais afetados são as 
cestas natalinas, que, antes, 
vinham com muitas variedades 
de produtos (comes & hebes! e 
um certo clima de expectativa, 
muita alegria e tamanho 
variando conforme o folego 
financeiro do freguês. Para 
driblar esse último item 
inventaram, agora, a maleta de 
Natal - também feita de palha, 
mas muito menor que as cestas 
habituais e apenas com frugais 
cervejinhas dentro. Se der sorte, 
pode-se até achar uma 
garrafinha de vinho. 

ESTADO DE MINAS a DEM MEO. 

DiILCAÇÃO 

Es e E 

Janaina Barcelos 

EMPREENDEDORISMO 
EX-MISS VIRA EMPRESÁRIA 

A jornalista Janaina Barcelos foi Miss Minas Gerais em 2082 eficou em 
segundo lugar no Miss Brasil. Em 2018, foi Miss São Paulo Com toda a 
popularidade se tornou influencer. A mineira tem uma limitação 
visual, é portadora de retinose pigmentar, ese tornou embaixatriz do 
diagnóstico precoce de doenças degenerativas da visão Janaina 
resolveu unir as duas áreas nas quais atus e lançou uma coleção 
de oculos intitulada Tropicália, inspirada nas cores da vegetação 
tropical do Brasil As peças foram produzidas e registradas em 
Pernambuco trazendo conceitos de"brasilidades e enaliecendo 
as cores da vegetação tropical 

POR AÍ 
80 Memorial Vale apresenta hoje às 1h, oshowda cantora 
e multi-instrumentista Nath Rodrigues, dentro do projeto 
Memorial Instrumental, gravado exclusivamente para 
celebrar os I0anos-do museu 

& A ACriem, associação que reune os estilistas mineiros de 
primeira linha, promoveu (na sexta e sábado) o seu Coletivo, 
reunindo trabalhos de moda, design, gastronomia e 
muito mais no Labbing Cowork, no Alto de Santa Lucia 
Foi a primeira promoção da entidade, que é presidida 
pelo estilista Antonio Diniz. 

ALERIA 

No Brasil mais de 115 dos partos são de prematuros, o que coloca o 
pais em 10º igar com mais nascimentos pre-termo em mumeros 
absolutos. Os números chamam a atenção e especialistas reforçam a 
importância de Falar sobre o assunto. As causas mais comuns da 
prematuridade estão ligadas a fatores matemos, fetais ou placentários, 
que, segundo especialistas, nem sempre podem ser identificados 
precocemente 

SUSTENTABILIDADE 
NO AR 

Pela primeira vez, a American Airlines foi incluida no Íritice Don Jones 
de Sustentahilidade da América do Norte. O reconhecimento & uma 
prova do compromisso continuo-da companhia area com a excelência 
em questões ambientais, sociais e de governança (ESG) induindoa 
redução das emissões de carbono de sua operação, promoção da 
diversidade, equidade e inchisão, e fornecer divulgações ESG regulares e 
transparentes. A American é a única companhia aérea de passageiros à 
aparecer no Dow Jones Sustainahility North America Index 2021 (Dist), 
que engloba os lideres de sustentabilidade norte-americanos 
identificados pela S&P Global por meio da Avaliação de 
Sustentabilidade Corporativa 

Leilo Abe e Bob Wildmann 

1 DE HONEMEA EO 

EOERTRIO MASCULINO 

teminino emgual-com-s 
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AQUISIÇÃO 
NOVO NEGÓCIO 

A Estapar, maior empresa de 
estacionamentos do Brasil, 
assinou contrato para a compra 
da empresa Zul Digital, principal 
autotech da América Latina, que 
conta com mais de 2 milhões de 
usuários, Com isso ela se 
posiciona como a maior 
plataforma marketplace voltada 
parao motorista. À nova 
operação, ainda depende de 
condições precedentes além da 
aprovação a ser realizada na 
próxima assembleia peral da 
companhia Atualmente, 2 
companhia possui cerca de 3 
milhões de usuários 
cadastrados em sua base de 
dados e no último ano passou 
por muitas transformações 
visando a entrega de uma 
melhor experiência 20 
consumidor dentro de todos os 
ambientes e especialmente, no 
digital. A empresa passou de 
3,4% das receitas provindas da 
plataforma digital para 123%, 
ressaltando a busca pela 
evolução constante do negócio, 
Coma chegada da Zul Digital 
em seu portfólio a Estapar 
passa a oferecer facilidades 
como pagamento de IPVA, 
licenciamento e multas, alerta 
de rodizio com geolocalização, 
tap para pagamento de pedágio, 
CRLV digital, informações de 
valor de mercado para compra e 
versa de veiculos, seguro, entre 
DUÍPOS SETVIÇOS: 

FESTIVAL 
E CLUBE DO LIVRO 

Ofestival Internacional 
Novembro Digital exibirá 

a“ Mostra de realidade 
virtual entre 24 de 
novembro e 12 de 

dezembro, na Galeria 
Aquário do Palácio das 
Artes. À mosita ocorre 

pelo terceiro ano em 
parceria com a Fundação 
Clóvis Salgado Quem 
passar pela mostra 

poderá assistir a dois 
filmes." Meet Mortaza” é 

“Un bar aux Folies 
Berpre” Visitação de 

terça a sábado, das 9h30 
as 2 lh, caos domingos. 

das l7has 21h 

Dia 27, às 10h, oclube do 
livro Lire etSinspirer, da 
Aliança Francesa, recebe a 
participação especial da 
artista belga Joelle Sambi 
por ocasião do Mes da 
Consciência Negra O 
encontro conta, ainda 
com à participação de 
Karine Bassi artista de 

slam de BH É necessário 
se inscrever previamente. 
Oevento on-line conta 
“com tradução para O 

português. Inscrições no 
site //urirme/38G9g 

POSãO 
hAexposição Leandro 
Ertich — A tensão” estã 
fazendo sucesso no 
CCBE-BH e apesar de 

poder ser vista de forma 
individual algumas 

pessoas que fizeram a 
visita guiada garantiram 

que & muito tais 
interessante. Por isso, O 
CCBB Educativo oferece 

visitas mediadas 
temáticas tanto ao 

público em geral quanto 
para grupos agendados, 
de quarta a sepunda- 

feira às Ih às IRh com: 
versão em libras quinta- 
feira e sabado, às 18h. 

DUE. ZE 

ROBOS 

Para quem acha exagero os proprietários de pets tentarem humanizados, 
antratados como bebês mimados (e gerando bilhões em negócios para 
os espertos) chega a ser ridicula (e carissiral a nova onda que vem do 
lação É que, depois de inventarem oscachorrinhos-robós e bonecos- 
robós para quebrar a solidão de quem fica em casa soanho, agora os 
aponeses estão vendendo penduricalhos para esses bichinhos de lata Os 
primeiros deles são do vestuário, inchuindo agasalhos corno casaquinhos, 
gorros e vestidinhos delã emais. Tem até peças com assinatura famosa, 
ao custode mil dólares É de arrepiar ate pelo de gato 

FUTURO 
COM Es HIEÇÕES 
O inquietante noticiário sobre a nova onda de COVID na Europa não 
deixa dúvidas: mais dias, menos dias ela chega aqui também. Com 
sorte, depois das festasde fim de ano Com mais sorte ainda caso 
chegue com menos letalidade e, portanto atingindo menos o nosso 
cotidiano. A campanha da terceira dose, em curso no pais, também 
pode evitar a ida ao fundo do poço da economia —já com projeção 
bastante negativa É uma realidade dura, mas. segundo os especialistas, 
ainda teremos que conviver por longos anos com esse virus. Exipindo, 
no minimo, vacinação anual 

SPFW 
FRAGA POÉTICO 

Sempreecriativo e levando a moda além da moda Ronaldo Fraga e seu 
desfile-virtual para a atual edição da São Paulo Fashion Week se-superoti 
Nem é preciso falar da roupa, mas da iniciativa de buscar trabalhadores 
antigos do circuito fashion: e leva-los à passarela Caso do funcionário da 
Renaux (de 99 anos) que conta 84 anos de casa na tecelagem — mais 
longevo do mundo Registrado pelo Guiness Bock Nãoseria surpresaseo 
estilista mineiro tivesse o nome sugerido para a Academia Brasileira de 
Letras, já que eomestreda poesia costurada” No minimo, seria justo. 

* PALAVRA CANTADA 
NA ACADEMIA 

Depois do disse me disse em tomo da eleição da atriz Fernanda 
Montenegro para a Academia Brasileira de Letra a entidade 
elegeu o poeta e cantor Gilberto Gil para ocupar uma de suas 
cadeiras. Mais afinado com os propósitos da casa criada por 

É Machado de Assis ele definiu de forma bonita sua eleição 
| afirmando que era uma homenagem à “palavra cantada De 

fato, seus versos musicados revelam uma potência de 
verbalização incrível, adomados por uma melodia que marcou 
para sempre a nossa boa MPR Dai nãoter sido uma surpresa 

s sua eleição e nem a romaria de amigos ao seu apartamento em 
Copacabana (para onde se mudou há pouco tempo) para 

cumprimentar o novo imortal 

RR ALA RR PET, PR 

“Fátima e Aloir Couto 

ESCRITORA NOVA 
LANÇA LIVRO 

A grande novidade do mes de dezembro será sem dúvida o 
lançamento do livro “Travessia, entre luz e sombra”. A autora é 
Fátirna Diniz Couto, que faz um relato de seus problemas de saúde, 
em busca de auxiliar quem sofre de depressão A edição é da 
Berrvinda Editora e os autografos serão no dia 2. 

CHEF DE FOLO 
PROFISSÃO FEMININA 

Com as mulheres assumindo, cada vez mais, funções antes 
delegadas apenas aos homens, a mais nova profissão a ser invadida 
pelo poder feminino é o de assadora Trata-se de quem cuida das 
carnes especiais (leia-se grande porte) e tostados com técnicas 
especiais como novilhos, ovelhas, cabritos e outros animais, ao 
estilo gaúcho, fogo de chão ou rolete Tarefa pesada, que exipe 
muito conhecimento e que algumas profissionais já dominam 
bem. As mais disputadas estão no interior de São Paulo [como a 
Ellen Bastos) e já fazem a festa nas fazendas, sitios e condomínios no 
Sul e Sudoeste mineiro Em breve chegam aqui 

CINEMA 
INVASÃO DOS FASTFILMS 

A alta demanda por filmes nas plataformas de streaming esta 
criando à indústria do que os críticos do assunto chamam de 'fast- 
films. Traduzindo, são filmes feitos a toque de caixa, com 
orçamento razoavel, mas tratamento de direção, cenário, e roteiro 
apenas sofrível Ou seja, as histórias são bobinhas, o figurino não 
convence (parece saido de novela em canal classe Bj e a direção 
fraca Na verdade, muitos deles são produzidos em paisesonde não 
existe tradição cinematográfica — dai o fracasso, Resumo: o bom 
cinema continua nas telonas 

PAPAULO 
A VOLTA DA CLEMENTS RIBEIRO 

O mineiro Inácio Ribeiro (mais conhecido no circuito fashion daqui 
como Papaulo) voltou à cena londrina — depois de um periodo 
sabático de sete anos Famoso intemacionalmente pela sua. marca 
Clements Ribeiro, sediada na Inglaterra, retornou com lançamento 
da coleção knitwear verão 2022 — supercolorida As peças foram 
confeccionadas pela Bare, grife escocesa especializada em 
cashmere ha quase 150 anos e que inclusive, compõe o restrito 
circuito Metiers d Art da Chanel 
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Magma De Drums 

Como apoio do Serviço Bra- 
sileiro de Apoio às Micro e Pe- 
quenas Empresas (Sebrae), a as- 
sociação Artecer, em Paripuei- 
ra (AL), ha oito anos vem traba- 
Hhando ensinando a arte da ren- 
da singeleza a moradoras da re- 
gião. Toda tarde elas se reúnem 
no edifício da entidade, onde 
hã uma pequena loja, e traba- 
lham desenvolvendo peças de 
cama emesa e agora, saidas de 
praia, entre outros itens. 

Provavelmente originada de 
Portugal (a renda foi ensinada à 
jeane Valentim dos Santos, que 
dirige a associação, por sua avó, 
Luzinete, que, por sua vez, 
aprendeu com uma haha portu- 
guesa que chegou 20 Brasil de- 
pois da Primeira Guerra Mun- 
dial), a renda é feita com uma 
agulha, um palitoe linha Muito 
delicada, a renda empresta leve- 
z2'a jogos americanos e porta 
guardanapos. Pode ser matéria- 
primade saidas de praia golase 
palas de vestidos e blusas. 

As rendeiras, donas de casa 
que se reúnem diariamente pa- 
ra fazer renda e ensinar aquelas 
que não sabem ec querem 
aprender, contam que durante 
a pandemia as reuniões diárias 
serviram como uma espécie de 
terapia, uma vez que conversa- 
vamentre si é se apoixvam mu- 
tuarmente. 

PROJETO COM AS RENDEIRAS 
Com o objetivo de agregar valo- 
res de moda aos itens produzi- 

Muito delicada, a renda empresta levero a jogos emericonos e porto-guardonapos. Pode matéria-prima de soídos de proia, golos e polas de vestidos e blusas 

dos, gerando melhor renda e be- TDAR VER ERA AIN 
neficiando a comunidade, o Sin- ti É Desen 
dicato do Vestuário de Alagoas VIDAS 
(Sindivest|, em parceria com o 
Sebrae e o apoio da Federação Cicero Rodrigues, hótinco anos 
das Indústrias de Alagoas e do moradora do região, hoje 
Serviço Nacional de Aprendiza- instrutora de rendo “ngeleza, 
gem Industrial (Senai) está ofe- conto que graços à sendo driblou 
recendo aulas gratuitas de cos- uma depressão. “Longe de minha 
tura e modelagem para essas família, sô com meu mando e 
rermleiras da associação Artecer. filhos, ih dep 

segundo o presidente do Sin- Busquei um e 
ARE ra Acioli as mu- oprendi o fazer 0 Singebezo, * conto. 
lheres da região trabalham co- Segundo Cicera, quando ficou 

ocomado se recuperando de umo mo marisqueiras, mas.de março 
a novembro, na haixa dos ma- 
riscos, não contam com ne- 
nhum subsídio "Desenvolve 
mos o projeto ensinando não 
apenas a fazer renda, mas tam- 
bem costura. A ideia é o Sindi- 
vest comprar à produção para 
servir de estoque na loja É um 
trabalho conjunto entre nós, a 
Federação das Indústrias de Ala- 
goas, oSemaieo Sebrae” explica 

Drurgio, aproveitou e fez um 
estoque de peços de sendo. Foi 
quando possou o vender e ganhar 
seu próprio dinheiro, percebendo 
que podio serindependente 
financeiramente. “Gostaria que 
todos 05 mulheres oqui de 
Ponpueiro acreditossem no renda, 

mas muitos ainda não acreditam.” 
Venho à noite trabalhor oqui e isso 
tem me cuehodo muito, indusive 
na cioção dos mess filhos. Já não 

D EXEDULIVO. tenho vontade de me mudar e 

A partir do curso, a proposta quero me estruturar & que o 
é uma revitalização no espaço Artecer cesco. Sempre tive O 
daloja Estãooferecendo treina- sonho de trobalhor com moda; 
mento, com 15 máquinas em podemos oplicor sendo em linho, 

comodato, para que possam tra- popeline e outros tecidos”, explico. 
balhar. Por enquanto há aproxi- Mostra a saido de proio que fez 
madamente 10 mulheres que paro tm turista, que replicou 
estão fazendo os cursos, mas a revi lag 

Re e Já o adolescente Rayone Lais Rosa hando, incluindo as marisquei- ERP 
ras. “Pretendemos também ca- 
talogar, fazer um livro (passo à 
passo) E ensinar como se fazer 
esse tipo de renda, para manter 
a tradição” justifica Acioli 

BM Frondsco Acioh, 
presidente do Sindivesl 

tronsformou sua vido. “Durante o 
pandemia, devido à dificuldade 
em ccompanhar os aulos de modo 
on-line, tive crises de onsiedode. 
Minha primo e minha to me 
trouxeram pero aprender o fazer 
rendo e, o portir de então, me 
tronquilizei e já votei q estudor,” 
conto. De ocordo com Raoyone, que 
estã no segundo ano do ensino 
médio, o tranguiidode emocional 
PrOpordonDu MOS compreensão 
nos oculos. À mãe de Reyone, 
Rosineide Roso, explico que hã 
quairo meses voltou o fazer renda 
teto foz Singelezo há sete onde), 
depois de ter pousodo o produção 
durante o pandemia. Segundo ela, 
os reuniões melhoram o humor, 
LFTHO VEZ QUE 05 rerdeiros 
CONVErSOM Entre si, Mem E se 
opoiom mutuomente: Rosmeide 
ressalto o necessidode de volorgar 
o trabalho manual. “A ungelezo é 
uma arte feto o mão e, como arte 
deve ser valorizado," conchal. 

Obs: Pompusro é um cmunácipio do Segão 
Meteo poitma de htoceió, em Singoas 
Turêtico, o municinio tem pros com 
piscinas noiuras são 25 piscinas, O 
menos de tem quilômesro do cosa da 
prao), com duas povo made 

Eonpueiro eo Pro dotonho Vee. 
ficóm na drea de copactoção dos 
rendeiros é promove o presesvoção Do 
are e o desermohimento de vedos 
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COLEÇÃO DE GRIFE MINEIRA 
TRAZ REFERÊNCIAS ARTSY, 
COM CORES VIBRANTES E 

ESTÉTICA AUTORAL 

tsaBeLa TEIXERA DA Costa 

PatBO. marca da estilista 
Amei Patricia Ronaldi, 

acaba de lançar sua cole- 
cão para 0 alto-verão e réveillon 
2021 Com o título Bossa In My 
Heart, as novas peças conectam 
o passado bucólico com o estilo 
hippie chic das décadas de 1970 
e 1980, com o presente e um fu- 
turo próximo otimista, ousado 
e Cheio de frescor 

Toda essa mistura de estilos 
foi somada à inspiração Artsy, 
que Bonaldi e sua equipe têm 
buscado com frequência. Por 
sinal, oque mais se tem visto 
na moda é a presença da arte 
cada vez mais marcante nas 
roupas, de uma forma mais in- 
tensa já que como inspiração 
ela sempre esteve presente. 
Todo esse mix de estilos e ins- 
pirações fez com que a coleção 
PatBo para o alto-verão 2022 
resgatasse a descoberta entre a 
moda e arte e trouxesse refe- 
rências Artsy dos periodos 
I970 e 1980, imprimindo co- 
res, vibração e alegria, influen- 
ciando bastante as estampas. 

O toque contemporaneo e fe- 
minino ficou por conta do 
mix&match de texturas com a 
estampa Flower Bloom, que 
modernizou o clássico tie dve, 
mesclando-o e fundindo-o com 
um fioralem um fundo off-whi- 
te, além de desenhos que ex- 
pressam uma bossa autêntica & 
autoral, traduzidos em vestidos 
longos e midi. Detalhes nos de- 
cotes, recortes estrategicos, tor- 
ções, babados, fendas, nos vesti- 
dos, saias, tops, bodies são pro- 
messa de sucesso na estação 
mais quente do ano. Destaque 
para os hiquinis e maiôs lisos ou 
em estampa foral 

Nos tecidos, muita transpa- 
rência e fluidez. O chifon traz 
movimento e leveza à coleção, 
especialmente quando combi- 
nados aos detalhes das rendas e 
entremeios. Para o réveillon, 
uma linha completa de mode- 
los longos brancos, muitos deles 
com detalhes em metal doura- 
do, trazendo charme elegância 
com um misto de chique e um 
toque de despojamento para 
garantir conforto e frescor para 
o clima tropical do Brasil 

FOTOS: RATED Diu Ação 
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VOCÊ 
DEVE 

TER NO 
ARMÁRI 

TENDÊNCIAS RETORNAM 
COM GOSTO DOS 

Asma MARINA 

ouve tempo em que 
seguir o que as capi- 
tais da moda lança- 
vam em cada tempo- 

rada era uma necessidade pre- 
mente da mulher brasileira Apa- 
recer em uma reunião social 
usando uma tendência forte 
mostrada em uma passarela de 
Paris, Nova York, Londres ou Mi- 
lão era uma certidão de elegán- 
cia e poder. Usar um tailleur de 
Cintura muito marcada e saia Po- 
dada, parando no meio da perna, 
o famoso "bar" que Christian 
Dior lançou quando as tendên- 
cias voltaram depois da Segunda 
Grande Guerra um tailleur de 
twmeed criado por Chanel, acom- 
panhado de colares e mais cola- 
res de pérolas, ou uma saia cur- 
tissima de Mary Quant, que mar- 
cou uma reviravolta total no es- 
tilo de roupa feminina, era uma 
necessidade 

O tempo foi passando, as dis- 
tâncias ficando cada vez mais 
curtas, a internet colocou na 
mão de todas as mulheres inte- 
ressadas em se vestir o que ves- 
tir, na mesma hora em que as 
novas criações apareciam nos 
grandes desfiles. Com isso, e 
com os mercados de importa- 
cão abertos, os-estilos mais mar- 
cantes não só se popularizaram 
como rodam pelo mundo. 

Atualmente, com os cordões 
das bolsas apertados pela infla- 
cão eo sumiço das costureiras, 

que criavam as novidades com 
um pé nas costas, O Que estava 
sendo desfilado, as coisas muda- 
ram completamente. E os cria- 
dores seguem essas modifica- 
ções criando coleções que em 
sua maioria se baseiam tem te- 
mas que já foram up-to-date.J=- 
so cria uma novidade para quem 
gosta de moda Procurar no ar- 
mário modelos que foram guar- 
dados porque eram muito bons 
ou muito caros é hem atual Essas 
roupas estão voltando totalmen- 
te ao uso normal. Rasta criativi- 
dade e inteligência parsentrar na 
moda com roupas guardadas, 
mas que estão de novo na última 
moda As últimas coleções mos- 
traram isso, claramente: 

Os lançamentos recentemen- 
te encerrados deixaram claro al- 
guns retornos, como-as-cores vi- 
brantes, a pele à mostra, a cintu- 
Ta baixa, como se visem Chanel, 
Dior, Yves Saint Laurent, fen- 
das tops, recortes assimétricos e 
comprimento mini reforçam as 
criações de verão da Miu Mii 
Até prifes como Dior, que sem- 
pre optou por apresentar pro- 
postas sóbrias, embarcou na ten- 
dencia da “moda dopamina”. que 
está chegando para ficar 

Contudo, diferentemente das 
semanas de moda de Nova York 
e de Milão a Paris Fashion Week 
apostou em umacartela de cores 
com tons mais frios. Assim, as 
cores que mais fizeram sucesso 
nas passarelas foram o laranja, 
amarelo neon, vermelho e prin- 
cipalmente o roxo, cor que já vi- 
nha surgindo em outras sema- 
nas de moda, mas que explodiu 
em Paris. Grifes como Lanvin, 
Isabel Marant, YTSL e, principal- 
mente, Valentino trouxeram o 
roxo para as passarelas. À cor 
surgiu em vestidos, macacões, 
ou compostos com-outras cores 
igualmente vibrantes O roxo foi 

ALEGRES ANOS 2000 

uma das cores que mais surgi- 
ram nas passarelas. À maison ita- 
liana Valentino apresentou vá- 
rias propostas com a cor. O ver- 
melho tambem foi destaque em 
grande parte das apresentações. 

É claro que as estampas tam- 
bém estiveram presentes duran- 
té a PFW 2021 Assim, as clássicas 
como o poa, listras coloridas e 
também as tradicionais preta & 
branca foram apostas de grifes 
como Dior, Chanel e Louis Vuit- 
ton Contudo, o destaque vai pa- 
ra a animal print, que marcou 
presença nos desfiles da Dior, Va- 
lentino e outras e que já chegou 
com força nas criações brasilei- 
ras. Além disso, estampas prima- 
veris. como a foral liberty e ma- 
xi também vieram em vestidos, 
camisas, saias e casacos. Valenti- 
no apostou no romantismo do 
Noral e na ousadia da animal 
print, revisitando algumas pecas 
do passado da grife. As listras co- 
leomidas tambem surgiram em vá- 
rios desfiles. À sensualidade femi- 
pina, hã muito tempo velada de- 
vido ao isolamento social, tam- 
bem apareceu em peças com te- 
cidos leves, Quidos e que deixa- 
vam partes estratégicas do corpo 
amostra Assim, as saias, vestidos 
e camisas transparentes surgiram 
não só pa passarela, como tam 
bem apareceram no streei style 
Outro tecido desaparecido que 
esta de volta ec acarado verão à 
renda apareceu em peso em vã- 
rias etiquetas, como em Valenti- 
no, que trouxe o tecido principal- 
mente em camisas e vestidos. Já 
Louis Vuitton usou o romantis- 
mo-do tecido para propor uma 
viagem aos séculos passados. 

Depois de um longo reinado 
do longo e do midi chegou a vez 
de as saias e vestidos acima dos 
joelhos sairem de nossos arma- 
rios. Assim, nesse mood de dei- 
xar as pernas de fora, a iconica 
minissaia voltou com tudo E 
apareceu na grande maioria dos 
desfiles das semanas de moda 
Além das saias, o comprimento 
mini também surgiu nos vesti- 
dose shorts. Contudo, o desta- 
que também ficou porconta dos 
blazers, quê foram usados como 
única peça do look Grifes como 
Chanel'e Balmain usaram bla- 
zers oversized e alongados em 
uma proposta sexy e moderna 
de usar esse clássico. E sendo as- 
sim, já se pode sentir o retorno 
dos anos 2000. Como, por 
exemplo, uma tendencia polê- 
mica dessa Época que apareceu 
nos principais desfiles da sema- 
na de moda. a cintura baixa 
Bem como, para o verão, calças, 
shorts e saias que apareceram 
com o cós abaixo do umbigo, 
encerrando ou não, o longo rei- 
nado da cintura alta. 

Uma tendência forte e mais 
do que bem-vinda é a da camisa 
feminina, que é, sem dúvida um 
dos maiores clássicos do nosso 
guarda-roupa. Assim, a camisa- 
riaveio em peso, tanto nos desfi- 
les quanto no street style. Elas 
aparecerão nas mais variadas co- 
res, estampas e também em teci- 
dos transparentes. A Dior foi 
uma das grifes que apostaram 
muito na camisa feminina, tan- 
to como sobreposição ou em te- 
cidos transparentes combinados 
com minissaia, mas sempre com 
o colarinho fechado. A Valentino 
também trouxe a camisaria pa- 
ra as passarelas 

b 
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Shop Outlet abre Black Week com 
ofertas imbatíveis em seu novo site 
O modelo de vendas outlet 

cresce em ritmo acelerado no 
Brasil A mais recente novidade é 
o e-commerce Shop Outlet, que 
abriu um novo universo de pos- 
sibilidades para Os consumidores 
em seu novo site, Trata-se de um 
outlet on-line, que oferece uma 
infinidade de promoções. Com 
foco em eletrodomésticos da li- 
nha branca, o grande diferencial 
da marca é a revenda de produtos 
reembalados, ou com pequenas 
avarias, por preços ahaixo do 
mercado. E para reafirmar seu 
compromisso com o consumi- 
dor, o Shop Outlet anuncia a sua 
Black Week, de 22a 28 de novem- 
bro, com descontos e promoções 
exclusivas na Black Friday 2021 

Fara proporcionar uma expe- 
riência inesquecivel aos clientes, 
com descontos que podem che- 
gara ate R$ 1 mil em relação ao 
preço original, os clientes pode- 
rão renovar os eletrodomésticos 
de suas casas Com muita econo- 
mia. Para tss0,0 Shop Outlet pre- 
parou grande estoque de produ- 
tos que se encaixam no padrão 
reembalados e em produtos no- 
vos. São milhares de TVs, ares- 
condicionados e cervejeiras, fo- 
gões, maquinas de lavar e pela- 
deiras, entre outros. E para Faci- 
litar ainda mais, além dos gran- 
des descontos, as compras po- 

dem ser divididas em ate M-ve- 
zes no cartão de crédito 

QUALIDADE O shop Outlet eum 
investimento dos Diários Asso- 
ciados com a Engape Eletro, com 
o objetivo de promover ações 
sustentáveis, valorizar à econo- 
mia circular e oferecer 20 consu- 
midor uma experiência exclusi- 
va de compra. "A internet É uma 
ferramenta importante e pode- 
rosa na busca por promoções e 
ofertas de produtos e. nos últi- 
mos anos, a busca por itens 

RECANTO CANUNTAPMAZAÇÃO 
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O Shop Outlet reforçou seu 

estoque para o semana inteiro 

de promoções em seu site 

reembalados ganhou protago- 
nismo no pais. O Shop Outlet Foi 
desenvolvido como objetivo de ser 
mais uma oportunidade de boas 
comprasonine, coma garantiade 
preço baixo, ao trazer produtos 
reermbalados ou de pequenas ava- 
nas novamente ao mercado. Preza- 
mos pela qualidade do nosso -servi- 
De em proporcionar do consumi- 

dor uma Otima experiência de 
compra”, assegura Geraldo Teixei- 
ra da Costa Neto, diretor-executivo 
dos Diários Associados 

CAMPANHA Fara não deixar min- 
gem de fora, o Shop Quiet desen- 
volve uma grande campanha na 
multiplataforma dos Diários Asso- 
ciados. O mix de mídias será usado 

div diversas ações, como pra die 
nas e Aqui banners no Portal Lai e 
em seus maisde 25 parceiros, boces- 
pecial das capas dos portais Estado 
de Minas Superesportes e Postal Lai, 
irserçãode merchan nos principais 
programas da TV Alterosa, na capi- 
tal e interior, além de spots na pro- 
gramação da Rádio Clube BH e Rá- 
dio Tupi do RI 

“D Shop Outlet & uma grande 
aposta do grupo e, por isso, esta- 
mos nos esforçando para promo- 
veramarcae suas oferias. À Black 
Friday é uma data superimportan- 
te para o comercio e não podia- 
mos deixar de aproveita-la para 
promover nossa grande aposta no 
varejo Às expectativas são as me- 
lhores possiveis. Nosso objetivo 
durante a semana de Black Friday 
e ter 45% a mais de vendas, com- 
parado à todo o mês de outubro, 
quando lançamos o site”, prevê 
Alexandre Mapno, diretor de Ope- 
rações dos Diários Associados 

Semana começa com desconto 
de 10% em todo o site 

Para marcar seu lancamento e 
atrair novos consumidores, O 
Shop Outlet anuncia de cara uma 
Otima promoção para essa sema- 
na. De hoje até 17/12, todo o site 
terã 10% de desconto. No site, é 
possivel encontrar eletrodomesti- 
vos, linha branca novos ecom pe- 
quenas avarias além de produtos 
qualificados como reembalados. 

GARANTIA Um produto reemba- 
lado é aquele que foi devolvido 
por outro cliente e/ou teve a em- 
balagem original danificada du- 
rante o processo de distribuição: 
Porem, o produto nunca foi usado 
Etodos passam por avaliações tec- 
nicas que certificam sua condição 
estética e seu perfeito funciona- 
mento, para só depois serem ofe- 
recidos com grandes descontos. À 
garantia do produto reembelado é 
fomecida pelo fabricante 

PEQUENAS AVARIAS |á um pro- 
duto com pequenas avarias pode 
apresentar arranhões ou partes 
amassadas, provocadas enquar- 
to o produto era transportado, 
por exemplo Entretanto, são de- 

talhes estéticos que não compro- 
metem à funcionamento do pro- 
duto. E esses eletrodomésticos 
também passam por todos os tes- 
tes necessários antes de serem re- 
verlidos E para não ficar nenhu- 
madúvida, na descrição do produ- 
to disponível no site do Shop Ou- 
tet habitações mais ri o 
das, que o cliente deve observar 
antes de confirmar a compra 

TRANSPORTE E SEGURANÇA À 
rapidez na entrega é mais um di- 

ferencial, Após realizar uma 
compra, o cliente receberá o 
produto em casa por meio de 
entregadores parceiros do 
Shop Outlet. Basta solicitar a 
cotação do frete, informando 
o CEP O pagamento pode ser 
feito por meio de boleto ban- 
cário, cartões bandeiras Visa, 
Elo, Mastercard, Maestro E 
American Express 

DADOS PROTEGIDOS O shop 
Outlet reforça que todas as 

BODRDO Cabo DalVerAÇçÃO 

sistema seguro de transporte e 

distribuição dos produtos 

transações são seguras E as in- 
formações pessoais dos clien- 
tes e visitantes que acessam 

o site são tratadas em con- 

cordância com a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais, 
(Lei 13.709, de 14. de agosto 
de 20184 

Experiência e transparência 

O novo sistema de compras fot 
criado com o objetivo de oferecer 
ao consumidor vantagens até er- 
tãodesprezadas. Assim, o interesse 

rcompra de produtos “fora da 
Gaia” o seja, sir originais 
que foram devolvidos sem ser uti- 
lizados,se tornou tendência mun- 
dial Com o agravamento da crise 
financeira mundial a internet pas- 
sopa sera principal ferramenta de 
busca por melhores oportunida- 
des. É o que mostra pesquisa do 
Webshoppers conduzida pela con- 
sultoria Ehit/Nielsen, em parceria 
com Bexs Banco O relatório aporn- 
ta recorde batido pelo comércio 
eletrônico no primeiro semestre 

de 2021, que atingiu a marca de R$ 
534 bilhões, 0 que representa cres- 
cimento de 30% em relação ao 
mesmo periodo-no ano passado 

TÍQUETE AITO O resultado foi im- 
pulsionado, principalmente, pelo 
aumento de 22% no tiquete médio, 
que saltou para R$ 534 com au- 
mento de 7% nos pedidos, que che- 
garam a 100 milhões. E mesmo 
com mimerode novos consumido- 
res ligeiramente menor quenoano 
passado, a pesquisa mostra queeles 
estão com apetite mais alto, com 
elevação do tiquete médio para R$ 
556 (Veja estudo completo em 
wuvcebitcom br/webshoppers!. 

sustentam o sucesso 
PILARES Mas para aproveitar essa 
nova onda de consumo, não has- 
ta preço É preciso combinar pre- 
co baixo, qualidade e comodida- 
de, pilares que sustentamo Shop 
Outlet "A Engage estã no merca- 
do hã anos e essa parceria (com 
os Diários Associados) é muito 
importante. Usaremos nossa 0o- 
municação para mostrar as vanta- 
pensdesse mercado, e sempre dei- 
xando claro o que houve com o 
produto, À transparencia é essen- 
cial para nós” assegura Alexandre 
Magno, diretor de Operações dos 
Diarios Associados. 

AMBIENTE O mercado de outlet 

e uma aposta quente, segundo Ale- 
xandre “Fora do Brasil, é muito co- 
mumocomeérciode outlet Para as 
pessoas, fica claro quais as vanta- 
Ps ra Aqui confunde-se 

o cutet e produto usa- 
do, apesar de não serem sinôni- 
mos. Acredito que esse nicho é im- 
portante de ser explorado pela 
questão de reaproveitamento, pa- 
raevitar desperdícios, colahorando 
para questões ambientais. E tam- 
bém pelo beneficio para o cliente 
Você compra o produto sem ne- 
nhum probtema e por um preço 
bem menor acrescenta. 

Confira em www.shopou- 
tletcom br 
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BRIEFING 
E MANTO DA MASSA 
EMC e Atlético estão loncondo o componho "Tabuleiro do 
Morto da Mosso". À Inbétotivo tem como objetivo 
presentear lorcedores com 30 comitas comemorativas dos 

713 onos do time, celebrodos no último més de julho. À 
inieloteva foi lançada no esteiro do sucesso da ação Manto 
do Mosso, polrócinado pelo EMC em julho deste ano, é 
que consistia em um torcedor ter um desenho 
selecionado por porceiros do clube poro Iustror a combo 
comemorativa dos TI3 anos do Golo. À ação fl um 
sucesso e 04 vendas alcançaram o impressionante 
potomar de 120 mil unidades em openos sete dios, 
tomando-se o maior comercialização de comitos no 
segmento esportivo em todo o Américo Lotina. 

E DANCA DAS PROFISSÕES 
O relatório Protegendo o Futuro do Trabalho, pesquiso 

sobre comportamento dos pessõos pós - pôndemia 
reolizoda em ploteforma de buscas on «line, dponto que 
&a%-dos brosileiros querem mudar de profissão após o 
CONID =18. Entre 05 principais motivos estão equilíbrio 
entre o vida pessoo! e prófisstonal [50%), o desejo por 
tolário mom olto [49%], & busca por função mais 
significativo [318], reduzir o quantidade de tempo 
trobalhodo (318) e Lrobolhor por prozer [14%]. Ds 
dodos revelam o expectotivo dos pessoos em se 
reinventorem dentro do mercado de trobalho poro 
conguistor realização profissdonal à nova farmo de 
gonhor dinheiro fazendo o que gostam. 

E DÉFICIT 
À conseguéncia direta opontodo pela pesquisa é o foita de 
mão de obrá especolizado em diversos segmentos. Ido 
estudo Profissões emergentes do eso digital identificou 
que o Erosll pode ler deficit de quase 700 mil 
profissionais no prózo de 10 anos em quatro dreos: 
Lemmologia, indústria de tronsformoção, agricultura & 
soude. Em comum, todos exigem que ds funcionários 
tenham dominio de ferromentos digitais. 4 busco pói 
cursos, sobretudo poro os dreos formocêutica, soide » 
teologia em geral e de cuidador, cresceu é é procurado 
também por pessoos que já estão empregadas, mas 
buscando mudonços. 

E OUVIDOR NO EXTERIOR 
a stortup mineira Ouvidor Digital, referêncio Brasileira em 
solução pora conol de dedúncios, exponde seus negócios 
no exterior. À empresa obriu neste mês de novembro seu 
escritório em Lighoo, com a motca internacional 
WhistleOn. O objetivo é atender às empresos do 
Comunidade Europeio com mois de 250 funcionários, que 
serão obrigados o implantar um conal de demúncios. A 
stortup tombém comemora o opórte financeiro recente de 
investidores em contotos comerciais iniciados no evento 
Web Summit, em Lisboa. A stortup foi a único mineiro 
selecionado entre 0415 stortups brosileiros pelo progromoa 
StortOut Bresil (Apex Brasil), que integrou o Missão de 
imersão do Ciclo Lisboa 2071 

E TOTAL FRIDAY 
Até o final de novembro, o Direcional oferece imóveis em 
todo poís com desconto durante e componha Block Fndoy, 
batizada de Totol Friday, com descontos de olé R$ E mil 
em diversos empreendimentos enquadrados no programa 
habitacional Cosa Verde e âmorelo e tommbém no Sistema 
Brasileiro de Pouponço e Empréstimo [SBPE). À componho 
também oferece o sorteio de duos motos Hondo PCA zero 
EM por os chentes e um coro Jero. 

E DESAFIOKLOS 
Com à assinoturo “Até quem não goste, oma”, a morco 
propõe um experimento social bem «humorado poso 
revelor o verdade por trás do comportamento daqueles 
brasileiros que dizem não gastar da cerveja. Poro entrar 
no brincadeira, os consumidores que lLombém quiserem 
seplicoro EDessliokios com seus amigos podem fazer o 
codostro no site mumcklos com.bre receber umo lota 
diretomente em suo cosa [mediante disponibilidade). Já 
aqueles que comprorem um pock de Skol no oplicotivo Zé 
Delivery terão presenteados com umo lota da kilos nos 
cidades porticipantes. 

E BETIQUIM 
à trodicionol Soideiro do Betiguim estó de volta. Neste 
domingo, dos 12h às 20h, acontece à evento no 
estacionamento do Monte Cormo Shopping, guondo será 
conhecido o compeãdo da 17º edição. Ds empreendedores 
que porlicipom do Beliguim receberom consultórios 
presenciais do Sebroe Mines no áreo de morkeling, poro 
aproveltor melhor os oportunidades do evento. É que de 
acordo com a 122 edição do pesquiso Sebrõe, à setor de 
alimentação está entre 05 10-segmentos com o 
foturamento mo afetado no perlode. Mos com o retorno 
dos otindodes, 04 empreendimentos estão otimistas paro 
rápido recuperação. 

E CÓDIGO DE ÉTICA 
A Tom Comunicação é o primeiro agência muneiro o 

implementor im progromo de integridade boseado nos 
diretrizes de compliance. Essos normas, o Código de 
Condulo vigente no empreses, foram desenvolvidos pelo 
Associação Brasileira de Agências de Publicidade [Abap), 
em porcerio com o Fundação Dem Cabral. Adriano 
Mochodo, presidente e diretoro de Insproção do TOM, 
explica que à ogêncio está entregondo à Código de 
Cónduto paro porceiros, cliantes e outoridades. Ela 
destoca que o Código de Conduta esto alinhado ds 
diretrizes de compliance da Abop.“Troduz 5 compromisso 
da TOM Comunicação com o integridade, e busca 
tranemilir os volorese principios que devem orientar 
conduto de codo um de nós no desempenho dos 
atividades profisstonors", descreve. 

E BEAUTY WEEK 
O Bólicório ontecipo o Bequly Week é abnu novembro 
com mob de 600 itens com olé 40% de desconto. Ds 
descontos são expressivos e volem para produtos 
seteciônados de todos os cotegortos, incluindo 05 
produtos top -sellers já consogrados pelos tonsimidores. 
Será suo molor liquidoção onuel, oferecendo nos 
consumidores ojertos imperdiveis em umo séria de 
produtos de morco duronte todo o mês. À Beouly Week 
conto Lombém com umo séria de oções. Além do e- 
commerce e dos quose 4 mil pontos de venda físicos e 
vendo direto, és consumidores poderão adquirir os ilens 
em live commerces nos conois dos fronqueddos e larão 
acessos q condições exclusivos no Da D, que ocontece 
no perfi do Boboticario em uma dota surpreso. Fique 
ligado! 

E MOOC NO CABORÉ 
Considerado o Dscor do publicidade e da comunicação, o 
Cobúré ncorreró em E de dezembro, em 500 Poulo. Este 
ano, o Movimento Dbservodor Criolivo (MODO) foi 

indicada no Prémio Coboré 202 no totegorio Serviços de 
morketing. À empresa nesceu em 2015, com a intenção 
de cror umo plotofórma de erlolivos negros emergentes » 
do necessidade de Lei protogonismo negro nos âmbitos 
de comunicação, orte, moda a entretenimento. O Prêmio 
Coboré, realizado pelo Meio E Mensagem, é o maior 
premiação da indústria de comunicação no pois, que 
consagra -os principais profisstonois e empresas que 
conteibuem com à área. 
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No último domingo, o Brasil 
perdeu umde seus cidadãos hono- 
rarios mais iustres, o italiano Mário 
Seguso, sócio-fundador das Cristais 
Ca Doro em Poços deCaldas. Segu- 
sofoio responsável por mostrar ao 
Brasil que o vidro pode se transfor- 
mar em arte, inovou este trabalho, 
tradiçãoerisua Gandia econseguiu 

tradicionais omumno sem queele 
perdesse-o requinte, a delicadeza o 
+aloresua preciosidade Chartista foi 
o introdutor da arte do vidro mura- 
no em nosso pais, onde suas peças 
ganharam novos contomos. A 
grande inspiração éa própria natu- 
reza brasileira, os cipós entrelaça- 
dos,a piracema, os peixes, os potes 
Wwhigenas mterpretados à sua ma- 
neira árvores amazônicasetr É cria- 
ção dele o troféu do prêmio Tele 
Santana, realizado pela TV Altero- 
sa SBT que premia anualmente os 
melhores do futebol mineiro 

Em 1954, Mário se transferiu pa- 
Tão Brasil, a convite da paulistana 
Cristais Prado SA, para gravar uma 
serie de taças e vasos que foram 
apresentados na Grande Exposição 
Comemorativa dos 400 Anos da 
Fundação de São Pardo realizada no 
Parque Ibirapuera Apaixornou-se 

pelo país e pouco termmpodepois es- 
colheu Minas Gerais para ficar pes- 
dência mais precsamenteacidade 
de Poços de Caldas, onde, em 1965, 
fundou, com dois sócios, a Fábrica 
Cristais Ca Doro, para a quel dese- 
nho a maior parte das peças pro 
duzidas em cristal de murano se- 
guindo um estilosóbrioemodemo. 

Ele era um craque Nascido em 
Murano (Veneza-tália) em 1920 era 
descende de uma das mais antigas 
e famosas familias ligadas ao vidro, 
existentes em Murano desde antes 
do ano de 1300 Depois que termi- 
nou o ensino fundamental em sua 
cidade natal em 1944 foestudarno 
Regio Etituto-dArte, de Veneza, se 
dedicando à gravação sobre cristal, 
sob a pula artistica dos professores 
Guido Balsamo StelbeCaro Scarpa, 
edos técmicos Eliseo Pianoe Franz 
Pelzel Paralelamente estudou dese- 
nhoeformaseglíttica apravaçãode 
armas, brasões e figuras sobre pe- 
dras duras e semiprecicsas. 

Mário era grande estudioso, in- 
quieto no querer saber, e mesmo 
estudando no Instituto de Arte, 
fez dois anos de estágio no atehe 
SALIR, de Murano, onde come- 
cou a aprimorar o que aprendeu 
nos-cursos, & foi ali que executou 
seus primeiros trabalhos de for- 
ma profissional 

Em 1949, abriu seu ateliê em 
Niurano e Fiexecuta suas prxações 
para as mai conceituadas empre- 
sas especializadas no comércio do 

Etal artístico, como Salviati Gino 
Cenedese Fischer, fornecendo pecas 
encomendadas especialmente pa- 
rRLexportação como tambem taças 
e troféus para importantes eventos 
ecompetições Foi assim ate 1954 
Participou de varas exposições, des- 
ta se entreelas uma realizada 
na Galleria Bevilacqua La Masa em 
Veneza Em 1953, executa, com de- 
senho de Oscar Eokoschhka, uma 
grnação paraa Mostra intemado- 
nale promovida pelo Centro do Vi 
dró Modemo de Murano quetinha 
sido fundado naquela época 

Ficou na Cristais Prado SA até 
1956, e vários de seus trabalhos fo- 
ram enviados para à Exposição 
Mundial de Bruvelas, na Bélgica, e 
outros foram destinados a diversos 
compradores dos Estados Unidos.e 
do Canada É desse periodo a gran- 
de taça alegórica gravada para pre 
sentear o então presidente Juspeli- 
no Kubitschek de Oliveira 

Em 1956, decide sair da Cristais 
Prado paramontar seu atelie, traha- 
lhar por conta própria e dar assis- 
tênciaa uma cristaleria de São Pau 
lo como designer. Passa a se dedi- 
car a pesquisas sobre novas tecni- 
cas de gravação, para alcançar 
uma maior aproximação à reali- 
dade da cultura brasileira, levan- 
do-a à uma interpretação mais 
moderna de sua arte primitiva, 
transmitida por rápidos e decidi 
dos entalhes Foi aí que desenvol- 

ÁRIO 

FEMININO 

MEMÓRIA 

COUSQOU TALENTO, 
USADIA E BRASILIDADE 

> 

1 BE NONwEMABRAO 

MASCULINO 

b E 2 0 71 

O MUNDO PERDEU O GRANDE ARTISTA, QUE DEIXOU SEU 
NOME GRAVADO PARA SEMPRE NA ARTE EM VIDRO 

Inspiração brasileira, o Árvore, o icônico beijo, Troféu Telé Santana e q técnica de gravação, da qual Seguso ero 
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Adriano, que assumiu a fábrica, e o pai, Mario Seguso, da Cristais Ca' Doro 
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mestre, peços que representam o belo trabalho de Mario Seguso, que se tornou referência no pais e no exterior 

vez oestilo que foio ponto de par- 
tida de-toda a produção artística. 

Fara poder tercristais em quar- 
tidade equal dade necessárias para 
gravar, funda em 1965, com os só 
cios Vittorio Ferro e Piero Toso — 
também de tradicionais familias 
vidreiras de Murano -,a Cristale- 
ria Artística Ca Doro, em Pocos de 
Caldas. À maior parte das pecas 
nasce de desenhos de Mario Segu- 
so, seguindo um estilo sóbrio e 
modemo Poucosanos apõsa fun 
dação da fábrica Vittorio se desli 
ga para voltar à Itália e 10 anos 
mais tarde Pero se aposenta 
Dentro da fabrica, Mario cria a 

Oficina de Foge Arte paradarcon- 
tinuidade às pesquisas de novas 
formas cefaitos Com dominicab- 
soluto-da refinada tecnica de dese 
nhoe fabricação, aliado a todos es- 
ses anos deahsorção da cultura flo 
ra fauna luzese cultura brasileiras, 
Seguso revela seu estilo inconfun- 
divel semprecrando novas pecas 
e esculturas. Seu trabalho artistico 
e amplamente reconhecido no 
Brasil e no exterior 

50 ANOS NO BRASIL Em maio de 
2004, para comemorar Os 50 anos 
de Mario Seguso no Brasil a Uni- 
versidade Federal de Minas Ge- 
rais (UFMG) fez uma exposição 
de seus trabalhos no espaço ex- 
positivo da Reitoria. Clartista foi 
o introdutor da arte do vidro mu- 
rano em nosso pais, onde suas 
peças ganharam novos contor- 
nos. Alem das peças do artista, a 
exposição incluiu mostras defo- 
tografia, que registravam à pro- 
cesso produtivo e alguris objetos 
de Mario Seguso 

MARIO SEGUSO E EU 
TERID SANTO (EMA POLA PRESS 

Pano Ross 

Conheci Mário Seguso no 
principio da década dos anos 
1990. em Poços de Caldas. Foi en- 
cantamento à primeira vista pela 
obra magistral e pelo ser huma- 
no impar que ele era. Integra, sê- 
rio enérgico. criativo ao extremo 
e uma máquina de produzir. 

Desenhava, modelava o bar- 
ro esculpindo figuras bíblicas, 
entre Outros temas, e princi- 
palmente gravava o cristal que 
ele criava e fundia na sua fabri- 
cala Doro. 

Falante e cheio de histórias 
para contar, ele me arrebatou é 
dai para planejar uma exposi- 
cão retrospectiva da carteira de- 
le foi um pulo 

Fiquei maravilhado pelo acer- 
vo que mantinha, com exempla- 
res de todas as Épocas de sua pro- 
dução Vidros com as mais dife- 
rentes formas, cores esplêndidas, 
gravações milimétricas e preci- 
sas, com temas, principalmente 
do folclore brasileiro. 

Ele foi um pesquisador da 
fauna, da flora e do foldore bra- 
sileiros; sua obra estã recheada 
de temas Como esses. Desenvol- 
veu pecas magnificas infuencia- 
do pelo que viu e vivenciou no 
Amazonas e em outros estados 
brasileiros. Ele amava o Brasil 

A Grande Galeria do Palácio 
das Artes quase foi pequena pa- 
ra a exposição retrospectiva de 

sua obrae vida Patrocinada pela 
Secretaria de Estado da Cultora, à 
exposição, que também era didá- 
tica, tinha um forno a gas, onde 
& público teve acesso 205 pro- 
cessos da fabricação do vidro e 
suas inúmeras utilizações. A ex- 

posição fez uma trajetória cor- 
siderável, passando pelo MASF 
pela embaixada italiana em 
Brasilia e encerrando ocicloem 
Poços de Caldas 

Essa convivência profissional, 
nos aproximou e nos tornamos 
amigos. Nos viamosa miúde, da- 

do a distância entre nossas cida- 
des, mas o visitei algumas vezes 
e elea mim Em todas as visitas, 
experimentei o gosto pela este- 
tica refinada, o cuidado com a 
forma impecável e a excepcio- 
nalidade do material emprega- 
do na fabricação de cada peça. 
tudo gestado sob o olhar de um 
artista genuino 

A exceprionalidade do artista 
Mário Seguso, este artista vidrei- 
ro, nascido na ilha de Murano, & 
reconhecida internacionalmente 
e fezescola no Brasil. Vários artis- 
tas de renome passaram pela sua 
Fábrica em Poços de Caldas, para 
aprendizado, pesquisa e produ- 
ção de peças em vidro e cristal 

Eu me lembro com saudades 
de uma aproximação entre ele 
e Máximo Soalheiro, o mestre 
das cerâmicas, onde trocaram 
“Figurinhas” sobre a alquimia 
das cores levadas a prandes 
temperaturas. 

Algumas vezes, Mário e eu ti- 
vemos vários diálogos sobre a 
criação do Museu do Vidro, em 
Poços de Caldas, no qual ele de- 
monstrava grande interesse Este 
momento, apesar de marcado 
pela perda deste artista iniguala- 
vel, talvez seia propício para que 
as autoridades se manifestem & 
demonstrem interesse em per- 
petuar o legado inestimavel que 
Mario nos deixou 

tá de Novembro de 2021 

ESCOLHA 
FAMILIAR 

Mário Seguso teve dois filhos, 
Adriano e Michel, que nasceram 
no meio da fabricação de vidro, 
mas nunca foram pressionados 
pelo pai para trabalhar na empre- 
sa ao contrário, sempre foram H- 
vres para seguir seus sonhos, E as- 
sim foi Adriano entrou para a fa- 
culdade com lb anos, fez veterina- 
ria na UEMG. Michel engenharia 

Em 1982, quando retomou pa- 
ra Poços de Caldas, foi a epoca em 
que o paí mais precisava de aju- 
da e Adriano tentou conciliar o 
trabalho de veterinário com a 
ajuda na Ca Doro, mas ficou im- 
possivel fazer as duas coisas “O 
trabalho na fábrica é muito exi- 
gente e comprometedor. Abdi- 
quei da veterinária por minha 
vontade e fiquei na fábrica. O vi 
dro estã hã muitos séculos no 
sangue da familia, e à medida 
que começei a ajudar meu pai o 
gosto e a paixão foram tomando 
conta de mim, diz 

“Achamos por bem cuidar de 
tudo Assumimos as partes buro- 
cráticas, para deixar nosso pai h- 
vTe na área artistica, de criação, e 
foi a época em que ele mais pro- 
duziu, foi o auge da carreira dele, 
nos anos 1990 e 2000 Ele sempre 
estava à frentedo tempo Sempre 
Dadmirei porque ele mostrou pa- 
ra ns O que é ser umartista serio. 
Todoartista tem semanasem que 
está mais inspirado e outras me- 
nos, mas ele tinha disciplina, não 
fazia tipo nem gênero Meu pai foi 
um cidadão exemplar, chefe 
exemplar e artista exemplar. Fa- 
lar é facd, ele nos ensinou dando 
exemplo de garra e disciplina. 
Aprendemos muito com nossos 
pais, porque nossa mãe, Rita, é 
fundamental nessa história Ao la- 
do de um grande homem, tem 
sempre uma grande mulher, 
conta o empresário, relembrando 
o quanto o pai sempre confiou 
neles, a pontode na virada do sé- 
culo. dividir todas as coisas "Meu 
irmão optou pelo comercio e fi- 
cou com as lojas, eu fiqueicom a 
fabrica Tenho dois filhos, Rodrigo 
e Guilherme, que cresceram com 
o avô desenhando e criando figu- 
ras de cerâmicas para eles, Deser- 
volveram o lado sensivel e tam- 
bém a lógica da engenharia Am 
bos-são engenheiros de produção, 
e paropção e vocação estão traha- 
lhando comipo. Eles desenham 
peças e eu também acabei de 
criar uma tinha própria 

Adriano destaca o artista sin- 
gular que foi seu pai e o quanto 
ele representou, honrosamente, 
Murano, sua terra natal Reconhe- 
ce que foi o apoio que elee seu ir- 
mão deramao pai que propordio- 
nou condições para a dedicação 
exchisiva para desenvolver técni- 
cas próprias, e se orgulha de ver 
que foi seu pai o responsável por 
levar 0 vidro ao patamar de arte 
no Brasil "Uvidroera visto como 
embalagem e garrafão aqui no 
pais. Foi meu pai quem fez ele ser 
visto como arte no pais 

Mario Seguso momeu-de com- 
plicações naturais da idade, de 
um homem guerreiro que teve 
alguns problemas de saúde-s0 
longo da vida e conviveu muito 
bem com todos eles. fá estava 
afastado do trabalho ha 10 amos, e 
deixou um legado que vai perdu- 
rar para sempre. 

Dassistente André Leonel, bra- 
co direito de Mario, disse: “Senti- 
mos todos, profundamente, 
com a partida do Sr Mario. 
Diante desta falta irreparável, 
seguimos ancorados em tantas 
memórias e em uma tão gran- 
diosa história que nos conforta 
é nos traza certeza da verdadei- 
ra etemidade. Perder um ami- 
go é fechar um livro que nos 
encanta com infinitas páginas 
e de repente, sermos obrigados 
a interromper a leitura com 
uma dolorosa sensação de uma 
história sem fim” 
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OLÍVIA, NOVO RESTAURANTE NO VILA DA SERRA, TRAZ 
O GOSTO DO MAR COM QUALIDADE, HISTÓRIA E CULTURA 
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NOVIDADES na cozinha 

Arte, gastronom 

DOMINGO T É E MON EMERRAO DB E 

degusta 

e musicalidade 
CHEF BAIANA QUE FEZ SUCESSO NA BÉLGICA TRAZ 

SUA CULINÁRIA MÁGICA PARA BELO HORIZONTE 

Come de porco com legumes segue o slogan da cosa 
“comido simples para pessoas complicados 

Isageia TEIXEIRA DA CosTA 

ca Duque de Caxias, Santa Tereza o Le 
Banquet da Loucura, da chef Marian- 

la Gusmão. À casa abriu em dezembro 
de 2019, mas teve que fechar as portas em 
março por causa da pandemia À proposta 
inicial era ter apenas uma grande mesa co- 
munitária, onde Mariangela serviria um 
banquete todas as noites. Poderia ser para 
um único grupo de amigos ou para pes- 
soas desconhecidas que interagiriam 
umas com as outras, na mesa, que tem, por 
tradição, sero melhor lugar para convivên- 
cia e conversas agradáveis. 

Depois de todo esse tempo atendendo 
em periodos esporádicos, de acordo coma 
permissão das autoridades municipais, a 
chef decidiu mudar um pouco a proposta 
A grande mesa continua, porém em ouira 
sala foram colocadas mesas menores eum 
outro ambiente abriga um bar que passou 
asercomandado pela bartender julia Cen- 
don O nome inicial era apenas Le Banquet, 
mas ganhou um “sobrenome” da Loucura, 
que segundo a chef é uma referência ao 

Fs reinaugurado recentemente, na Pra- 

FER S: ISABELA FELXESRA DA, COSTA /EM/ELA PRESS 

que a pandemia causou em todo mundo. 
Agora a casa comporta até 28 pessoas. 

O ambiente é pra lá de especial O gran- 
de casarão antigo recebeu projeto de Will 
Lobato e retrata muito da personalidade e 
da vida de Mariangela Em cada canto que 
você olha, descobre uma coisa interessan- 
te O ambiente ficou um kiteh chic Parede 
forrada de papelão com aquarelas. Humi- 
nação suave, o antigo ferro de passar setor- 
na peso de porta Mas tudo isso e detalhe 
perto do mais importante, a gastronomia 
Cada dia será um cardápio diferente, com 
apenas duas opções de pratos. À especiali- 
dade será comida baiana, belga e mineira. 
Mas a chef não consegue ficar dentro de 
nenhuma caixinha e garante que alguns 
dias visitará outros paises: Vou trazer o 
mundo que eu vivi aqui para dentro. Sem- 
pre terei sugestões e pratos fixos. Aos do- 
mingos, servirei feijoada musical à partir 
das 12h Se alguém quiser fazer almoço du- 
rante a semana ou no sábado, sob enco- 
menda, a partir de 10 pessoas, abriremos. 
Aqui, com encomenda, tudo é possivel. E 
uma vez por mês serviremos brunch aos 
sábados , arremata. 
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SEDUÇÃO PELO PROIBIDO Mariângela 
Gusmão é canhota e por isso era proibida 
por sua avó Luzia de entrar na cozinha, que 
ficava trancada a chave. Tudo isso porque a 
neta tinha a mão do diabo”, se entrasse na 
cozinha toda a comida desandava Na hora 
das refeições, a mãe de Mariangela amarra 
va sua mão esquerda na cadeira para obri- 
ga-laa comer coma direita Chegou a ser in- 
ternada em um colégio de freiras para exor- 
cizar o demônio que tinha na mão esquer- 
da A menina não ligava; se era para não ser 
nada, tudo bem, ia ser dondoca. Mas do lado 
de fora da cozinha ela ouvia os sons dos re- 
fogados e sentiao cheiro dos temperos. É ti- 
nha uma coisa: dom. 

Aos 19 anos, saiu de casa e foi parar em 
São Paulo Conseguiu um lugar em pensão 
um trabalho no banco. À dona da pensão ti- 
nha filhos e disse que se ela cozinhasse para 
os filhos, não precisaria pagar pelo quarto. 
Correu em uma banca de revistas, comprou 
a revista Bom Apetite para aprender a fazer 
ovo Seu primeiro prato foi maionese com 
batata, ovos e uma lata de seleta de legumes 
da Cica “Tinha fotografado na cabeça o que 
vivi Quando peguei as panelas e comecei a 
cozinhar foi mágico, instintivo. Eu me ler 
brava dos barulhos dos cheiros e do resulta- 
do na mesa As mesas da minha casa eram 
lindas, verdadeiros banquetes”, relembra. 
Nasceu assim uma cozinheira de mão cheia 

Trabalhava no banco eum cliente milio- 
nário se apaixonou por ela Casaram-se, ti- 
veram dois filhos. Depois de 10 anos, se se- 
parou e saiu de casa coma roupa do corpo. 
Foi para Ribeirão Preto, onde trabalhou em 
um restaurante, como ajudante de cozi- 
nha De lã, foi para São Paulo, e foi traba- 
lhando em um restaurante que conheceu 
a pessoa que mudaria seu futuro: a dona 
de uma agência de viagem, muito rica, que 
precisava de uma secretária particular, e 
contratou Mariangela. 

“Ela sempre falava comigo que seu eu 
fosse para Nova York ou para a Europa com 
aminha comida, eu ficaria rica Fui para o 
Rio de Janeiro, de lá para Búzios, levada por 
uma amiga, onde abrimos uma pousada, 
a Hospedaria Sete Mares, e ali abri o Res- 
taurante CB&A (Comida Brasileira e Afro- 
disiaca) Eram os anos 1980 e não tinha co- 
mida brasileira por lã. Não durou muito; a 
Índia, minha sócia, era muito louca”, re- 

lembra Mariangela 
Em Búzios, conheceu e ficou amiga de 

uma americana que a convidou para ir pa- 
raNova York A baiana destemida não pesta- 
nejou, arrumou as malas e foi Na Big Apple, 
trabalhou no Nefertiti Cafe. "Aprendi muito 
la, foi uma escola gastronômica, convivi 
com gente do mundo todo. Foi lá que co- 
nheci meu segundo marido um belga, e fui 
com ele para a Bélgica. 

Trabalhou no Chez Henry, um tradicio- 
nal restaurante, onde ela aprendeu a fazer 
“batatas fritas divinas, salmão marinado, ca- 

carolas de mariscos, lagostas e muita coisa 
mais”, conta “O restaurante existe até hoje, 
tem mais de 9) anos. À melhor cacarola da 
Belgica é de lã O dono de lã era do babado, 
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Eduardo Pariza, um italiano bon vivant Fi- 

quei lá aprendendo por quase dois anos, na- 
dei de braçada, e fazia comida brasileira pa- 
ra. 0 pessoal do serviço, Cozinhava comida 
brasileira para o pessoal de trabalho” 

Depois, o proprietário do Java Bar abriu 
umacantina nacave do bar para ela cozinhar. 
Chamava la Cantina do Bar java. Para contra- 
tá-la fez um teste, ela tinha que fazer um chi- 
ly com carne. “Eu não sabia, comprei um hi- 
vromexicano e aprendi Na Belgica, eles gos- 
tam muito desse pratoe de espaguete à bolo- 
nhesa porque não tem lã. Fiz os dois e ele 
amou. Fui contratada. A cada semana, fazia 
um tipode comida diferente, porque sótinha 
umamesa, e para entrar tinha que tera chave 
e ele só distribuiu sete chaves, para clientes es- 
peciais Cozinhava no fogão a lenha, porque 
servia para esquentar o local e a cozinha era 
aberta O sucesso foi tão grande que depois 
elefez um restaurante maior no andaraçima 
do bar, e um lounge. Fiquei lá até o ano 2000 

Mas a brasileira queria ser vista emudou 
o restaurante para a Rua jardim das Olivei- 
ras, 13. Quando Bruxelas foi eleita capital cul- 
tural da Europa, Mariangela foi convidada pe- 
lo diretor do museu, Alexandre Vantergald, 
que já era seu cliente desde 1996, para fazer 
cinco banquetes para a abertura oficial do 
Museu de Erasmos de Roterdã Seriam cinco 
noites de banquete, em uma mesa de 60 luga- 
res à luz de 300 velas. Por causa do sucesso des- 
ses banquetes ele escreveu o livro de receitas 
“Le banquet de la folie”, que demorou cinco 
anos para ficar pronto, e já esta na 3º edição. 
Em 2008, abriu outra casa, no alto da cidade, 

com galeria de arte, e deu o nome de LOutra 
Cantina, onde ficou até 2015. Nesse ano, deci- 
diu parar vendeu tudo, passou um tempo via 
jando pela Europa vendoo que queria fazer e 
em 20180 amigo Ronaldo Fraga ligoueacha- 
mou para vir a Belo Horizonte fazer um jan- 
tarpara ele Ela veio, edecidiu ficar 

Chef Maiângela Gusmão 
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Liam Mosteiro 

É inacreditável, absurdo, ver- 
gonhoso, lamentável, mas de 
acordo com a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), enquanto 
821 milhões de pessoas passam 
fome no mundo, um terço dos 
alimentos produzidos e ainda 
com valor são desperdiçados dia- 
riamente. O Brasil estã na lista 
dos 10 paises que mais desperdi- 
cam, gerando descarte de aproxi- 
madamente 30% de tudo que é 
produzido para o consumo. Uma 
das formas de aproveitar o ali- 
mento da melhor forma e nasua 
integralidade, aproveitando to- 
dos os nutrientes, é adicionar à 
rotina o habito de consumir as 
cascas na forma de farinha. 

Cascas de frutase dos ovos são 
ótimas escolhas. Coloridas e alta- 
mente nutritivas, as cascas das 
frutas são fontes de fibras naturais 
que auxiliam no bom funciona- 
mento do organismo. E são tão 
benéficas à saúde quanto a polpa 
Covo é umidos alimentos mais ri- 
Dos para o dia a dia, combinação 
perfeita entre a clara e à gema é 
uma fonte ricaem ômega 3 ferra, 
vitamina BIZ, albumina (proteina 
excelente para o ganho de massa 
muscular), abém de contribuir pa- 
ra a aceleração do metabolismo e 
conter baixos niveiscalónicos e al- 
ta capacidade de saciedade Mas à 
sua casca também é rica, princi- 

No Pinça mi cu 

palmente, em cálcio, magnésio e 
potássio importantes para.o de- 
senvolvimento do vo 

A nutricionista Juliana Naka- 
bayashi destaca os nutrientes da 
casca das frutas: “Na maior par- 
te do tempo ela é desprezada e, 
com isso, desperdiçamos uma 
parte valiosa dos alimentos. Ho- 
je. com o aumento da consciên- 
cia aos cuidados à saúde asso- 
ciado à proteção ao meio am- 
biente, redução do desperdício e 
o incentivo à alimentação sau- 

dável e acessivel a todos, tem se 
falado nas redes sociais sobre à 
utilização da farinhas de cascas 

COMO 
CONSUMIR 

| CA DO OVO 

<>) 

Dt aa 
garantem mais nutre! 

ER GERMAN PTRABAS 

de frutas e ovo. Pode-se utilizar 
cascas de laranja, limão, maçã, 
maracujá e até a semente do 
melão é uma hoa opção”. 

Para secá-las, a nutricionista 
indica o forno com temperatura 
até JC Segundo ela cada casca 
tem seu tempo. Dependera da 
quantidade de água de cada uma 
Se puder desidrata-las em sepa- 
rado, melhor. Abra o forno a cada 
15 minutos e mexa as cascas De- 
pois que estiverem secas e que- 
brando, estão prontas. Aí é espe- 
rar esfriar e bater no liquidifica- 
dor. Guarde em recipiente de vi- 
dro com tampa 

A forinha de 

cosco de ovo é rica, 

principalmente, 

em cúlcio, 

magnésio 

e potássio, que são 

importantes para o 

desenvolvimento 

do corpo 

Já em relação à casa do ovo, 

Juliana Nakahayashi alerta sobre 
a importância de retirar a peli- 
cula de dentro, ela solta inteira 
quando começamos a puxar, as- 
sim sua farinha não ficará com 
cheiro de ovo. Um cuidado com 
os ovos. é que não se deve juntar 
as cascas ao longo da semana 
Chrebre os ovos na hora de levar 
as cascas ao forno. Não precisa 
ser muitos por vez (três são sufi- 
cientes), já que o teor de cálcio 
da casca é muito alto e a quanti- 
dade a ser consumida é peque- 
na, aproximadamente 4 colher 
de cafezinho 

E AS CASCAS DAS FRUTAS? 
Comer 05 coscos de frutos em forma de forinho é também muito 

soudóvel e troz beneficos poro o soúde. Mo, novamente, 05 
frutos degom ser bem higienizados, com uma solução de 

água com hipodonto de sódio (d vendo nos 
supermercados). Nos nunca se esqueço que todo 

mudanca no alimentação deve ter onentoção 
profissionol, sejo de um nutricionista ou médico de 
conhora, porque também tem controindicação e, 

o que imogino fazer bem, pode ser prequdicial, 

ã 
“ EVALIDADE Não exngsre no cDesuino 
Duty por até trés meses da farinha de cósio de ovo 

em um pote óu recipiente parque o exresso de cóicio 
aúdio cur água ie pos bens fechodo, ee bom pode prejudicar o saúde, 
minutos. Em seguida, lavar em vedação e large de Versotã, elo pode ser 

água COrmende E, na sequência, umidade e da lur muistuirida córm o feipho, 
Tenvar por TZ minutos A primo É preco seguir todos os EM SUCOS, ViEIMINCS, 
etapa é secar no foma à DOC etopas posa utero massa de lilo, sopas, 
até adquirir um tom amarelado contaminação pães e mão interfere nó 

Nos se esqueço de liror porsalmaneto. paladar Sá-um médio ou 
membrana que fito dentro da putritionisa pode 
esco pora eiminor-a umidade E crientor à quantidade 

possiveis bottários. semp 
E 

a RR cm 

CASCA DA LUVA 

VERMELHA 

Excelente ontipandonte 

rióturol, opudo devia 

ponentes vasculares & 
problemas cordinoos, além 

de dimiran à combeçdida colesterol 
run, O LIM 

BANANA VERDE 
| À À Ericmemifibros de 

E omido resistente 
que está associado 

se redução dos niveis 
de gicemia no-sengue. 

CASCA DE 

MARACUJÁ 
Rita am perimea, que 

biaqueis O obsorcão 

de gorduras pala 
intestino, o fonnho 

úquido d controdar o loxo da oguior no 

— Ape No orgoniimo elo forma um gel, 
dificuando o absorção do glumse. 

CASCA DA MAÇÃ 

Reduz o cólesternte 
triglicerídeos, além de 

cumentor à sacedada é 

dimimulr o forme. 

Próduz uma farinha neo em fibras 

nóburoe, redur à apetite, regiio à 
tunciormmearnto do intestino é contribu 

para o redução do colesterol. 

CASCA DO LIMÃO 
em um prinóipio ativo chamado d- bmoneno, 

que ajuda o combater o onsledode, 
depressão, excesso de colestero! ruim, o LDL, 

duxília no controle de deido úrico e até mesmo 
presina o câncer. 

PEGO CAN CIA CV AÇÃO 

[] 7 

A nutricionista destaca 05 
cuidados na hora de limpar e hi- 
gienizar, o que deve ser feito 
bem antes de levar ao formo e 
guardar sempre em um reci- 
piente de vidro hem tampado 
por até três meses. Lave bem a 
casca com uma bucha para reti- 
rar terra e outras sujidades. De- 
pois higienize com uma solução 
de água com bicarbonato de so- 
dio, deixe por 20 minutos, 

A quantidade é uma colher 
de sopa de bicarbonato para 
um litro de água: Despreze es- 
sa dgua, enxague e agora dei- 
xe em solução com cloro. Lima 
colher de sopa de água sanitá- 
ria para uso geral, com 22 25 
PEM de cloro, em 1 litro de 
agua Deixe por mais 20 minu- 
tos Enxdgue e deixe que es- 
corra o excesso deagua Deixe 
sobre um pano de prato limpo 
até que fiquem secos. O bicar- 
bonato ajuda a neutralizar al- 
guns agrotóxicos que possam 
estar na casca e o cloro elimi- 
na os microrganismos. 

WhatsApp: (31) q900718-4155 

FLUXO CRIADOR 

Fotógraio Padro Gordo de 

Moura, o Cortiê Bressõo, lonço 

lira que abordo formas de 

txprettor o crolividade. 

2 ajudam a cuidar do meio ambiente 

TEGRAL DO 

TOS 
QUANTO CONSUMIR? Para Jutia- 
na Nakabavyashi, as cascas não 
oferecem riscos; mas não se de- 
vem exceder duas colheres de so- 
pa por dia. ja que as pessoas cer- 
tamente consumirão fibras e nu- 
trientes vindos de outros alimen- 
tos consumidos ao longo do dia. 
“A farinha de cascas de frutas e 
ovos é um complemento da ali- 
mentação. E você pode ingeri-la 
com iogurte, frutas picadas, fei- 
ão, preparo de hoto e pão” 

juliana Nakabayashi destaca 
que, alem da farinha de cascas, é 
possivel reaproveitar os talos e cas- 
cas de frutas e legumes em varias 
receitas culinárias como em ome- 
betes, bolos, farofas e pães, evitando 
também odesperdício ASecretaria 
de Agricultura e Abastecimento do 
povemo de São Paulo criou em 
3016 0"ebook de receitas Diga não 
aodesperdiciõe pancs” valea pena 
conheçer, tem receitas nutritivas, 
simples e gostosas jhrtpyiunmco 
demgrocncultra spot by tolo 
dh pabiioococesO esaris/D 
gu nao oo despendicio Fomes pafl 

FelaPE Miles Co CAÇÃO 

BM hiliana Nokobayoshi, nutnicionisto 

» ALIMENTOS MAIS DESPERDIÇADOS PELOS BRASILEIROS 
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Fonte: Organização Alimentação em foco (Fundação Corgii) 

Leia mais sobre aproveitamento 
de alimentos - 
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Nostalgia do domingo 
Tenho muito angustia quando o 
domingo acaba e sei que o semana vai 
começare com ela o trabalho. os 
estudos, os problemas. O que faço 
para evitar esse sentimento de 
impotência e de sofrimento 

H liobalia, de Belo Horitonte 

Toda angústia é uma sinalização 

para nossa vida. Ela nos aponta para 
alguma mudança de rumo no modo 
de ver o mundo, nos nossos habitos, 
na nossa forma de viver. À nostalgia 
do domingo, muito comum para inú- 
meras pessoas, em geral, tem a ver 
com nossa relação com o trabalho e 
com problemas que temos de entren- 
tar durante a semana O final de se- 
mana, cujo objetivo e o descanso fisi- 
co e menial, às vezes é usado como 
uma forma de fugir das questões que 
nos pressionam. 

conta- 
Sugestões paro esto coluna, erviar no e-mail bemetver esmo com.br 

As frutos do estação geralmente são mais frescos, mois saborosos e 
mais nutritivos. “Quando comemos alimentos do maneiro que q 

noturezo plonejou, desfrutamos não openos de um melhor sobor, 
como também dos ingredientes odeguodos às necessidades do corpo 

com oquelo época do ano, como frutos de verdo com alto teor de 

liquidos”, ressalto o nutricionista funcional e fisioterapeuta Adriana 
Svoro. Alimentos do estoção também costumam ter o melhor preço, 

o que-significo que é possível comer de forma saudável sem 
prejudicar seu orcomento. Frutos e vegetais são fonte de vitaminas E 

minerais & seus sabores únicos e interessantes permitem criotividode 

no cozinha. Esses alimentos são ricos em fibros, baixos em colonos e 
gordura, E com muitos nuinentes que protegem de múmeros 

doenços como dicbetes tipo 2, derrame, doenço cordioco, 
hipertensão, câncer entre muitos outros. 

DE SURDEZ NO BEBÊ 
A surdez congênito ocorme quando o cronço desenvolve o 

deficiência oindo no borriga da mãe. "Atrovês do wso de 

De certa forma “esquecemos” as di- 
ficuldades que reaparecem depressiva 
mente, no domingo à tarde É hora de 
nos perguntarmos: quais mudanças 
devemos fazer!0 que estamos adian- 
do ou evitando no trabalho, nos esto- 
dos, no nosso dia a dia? 

A angústia É provocada por uma 
tensão entre uma situação atual e 

uma mudanca necessária Tenho in- 
sistido que a vida de todos nós é im- 
perfeita e, portanto, recheada de pro- 
hlemas. Continuamente temos de en- 
frentar conflitos com.as pessoas E a 
Tealidade objetiva Desejar uma vida 
em alegria permanente, sempre em 
paz, nos faz reativos às questões con- 
flitantes Dai a tendência à fuga O gue 
nãcadianta, porque, mais cedo ou tar- 
de, temos de enfrenta-las. 

A sabedoria na vida consiste sempre 
em um eguilibrio de movimentos: Ha 
ocasiões em que devemos nos afastar 
temporariamente das questões que 
nos afligem para acumularmos energia 

FaLáBas 

ANTÔNIO ROBERTO 
FF 
(O O fir 

ANP ; tir a Ts 

e aumentar nossa clareza, Em ouíras, 
devemos enfrentar O afastamento crô- 
nico ou o Enfrentamento crônico nos 
coloca em um dos pratos da balança, o 
que traz desgaste angústia e depressão 
O final de semana, as férias, as escapuli- 
das do cotidiano não são para evitar a 
realidade, às vezes dolorosa, mas, ao 

-gotas 
FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS — 

Você sabia que o câncer de próstoto é 0 segundo mos comum entre homens? E que 

cerco de 75% dos cosos ocontecem em homens com mos de 65 onos? A idode é o 
principal fator de nsco pora o doenço, de acordo com o Instituto Nocional de Câncer 

(INCA). Com o objetivo de emplar o conhecimento sobre 0 soúde mosculino não só 
durante o Novembro Azul, mos por todo 0 ano, o divisão farmacêutica do Bayer 

anuncia o lonçomento do site Boyer poro Homens. site lanço o componho “E oi, vai 

encarar? Encora de Frente”, paro promover conscentroção e incentivar os homens 0 

encoror 05 desafios de cuidor da soúde, realizando ocompenhamento médico & 
exames de rotina. À campanha é opotado pelo Instituto Lodo à Lodo pelo vido. À 

estrotégio é realizar oções de conscientização sobre saúde masculina. “Nós do Boyer 
estomos fortemente dispostos o 

mudor os homens qse cuidarem 

melhor. Esto população preciso se 

preocupar com o soúde e entender 

2 importância do prevenção e do 
cutocuidodo. Neste sentido, o sibe 

“Boyer para Homens apresento 
conteúdos sobre temos diversos, 

contrário, é um descanso no oásis para 
continuarmos a travessia 

Por outro lado, não podemos con- 
centrar todo nosso repouso nos dias 
socialmente programados para esse 
fim. Divertir-se enquanto trabalha- 
mos, cultivar o bom humor nas difi- 
culdades, levar a sério as coisas engra- 

Pixsdado 

cadas da vida, não considerar tudo a 
ferro e a fogo e não dramatizar nos- 
sos sofrimentos são formas de nos 
ECOnNOMizarmos. 

Diz Guimarães Rosa que Deus, se di- 
vertindo, se economiza? Gastamos 
energia excessiva na nossa forma de 
trabalhar, de estudar. Levamos tudo 
muto a sério e nos estressamos. E uma 
forma disso é a nossa resistencia as di- 
ficuldades. A queixa sistemática, a re- 
clamação de tudo que não acontece por 
mo gostariamos são sintomas de nos- 
sa reatividade. Em vez de lidarmos com 
as situações como elas são, imagina- 
nos como deveriam ser. É uma forma 

passiva e reativa em vez de desenvolve- 
remos uma postura pró-ativa de cons- 
trição da nossa existência. 

Ninguém escapa dos problemas. 
Hã momentos de danca e hã momen- 
tos de luta. Saber sair da dança e entrar 
na luta e sair da luta e voltar para a 
dança É o que precisamos aprender. 
Não existem prazeres em dores per- 
manentes. Nosso destino é descer va- 
les e subir montanhas. No domingo à 
tardinha, em vez de lamentar a escuri- 
dão, acendamos uma vela para O ca- 
minho de segunda-feira 

OD nsa libero serotonino e endorfino, hormônios 
QUE S0O OS TESPONSÓVEIS por gerdr 05 SensoLões 

de bem - estor, prozer, alegria, além de diminuir 

o risco de doenços psicossomáticos. “Uma boo 

risado movimento cerco de 80 músculos do 

corpo humana, e ajudo o diminuir o tensão e o 

PERRY 

intensidade das emoções negotivos, como o 
tristezo e o roivo”, 
Eustáquio, Sornr é uma forma de teropio, pois 

estimulo vários regiões do cérebro 2 o 

condiciona paro o melhora do soúde mental e 

para o bem-estor. “Além disso, focilto o dio o 
dia no ombiente de trobolho, no lido com-os 
filhos, entre outros rotinos, quando olinhomos 

o bom humor com o comunicação não 

violento”, esclarece Sônia. Como sorrir mais? 

Mesmo em meio às incertezas 20 Crise que 

oindo vivemos por conta do pondemia do novo 

corongvirus, é possível ter momentos 
descontroidos. Procure programas de humor, 

videos engraçados, eles te ajudorõo q dor 

aquela rsodo espontaneo e de quebro, ouxihor 

no bom funcionamento do seu orgonismo. À 

psicóloga também aconselho que o pessoo 

revelo o psicóloga Sônio 

mos principalmente sobre o 

côncer de próstata, comento 
Rodolfo Ferreiro, diretor do Óreo 
de oncologia da divisão 
formocêutico da Boyer. 

medicamentos inodeguados pelo gestonte duronte o 

grmvidez, doenças que cousom o surdez odgundo, couso 

hereditária, infecções contogiosas como o rubéola E o uso 

de bebidas olcoólicos podem ocosonar má formação no 

cuido”, dlerto o otomno pediotro Celso Vidolin. Os pois 

devem estar atentos quondo o cionço não se assusta com 

borulho, ou não acordo com sons altos. “Sos 3 e d meses o 

bebe fo presto afencão nos sons, dos É gos TE meses jo É 

possivel localizar o fonte sonoro; 005 12 meses é inigado q 

produção de algumas polovros e o entendimento de 

ordens simples; jd 005 3 anos, O crionço consegue produar l 

algumos frases que escuto”, ofirmo Celso. Por isso, se elo CAAITMIADIfA DEANTA RIEIA OR 

não responde quendo é chomoda, não diz “mamãe “ entre JA ivMnivDLAIA INTIMA LTL 
tono ou Z anos, jà pode ficor atento e marcar uma 

consulto com o otormmoloringalogisto. Exames primordiais 

paro o diagnóstico da surdez são o teste do orelhinho, feito 

nos primeiros dios de nosoimento, e um teste simples e 

que não cousa dor ou desconforto paro o bebê, eo 

“Potendais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico 

(PEATE)”, que registra o atividade elétrico da orelha interno 

(sistemo cuditivo periférico) até o córtex cerebral [sistema 

oudrtvo centrol), em resposto o um estimulo sonoro, 

Sepore um dio porco se dedicor 00 lozer. 
“Desconse, faço coisos que goste. Isso te 
ajudará o sorrir mois e iró melhorar suo 

qualidade de vida.” 

BEAN RIA CACO AÇÃO 

D grupo de oração Resto Nhá Chico, que voi completorio aros em 2022, reolzorá uma 

cominhodo espintuol com o Beoto Nhá Chica. O evento seró-nos dios 18 e 19 de dezembro 

em Baependi, no interior de Minos, e terá momento de oração, meditação do Evangelho, 

reflexão, conto e o cominhado espiritual. Serdo apenos 14 lugores disponiveis, saindo de 
Helo Horzonte, e o possoporte custo R$ 295, incluindo os possogens de ônibus ida e volto, 
hospedogemi no hotel do Instrtuto Nhó Chico e café da manhã no domingo inciso. As 
demais refeições são o porte. À programação da viagem e o inscrição, paro quem desejo 

porcelor, podem ser feitos céraves do plotoformo Sympla, ou pelo PIX: 31999479389. Porn 
outros informoções, contatar 0 coordenador Márcio Barros no telefone (31) 49941 - 9380. 
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Muito presente no gosto do brasileiro pela 
farofa, ela ganha cada vez mais receitas 
novas e muito saudáveis, que contribuem não 
só em nutrientes como também na reducão 
de peso e no controle de algumas doenças 

Liam Montero 

Ao falar em farinha, imediata- 
mente se pensa na de mandioca 
ede trigo E muitos têm restri- 
ções a elas quanto aos beneficios 
para a saúde, o corpo forte e em 
forma Mas, hoje, há uma varie- 
dade no mercado de ingredientes 
bem mais saudáveis, fáceis de 
acesso ou mesmo de preparar 
em casa, valendo a criatividade 
na hora de cozinhar. Tem a ideal 
até para a chamada dieta keto ou 
cetopênica, que restringe o car- 
boidrato e aumenta o consumo 
de lipídios ao longo do dia. 

O que importa é quea farinha 
certa pode ser uma aliada na re- 
dução-de peso nasestratégias pa- 
ra cuutar da saúde e ate mesmo 
para promover a lonpevidade. 
Sempre tendo em mente que o 
consumo depende do quadro cli- 
hivo de cada pessoa 

À nutricionista Adriana Sta- 
vro especialista em doenças crô- 
nicas não transmissíveis (DONT) 
pelo Hospital Israelita Albert 
Einstein, destaca que quem opta 
por uma alimentação low carb 
não tem de desistir de todos os 
alimentos feitos com farinha. Hã 
opções para fazer doces, pães e 

massas nas versões zero carhoi- 
drato. A farinha de coco tem 10 
vezes mais fibras que a de trigo 
refinada, o que significa que bas- 
ta uma pequena quantidade pa- 
ra obter a mesma consistência 
em um holo, por exemplo 

Adriana dã dicas de algumas 
farinhas ideais para o cardápio de 
quem segue ou não a dieta keto, 
tendo como principal preocupa- 
cão alternativas alimentares mais 
saudáveis e que contribuem com 
o bem-estar de todo o organis- 
mo. Ela lembra que a maneira 
correta de armazenar farinhas 
com baixo teor de carhoidratos & 
em recipientes herméticos e Te- 
frigerados. Ao comprar à indus- 
trializada evitar guardar em suas 
embalagens originais. 
1-Farinha de coco; é a segun- 

da farinha mais comum usada 
em preparações loycarh. Tem sa- 
bor ligeiranvente adockado e uma 
grande quantidade defibras Rara- 
mente é usada sozinha em recei- 
tas porque requer uma grande 
quantidade de ovos para Pa aê 
brar a alta quantidade de fibras. 
Por isso é comum misturar fari- 
nha de coco com farinha de 
amêndoa ou com psyllium para 
diminuir o número de ovos e me- 

A nutricionista Adriano Stovro recomendo armozenor farinhas com 

boixo teor de corboidrotos em recipientes herméticos e refrigerados 

SHOT PARA INUNTOADE 

W2 acora de água 
Lealhar de chá de gengibre rolado 
Veolher de chá de cúrtumo 
Pitado de pimento do remo 
10 gotos de própólis 
1/2 limão esprêmido 

SHOT PARA DISPOSIÇÃO 
WZicoro de água 
tedlher de cho de canelo em pô 
Temlher de chó de pimento 
W2 limão espremido 

SHOT ANTHINFLAMATÓRIO 
W2 xitora de chá de água 
4/2 limão espremido 
Veolher de chá de cóúrcumo 
Pitado de pimento 

Fonte: Mhniso Aragão, motricionista clinico e fitoterúpica 

lhorar a textura e o sabor A pro- 
porção & 1 medida de farinha de 
trigo para 2 medidas da farinha de 
coto Ideal para sobremesas e para 
espessar Mas lernbre-se que você 
vai sentir aquele toque de coro 

2 — Farinha de amêndoa: é 
provavelmente a alternativa 
mais popular à farinha de trigo 
comum. É pobre em carboidra- 
tos, repleta de nutrientes e tem 
um sabor ligeiramente doce. 
Também ajuda reduzir o coleste- 
rol ruim, o LDL e diminuir a re- 
sistência à insulina. Voce pode 
usar a farinha de amêndoas co- 
mo um substituto1 para 1 da fa- 
rinha de trigo na panificação. 
Ideal para panificação, empanar 

3- Farinha de chia: é rica em 
fibra solúvel Elas podem ahsor- 
verde 10 à 12 vezes seu peso em 
água, tornando-se gelatinosas. 
Teoricamente, isso aumenta a sa- 
ciedade contribuindo para a per- 
da de peso. A fibra também ali- 
menta as bactérias heneficas do 
intestino, muito importante pa- 
rãa saúde O melhor é misturá-la 
com outras farinhas em prepara- 
ções como pães, muftins, bolos e 
massas. Para usar, basta substi- 
tuir até 30% de sua farinha regu- 
lar. Ideal para panificação. 

4 — Farinha de linhaca: cu- 
riosamente, os benefícios à 
saúde são atribuídos principal- 
mente aos ãcidos praxos ôme- 
ga-3 potencialmente anti-infla- 
matórios e suas fibras. Assim 
como a farinha de chia e a de 
coco, ela tambem absorve uma 
grande quantidade deliquido, 
por isso, geralmente, é mistura- 
da com outras farinhas, No en- 
tanto, o farelo de linhaça pode 
ser usado sozinho ou junto 
com sementes de chia. Ideal pa- 
ra biscoitos. 

DE. zh za 

A forinha de omêndoo é pobre em corboidrotos, repleto de nutrientes e tem um sobor ligeiramente doce 

5 — Psyllium; excelente fonte 
de fibra solúvel. Eles absorvem 
muita água e incham, acrescen- 
tando estrutura dos alimentos. 
Adicionar um pouco de psvilium 
as receitas beto feitas com fari- 
nha de amêndoa fornece uma 
textura mais parecida com a de 
um pão tradicional. Mas, nova- 
mente, o ideal é misturar com fa- 
rinha de coco ou de amêndoas 
em partes iguais ou outras fan- 
nhas. Ideal para panificação. 

6&— Aveia: conhecida por ser 
umalimento saudável para o co- 

arinha na dieta 
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ração devido ao alto teor de be- 
ta-glucanas. Alem disso contém 
mais de 20 polifenóis únicos, 
que tem demonstrado forte ati- 
vidade antioxidante, anti-infla- 
matória e antiproliferativa, que 
pode fornecer proteção adicio- 
nal contra doenças coronárias, 
câncerde cólon e imitação da pe- 
ke. Como ocorre com outras fari- 
nhas, as receitas não levam fibra 
de aveia isolada, mas em combi- 
nação com outras farinhas com 
baixo teor de carboidratos. Ideal 
para panificação. 

Shots de alimentos funcionais são 
aliados para manter a boa saúde 

Raquer Riseiro” 

Os shots são os queridinhos 
quando o objetivo & turbinar a 
dieta alimentar. Graças às pro- 
priedades nutricionais que pos- 
suem, eles podem oferecer maior 
qualidade de vida, alêm de vários 
beneficios para à saúde “Funcio- 
nam como uma estratégia nutri- 
cional de acrescentar condimen- 
tos e especiarias funcionais no 
dia a dia, ajudando a estabelecer 
hábitos mais saudáveis na roti- 
na”, define a nutricionista funcio- 
nal, Pryscila Dytr 

De acordo com ela, a popula- 
rização dos shots nos últimos 
tempos se deve à facilidade e 
praticidade de adicionar ali- 
mentos funcionais na rotina 
“Muitas vezes, temos dificulda- 
de de consumir esses alimentos 
de outras maneiras. Assim, O 
shot vem como uma alternativa 
para que esses alimentos pos- 
sam ser integrados no dia a dia, 
ajudando a melhorar o foco, a 
disposição e imunidade” 

Quanto à estrutura, Pryscila 
explica que o shot é composto 
por uma base de água, um liquido 
de carater ácido, como suco de li- 
mão ou vinagre de maçã, própolis 
e especiarias com ação anti-infla- 
matória, antioxidante ou termo- 
gênico.“A composição vai depen- 
der da individualidade e do obje- 
tivo do paciente” acrescenta 

Para à nutricionista, ter um 
hábito saudável ajuda a entrar na 
atmosfera de uma vida melhor. 
Começar o dia com uma rotina 
saudável acrescentando compos- 
tos bivativos provenientes de 
condimentos e especiarias Fum- 
cionais em quantidade, é ótimo, 
pois, muitas vezes, teriamos difi- 
culdade de alcançar na alimenta- 
cão. Essa é à principal vantagem 
do shot”, comenta Pryscila. 

Nutricionista clinica e fitote- 
rápica, Mhaisa Aragão alerta que 
nem todo shoi é saudável Ela 
destaca que é necessário que as 
combinações sejam boas: “Os 
shots são saudáveis quando as 
combinações dos fitoterápicos 
têm uma função, como atuar na 

imunidade e na disposição do pa- 
ciente. Então, eles se tornam sau- 
dáveis a partir do momento que 
essas combinações conseguem 
atingir fins terapéuticos”. 

De acordo com ela, os shots 
começaram a ser consumidos 
com mais intensidade durante a 
pandemia da COVID-IS "Hoje a 
maioria dos pacientes menciona 
fazer uso do shot para iniciar a 
rotina, porque alegam que se 
senterm mais dispostos e que de- 
pois que incluíram o shot, a imu- 
nidade está melhor, conta Mhai- 
sa. Ela recomenda que a bebida 
seja ingerida no periodo da ma- 
nhã, uma vez ao dia 

“A maioria das pessoas usa 
gengibre, um alimento termoge- 
nico que pode influenciar na qua- 
lidade do seu sono, dependendo 
dohorário que vocêtomar. Por s- 
so, o ideal é tomar o shot quando 
acordar, orienta a especialista 
Pryscila aconselha que os shots se- 
jam tomados dianamente, mas 
sempreem rotatividade-"Não re- 
comendo tomar o mesmo shot 
pormais de três meses. É bom va- 
riaras combinações 

IMUNIDADE Quem se rendeu às 
propriedades do shot foi a servi- 
dora pública Andreia Araújo, de 
33 anos. Como nem sempre tem 
tempo para preparar a própria co- 
mida, ela toma o shot todas as 
manhãs a fim de obter o minimo 
de micronutrientes necessários. 
“Minha intenção sempre foi me- 
lhorar a imunidade Costumo to- 
mar em jejum um shotnatural da 
Qualy Ervas, que contém cúrcu- 
ma, gengibre canela e pimenta 
caiena Adiciono algumas gotas de 
própolis também explica. 

Mas o consumo dos shots não 
é o único a integrar a rotina de 
Andréia Ela ainda preza por uma 
alimentação saudável e colorida. 
“Busco me alimentar da forma 
mais natural possivel, evitando 
industrializados e produtos com 
conservantes Meu lema é comer 
“tomida de verdade. Procuro fa- 
zer minhas refeições sempre 
muito coloridas, cheias de frutas, 
verduras, legumes e proteinas 
Consumo sal, mas em quantida- 

de bem pequena” 
O conjunto de habitos sauda- 

veis resultou em diversos benefi- 
cios para ela "Minha imunidade 
melhorou potencialmente, assim 
como a saude dos meus cabelos e 
da minha pele Sintomais energia 
ao longo do dia e tenho mais dis- 
púsição para treinar Existem int- 
meros estudos que comprovam a 
relação da mã alimentação e do 
sedentarismo 20 desenvolvimen- 
to de doenças Por isso, acredito 
que tudo que vem da natureza te 
nutre e te faz bem. conclui 

HÁBITOS Apesar de os shots se- 
rem aliados no processo de reedu- 
cação alimentar, eles não podem 
seros únicos habitos saudáveis de 
uma pessõa "O shot não éo que 
vai resolver tudo, ele é um plus, 
um elemento auxiliar. Se você 
não tiver uma rotina de vida sau- 
davel como um todo, praticar ati- 
vidade fisica, comer bem, beber 
água, o shot em si não vai ter ne- 
nhum beneficio”, adverte Mhaisa 
Outro cuidado que deve ser torma- 
do e em relação à composição do 
shot. "Dependendo de como você 
fizer o shot você não vai conseguir 
alcançar o que tem de melhor da- 
queles fitoterápicos” ressalta. 

Gengibre e cúrcumo são muito utilizados na produção de shots 

PILARES 

Ela ainda considera importan- 
te que O shot consiga ser absorvi- 
do pelo organismo para que tenha 
efeitos pot Acurcuma é um 
exemplo de tempero citado por 
ela que não possui uma hoa bio- 
disponibilidade, isto é percentual 
de aproveitamento pelo orpanis- 
mo:”Porisso é necessário associar 
o consumo da cúrcuma com a pi- 
menta do reino para conseguir 
propiciar essa biodisponibilidade, 
que aumenta duas vezes mais 
quando elas estão associadas Não 
adianta nada tomar o shot se o 
corpo não consegue absorver” 

Contudo, Mhaisa acredita que 
e possivel fazer uso dos temperos 
nas refeições diárias sem a neces- 
sidade do consumo do shot Além 
disso, há pacientes que não conse- 
guem tomar os shois de tempe- 
ros em razão do sabor marcante. 
“Adicionar os temperos naturais 
nas refeições vai ser mais saboro- 
s0 e O paciente não vai ter que li- 
dar com dificuldade para heher. 
Muitos remetem a dificuldade de 
ter hábitos saudáveis porque não 
agrada o paladar-O uso vai deper- 
der se a pessoa tolera ou não” 

* Estagiário sob supervisão do 
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Sindrome hereditária de Li-Fraoumenl 
Na-decada de 1960, Joseph E Frau- 

meni, Jr, MD e Robert W. Miller, no en- 
tão ramo de Epidemiologia do NCI (Na- 
tional Cancer Institute) americano, ini- 
ciaram uma exploração dos padrões 
epidemiológicos do cancer infantil e fa- 
miliar sobre os quais pouco se sahia 
Sua pesquisa começou com um estudo 
multicêntrico sistemático de cancer in- 
fantil que sugeriu um excesso de certas 
anomalias congênitas (por exemplo, 
aniridia com tumor de Wikms) e vários 
cânceres primários no mesmo indivi- 
duo (por exemplo, tumores adrenocor- 
ticais e cerebrais) 

Ao mesmo tempo, o médico Frau- 
meni começou a investigar uma série 
de famílias com tendência ao câncer 
que ele identificou enquanto fazia visi- 
tas ao NIH Clinical Center. Essas famílias 
se tornaram a base para O registro de 
cancer familiar DCEG (Division of Can- 
cer Epidemiology and Genetics), que 
continua até hoje. Como esperado, a 
maioria das agregações familiares esta- 
va confinada a um único tipo de câncer, 
mas algumas familias apresentaram 
uma diversidade incomum de rumores 
que era dihail de explicar. Logo depois 
disso, uma notável ocorrência familiar 
chamou a atenção do médico Frederick 
E Li, um colega de pesquisa do NCL De 
maneira quase explosiva, vários mem 
bros de uma familia desenvolveram 
uma variedade de tumores, notada- 
mente rabdomiossarcoma infantil e 

E ATIVIDADE FÍSICA 

câncer de mama, mas também outiras 
formas de câncerem crianças e adultos 
jovers na linha de descendência. 

Essa observação levou Lie Praumeni 
a voltarem à pesquisa multicêntrica de 
tumores infantis e acelerem a conclu- 
são de um estudo em crianças com 
diagnóstico de rabdomiossarooma. Em 
1969, eles relataram suas descobertas 
em dois artigos marcantes que aparece- 
ram nos Annals of Internal Medicine e 
no journal of the National Cancer Insti- 
tute. A impressionante diversidade de 
tumores estava em desacordo com a 
noção prevalecente de que a suscetibili- 
dade familiar ao câncer é peralmente 
específica do bocal ou do tecido, 

Oespectro-de cânceres de início pre- 
coce foi esclarecido em 1982, quando Li 
e Fraumeni publicaram no jornal JAMA 
um estudo prospectivo de 12 anos de 
membros das quatro familias originais. 
Houve L6 novos casos de câncer, supe- 
rando em muito as expectativas com 
base nas taxas da população em geral 
A variedade de novos cânceres se asse- 
melhava muito ao padrão familiar rela- 
tado inicialmente. No final-da decada 
de 280, [1 e Fraumeni reuniram 24 fa- 
miliascom manifestações semelhantes 
e bem documentadas de uma sindro- 
me de câncer múltiplo 

Um estudo prospectivo de todas as 
famílias forneceu evidências epide- 
miológicas de um risco excessivo de 
diversos tipos de cancer que afetamos 

jovens em um padrão predominante- 
rente hereditário. Câncer de mama e 

sarcomas osteogênicos foram espe- 
cialmente prevalentes. mas 05 riscos 
de leucemia aguda, tumores cerebrais 
e neoplasias adrenocorticais também 
foram elevados. À medida que aumen- 
tou o interesse por esse distúrbio fa- 
miliar, ficou conhecido como sindro- 
me de Li-Fraumeni (LES). 

Com o passar do tiempo, Lie Frau- 
meni coletaram binespécimes e cola- 
boraram com pesquisadores de laho- 
ratório usando uma variedade de hia- 
marcadores para pesquisar um meca- 
nismo subjacente que pudesse expli- 
car a suscetibilidade familiar a vários 
tumores. O sucesso foi limitado, entre- 
tanto, até que a colaboração com o Dr. 
Stephen Friend eo Dr. David Malkin 
em Harvard, junto com a Dra Louise 
Strong no MD Anderson Cancer Cen- 
ter, descobriu mutações da linha ger- 
minativa do gene supressor de tumor 
TES3 em cinco famílias consecutivas. 

Adescoberta foi rapidamente confir- 
mada e intensificou o interesse clínico e 
molecular no LFS, particularmente por- 
que mutações sornaticas de TP53 tam- 
bem foram relatadas em uma grande 
proporção de cânceres que surgem na 
população em geral A descoberta de 
mutações hereditárias do TP53 propor- 
cionou uma oportunidade para testes 
genéticos preditivos e intervenção clini- 
ca voltada para a detecção precoce e ge- 

renciamento de tumores em LFS. 
A descoberta também trouxe à to- 

na uma série de problemas clínicos, 
psicológicos, legais e éticos que prova- 
velmente se estenderiam a ouiros ge- 
nes de suscetibilidade ao câncer que 
pareciam à beira do isolamento na 
época Nas duas decadas seguintes, O 
trabalho do LFS continuou principal- 
mente fora do NCl até 2010, quando 
Sharon Savage, MD, e Phoong Mai, MD, 
ambos do ramo de genética clínica, or- 
ganizaram um workshop que reuniu 
esquisadores, médicos e membros de 
amilias afetadas. Um consórcio inter- 
nacional foi formado para desenvolver 
estratégias eficazes de prevenção do 
câncer e redução derisco para familias 
LES, fornecer uma plataforma para O 

desenvolvimento de um grupo de 
apoio para familias LES e reunir recur- 
sos para futuras pesquisas na biologia 
e genética da sindrome, 

Trabalhando com outros pesquisa- 
dores clínicos do consórcio, os médicos 
Savage e Mai lançaram um estudo de 
viabilidade para recrutar familias LES 
em um novo estudo de protocolo de 
triagem no NIH projetado para identi- 
ficar metodos eficazes para a detecção 
precoce do câncer sem o uso de radia- 
ção, que é conhecido por aumentar o 
risco de câncer em portadores do pene 
TPSA. Esforços tambem estão sendo fei- 
tos para compreender e gerenciar os as- 
pectos psicossociais desta doença entre 
os pacientes com LFS, bem como seus 
parentes e cuidadores. 

Modalidade mistura movimentos do balé clássico com exercícios típicos de treinos da 
ginástica e promete bem-estar e gasto energético ao praticante. Benefícios são muitos 

Ballet fitness é nova 
onda do momento 

Canouma AMascusse” 

Muitas pessoas não gostam 
de frequentar academias, seja pe- 
lo ambiente, seja pelos tipos de 
exercicios lá oferecidos. Com is- 
so, muitas modalidades que mes- 
clam atividades fisicas intensas 
com danças e alongamentos 
vêm se popularizando. Uma de- 
las é o ballet fitness, método que 
mescla passos e movimentos do 
balé clássico, como plig e arabes- 
que, com exercicios típicos de 
treinos-da ginástica, como aga- 
chamentos e abdominais. 

A técnica foi desenvolvida pe 
la ex-hailarina goiana Betina 
Dantas, que, apos se lesionar no 
tornozelo, quis prosseguir e usu- 
fruindo dos benefícios do bale, 
mesmo sem poder utilizar as sa- 
patilhas de ponta. Com forma- 
cão em educação física e auxilio 
de um médico especializado, de- 
senvolveu uma forma de mes- 
clar o melhor do balé com ativi- 
dades de alto pasto calórico. 

Para Nidhi Laune, professora 
do metodo em Brasilia, o halhet fi- 
tness, se hem instruído por pro- 
fissionais com formação adegua- 
da, não é fator de risco para o sur- 
gimento ou agravamento de le- 
sões, desde que o aluno tenha 
aval do médico que o acompa- 
nha A prática tem, ainda, o po- 
tencial de fortalecer os músculos 
da pema como um todo Assim 

= VANTAGENS 
DA PRATICA 

Melhora nó equilibrio 
Aumento nos reflexos 
Motor concentração 
Melhora do respiração 
Posturo e definição 
murscuilár completo 
Envolve todo O corpo 
durante o olividode 
Aumento do socialização 

como Betina, Nidhi também so- A ex-boilorina goiana 
freu uma lesão, ha alguns anos, Betino Dontos é criadora 
enquanto praticava dança. da modalidade que 

E importante ressaltar que, vem se popularizando 
coma técnica oaluno não setor- 
nará bailarino, pois ela não subs- 
titui a prática do hale, apenas 
aproveita elementos dele para 
movimentar e trazer saúde para 
os praticantes. Para aqueles que 
buscam hipertrofia e músculos 
em destaque, a atividade tam- 
bem não é amais indicada, afinal, 
não inclui levantamento de pe- 
sos ou atividades que gerem esse 
resultado. Porém, pode ser uma 
escolha interessante se combina- 
da com uma musculação ou al- 
gum ouiro esporte, pois, assim, 
ampliaria o impacto no físico. 

O ballet fitness consiste em 
aulas de duração entre 50 mint- 
tos a uma hora e não se utiliza 
de muitos apetrechos, somente 
a barra para apoio, tapetes e à 
força do próprio corpo Asseme- 
lha-se muito à prática do balé 
clássico em alguns movimentos. 
No entanto, diferencia-se quan- 
do são associadas às práticas 
vindas dos treinos cardiorrespi- 
ratórios. Por ter-esse caráter de 
inchuir exercicios vigorosos, esti- 
ma-se que haja uma perda de 
50) à 800 calorias por aula, se- 
gundo Nidhi Launé 

PRÉ-REQUISITOS Além do fator 
atrativo da perda de peso, os he- 
nefícios são vários, como melho- 
ra no equilibrio, nos reflexos na 
CONCentração, na respiração, na 
postura é na definição muscular 
completa. já que envolve o corpo 
inteiro durante a prática Não ha 
muitos pre-requisitos, apenas 
exige que o praticante tenha no 
minimo, 14 anos, a vontade de 
realizar a atividade e usar roupas 
confortáveis durante o exercicio. 
O mais comum são as roupas"de 
academia”, como legpings ou 
shorts, mas roupas leves, no ge- 
ral, funcionam bem, pois é um 
EXETCÍCIO que exige Espaço para 

RETIRA ABIT (IASTA DADA 

livre movimentação. 
A profissional parante que os 

exercicios não são pesados e 
sempre são adaptados de acordo 
com o nivel da turma Ela conta 
que o número de séries, a veloci- 
dade ea intensidade mudam no 
caso de turmas com alunas ini- 
ciantes ou avançadas na prática 
Para as inexperientes, outra 
adaptação também é necessária: 
ade ensinar os passos Ea postu- 
ra correta. Por isso, podem ser 
praticados por quem nunca ex- 
perienciou antes a musculação 
ou o halé e que estã sedentária 
Pessoas que já tiveram contato 
com outras modalidades e que 
têm. o hábito de se exercitar po- 
dem ter mais facilidade e desen- 
voltura nas aulas. 

A educadora fisica Tereza 
Lamb afirma que exercicios aero- 
bicos; como é 0 caso dessa moda- 
lidade, são importantes para to- 
das as faixas etárias, mas são es- 
pecialmente essenciais à medida 
que as pessoas vão envelhecen- 
do, par ter uma maior tendência 
a desenvolver doenças e a dimi- 
nuir à socialização — fatores pre- 
judiciais para a saúde fisica e 
mental. No caso de algumas ati- 
vidades realizadas em grupo, Te- 
reza afirma que hã uma maior 
chance de constância, pois a pes- 
soa percebe que não estã sozinha 
e se diverte muito mais. 

Nas turmas de Nidhi não é di- 
ferente, ela afirma que as inician- 
tes, geralmente, têm as mesmas 
dificuldades, o que faz com que 
elas se apoiem e se comuniquem. 
gerando identificação desermvol- 

vendo relações de amizade que 
vão além do estúdio de dança. 
Dessa forma, às vantagens da 
prática são ainda mais amplia- 
das, pois. além de ser um mo 
mento de bem-estar e alegria, 
também é inserido o exercicio — 
vital para a saúde em equilibrio 
no diaadia 

Tereza recomenda que, antes 

de iniciar qualquer atividade fisi- 
ca, um profissional de saúde de 
confiança seja consultado, a fim 
de estabelecer limites e realizar 
um checape. pois existem algu- 
mas condições que demandam 
atenção individualizada Outra 
particularidade que exige libera- 
ção medica é quando há gravi- 
dez, que deve ser avaliada pelo 

obstetra. Na maioria dos casos, se 
a mulher já praticava o exercicio 
anteriormente. o prosseguimen- 
io será ate benéfico, mas, em al- 
gumas circunstâncias, pode ha- 
ver interrupção da atividade ou 
mudanca para outra mais leve. 

“Esingiário sob supervisão 

do subeadiioro Sibele Megromonte 
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Rei do Universo 
De branco, a Igreja celebra hoje 

mais um final de ano litúrgico com a 
realização da solenidade de “Cristo, 
Rei do Universo”, instituída em 1925 
pelo Papa Pio Xiem sua primeira en- 
cíclica Quas Prima. Na festa, os fieis 
são chamados a reconhecer o reinado 
de Deus sobre todos os povos e na- 
ções com o olhar dirigido a um Jesus 
crucificado, que usa espinhos como 
coroa e à cruz como trono. 

Embora tenha nascido em um co- 
cho para animais improvisado em ber- 
co, dentro de uma das muitas grutas 
de Belém, Jesus veio coma majestade 
de um rei. Uma multidão do exercito 
celeste anuncia 205 pastores, que to- 
mam conta dos rebanhos: “Hoje na ci- 
dade de Davi nasceu para vós o Salva- 
dor, que & o Cristo Senhor” 

No templo, para cumprir a lei a res- 
peito do primogênito varão embora te- 
nham oferecido o mais simples dos sa- 
crifícios, um par de pombinhos, Maria 
e losé ouvem do ancião Simeão: "Meus 
olhos viram a tua salvação que prepa- 
rastes à vista de todos os povos. luz pa- 
ra luminar às nações e glória de Israel, 

E SAUDE 

teu povo . Do Oriente, seguindo a estre- 
la guia, os três reis magos a0 chegarem 
agruta, caem de joelhos diante do me- 
ninoe o adoram, oferecendo presentes 
exclusivos para um rei (ouro), Deus [in- 
censoje humano (mirra) 

Durante toda a vida pública, Cristo 
anda com pobres e pecadores, pesca- 
dores, excluidos, gente humilde que 
tinha sede e fome; entra em barcos 
apertados, acalma tempestades, anda 
sobre as águas; sobe montes, passa 
pelo deserto, visita povoados, sempre 
a caminho; conta parábolas usando o 
dia a dia do povo: fermento, grão de 
mostarda, a figueira, o joio e o trigo 
Apesar de tanta simplicidade, ao che- 
gar em Jerusalém é recebido com fes- 
tas por uma multidão que aciama: 
“Bendito aquele que vem em nome 
do Senhor, o rei de Israel”. 

Na verdade, o Mestre foi rei apenas 
em dois momentos de sua vida Quan- 
do entrou em Jerusalém em cima de 
um humilde jumentinho emprestado, 
saudado com entusiasmo pela multi- 
dão, e ao ser humilhado e revestido 
com um manto púrpura dorantea fla- 

NONwEMABBRAO Db E 

VIVER 
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pelação A inscrição colocada no alto da 
cruz é para injuriar, mas diza pura ver- 
dade: Ele é o Rei sim, que preside da 
cruz um reino de servico, de entrega, 
do dom da vida “Jesus de Nazare, rei 
dos judeus' 

Hifoi julgado, condenado flagelado, 
passou carregando à cruz pelas ruelas 
estreitas de uma Jerusalém que escar- 
nece e injuria, diante de zombeteiros e 
indiferentes, os poucos amigos se es- 
gueirando pelas ruas, os cabelos en- 

charcados de sanpue e espinho E con- 
tinua rei permitindo que a angústia 
chegue ao seu coração porque é como 
um de nós que vai salvar a todos. 

Um rei que exerce à perfeição a 
missão a Ele confiada: amar, inclusive 
os inimigos, ainda e sempre, amar ca- 
da vez mais Suas últimas palavras não 
são um grito de sofrimento, mas uma 
oração da tarde: “Pai, em tuas mãos er- 
trego o meu espirito” O poder observa- 
do no mundo não & o mesmo de Jesus 

— Ele está na outra margem, prega um 
outro-reino definitivo e eterno onde a 
prioridade se apresenta na forma de 
serviço —“maior é aquele que serve”. 
Não por acaso, no evento de hoje, con- 
templa-se a sua realeza no contexto da 
dolorosa paixão. O sol para de brilhar, o 
veu do templo se rasga de alto à baixo. 
Uristo não ouviu os gritos dos soldados 
para salvar a si mesmo. Veio para salvar 
toda a humanidade. A conclusão dessa 
história, que começa na manjedoura & 
passa pela cruz, é o reinoetero Cristo 
gocentro-da criação, do povo, da his- 
tória Ele é o verdadeiro - e único — Rei 
do Universo. 

O ano termina hoje e já começa na 

segunda-feira, como Ano Litúrgico ou 
Ano Cristão As datas do Ano Litúrgico 
são múveis, com estações diferentes 
umas das outras, mostrando tempos 
de festa, recolhimento, alegria e refle- 
xão Como a alegria da primavera, que 
colore a paisagem com suas fores, à 
primeira estaçãodo ano cristão é o Ad- 
vento, que traz velas, guirlandas, estre- 
la guia e um ambiente cheio de pro- 
messas anunciando que o Menino 
vem O ano cristão começa celebrando 
a vida, espalhando sementes que vão 
nutrir as pessoas com o sumo da per- 
severança e da fé 
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O que o alfabeto e os os 
podem dizer sobre o ca 

À classificação capilar por curvatura é dividida em quatro grandes 
grupos e conhecer o seu tipo auxilia nos cuidados com os fios 

Bem CrnRaa 

Atecnologia é uma grande alia- 
da no mundo da beleza e permite, 
cada vez mais, que cada tipo de 
pele e cabelo receba os cuidados 
mais adequados às suas particula- 
ridades. Um dos grandes avanços 
no haircare está relacionado a um 
sistema de classificação de curva- 
tura de cada fio. 

Criado nos Estados Unidos pelo 
cabeleireiro Andre Walker e publica- 
do como um trabalho cientifico por 
pesquisadores que analisaram di- 
versas curvaturas e formas de cabelo 
em diferentes etnias e origens, O sis- 
tema de classificação passou a ser 
usado para auxiliar a determinar 
quais os melhores produtos e trata- 
mentos para cada fio. 

Carta Scavaner, gerente cientifica 
de cabelos da Natura, explica que o 
sistema mais usado hoje se divide 
em quatro grandes grupos, sendo 
eles os lisos, ondulados, cacheados e 
crespos. Dentro de cada um existem 
três subgrupos, divididos pelas le- 
tras A Bel 

Dessa maneira, um cabelo 1A é 
o liso mais chapado, sem ondas ou 
nenhum tipo de curvatura, o IB 
traria um leve movimento e assim 
por diante atê os ondulados, ca- 
cheados e crespos. 

O sistema, no entanto, é fluido e 
muitas marcas e profissionais criam 
nomenclaturas e divisões a partir 
desta inicial Rick dos Anjos, expert 
de cabelos de O Boticario, por exem- 
plo. usa a classificação de maneira 
inversa, sendo os cabelos crespos o 
numero um e os cabelos lisos o nú- 
mero quatro. Mas seguindo a mes- 
ma lógica e subdivisão. 

DESCUBRA O SEU TIPO O que se le- 
va em consideração para avaliar à 
curvatura do fio é o diâmetro entre 
uma curva e outra O liso não tem 
curvatura, o ondulado apresenta on- 
das que se aproximam dos cachos, 

Osde número três, os cacheados 
são aqueles em que os cachos mais 
largos se formam e vão diminuindo 
a distância entre eles conforme mais 
curvados. Rick explica que o cachea- 
do se diferencia do ondulado quan- 
do passa a, de fato, formar uma mo- 
la ou uma volta continua. 

Nos crespos, a variação de cen- 

timetros entre um cacho e outro É 
curta e o múrero de curvas em um 
mesmo espaço aumenta “São Os 
cachos mais apertadinhos, meno- 
res e mais próximos um do outro”, 
ensina Carla 

"Em muitos-crespos também ve- 
mos que o cacho é menos definido e 
se assemelha mais a um zip-zag, ten- 
do um movimento maisem Se mais 
frisado”, acrescenta Rick 

Alem da curvatura, o formato de 
cada fio também é um pouco dife- 
rente em cada grupo. Os fios mais li- 
sos temaspecto mais redondo é ova- 
lado, conforme a classificação vai au- 
mentando, ele se torna mais eliptico 
Os fios mais crespos também passam 
ater além dos pequenos cachos, uma 
torção nos fios, que o deixam mais 
texturizado. 

Apesar das explicações de cada ti- 
po de fio, uma das maneiras mais 
simples de compreender onde seu ca- 
belo seervaixa é atraves das imagens 
que representam cada fio. Muitas pes- 
soas. inclusive, pela grande variedade 
de fios e texturas existentes, se iden- 
tificam entre um e outro grupo. 

Rick dos Anjos explica que muitas 
vezes o desenho na própria embala- 
gem do produto pode ser a melhor 
opçãona hora de escolher o que usar 
“Fodemos falar muito sobre cada fio, 
mas para algumas pessoas o visual 
tem um apelo maior. Se você pega à 
embalagem e enxerga ali um dese- 
nho que se assemelha ao seu fio, vai 
se sentir mais segura em comprar. 

Rick acredita que muitas vezes o 
desenho pode ser mais eficaz que fo- 
tos de modelos, uma vez que o cabe- 
lo fotografado costuma estar finaliza- 
do, arrumado e muitas vezes não Te- 
flete visualmente sua real classifica- 
cão, confundindo as pessoas 

Alem da aparência e textura, cada 
tipo de fio também apresenta uma 
diferença na porosidade, na estrutu- 
ra interna do cabelo. Os lisos e ondu- 
lados têm uma porosidade baixa, en- 
quanto os cacheados e crespos são 
mais porosos. 

Quando o nivel estã ou é muito al- 
to, as cuticulas capilares estão abertas 
demais, ou seja absorvendo menos e 
perdendo mais água e nutrientes, o 
que pode causar ressecamento, que- 
bra e frizz em excesso 

As diferentes caracteristicas inspi- 
ram diferentes cuidados e, por isso é 
importante investir em um cuidado 

mais apropriado. Os cacheados e cres- 
pos, por exemplo se beneficiam mui- 
to do uso de leave-ins e máscaras fi- 
nalizadoras, que formam um filme 
protetor mais denso, diminuindo a 
perda de nutrientes. 

Esse mesmo tipo de tratamento, 
que aumenta a emoliência e a sen- 
sação de hidratação e maciez nos 
grupos três e quatro, pode ser uma 
pessima ideia para os lisos e ondula- 
dos. que podem ficar com aparência 

PERA 

pesada e suja 
Então, na hora de cuidar do seu fio 

e importante entender do que ele 
precisa Produtos e cuidados demais 
podem ser prejudiciais, caso não se- 
jam necessários. "Você pode comprar 
um produto superbem recomenda- 
do e achar que ele é ruim, mas não 
significa que ele não.é bom, pode ape- 
nas não seroqueo seu cabelo precisa 
ou atê mesmo um excesso de cuida- 
do”. completa Carla 

E CLASSIFICAÇÃO DOS FIOS 

Tipo 1: cobselos lisos 
Nos cabelos lisos, os letras dierenciom 
os fios e os texturos, j que esses não 
Dpreserntom curvos. 
TA: são hos finos, mais propersos odor nã, 
devido à estrutura. 
18: mistura hos finos com mois encorpodos. 
1: fios mois grossos, mais resistentes q 
curvos (2 famoso “cabelo liso pesado") e 
mos brilhantes do que 05 anteriores, degido 
ifociidade com que o óleo produzido no 
couro cabeludo chego até os pontos. 

Tipo 2: cabelos ondulados 

A portir dos cabelos ondulados, os letros 
diferenciam o texturo dos fios e dos curvos. 
2a: fios finos e com umo suove ondo 
no formato de “5º nos extremidades, 
deiondo o desenho ondulado mais 
indefinido & com pouco volume. 
2B: fios com um pouco mais de definição no 
formato “5” do curva, podendo apresentor 
leve frizz no topo do cabeça. 
2: fios com textura mais grosso, bastante 
volume e curva em “5” bem definido. 

Tipo 3: cobelos cacheados 
Vão dos cochos soltos aos mais definidos. 
aa: fios com curvos mois soltos. Tende.o ser 
o mos hidratodo dos três tipos e com maior 
peso, o que explico o leve perdo de definição 
do curvo. Em olguns cosos, pode opresemtor 
ora do ho lisa, porcouso do peso. 

aB: fios com podrão de curvo em formato “5”, 
com q roiz mais ondulado e codos bem 
definidos e mos “fechodos” do que o ontenor 
3€: não ha consenso no hora de definir esse 
tipo de fo. É formado por cnchos bem 
definidos e fechados ou “pequenos”. Pode 
ter definição desde o rox, sendo considerado 
por alguns como cocheado e, por outros, 

como crespo 

Tipo 4: cabelos crespos 
Fios que voriom entre o formato de “molo” 
bem opertodo é o tipo oindo mais 
compoco, com menor definição da curvo. 
Tendem o ser mas frúgeis e ressecados. 

AA: fios bem enrolados desde o noz, com 
bostonte volume, ondulocão em formato de 
“mola” e forma levemente definido. 
4B: fios bem enrolados e com ondulação 
em formato de “5”, podendo apresentar 
uma espessura creo fina, com olio 
densidade e, às vezes, com fogilidade. 
4£: fios moi finos e frógeis, com podrão de 
ondulação em “2”, não chegando o formar 
um cocho. Pode cousor umo sensação 

visual de “pesado”, devido às curvos bem 
juntinhos. Mos não se engane: é o mois 

frágil dos três. 

* Cinssificação de Andre Windier, pefa Netum 
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Fragilidade Branca 
Você jã parou para pensar sobre a di- 

ficuktade que nós, pessoas brancas, te- 
mos em debater questões raciais? já viu 
como a gente tem mania de falar que 
tudo é mimimi? Pois é, isso tem nome: 
fragilidade branca. 

Aescritora e consultora de questões 
sociais nos EUA Robin DiAngelo afirma 
em seu livro"Fragilidade branca” que os 
brancos perpetuam o racismo por se- 
rem frágeis demais. Essa nossa indispo- 
sição ao tema tem relação com o incô- 
modo que sentirmos ao nos vermos im- 
plicados na trama do racismo Ficou in- 
comodado/a? 

Eu já fiquei, muitas vezes. Porque, 
claro é mais facil falar:eu não sou racis- 
ta do que analisar o racismo estrutural 
e como ele influencia nossas decisões, 
nossas relações pessoais, nossas vivên- 
cias. Foi quanto eu me dei conta disso 
que decidi deixar de ser frágil eencarar 
a questão sem medo. 

Outro dia fiz um repost da Pmaea- 
tual negramapda no Instagram, o con- 
teúdo do texto era esse: 

“Era uma manhã de terça-feira e re- 
cebo uma mensagem no WhatsApp de 
uma professora de uma cidade do inte- 
rior de São Paulo que fez um curso co- 
mipo e virou uma amiga Magda preci- 
so falar com você sobre racismo na mi- 
nha escola Euna hora já me coloquei à 

E LITERATURA 

disposição para uma conversa. 
Ela me relata que a escola é de criam- 

cadeia 4 anos e que em uma sala tem 
6 crianças, entre elas | menino negro e 
5 brancos ambos com 3 anos. Em uma 
brincadeira a criança começa a chorare 
não quer brincar com a criança preta e 
diz “preto” não quero, É sujo, feio, é pre- 
to Acena choca a professora que pega o 
menino negro que começa à chorare o 
tira de cena Omenino negro chora sem 
parar. Ligam para os pais, que veem 
imediatamente é tiram o menino da- 
quele espaço. 

Eu sugiro uma conversa com os pais 
da criança branca, e ela acontece nesse 
mesmodia No começo a frase- Nós não 
somos racistas. Não sei de onde ele ti- 
PO isso. 

Respiro e início uma conversa: 
Como Educadora Parental vou en- 

tendendo os hábitos, costumes, rotinas, 
como funciona o dia dessa familia. AÍ, 
ela me traz que o menino adora ficar 
descalço, a maioria das brincadeiras são 
no quintal traz que ele brinca tanto que 
tem dia que seu pe fica preto. E nessa 
hora eu a convido a pensar. é preto ou 
sujo? A mãe branca para e começa à 
chorar sem parar. E depois de respirar 
ela relata que não é são pé éa roupa to- 
da preta, que fica nojenta, que a casa es- 
tã imunda, toda preta. Chorando diz 

que faz essa fala diariamente. 
Eai O que é preto paraoseu filho? E 

ela responde, o sujo. 
Crianças não nascem racistas, elas se 

tornam racistas. Precisa perceber, não 
naturalizar às situações que foi impos- 
ta pela branguitude Tudo que é preto é 
mal Não! Por favor, não crie seu filho 
com essa narrativa, porque ele vai asso- 
ciar. É isso que eu estou convidando as 
familias a pensarem Tudo aconteceno 
diaa dia A familia fala, a escola fala, a 
criança só esta aprendendo o que nos 
fere. Olhar para as questões Taciais so 
na hora que acontece não nos basta A 
mintança é diária Tem que começar O 
que dói na gente não atinge em nada 
vocês. Chega dessa normalidade!” 

O post repercutiu bastante, muita 
gente comentou que era necessario 
pois precisamos dessa desconstrução 
diária, e claro, teve quem chamou de 
mimimi, afinal a sujeira é preta e preto 
apenas uma cor. 
Chamara dor do outro de“mimimi” 

diz muito mais sobre você do que sobre 
o outro. Chamar de “mimimi” é assu- 
mir a sua incapacidade de aceitar a dor 
do outro porque aqueia dor não é sua. 
Chamar qualquer coisa de“mimimi” & 
assumir sua incapacidade de validar ex- 
periência de vida diferentes da sua. 

Eu gosto do incômodo, é ele que nos 
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leva ao aprendizado. Gosto de sair da 
minha zona de conforto e encarar mi- 
nhas incertezas, que são muitas. Quero 
ter minhas verdades contestadas e vi- 
ver cheia de dúvidas. 

Pe preto Ou pé sujo? 
Criado-mudo ou mesa de cabeceira? 
Denegrir ou difamar? 
Sera que vai doer muito trocar algu- 

mas expressões de raiz racista por ou- 
tras que não sejam ofensivas? 

A coisa tá preta? Cabelo ruim! Cabe- 
ha duro? Serviço de preto? Meia tigela” 
Mulata? Cor do pecado? Não sou tuas 
negas! Barriga suja! Nasceu com um pê 
na cozinha? Feito nas coxas? Mercado 
negro" Magia negra? Lista negra? Ove- 
lha negra? Inveja branca? Samba do 
crioulo doido? Crioulo? Preto de alma 
branca? Chuta que é macumba? 

E tem essas duas aqui que eu descobri 
recentemente (Fonte sedhes govbr) 

“Doméstica”: domésticas eram às 

DEPISITAIAOS 

mulheres negras que trabalhavam den- 
tro da casa das familias brancas e eram 
consideradas domesticadas. 550 por- 
que Os negros eram vistos como ani- 
mais é por isso precisavam ser domesti- 
cados através da tortura 

“Disputar a nega: possui sua ori 
gem não só na escravização, como 
também na misopinia e no estupro. 
Quando os “senhores jopavam algum 
esporte ou jogo o prémio era uma es- 
cravizada negra. 

Repensar nosso vocabulário é sô o 
começo. Mais de 300 anos desse passa- 
do escravista não se apaga de um dia 
para o ouiro. Palavras dizem muito so- 
bre nossa sociedade, sobre nossa cultu- 
ra. Não se sinta ofendido quando ouvir 
aexpressão “privilégio branco” sinta-se 
curioso, se reconheça. Falare pensar so- 
bre racismo não pode ser um tabu pa- 
ra pessoas brancas Deixemos a fragili- 
dade de lado. 

Fotógrafo Pedro Garcia de Moura, o Cartiê Bressão, lança livro com a proposta de 

driblar o lado racional e auxiliar no desenvolvimento de um processo criativo único 

Expressão da emoção humana 
FEIO CARLIA/ DOMLACÃO 

Amanda SERRANO” 

“Emoção Criativa” Esteéono- 
me do livro escrito pelo publici- 
tário e fotógrafo Pedro Garcia, O 
Cartiê Bressão. O livro é um me- 
todo para ajudar no desenvolvi- 
mento de um processo criativo 
único, individual e potente. 
“Envoção Criativa —-Como encon- 

trar sua essência e Hbertar seu 
fluxo criador” sera lançado apora 

em novembro. 
Resultado de entrevistas com 

profissionais ligados à indústria 
criativa, a obra propõe maneiras 
de driflar o lado racional para er- 
contrar a expressão coerente da 
emoção humana Nomes como a 

atriz Bianca Comparato as canto- 
ras Alice Caymmi e Maria Luiza 
jobim, a empreendedora Barbara 
Soalheiro e o publicitário Hugo 
Veiga fizeram parte do estudo 

previa escrita. 
No livro, Pedro Garcia busca 

derrubar harreiras para que a ex- 
pressão artistica flua livremente 
e cada um se expresse na força 
maxima: Mas você não precisa 
serartista profissional para parti- 
cipar do processo. Ele explica que 
no fundo somos todos artistas, €, 
de acordo com ele, a arte é toda 
forma que o individuo encontra 
para expressar, transmitir e ma- 

terializar seus sentimentos. 
“Esse livro-é para qualquer 

pessoa que esteja disposta a se 
conhecer é para quem acredita 
que a arte pode ser uma das me- 
lhores ferramentas para isso. À 
arte produzida com o intuito da 
autotransformação  impacta 
quem faz e impacta quem a cor 
some. Somos todos artistas,o ob- 
jetivo e descobrir onde a pessoa 
tem uma capacidade minima de 
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A perda auditivo é um sintoma comum? 
Mais comum do que 05 pessoas imaginam. É 
umo queixa quose diária no consultório do otor- 
nincioringologeto. Baste uma estimativa de que 
cerco de 5% do população brositeiro apresento 
Digum grou de perdo ouditiva. 

Quais são 05 COUSOS Que você observo com 
mais frequência? 
A causo mois frequente é o perdo que oconte- 
ce à medido que envelhecemos, chomado 
Preshiocusão. Em alguns cosos, principalmente 
naqueles com histórico farmilior, elo pode se 
iniciar ate um pouco mois cedo do que 05 pes- 

s20s normalmente esperam que aconteço. Mrs 
existem muitos Outros Cousas que podem se 

manitestor em qualquer idode. 

Em crianças, por exemplo, quais são os 
mais comuns? 
Em nosso meio os cousos infecciosos oindo têm 
um popel muito importante. A meoção por €i- 
tomegolmimus, quando acontece durante o ges- 

toção, pode trazer consequências desastrosas 
paro os recém -nosodos, dentre elos o sundez 

Existem ouros cousas infecoosas importantes 
como a Meningite, o Rubéola, o Coxumba. Ou- 
tra couso muito frequente em cioncos é o sur- 

dez de etiologia genético. 

A surdez genética vem sempre acompanhado 
de outros problemas? 
No maioria dos vezes não. Existem vórdos olte- 
TOçÕEs gengticos que podem cursar com surdez 
Algumas deles são sindrômicos, OU seja, q sur- 
dez vem ocomponhodo de outros olternções co- 
mo problemas cordivcos, renais, onulores, entre 

outros. Mos o mois comum é O sundez genético 
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não sindrômica, em que a perda oudiwo opore- 
ce como sintoma único e é sempre mos dificil de 

E como se far o diognóstico? 
No coso do surdez genético existem testes que 
podem diagnosticar os mutações mais comuns. À 
mais frequente é o mutoção no gene que codifi- 
co uma proteino chomodo Coneino 26. SO que 
antes disso é preciso identificar 05 crionços que 
têm perdo oudiivo, de preferêncio ontes que elos 
completem os à meses de idade. Para isso temos 
atriogem ouditivo neonatal, que desde 2010 é 
obrigatóna no Brasil. Tades os choncos devem fo- 
zero teste do oreiunho aindono metemdode e se 
houver alguma alteração precisam ser encomi- 
nhados co espedolista paro uma ovalação mais. 
detolhodo. A confirmação do deficênco cuditivo 
deve ser feito com uma sénie de outros exames, 
pos nemsempre uam pormemo teste alterado sig- 

nico que q cianço possua olgum problemo. Ao 
se diognoshcar o surdez, o iratomento especifico 
Du oreobilitação devem ser mstituídos de forma 
rápido, para evtor otrosos no desenvolvimento. 

Qual é o trntamento pora surdez? 
O tratamento veria conforme o diagnóstico, o 
grau do perdo ouditivo é os corocterísticos indi- 
veduois de-codo pocente. Em alguns cosos po- 

demos fazer o totomento do doença, mos se s- 
sonão for foctivel, este o possibilidade do rea- 
butoção quditivo através de aparelhos de 0m- 
plificoção sonoro ou por próteses implontodos 
drurgiromente. Dentre 05 Últimos podemos d- 
tor 05 próteses osteoancorados, que são im- 
piontodos no 0550. Elos são indicadas poro po- 

dentes com malformações da orelho extemo ou 
média e também em cosos de surdez unioterol, 
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E o que se pode fazer com os pocientes 
totalmente surdos? 
Por esses pocentes exste 0 opção do Implonte 

Codeor, que deve ser indicodo deforma orttenio- 
so pelo otologista após uma cvmhoção mulhdis - 
dplinar Esse tipo de implante possui um compo- 
nente extemo que copta 0s0m e o reiranemife o 

outro componente intemo (implontóvel). Neste, 
a energia sonoro é transformado em estimulo 
elétrico que, otrovés de um eletrodo inserido 
dentro da orelha intema, estimulo diretomente 
oneno oudiivo. Dessa maneiro É possivel Pecu- 

perar o audição de uma gama de indivíduos com 
quadro de surdez É importante safientor que co- 
do coso deve ser qualiado individunimente e 5 
opções teropéuticos cuidadosamente discutidas 
pora que não se cre falsos expectativas. Quando 
seguimos todos esses passos, crieriosamente, 05 
resultados tendem o ser muito bons. 

expressão e ajudá-la a dar vazão 
e fluxo nesse sentimento” 
Além da proposta do metodo 

o livro apresenta uma-série de 
perguntas para mapear o emo- 
cional e entender como e possivel 
descobnir,a partir da relação com 
aarte e cultura, as pistas que à 
pessoa se deu ao longo da vida so- 
bre o que realmente importa para 
ela e sobre quem ela verdadeira- 
mente & O fotógrafo entrevistou 
centenas de profissionais da in- 
dústria criativa. Ao fim do pro- 
cesso, o autor aponta ideias para 
projetos capazes de sintetizar es- 
sas descobertas e ainda oferece 
aprendizados baseados nas difi- 
culdades mais comuns encontra- 
das ao longo do percurso 

RESSIGNIFICAÇÃO Em um de 
ses atendimentos, Pedro Garcia 
trabalhou com uma ihustradora, 
mãe de dois filhos que estava 
passando por um momento in- 
tenso na maternidade, de muita 
cobrança-e perfeccionismo. Du- 
rante O processo após assistir 
dois filmes, o escritor relata que a 
mulher teve seus momentos de 
choro e transbordamento emo- 
cional em cenas de mãese filhos. 
A partir disso, foi possível desco- 
brir que ela estava com uma vi- 
são distorcida e de distopia sobre 
a maternidade. Sendo assim, ele 
a orientou a montar e produzir 
um livro ressignificando a ideia 
de matemidade paraela 

À própria editora pela qual o 
livro foi lançado, Ventania Edito- 
rial, da premiada autora Rosa 
Amanda Strausz, foifruto do me- 
todo da Emoção Criativa em 
ação como ela conta na introdu- 
ção da obra. Depois de fazer uma 
sessão com Pedro, elafinalmente 
resolveu empreender seg sonho 
e abrirsum própria editora. 
Olivro é uma ferramenta para 

auxiliar a trazer o material huma- 
node dentro de cada individuo O 
publicitário relata, com satisfação, 
que o processo começou com ar- 
tistas, mas migrou para pessoas 
não conectadas coma carreira ar- 

LIVRO: “EMOÇÃO CRIATIVA = 

ELIBERTAR SEU FLUIDO CRIADOR” 
Anide Pedro Corda ce Moura, o Crie Desudo 

Esse livro é para 
qualquer pessoa que 
esteja disposta a se 

conhecer e para quem 
acredita que a arte 
pode ser uma das 

melhores ferramentas 
para isso” 

E Pedro Gorcio, 
fotógrafo 

tistica eagora está sendo utilizado 
por Organizações e empresas. 

“À inovação vem de dentro, 

por isso, hoje, é todo tipo de gen- 
te procurando o metodo. Funda- 
dores ou CEOs entenderam que 
por tras de todo processo tem 
um humano e precisamos en- 
tender o que nos move, nossas 
paixões, gostos, sentimentos E 
barreiras, para assim, podermos 
encarar a criatividade como algo 
interno e não extemo 

Fedro Garcia é um publicita- 
ro premiado, com carreira inter- 
nacional, e um dos fundadores 
da plataforma de shows Quere- 
mos! mas é mais conhecido pelo 
seu trabalho como fotógrafo. Por 
trás do codinome Cartie Bressão, 
homenagem 30 pioneiro da foto- 
grafia de rua Henri Cartier-Bres- 
som, Pedro é conhecido nas redes 
sociais por postar fotos marcan- 
tes e legendas que brincam de 
traduzir literalmente expressões 
brasileiras para O francês, 

* Estoglário sob supervisão 

da ediiora fesesa Corom 
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Ensino híbrido: estudantes = | 
passaram a ter qulos 

presenciais e intermediados 

pelo internet no contexto 
da pandemia de COVID-19 

EO SANTO ADDETIN MO DIVULGAÇÃO 

MUDANÇAS, CERTEZAS 
E EXPERIÊNCIAS NO 
MEIO DO CAMINHO 
Quase dois anos desde o início da pandemia de COVID-19, a vida escolar começa a voltar aos eixos e o especial 

Educação do Estado de Minas fala do planejamento para os estudos neste contexto. Escolas, alunos, pais e 

professores se prepararam para atender às mudancas impostas pela nova realidade, com a adoção de metodologias 
que transformaram a sala de aula com a intermediação da tecnologia e a inserção de plataformas de aprendizagem. 

As matrículas estão sendo feitas para o próximo ano e, entre expectativas, inseguranças e esperanças, o retorno às 
aulas presenciais se dará com o ensino híbrido, que veio para ficar. Um complementa o outro para melhorar a 

educação de crianças, jovens e adultos no Brasil. A maratona do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), primeiro 

passo para definir os rumos em 2022 de mais de 3 milhões de alunos que se inscreveram para as provas, começa hoje 
e prossegue no próximo domingo, dia 28, sob o impacto desse modelo. 

E 
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Amanda SERRANO * 

As escolas já registram um 
maior numero de procura por 
matriculas para 2022. "Estamos 
com ótimas expectativas quanto 
à realização de matriculas para 
2022, em decorrência da procura 
de pais”, ressalta a diretora peda- 
gógica do colégio Sagrado Cora- 
ção de Jesus, Cátia Cilene. 

Segundo ela, além das ações 
pedagógicas e socioemocionais, 
as adequações para atender às 
expectativas de uma educação 
inovadora fazem parte dos proje- 
tos do colégio para o próximo 
ano “Cano de 2022 trará grandes 
desafios, a readaptação de alunos 
e professores exigirá das escolas 
ações voltadas para o pedagógico 
e, principalmente, para o socioe- 
mocional”, explica 

As expectativas de pais, alu- 
nos, professores e diretores são 
altas. Cátia afirma que a retoma- 
da das aulas presenciais trará 
mudanças na educação do Brasil. 
Apandemia acelerou o processo 
de evolução tecnológica na área 
da educação. A escola nunca mais 
será a mesma porque já não so- 
mos mais os mesmos. As solu- 
ções tecnológicas apresentadas 
através de ferramentas, progra- 
mas e software comprovam o 
quanto necessitamos dessa ino- 
vação, não apenas na gestão esco- 
lar, mas no processo ensino- 
aprendizagem como um todo 

ESPERANÇA Assim como as es- 
colas, pais e alunos estão se pre- 
parando para a retomada das ati- 
vidades. "Estamos com as Expec- 
tativas lá em cima, sera o primei- 
ro ano do meu filho em uma es- 
cola. As emoções estão à flor da 
pele, passamos por um momen- 
to que não imaginávamos passar 
nem nos sonhos , conta o enge- 

EXPEDIENTE 

nheiro Matheus Oliveira, que vai 
matricular o filho, Felipe, de 5 
anos, para 0 ano que vem. 

Da mesma forma que Ma- 
theus, muitos pais e mães tive- 
ram que passar por uma grande 
adaptação no periodo de pande- 
mia Agora, são grandes as Espe- 
ranças de que tudo volte ao nor- 
mal, principalmente para os pe- 
quenos, fase em que o contato 
com os colegas é muito impor- 
tante para o desenvolvimento. 

A pandemia trouxe outras 
preocupações além da busca pe- 
la qualidade do ensino Pais estão 
priorizando escolas que se preo- 
cupem com a saúde e segurança 
de seus filhos. Apesar de busca- 
rem um ambiente escolar com 
uma boa estrutura fisica e bem 
equipado tecnologicamente, os 
pais estão se preocupando com 
uma visão mais humanisia do 
processo ensino-aprendizagem 
ao matricular os filhos. 

Além de querer compreender 
a proposta pedagógica, os pais 
querem saber o diferencial capaz 
de preparar seus filhos para o 
mundo. Como é o caso de Ma- 
theus: "Precisamos lembrar que 
ainda estamos na pandemia e 
que todo esse cenário exigiu que 
dessemos uma pausa e nos tor- 
nássemos mais humanos”. 

Como a maioria dos colégios 
de Belo Horizonte, o professor e 
diretor Roni, do Colegio Olimpo, 
unidade BH, também está com 
uma perspectiva esperançosa pa- 
ra o próximo ano.'A procura de 
matrículas está muito grande, 
comportamento diferente do 
ano passado, onde todos estavam 
praticamente só on-line. Então 
estamos vendo um movimento 
maior das famílias em relação à 
procura de matriculas com maior 
intensidade”, esclarece. 

Dentro do terceiro momento 

EDUCAÇÃO 
MATRÍCULAS 

xpectativas ce 
Ita às qulas e 

da pandemia, em que o primeiro 
contou com ensino totalmente 
on-line, depois hibrido e agora 
com a volta do presencial total, o 
diretor fala em tom de brincadei- 
ra: “Estamos em um processo de 
desintoxicação do on-line, das 
midias. E entendemos que a es- 
cola é presença, é carteira, é olho 
noolho”. O professor compreen- 
de que a escola é um ambiente 
socioemocional e sabe que a tec- 
nologia vai estar presente na ro- 
tina dos alunos, principalmente 
agora Por isso, contará com algu: 
mas”pinceladas, como monito- 
rias, suporte e eventos on-line. 

SUPORTE Com a volta do ensino 
100% presencial, pais e diretores 
concordam sobre a importância 
do acompanhamento e suporte 
emocional profissional Muitos 
pais buscaram por um acompa- 
nhamento psicológico durante a 
pandemia e, principalmente ago- 
ra, com a volta do presencial, 
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E Motheus Oliveira, 

que vai matricular o filho, Felipe, de 5 

anos, para 0 ano que vem 
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2022 

COLÉGIO SANTA MARS OIVULCAÇÃO 

“Crianças e jovens perderam 
muito as habilidades sociais. Per- 
cebi um retrocesso na questão da 
convivência com outras crianças, 
da capacidade de negociação. Du 
rante esse período on-line eles de- 
senvolveram muitas competeên- 
cias no quesito da tecnologia, 
mas perderam muito, muito 
mesmo, na questão social. Nas 
crianças menores, foram as ques 
tões de aprender a dividir, nego- 
Ciar, e nos maiores, eu percebi a 
introspecção. Adolescência é uma 
fase que necessita muito da apro- 
vação e relação com o outro, ex 
plica a psicóloga Elena Sabino. 

De acordo com a profissional, 
noato deir presencialmente à es- 
cola, os educadores conseguem 
estimular os alunos com diferen- 
tes ferramentas, como a pesqui- 
sa de campo, brincadeiras com 
argila e atividades em grupo Co- 
mo toda mudança, depois de 
quase um ano e meio de ensino 
exclusivamente on-line, houve 
uma adaptação na rotina, por is- 
so, o retorno ao presencial pode 
trazer um certo tipo de resisten- 

Escolas 

odotoram 

protocolos de 

segurança 
para receber 

os alunos 

cia por parte dos estudantes. 
“live paciente que não queria 

se calçar, porque estava acostu- 
mado com o conforto de ficar 
descalço em casa”, conta Elena. 
Ha uma nova alteração e é preci- 
so calma para se readaptar. A psi 
cóloga recomenda que os pais 
trabalhem com a pré-viabilidade, 
ou seja, quanto mais margem e 
informações darem para seus fi- 
lhos, como o que vai acontecer, 
quem vai estar lá, quais as medi- 
das de segurança, mais seguros e 
preparados eles vão se sentir. 

Ademais, 0 acompanhamento 
psicológico ajuda a trabalhar a re- 
siliência, se reerguer e se adaptar 
a essas transformações. Tudo po- 
de mudar de repente, como acon- 
teceu coma chegada do coronavi- 
rus, e essa incerteza traz insegu- 
rança e muita instabilidade emo- 
cional Sendo assim, trabalhar o la- 
do emocional ajuda o estudante 
a compreender suas emoções a 
aprender a expressá-las. 

* Estagiária sob supervisão 

da editora Teresa Coram 
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É hora da retomad 
AmanDA SERRANO * 

Um novo momento está che- 
gando. Com a pandemia, a vida 
de milhares de brasileiros virou 
de ponta cabeça, o isolamento so- 
cial, as perdas, as mudanças na ro- 
tina, tudo afetou a vida das pes- 
soas, principalmente dos meno- 
res. Conhecidos como espiritos li- 
vres € curiosos, jovens e crianças 

sofreram com o lockdown e o en- 
sino a distância, mas graças ao 
avanço da vacinação a realidade 
vem se normalizando. 

A funcionária pública Juliana 
Morandi, que ficou grávida do se- 
gundo filho durante a pandemia 
da COVID-19, foi uma dessas 
mães que percebeu as conse- 
quências que esse periodo trouxe 
para o filho mais velho, Henrique, 
de 4 anos. “Quase um ano e meio 
sem aula, começamos a perceber 
nele alguns comportamentos co- 
moroer as unhas, morder a blusa, 
e foi ai que decidimos buscar um 
acompanhamento psicológico, 
para tentar aliviar essa tensão pe- 
la qual ele estava passando” 

Agora, com a volta das aulas 
presenciais, a expectativa para O 
próximo ano é que as salas de au- 
la estejam, novamente, 100% ocu- 
pada pelos alunos. "Desde agosto 
de 2020, quando o ensino presen- 
cial foi voltando aos poucos, per- 
cebemos um grande desejo de re- 
tomada, principalmente a crian- 
cada, que necessita do contato, as- 
sim como lembro que eu precisa- 
va nessa época da minha vida. 
Claro que no início eles estra- 
nham um pouco, mas depois co- 
meçam a pegar o jeito novamen- 
te” afirma Vanderlei Soela, diretor 
do colégio Marista Dom Silvério. 

A esperança é que em 2022 as 
coisas voltem com mais natura- 
lidade. A volta dos esportes de 
contato, eventos escolares para 
pais e alunos e a produção de ati- 
vidades em grupo ou em dupla 
são algumas das providências 
que as escolas pretendem tomar 
para a volta às aulas, ainda res- 
peitando os padrões e limites es- 
tipulados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Com quase dois anos de pan- 
demia, por mais que as mudanças 
venham acompanhadas de incer- 
tezas e medos, pode-se dizer que 

ESPECIAL EDUCAÇÃO 
AULAS PRESENCIAIS 

JENB AMARAL MEM PIA PRESS 

Alunos lancham dentro da solo de qula, mantendo distanciamento 

a expectativa de jovens e crianças 

está nas alturas com a volta à sala 
de aula e atividades presenciais. 
“Isso foi tudo muito chato. Não 
poder ver meus amigos, não jogar 
futebol Papai me explicava todo 
dia porque não podíamos mais 
viver normalmente e euentendia, 
mas agora estou muito feliz de 
acordar cedo para ir para a escola 
E olha que cu pensava que nunca 
ta dizer isso”, relata Gabriela Serra- 
no de 11 anos, que vai cursar a sê- 
tima série em 2022. 

MUDANÇAS Vanderlei Soela acre 
dita que, por enquanto, algumas 
mudanças vieram para ficar “A 
máscara será para nós como um 
guarda-chuva em um periodo de 
chuva, é um instrumento que ain- 
da nos garante proteção”, confir- 
ma Além disso, as escolas de Belo 
Horizonte se preparam para se- 
guir estritamente os protocolos de 
saúde estipulados pela prefeitura. 
Uso de máscaras, álcoolemgeleo 
distanciamento social ainda vão 
ser obrigatórios nos colégios. 

PRONTOS PARA 2022 
Dicas para pais e olunos se prepararem poro o readaptação 

Nem todas as escolas ou sa- 
las de aula são equipadas com 
tecnologia, mas a maioria sim, 
principalmente agora. Com o 
isolamento e reclusão social, a 
tecnologia, sem dúvida, passou 
d fazer cada vez mais parte do 
dia a dia das pessoas. Crianças, 
jovens, adultos, todos precisa- 
ram utilizar plataformas on-li- 
ne para continuar acompa- 
nhando os estudos ou o traba- 
lho e isso fará parte do calenda- 
rio letivo de 2022. 

m ELABORE UM CRONOGRAMA DE REPOSIÇÃO 
O primeiro passo deve ser construir um cronograma de reposição 
diganizar os ações necessários paro retomada dos atividades, dessa forma, a 
nova rótiná não pegará tados de surpresa. 

m ORGANIZE AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
É importante conciliar 6 rotina de estudo com altros tarefas. Inglês, 
notoção, futebol, os otividodes extrocurriçulores também estão voltando. 
Essenciais pora todos, elas devem ser condiiados de forma que não. 
atrapalhe o volto às oulos.. 

= CUIDADOS DURANTE AS 

pora 

REFEIÇÕES 
Nesses momentos, os estudontes precisarão ficar sem máscaras, « sendo 
gssimm, é importante redobrar os cuidados. 

Em HIGIENIZAÇÃO VEM DE CASA 
Pais e responsóveis devem ensinor seus filhos sobre a importância da 
higienização, como lavagem das mãos, não compartilhar objetos e lonches 
eusarmáscormme ditoolemgel 

“Outro ponto é a tecnologia, 
uma vontade é conciliar o ensino 
remoto (EAD) com o presencial, 
ouotrabalho presencial com o re- 
moto”, ressalta o diretor, e ele não 
está sozinho nesse pensamento. 
Assim como Vandertei, a diretora 
pedagógica do Coleguium, Ales- 
sandra Dias, também acredita 
nessas alterações. "Pensamos que 
o ideal é que a tecnologia seja 
uma aliada dos estudos e não que 
comprometa aquele tempo tão 
precioso para a dedicação ao 
aprendizado” afirma 

ENSINO MÉDIO O novo ensino mé- 
dio trará mudancas promissoras 
para a educação do Brasil. Alunos 
que estudam de manha poderão 
realizar atividades a distância con- 
templando até 20% da carga horá- 
ria total, enquanto os que estudam 
a noite, essa carga horária pode 
chegar a 30% da carga horaria total 
docurso Sera possivel usufruir das 
oportunidades de flexibilidade de 
tempo, espaço e de ritmo no estu- 
doa distância Oobjetivo é ampliar 
oconceito de educação e formação 
técnica e profissional 

Depois de todas essas mudan- 
cas, as escolas precisarão se rein- 
ventar para se adaptar a esse cena: 
roque entrará para história Será 
uma oportunidade de explorar 
novas soluções que possibilitem 
um ensino de melhor qualidade, 
mais inclusivo e equitativo. As es- 
colas, além de todas as medidas 
de precaução, precisaram focar 
em estratégias para resistências 
criadas durante o lockdown. 

“Vai ser uma nova mudança, a 
mente dos jovens e crianças foi 
adaptada a um certotipo de reali- 
dade, e agora, vai precisar se adap- 
tar de novo”, ressalta o estudante 
de psicologia Hugo Davis. Ele, que 
já atua na sua área, diz ter percebi- 
do um aumento da apreensão em 
seus pacientes em relação à mu- 
dança de rotina. “Eles estavam 
acostumados a se comportar de 
uma maneira, assistir à aula na ca- 
ma, tomando cafe, de pijama e 
agora vão precisar se readaptar 
não só com a rotina, mas a convi- 
vência com outras pessoas tam- 
bém”, completa. 

* Estagiário sob supervisão 

da editora Toresa Coram 
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VOLTA ÀS AULAS 

Pandemia impõe uma 

nova rotina de estudos 
AmanDa SERRANO* 

São perceptíveis as mudanças 
que a pandemia de COVID-19 
trouxe na rotina dos estudantes, 
mas como será o ano letivo em 
2022? E importante entender que 
os alunos vão precisar se readap- 
tar com a volta do ensino presen- 
cial e, consequentemente, às ou- 
tras mudanças na forma de estu- 
dar. Ter rotina de estudo no vir- 
tual foi o maior desafio dos estu- 
dantes e familias. Aquilo que a es- 
cola tinha de controte visual sobre 
o tempo dos estudantes foi des- 
feito , explica Aleluia Heringer, di- 
retora de Relações Institucionais 
do Colégio Santo Agostinho. 

Nesse cenário, o aluno deve 
ser um sujeito de aprendizagem 
e não o pai, a mãe ou professor. 
Eles precisam criar sua rotina de 
estudos, ter metas diárias e man- 
ter o foco nos objetivos de apren- 
dizagem que foram previamen- 
te estabelecidos. 

“Uma das certezas É que, ao 
descobrir a forma como a crian- 
ça ou jovem aprende melhor, 
que aquele melhor vire uma ro- 
tina e que seja preservado. Estu- 
dar exige empenho é não e algo 
fácil. Aprende-se a gostar à medi- 
da que vemos os resultados em 
nossas vidas”, afirma a diretora 
pedagógica do colégio Sagrado 
Coração de Jesus, Cátia Cilene. 

Segundo Aleluia Heringer, ca- 
da estudante deve entender quais 
são suas motivações e aspirações, 
lembrando que não hã uma regra 
de estudo geral para todos. Eles 
precisam estabelecer um local fi- 
xo, organizado e sem muitas dis- 
trações, além de um cronograma 
claro, bem distribuido e que pre- 
valeçam horários fixos para cada 
uma das atividades. 

Uma rotina surge a partir da 
criação de hábitos, então é impor- 
tante que haja uma recorrência 
para as tarefas, bem como uma 
forma de o aluno ficar com a sen- 
sação de “tarefa cumprida” ao 
completar as atividades. A direto- 

ra pedagógica do Coleguium, 
Alessandra Dias, também acredi- 
ta que cada aluno tem caracteris- 
ticas específicas que vão influen- 
ciar no momento de aprendizado 

“Desenvolvemos um plano de 
estudos individuais, em que os 
interesses e as atividades de lazer 
do aluno são contemplados”, ex- 
plica Alessandra. Assim como os 
estudos, uma rotina saudável 
precisa conter atividades fora da 
grade escolar, como um esporte, 
aula de música, dança ou teatro, 

isso ajudará crianças e adolescen- 
tes a extravasarem o estresse do 
dia a dia. Atividades destinadas 
ao bem-estar são indispensáveis 
para manter o foco e desenvolver 
essa rotina de estudos. 
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PAUSAS NECESSÁRIAS Destaca- 
se ainda a importância de pausas 
durante as tarefas. Não faça tudo 
de uma vez querendo acabar logo. 
O cérebro precisa de tempo para 
filtrar as informações e assimilar 
o que aprendeu. Outro ponto cru- 
ciala ser destacado é que as tecno- 
logias e a internet devem ser utili 
zadas como uma ferramenta de 
ajuda e não um empecilho. 

“A tecnologia nos salvou do 
isolamento. Foi extremamente 
útil e nos rendemos a muitas das 
suas facilidades Tem o outro lado 
do excesso que, somente hoje, 
podemos mensurar. Houve uma 
overdose de plataformas e um 
overbooking' de ferramentas di- 
gitais, por isso precisamos achar 
uma forma de conciliar o uso des- 
sas ferramentas, sem prejudicar 
os estudos , ressalta a diretora do 

Colégio Santo Agostinho. 
Nesse quesito, ela explica que 

é preciso que os pais deem o 
exemplo, uma vez que querer 
um autodomínio perfeito de 
uma criança ou um adolescente 
não é algo realista. Por mais que 
ter uma rotina de estudo no vir- 
tual tenha sido um grande desa- 
fio para alunos e familias, esse 
periodo de reclusão social per- 
mitiu que o estudante percebes- 
se que ele é o responsável por 

PS | 
Os olunos vão precisar estabelecer novos húóbitos de estudos e ter foco nos objetivos de oprendizagem 

sua aprendizagem. 
Os pais e responsaveis, entre- 

tanto, continuam sendo muito 
importantes em todo esse proces- 
so. Os colégios vêm contando 
com o apoio deles desde o inicio 
da pandemia “O Coleguium acre- 
dita na comunicação constante 
com os responsáveis, pois o ali- 
nhamento de expectativas e in- 
formações se faz crucial para uma 
boa parceria entre escola e fami- 
lia”, destaca Alessandra. 

Evidentemente os pais & Tes- 
ponsáveis precisam dar espaço 
para que seus filhos criem uma 
responsabilidade e autonomia, 
porém, muitas vezes eles serão 
necessários para intervir de for- 
ma clara e firme na determina» 
ção de tempos e rotinas, quando 
e onde fazer isso ou aquilo. Os 
adultos não podem se esquivar 
desse lugar de autoridade e de 
quem coloca os limites que são O 
lugar da segurança. 

Com papel semelhante nas 
duas modalidades - presencial e 
on-line -o responsável deve enga- 
jar e orientar seus filhos na rotina 
escolar e buscar estar conectado 
as comunicações e diretrizes pe- 
dagógicas realizadas pela escola. 
“Além disso, pais e mães têm co- 
mo ação primordial trabalhar o 
emocional das crianças e dos ado- 

DOSÉ GIO SANTO AGOSTINHO DIvLiLEAÇÃO 
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lescentes, enfatizando o poder de 
crescimento que todos possuem”, 
conclui a diretora do Coleguium 

CUIDADOS Além da mudanca na 
rotina escolar do estudante, al- 

guns cuidados de combate ao 
COVID-19 precisam continuar. 
Ao chegar em casa, é recomenda 
do tomar um banho e colocar o 
uniforme para lavar. Higienizar 
sempre as mãos, principalmente 
antes do horário do recreio e al: 
moço, manter a distância exigida 
E usar máscaras. 

As escolas de Belo Horizonte 
voltaram a funcionar de acordo 
com os protocolos de saúde exi- 
gidos pelo governo. Entre as prin- 
cipais medidas adotadas estão o 
distanciamento físico, a sanitiza- 
cão e a higienização e o monito- 
ramento das crianças. Outras 
medidas também serão toma- 
das, como horários diferenciados 
para a realização das atividades, 
uso e disponibilização de álcool 
em gel, procedimentos de limpe- 
za e desinfecção constantes e a 
ventilação natural das salas. O 
uso de máscara será obrigatório 
por alunos e professores, dentro 
e fora das salas de aula. 

* Estagiária sob supervisão 

da editora Teresa Coram 
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Com as restrições impostas 
pela pandemia, crianças e jovens 
foram afastados do convívio nos 
ambientes educacionais, forçan- 
do a transição dos processos de 
ensino e aprendizado para o mo- 
do remoto, com aulas a distância, 
pela internet. Agora, coma volta 
das aulas presenciais, o formato 
hibrido se torna uma realidade 
cada vez mais palpável Mesclar 
as vantagens do modelo on-line 
com o modelo ao vivo parece ser 
um bom caminho. 

O conceito do ensino hibrido 
passa muito pela ideia da sala de 
aula invertida: a etapa mera- 
mente expositiva, de conteúdo, 
acontece via internet, e o feed- 

back dos professores para os 
alunos no momento presencial 
- o professor consegue identi- 
ficar rapidamente o que o estu- 
dante conseguiu adquirir em 

ESPECIAL EDUCAÇÃO 
ENSINO HÍBRIDO 

Sala de aula invertida 
termos de conhecimento e per- 
ceber se alcançou o nivel de 
aprendizado necessário. É o que 
esclarece o especialista em edu- 
cação e tecnologia, diretor da 
universidade americana Ambra 
University, Aliredo Freitas. 

Para Alfredo, antes da pande- 
mia, um ponto de vista educa- 
cional considerado por muitos 
correto era de que as institui- 
ções de ensino utilizavam a in- 
ternet para a massificação dos 
processos de aprendizagem. 
Quando a pandemia começou, 
isso mudou. Muitos grupos de 
educação acabaram criando tur- 
mas on-line, lembra Alfredo, 

modelo que vários estudos in- 
dicavam como o melhor, no 
momento, para manter um en- 
sino de qualidade, na medida 

em que os tutores se dedicas- 
sem a ele. Tá o modelo hibrido 

começa a trazer melhorias com 
as vantagens da parte digital e 

dos encontros presenciais, que 
se complementam, variando 
conforme cada prática”, diz. 

A instituição deve escolher 
ferramentas e criar um processo 
educacional adequado a seus ob- 
jetivos. "É preciso ter um proces- 
so de controle e verificação cons- 
tante que avalie se de fato está 
sendo feito o que foi planejado, 
se de fato os estudantes estão 
aprendendo. Do ponto de vista 
dos estudantes, o desafio é con- 
seguir perceber a proposta de va- 
lor de cada instituição, antes de 
ingressar em um curso. Para os 
professores, É se posicionar € 
compreender os processos de ca- 
da instituição e escolher as que 
estão alinhadas com seus princi- 
pios e valores acadêmicos. 

Para oespecialista, O princi 

diferencial do modelo hibrido de 
ensino é unir as boas técnicas e 
vantagens do ensino via internet 

com o contato fisico presencial 

que, especialmente para jovens, 
é tão importante na construção 
dos laços sociais. 

ACESSO À INTERNET Entre os 
problemas, também o acesso de- 
ficitário à internet, uma realida- 
de bem conhecida no Brasil 
Quem tem o acesso, naturalmen- 
te encontra mais oportunidaces, 
e essa É uma situação que evi- 
dencia ainda mais os abismos en- 
tre as classes econômicas, diz. 

"As novas políticas públicas 
devem condenar que o aluno 
precisa conseguir receber a esoo- 
la e o conhecimento dentro de 
sua casa”, diz. É completa: Quan- 
do falamos em educação pública, 
É preciso oferecer não só o aces- 
so, mas orientações de como usar 
a internet, alternativas para escu- 

tar, acompanhar e conversar 
com cada estudante para que ele 
de fato consiga organizar e tirero 
melhor proveito disso. 

HE RA LI MVERSITO DIVULGAÇÃO 

O mode 

começa a irazé 

É relhor ias com as 

Vantagens da parte 

punriaa 

digital e dos encontros 

presenciais, que se 

compleme nte im. 

Halfredo Freitas, 
diretor da universidade omenicano 

Ambro University 
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Ana Clara Pedroza Gonçalves 
tem 9 anos e estuda na Rede Ba- 
tista de Educação, em Belo Hori- 
zonte. Desde março de 2020, es- 
tá afastada do convívio na esco- 
la, que já oferece o ensino hibri- 
do. Mas ela volta mesmo só a 
partir de fevereiro de 2022. A 
mãe, Gislaine, conta que a garo- 
ta se adaptou bem ao ensino re- 
moto, mas também estã ansio- 
sa para rever os amigos e pro- 
fessores. Ela teve um bom de- 
senvolvimento com o on-line. 
Resolvemos esperar as coisas se 
tranquilizarem para a volta de- 
finitiva”, diz Gislaine. Ana Clara 
afirma que está com saudade da 
escola. 'O coronavirus é muito 

ruim. À pior parte é não poder 
sair, brincar, ficar perto de 
quem a gente gosta.” 

Para a diretora pedagógica 
da Rede Batista, Sandra Beco- 
nha, na pandemia a oferta de 
ensino hibrido é um avanço nas 
modalidades de acompanha- 
mento do estudante. Partiu-se 
de um cenário de ensino remo- 
to, ela lembra, em que várias 
metodologias foram incorpora- 

LE 

Raofoel Penido, de 12 anos, aluno do sexto ano do ensino 

das à prática pedagógica do dia 
a dia para atender os estudan- 
tes. Agora, quando os alunos 
voltam à escola de forma pre- 
sencial, alternando com o mo- 
delo remoto, surge uma nova 
estrutura de ensino que usufrui 
tanto dos benefícios das meto- 
doiogias inovadoras do ensino 
remoto, como das práticas con- 
cretas, vivenciais e relacionais 
do modelo presencial, segundo 
Sandra. Portanto, a união dos 
dois modelos de oferta de aula 
trouxe ganho e benefício aos es- 
tudantes”, assinala. 

Sobre os modos de funciona- 
mento do novo modelo, a peda- 
goga esclarece que a regula- 
mentação da oferta do ensino 
híbrido permite ensino remoto 
conjugado com ensino presen- 
cial até 30 de dezembro deste 
ano, para os segmentos do ensi- 
no fundamental, anos iniciais e 
finais, e ensino médio. Essa ofer- 
ta, para ela, será ministrada ca- 
da vez com mais qualidade, 
compreendendo que tanto pro- 
fessores como os estudantes es- 
tão se adaptando a esse modelo. 

“O ensino hibrido também é 
um diferencial no atendimento 

BANHOS LISA PENA PDA PRESS 

o 

fundamental Il, conta que se adoptou bem às duos realidades 

ENSINO HÍBRIDO 

Remoto e presencial conjugados 
REDE BATISTA /DIVULCAÇÃO 

ao estudante que apresente al- 
guma dificuldade de saúde que 
impeça o convívio com os de- 
mais, em função da fragilidade 
ou do momento. Isso se torna 
um recurso indispensável para 
que esse estudante permaneça 
em contato com sua turma e te- 
nha acesso ao aprendizado, con- 
teúdos e objetos do conheci- 
mento ofertados em sua série € 
ano, reforça Sandra Beconha. 

Conforme a educadora, entre 
os principais desafios na oferta 
do modelo remoto, conjugado 
com o modelo presencial, esta a 
tarefa do professor em dividir o 
seu foco de atenção entre dois 
públicos com comunicação es- 
pecifica. Quanto mais novo O 
estudante, maior a demanda da 
atenção do professor de forma 
diferenciada "Para os estudan- 
tes do fundamental Il e médio, 
com maior nivel de autonomia, 
a adoção do novo modelo se 
torna um facilitador, porque 
permite ao estudante que se 
adaptou ao modelo remoto per- 
manecer neste, e aquele que 
apresentou dificuldade pode re- 
tornar ao presencial com conta- 
to diário, próximo ao professor, 
quando se sente acolhido e tem 
suas demandas e dúvidas escla- 
recidas, explica. 

Para Sandra, o ensino hibrido 
tem como diferencial o equili- 
brio entre a oferta de diversas 
metodologias, conjugando o 
que existe de novo nas tecnolo- 
gias de informação e comunica- 
cão com as práticas já existen- 
tes. "A possibilidade de utilizar 
ferramentas digitais enriquece 
o diagnóstico e a avaliação do 
aprendizado dos estudantes. 
Posso citar como exemplo os jo- 
gos com interatividade que per- 
mitem inclusive o uso de inteli- 
gências artificiais para remeter 
o estudante a atividades com- 
plementares, de acordo com 
seu nivel de desenvolvimento, 
somado à observação in loco” 

Como são metodologias no- 
vas, com ferramentas ainda em 
desenvolvimento, os padrões 
de avaliação, de verificação de 
aprendizado ainda requerem 
investimento dos pesquisado- 
res, dos professores e dos for- 
madores para que eles possam 

E ) 

A Rede Batista de Educação promoveu o união dos 

dois modelos de aulo pora atender os estudantes 

de fato alcançar, medir e di- 
mensionar o aprendizado real 
e significativo do estudante, 
continua Sandra. 

Esse é um modelo temporá- 
rio, complementa, que sera 
aprimorado para atender às exi- 
gências da formação do cidadão 
do século 21. Com a organização 
do novo ensino médio, que res- 
guardou 20% da carga horária 
para oferta remota, a tendência 
será disponibilizar parte dos 
componentes curriculares de 
forma EAD ou síncrona. Este 
último coloca professor e estu- 
dante no mesmo horário, via 
dispositivo de comunicação, pa- 
ra interação e transmissão de 
conteúdo, informação e para a 
troca de conhecimentos e cons: 
trução de novos aprendizados € 
conceitos. Compreendemos 
que as habilidades necessárias 
para gestão do conhecimento 
pelo estudante serão desenvol- 
vidas de forma gradual e propi- 
ciarã o trabalho em equipe de 
forma colaborativa e sem fron- 
teiras', diz Sandra. 

TRANSIÇÃO Rafael Penido tem 
12 anos e é aluno do sexto ano 

do ensino fundamental Il em 

uma escola em Belo Horizonte. 

Desde o inicio da pandemia, em 

2020, começou a ter aulas pela 
internet, e a transição para o en- 
sino hibrido se deu no meio 
deste ano. Durante dois meses, 
as aulas em casa Se alternavam 
com os encontros presenciais, 
dividindo os alunos no que se 
convencionou chamar de bo 
lhas: um grupo de alunos ficava 
em casa e outro ia para a escola, 
revezando a cada semana. 

Agora, com a volta às escolas 
há pouco mais de um mês, o 
modo presencial é mesmo o 
que se sobressai, com a manu- 
tenção de algumas atividades 
via plataforma on-line. Para Ra- 
fael, uma das comodidades em 
ter as lições no conforto do lar 
é, por exemplo, poder acordar 
mais tarde ou levantar um 
pouco quando tem vontade, 
com mais liberdade. Mas não 
abre mão de encontrar os ami- 
gos e professores olho no olho. 
“Na escola eu gosto mais, por- 
que a gente pode ver as pes- 
soas, encontrar, conversar, Es- 
tar perto uns dos outros. Para 
tirar dúvidas com os professo- 
res também é melhor, assim 
como para preencher o tempo 
com uma rotina que parece 
que fica mais completa”, diz, 
ele que se adaptou bem às 
duas realidades. 
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MANDA SERRANO" 

Atividades destinadas ao bem- 
estar são essenciais para ajudar a 
manter uma boa saúde fisica e 
mental, além de auxiliar os estu- 
dantes a manter o foco na rotina 
diária. Em 2022, com a volta do 
ensino presencial entretanto, pais 
E responsáveis estão receosos de 
como seus filhos irão conciliar a 
rotina de estudos com as ativida- 
des extracurriculares. À psicóloga 
Elena Sabino reforça a necessida- 
de de os pais entenderem que 
nem tudo gira em torno dos estu- 
dos e que seus filhos precisam, 
sim, de uma válvula de escape pa- 
raamenizar o estresse do dia a dia 

“As atividades extracurricula- 
res são extremamente importan- 
tes. Precisamos compreender a 
urgência de conciliar os estudos 
com essas outras tarefas. Nin- 
guem é feito de uma coisa só. Na 
pandemia, pudemos perceber o 
quanto crianças e jovens precisa- 
ram de atividades extracurricula- 
res para manter a saúde mental, 
mesmo-que feito a distância, res- 
salta a psicóloga. 

Cursos de game, aulas de inglês, 
francês, aulas de música, canto, tea- 
tro e dança são alguns exemplos 
desses afazeres extracurriculares. 
Além de ajudar a manter uma boa 
saúde mental e fisica, muitas pes- 

46 

EH Guilherme Domos, 

de 17 anos, que está cursando 

o terceiro no dó ensino médio 

CURSOS EXTRACURRICULARES 

Como conciliar estudo 

e outras atividades 

soas acabam se profissionalizando 
nessas atividades. É o caso de Nino 
Pavolini, conhecido como “Ni- 

nexT. Nine é um jogador profis- 
sional e streamer. Aos 23 anos, ele 
é o fenômeno brasileiro do game 
multiplataforma de battle Royale 
da Activision 

Natural de Minas Gerais, Nino 
viu sua vida mudar em 2020. Pas- 
sando de 10 mil a 320 mil inscritos 
no YouTube e de 10 mil seguido- 
res a 160 mil no Instagram, hoje 
ele tira uma alta renda mensal co- 
mo streamer de jogos. 

Pensando na importância des- 
sas atividades, principalmente 
durante o periodo de isolamento 
social, a Comissão Socioemocio- 
nale o Santa Maria Esporte e Cul- 
tura (SMEC), do Colégio Santa Ma- 
Tia, realizaram ao longo do perio- 
do remoto diferentes atividades 
extracurriculares para os alunos 
A finalidade era auxiliar os jovens 
e crianças neste momento de 
pandemia e prepará-los, gradati 

vamente, para o retorno: dinâmi- 
cas, atividades, exercicios de res: 
piração, meditação, atividades fi- 
sicas, desafios em familia, pales- 
tras, reflexões e lives. 

Antenor Silva Santos, coorde- 
nador pedagógico do Colégio San- 
ta Maria, explica que foram reali- 
zadas reuniões com os professo- 
res e as familias para explicar co- 
mo seria o processo de retomada 
das atividades presenciais E ao 
mesmo tempo tranquilizá-los so 
bre a dinâmica da novarotina. Foi 
feito um treinamento com os 
professores e funcionários sobre 
acolhida dos estudantes e equipa- 
mentos técnicos que seriam utili- 
zados na nova rotina, 

“As atividades extracurricula- 
res têm aspectos importantes re 
lacionados ao desenvolvimento 
integral da pessoa: corpoe mente. 
Aoferia no ambiente escolar favo- 
rece a prática da atividade fisica, 
proporciona o desenvolvimento 
físico, motor, interação social, co 

lahora com a solidificação de valo- 

res, a internalização e cumpri- 
mento de regras. ajuda a lidar 
com o diferente, com as frustra- 
ções entre outros aspectos que co 
laboram nas habilidades socioe- 
mocionais, conclui o coordena- 
dor do Santa Maria. 

Antenor acredita que os pais 
devem incentivar seus filhos a 
buscarem as atividades extra- 
curriculares. Atualmente, entre- 
tanto, os próprios adolescentes e 
crianças estão manifestando 
vontade de fazer atividades fora 
da escola "Hoje, ainda não sei o 
que quero ser quando me for- 
mar na escola, mas entendo a 
importância de falar mais de um 
idioma, de praticar um esporte, 
relata Guilherme Damas, de 17 
anos, que está cursando o tercei- 
ro ano do ensino médio. "Acho 
que é isso, além de gostar dessas 
atividades entendo como elas 
também podem ser importan- 
tes para meu futuro, principal- 

Incentivar o 

realização de 

atividades 

extrocurriculores 

é fundamental 

poro ajudar os 

estudontes q 

manter o saúde 

física e mental 

mente se eu quiser me tornar 
um jogador profissional”, con- 
clui em tom de brincadeira. 

OPORTUNIDADES Vale ressaltar 
que muitos lugares disponibili- 
zam cursos e descontos especiais 
para quem é estudante. Além dis- 
so, assim como as escolas, muitos 
lugares se adaptaram à pandemia 
e hoje disponibilizam oportuni- 
dades fora do curriculo obrigato- 
rio on-line. É possível participar de 
cursos, monitorias, workshops e 
muitos outros programas, por 
meioda internet Essas atividades 
são essenciais para capacitar, fixar 
e agregar conhecimentos, com- 
plementando aquilo que é apren- 
dido em sala de aula Elas servem 
para aumentar a experiência do 
estudante e fazer com que ele 
aprenda coisas que não estão dis- 
poníveis na grade curricular. 

* Estagiária sob supervisão 

do ediloro Tereso Caram 
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PLATAFORMAS DE ENSINO 

Integração do mundo digital 

à sala de aula é definitiva 
Luan MonTEIRO 

A educação de agora e do fu- 
turo sem inclusão da tecnologia 
é impensável A introdução das 
ferramentas digitais como parte 
da rotina de aprendizagem foi 
acelerada diante dos desafios da 
pandemia da COVID -19e da apli- 
cação do ensino remoto. E de 
agora para frente é uma via sem 
volta e que só tem a avançar. 

Giulia Angelucci, diretora de 
produtos digitais da Estácio, des: 
taca que para uma boa educação, 
seja ela no formato presencial ou 
digital, é essencial despertar o in- 
teresse e engajamento do aluno. 
“Ele é o protagonista e, por isso, 
nos dedicamos a criar tecnolo- 
gias e plataformas que estimu- 
lam sua aprendizagem Vivemos 
em uma sociedade cada vez mais 
digital e conectada, que deseja 

AULA ON-LINE INCLUSIVA 
Dicos de como se preparar pora os aulas em dispositivos digitais 

1 Prepare - 5e paro o oula virtual 

O Teste à platoformã 

“ Desútive 0 mitrofone poro não 

“ comportilhor uma falo ou ruidos 
indesejódos 

Desotive o câmara: pora não expor 

a privocidode do suo cosa, dlguma 

imagem que não deve aparecer. 

Ligue só se for soligtodo e se concordar 

cm o suo exposição e com a do ambiente 

onde estiver 

A Tenha tolerância e paciência com 

+ possiveis folhos teológicas e 
“ Himitoções pessoais 

A solo de quilo virtual é uma 

extensão da solo de quilo 

presencial, portanto, fique 

tento às regras comuns 

Sm Sigo o “netiqueta” (net + etiqueto) 

dB: são regros búsicos que quiom o boa 

convivência das pessoas na internet 

paro foslitar 0 comunicação dos pessoas no 

dberespoço. Ex: não converse em CAIXA ALTA 

(transmite o ideia de qnto, de fola alto); não 
faco blocos de texto muito grondes e 

consotivos; use O pontuação necessário nos 

mensagens, ossim como o ambiente 

ncodêmico é considerado formol, o virtual 

tombém. Cuidodo no uso de gírias e emojes, 

se com parcimônio; nos fóruns seja objetivo 

e evite desviar do temo ete. 

Concentre-se e desconecte- 

se: em cosa, são muitos 05 

interierêncios que podem ir 

provocar distração. Por isso, durante o 

horário de estudo é necessário manter o 

toco e evitor tudo que posso distraí- lo. 

dortemto, destigue Os oparelhos 

eletrônicos desnecessários, como 

televisão é celulor No computador, 

mantenho redes socibis, chats e 

e-muils desconeciados 

pára não atrapalhar 

são produtividade 

novos formatos e meios interati- 
vos de obter conhecimento” 

Giulia Angelucci relata que na 
sala de aula virtual da Estácio, por 
exemplo, o aluno consegue inte- 
ragir com colegas, professores, E 
trilhar seu caminho nos estudos. 
segundo ela, em pouco tempo 
este espaço de aprendizagem ja 
demonstrou aumento no tempo 
de estudo que é duas vezes supe- 
rior em relação aos alunos que 

» Revise o matéria, faço 

q “onotocões, foco exercicios 

sempre que possivel, 

GSsim COMO O revisão e sejo 

porticipotivo, interajá 

Ppalinho 
faibênmein 

não utilizam a plataforma "Hoje, 
a satisfação desse grupo digital é 
de 85% com a qualidade é o for- 
mato de aprendizagem.” 

Com a pandemia, a escola an- 
tecipou investimentos em tecno- 
logia e planos que estavam em 
desenvolvimento. "A sala de aula 
mudou ea partir da imersão digi- 
tal a instituição revisitou o seu 
modelo de ensino, inserindo ati- 

vidades de campo e trazendo 
mais tecnologia para a mão do 
professor e do aluno. * 

A Estácio passou a oferecer 
uma solução integral e efetiva. 
“Adotamos um modelo novo 
responsavel por colocar todos os 
alunos da modalidade presen- 
Cial em aulas remotas, contem- 
plando aulas ao vivo pela inter- 
net, ministradas pelos mesmos 
professores, nos horários habi- 
tuais e o mesmo conteúdo, com 
interação, chat e discussões 

EXPERTISE A diretora lembra 
também que a pandemia serviu 
para agilizar mudanças que já es- 
tavam em curso: "Lançamos nos- 
so modelo de ensino Aura, meto 
dologia que conecta a expertise 
do presencial com a inteligência 
do digital, tornando a sala de au- 
la mais interativa e colaborativa. 
Conforme Giulia Angelueci é 
preciso enfatizar que o ensino 
presencial tem força e continua- 
Ta sendo uma opção desejada, 
viável e com potencial de cresci- 
mento e inclusão. 

Para Giulia Angelucci, não po 
demos olhar a internet e tudo o 
que ela propicia como “concor- 
rente” da educação. O cuidado 
que se deve ter não precisa ser 
em relação ao meio onde o co 
nhecimento está sendo disponi- 
bilizado, e sim qual a fonte pri- 
mária daquela informação. "O 
desafio para as instituições se da- 
ra em duas frentes: na gestão 
acertada do modelo e na entrega 
de cada vez mais qualidade, que 
virá com o fortalecimento do 
professor e com a incorporação 
inteligente do ensino digital 

ARDUIVO PESSOAL 

Giulio Angeluca, diretora de 

produtos digitais do Estácio, 

destaca que é essencial despertor o 
interesse e engajamento do aluno 

» RECURSOS DIGITAIS 

» A SM Educoção 

(https: wu smeducocoo.com.br/) 
criou o ecossistemo “Educomos”, 
plotoforma de aprendizagem digital 
disponivel para todo o Brasil, que 
permite que educadores, familigres 

de olunos do educação infantil e 
estudantes do ensino fundamento! 
acessem o material didótico e outros 
recursos q distonda. 

» A TutorMundi 

(https: tutormundi.com/), 
plotoforma de reforço escolor que 
conecto alunos dos ensinos 

fundamental || e médio 005 melhores 
universitários do país, firmou parceria 
com escolos de Minos Gerais. À 
stortup tiro todas os dúvidas dos 

alunos, por meio de tutonio on- line e 
tem como propósito fazer os 
estudantes irem olêm de seus 
potendiais em educação e igualar o 
nivel de aprendizagem de todos. 

» À plotoforma A+ 
(tios: uu plotoformoomais. com.br 
/) permite que os pais recebam 
informações sobre q rotino escolar, 

comunicados e dados consolidados do 
desempenho dos estudantes. Já 05 
alunos têm acesso a conteúdos 

eloborados por especiolistos e podem 
crior e organizar os motenois escolares. 
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PROFISSÕES DO FUTURO 

Qual caminho Amepa 
CIENCIAS ME DECAs Div LILAÇÃO CORE ADALRGAÇÃO 

EE 

TRÊS PERGUNTAS PARA... [7 
Luan MoNTEIRO 

Quais áreas emergem com 
maior força da pandernia? Quais 
serão as habilidades e profissões 
mais solicitadas agora € no pós- 
pandemia? Quais os empregos 
em alta? Qual carreira escolher? É 
hora de mudança de rota ou se- 
guiro caminho escolhido? Saúde? 
Tecnologia? São tantas perguntas 
para poucas respostas diante de 
um cenário em construção: Mas o 
tempo não para, nem espera € 
como Brasil ainda desgovernado 
na luta contra a COVID-19, mes- 
mo com a vacinação em curso, cor 
mo sera o futuro profissional que 
esta nação estã formando: Como 
ele chegara para a sociedade? 
Qualificado? Defasado? 

A área da saúde, antes negli- 
genciada por muitos neste pais, 
ganhou da pior maneira a rele- 
vância que sempre mereceu, "O 
que observamos de uma maneira 
geral foi uma valorização, pela so 
ciedade, dos profissionais de saú- 
de e do sistema de saúde como 
um todo. O assunto coronavirus 
que envolve transmissão, preven- 
ção, vacinação, tratamento, hospi- 
talização, sequelas, óbitos, enfim 
tudo o que envolveu este período 
de pandemia, ficou em evidência 
com horas e horas de exposição 
em todas as plataformas de co- 
municação, Isto levou a sociedade 
asedebrucar sobre o tema e, con- 
sequentemente, valorizar os pro- 
fissionais que se envolvem e 
atuam de maneira direta com 
uma ameaça global como esta”, 
analisa o professor José Celso Cu- 
nha Guerra Pinto Coelho, diretor 
da Faculdade Ciências Médicas de 
Minas Gerais (FCM-MGL 

José Celso concorda que, coma 
pandemia, a aprendizagem na 
drea de saúde incorporou novos 
significados, técnicas e ensina- 
mentos. É ela teve de se reinven- 
tar. Segundo o diretor da FCM- 
MC, alguns cursos, como o de me- 
dicina por exemplo, eram total- 
mente impedidos de ter conteu- 
dos teóricos de maneira remota. 
Com os ajustes emergenciais da 
legislação, isto passou a ser possi- 
vel e, hoje, com o retorno dessas 
atividades de maneira presencial, 
o que se discute é qual o tipo de 
conteúdo deverá ser presencial. 

“Não mais o conteúdo con- 
ceitual, mas cada vez mais si- 
tuações práticas do dia a dia, 
que estimulem o desenvolvi- 
mento do raciocinio, a reflexão 

e a construção conjunta do co- 
nhecimento pelo aluno e pelo 
professor. Em algumas situa- 
ções o ensino hibrido se encai- 
xa de maneira adequada e de- 
verá permanecer. Todas as nos- 
sas salas de aula hoje têm con- 
dições técnicas de transmissão 
externa quando demandadas. 
Temos um Hub Tecnológico 
com dois modernos estúdios 
profissionais de gravação de 
conteúdo dentro da faculdade, 
e também contamos com pro- 
fissionais especializados nesse 
trabalho. Isto não existia antes 
da pandemia. 

O diretor da Ciências Médicas 
enfatiza que, em meio a tantas 
mudanças aceleradas diante da 
COVID-19, o conceito de teles- 
saúde com certeza veio para fi- 
car. À possibilidade de interagir 
a distancia com os pacientes é 
uma realidade. lá praticamos 
com sucesso esta realidade no 
nosso ambulatório e nos muni- 
cípios do interior do estado em 
que temos alunos em internato 
de saúde coletiva, parte impor- 
tante da formação supervisiona- 
da. Sem dúvida essa interação 
com plataformas digitais, de ma- 
neira ética, é um ganho que esta- 
mos acompanhando e nos ade- 
quaremos de acordo com a evo- 
lução e a orientação das entida- 
des competentes. 

José Celso Cunha 
Guerra Pinto Coelho, 

professor e diretor da 
Foculdode Ciências 
Médicos de Minas 
Gerais, destoca que, 

com a pandemia, o 
aprendizagem na 
áreo de saúde 
incorporou novos 
significados, técnicos 
e ensinamentos 

INOVAÇÃO Na área da saúde, ao 
mesmo-tempo que a tecnologia é 
essencial na formação dos profis- 
sionais, levanta também a questão 
quanto a necessidade da vivência 
presencial e prática, o contato com 
o paciente como experiência fun- 
damental "As novas tecnologias 
são aliadas no cuidado do paciente 
e não adversárias. Monitoramento 
emtempo real, auxilio no diagnós- 
tico e na terapéutica, tudo isto que 
já existe na revolução digital que es- 
tamos atravessando estará cada vez 
mais presente na atuação do futu- 
ro profissional. Vejo isto como um 
ganho de qualidade e diminuição 
de custos para o paciente” 

Ele afirma que a empatia, a 
compaixão, o relacionamento 
com as instituições e com os cole- 
gas jamais serão substituídos por 
máquinas. Sou totalmente oti- 
mista quanto ao futuro, conside- 
rando essa sinergia harmônica 
entre profissional e tecnologia em 
prol do paciente” defende. 

josé Celso destaca que a Ciên- 
cias Médicas reforçou e reade- 
quouos conceitos de etica, bineti- 
cae medicina legal na instituição. 
“Entendemos que somos respon- 
saveis em prover as diretrizes que 
irão guiaro futuro profissional no 
mundo do trabalho. Situações 
práticas em que os alunos devem 
refletir sobre o seu papel profis- 
sional, suas responsabilidades é li- 
mitações. Isto aliado às compe- 
tencias humanas (soft skills) e vi- 
vências em inovação e empreen- 
dedorismo serão fundamentais 
para o profissional do futuro” 

DIRETORA EXECUTIVA DO COTEMBG 

Qual o peso dos profissões do áreo 
de tecnologia para o futuro do Brasil? 
A tecnologia está presente em tudo, per- 
mitindo que pessoas e empresas sejam 
mais eficientes, tenham acesso rápido e fácil às informações e 
um dia a dia mais simples. É isso esta exigindo profissionais 
cada vez mais aptos a lidarem com diferentes tecnologias de 
forma criativa e inovadora. Mas não são somente dos profis- 
sionais que atuam exclusivamente da área de computação 
que o mercado estã demandando esta capacidade de lidar 
com a tecnologia. Todos os setores produtivos procuram, 
atualmente, mão de obra qualificada nesses tipos de conheci- 
mento como um adicional às habilidades especificas das áreas 
de atuação e formação. Para equilibrar essa oferta bem menor 
que a demanda, existente no mundo todo, a solução é a per- 
cepção, pela sociedade, da necessidade da formação dos jo- 
vens, já no ensino médio, com habilidades e competências em 
tecnologia É também a formação de mais profissionais gra- 
duados nas áreas de informática e computação. A união entre 
os setores produtivo e educacional é um dos caminhos para 
essa formação de mão de obra qualificada. 

Como a pandemia influenciou a área do temologia? 
A pandemia foi um catalisador de mudanças globais e da trans- 
formação digital que não estavam sendo percebidas portodos. 
À tecnologia vem cada vez mais sendo o meio das principais 
evoluções nomundo e, com isso, todos os profissionais devem 
estar inseridos nesses saberes para fazerem parte atuante des- 
se processo. Instituições de ensino, como o Cotemig Colégio e 
Faculdade, se tornam essenciais num processo de transforma- 
cão da educação no qual o dominio da tecnologia deixa de ser 
um diferencial competitivo e passa a ser uma condição básica 
para as pessoas que querem se inserir no mundo do trabalho. 
Cabe às escolas a formação de profissionais tecnologicamente 
competentes e cidadãos conscientes. 

Ensino técnico e superior. Como fazer a melhor 
escolha nesta área? Como tem sido o procuro? 
A procura pelos profissionais com formação em computação e 
tecnologia cresce exponencialmente. São inúmeras as empre- 
sas que buscam os alunos do Cotemig, tanto dos cursos técni- 
cos como graduação, para estágios e empregos, desde o início 
dos cursos. É a realização do estágio supervisionado obrigatório 
facilita a inserção do aluno no mercado. A formação técnica em 
informática e computação em nivel médio prepara o jovem pa 
ra iniciar a vida adulta com uma qualificação profissional e um 
diploma É caso queira prosseguir os estudos em nível superior, 
tanto da área de tecnologia como em qualquer outra, esse jo- 
vem já ira ter uma formação sólida e dominio deste atributo, o 
que o colocará em destaque em qualquer profissão escolhida. É 
para quem quiser dar continuidade aos estudos em nível supe- 
Tor, as graduações na área de computação oferecem uma for- 
mação ainda mais completa, com foco nos conhecimentos ne- 
cessários para a implementação de projetos tecnológicos volta- 
dos ao processamentode informações, plataformas virtuais, in- 
teligência artificial, segurança de redes, pesquisa e muito mais. 
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Lian MonTEIRO 

Professor. Mestre. Inspira- 
dor. Mentor. Orientador. Cer- 
tamente o educador é uma 
das pessoas mais importantes 
na vida de todos. Tem como 
missão grande parte da for- 
mação humana e técnica de 
cada um de nós. Em momen- 
to que aflora paradigmas en- 
tre esses profissionais, conser- 
vadores (tradicionais) versus 
inovadores (progressistas) no 
ensino, é urgente refletir, re- 
pensar e propor ações para a 
reconstruir a pratica pedagó- 
gica em plena pandemia e no 
futuro pós-COVID-19. 

Uma transformação bascada 
em renovada proposta de ensi- 
no, com mais pesquisa, tecnolo- 
gia, inovação e participação do 
aluno como questionador, criti- 
co e cada vez mais protagonista 
no processo de aprendizagem. 
Tema delicado, sensivel, com 
pensamentos distintos, mas 
fundamental para se jogar luz 
questionando qual é a formação 
do professor ideal diante do que 
muitos chamam de um “novo 
mundo”, tanto por causa do no- 
vo coronavirus, quanto pela Te- 
volução tecnológica. 

Muitas universidades não 
perdem tempo, agem em prol 
da transformação que for ne- 
cessária Eduardo Oliveira Fran- 
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Práticas mais inovadoras 
ca, diretor do UniBH, destaca 
que o UmiBH já vinha investin- 
do em um modelo de ensino hi- 
brido. Tanto é que a migração 
para o ambiente on-line se deu 
de modo rápido. “A partir do 
momento em que houve a de- 
terminação de aulas em am: 
biente remoto, de modo sincro- 
no, o incentivo sempre foi que 
os professores adotassem práti- 
cas inovadoras e de metodolo- 
gias ativas. À importância do 
aprendizado continuou sendo 
primordial, mesmo neste novo 
cenario”, explica. 

Conforme Eduardo Oliveira 
França, no UniBH os recursos 
digitais já eram proporciona- 
dos. Todo professor já tinha 
uma sala virtual. Além disso, 
segundo ele, com o incentivo 
às metodologias ativas, as capa- 
citações também ocorreram 
neste sentido, para que o enga: 
jamento de cada aluno das tur- 
mas pudesse ocorrer mesmo 
com o distanciamento impos- 
to pela pandemia. O diretor 
destaca que o ensino hibrido ja 
era uma realidade antes mes- 
mo da pandemia. 

ORGANIZAÇÃO INDIVIDUAL E 
diante desta realidade, como os 
professores terão de agir para es- 
timular os alunos no acesso aos 
conteúdos com mesais flexibilida- 
de? "No UniBH, muitos dos pro- 
fessores já tinham esta missão. 
Basicamente, os alunos passam a 
entender que, se não estudam 
em casa, fica muito mais dificil 
avançar quando há os encontros 
sincronos. O aprendizado passa a 
depender de uma organização 
individual, algo inevitável no ce- 
nário contemporâneo”, alerta 
Eduardo Oliveira França. 

MANEL DORMGLAS ONU LCA ÇÃO 

Eduardo Oliveira 

À Fronco, diretor 

do UniBH, 

diz que a 
importância do 

aprendizado 
continuou sendo 

primordial, 

mesmo neste 

| novo cenário 

Desafios maiores para os mestres 
Alem de todas as dificuldades 

e desafios escancarados pela pan- 
demia na área de educação, o pre- 
paro e a formação dos professo- 
Tes merecem atenção. Para Aimã 
Sampaio diretor de ensino da Re- 
de Chromos, apesar do Ministé- 
no da Educação (MEC) e as secre- 
tarias de Educação dos estados re- 
conhecerem que existem dificul- 
dades na formação de professo- 
res, inclusive no aspecto curricu- 
lar, ele crê que pandemia expôs 
uma disparidade maior em rela 
ção à mentalidade e aos recursos 
do que em relação à formação “É 
fato que professores, mesmo 

com boa formação, tiveram dif- 
culdades de se apresentar diante 
das câmeras ou tornar suas aulas 
atrativas na modalidade digital” 

Na visão de Aimã Sampaio, 
o desafio maior no pós-pande- 
mia sera recuperar a esperança 
e a motivação dos alunos. “Isso 
vaiexigir do professor empatia 
e comunicação para um diag- 
nóstico adequado da realidade 
de cada turma e de cada aluno, 
a fim de que a retomada não 
crie um abismo entre o plano 
de aula desenvolvido e aplicado 
antes da pandemia e as neces- 
sidades cognitivas e emocio- 

nais do pós-pandemia” 
Como os cenários mudam ra- 

pidamente e de forma desconhe- 
cida, Aima Sampaio enfatiza não 
ter dúvida de que a principal ca- 
racteristica exigida para 05 pró 
ximos anos é a adaptabilidade. a 
capacidade de reagir positiva: 
mente a qualquer mudança e se 
reposicionar."A formação consis- 
tente é necessária, mas o profes- 
sor que se preocupar apenas em 
transmitir conteúdo tende a se 
isolar e a perder a conexão com 
os alunos. Serão necessárias me- 
todologias que envolvam.os alu 
nos na construção do conheci- 

mento de forma ativa, desenvol- 
vendo a autonomia, a mais im- 
portante das competências para 
a modernidade” 

Aimã Sampaio destaca que 
imediatamente após a pande- 
mia, vamos encontrar, por parte 
dos alunos, um cansaço pelo ex- 
cesso de carga horária digital, 
mas a cultura digital no ambien- 

te escolar veio para ficar. Não se 
trata apenas de dar uma aula uti- 
lizando recursos digitais, esseno- 
vo cenário exigirá do professor € 
das instituições dinâmicas dife- 
rentes, estruturadas fortemente 
na interação com os alunos”. 

O diretor do UniBH explica 
que, entre as mudanças já em cur- 
so na educação, a preocupação é 
falar menos em conteúdo e mais 
em desenvolvimento de compe- 
tências. Isso traz aos dois agentes 
envolvidos no processo de apren- 
dizagem — aluno e professor - 
uma responsabilidade ainda 
maior, justamente pelo fato de 
competência demandar o desen- 
volvimento de conhecimento, 
formação de habilidade e tomada 
de atitude. Fazer tudo isso no am- 
biente virtual sem dúvida não foi 
e não tem sido tarefa fácil, já que 
o professor deve resistir à respos- 
ta fácil das aulas expositivas, 
apenas. Sendo assim, a chave pa- 
ra o desenvolvimento das com- 
petências é a interatividade” 

DESAFIOS DO 
PROFESSOR AGORA 
E NO FUTURO 

T- Preparor oules significativos que 

dialoguem com a realidade do 
estudonte sem perder 6 foco no 

tronsmissão do conhecimento. 

2 - Pora oprofundor o formação de 

professores universitários, é 

necessário entender quais 05 

demandos cognitivo - cultural e 
pedagógico - didótico. 

3 - Universidades sofrem influências 

das mudoncos de legislação, de 

persomentos educocionais, de 
governos, dos relações que 
sótisfocom às necessidades do 

mercado de trabalho e tudo isso 
voi influenciar e impoctar no 

formação de professores. 

4 - Lidor com uma crise do 

legitimidade em que muitas 
universidades vêm perdendo. 

Perdo de credibilidade frente 0 seu 

popel sociol, cultural, científico. 
Crise que também afeto à papel 

de gutonômio e hegemônio do 
universidade. 

5 - Menor investimento nos 

universidades (públicos) e, 
consequentemente, em pesquisos, 

nó ciêncio, com a perdoa de 

cérebros no pais, o que certamente 

oletom os professores, muitos 

desistem e vão embora do pais. 

6 - Formação progmático, com 

titulação exigido muitas vezes não 
refletindo qualidade no didática 
de ensino. 



As lições que 
vieram à tona 

A pandemia evidencia abismos que existem 
entre as classes sociais. Quando se pensa nos pro- 
cessos educacionais, as diferenças de acesso às no- 
vas modalidades de ensino também são indicati- 
vos de quem tem ou não boas condições de vida 
Enquanto alunos da rede particular de educação 
rapidamente se adaptaram ao modelo hibrido e 
ensino remoto, nas escolas públicas o processo foi 

Enquanto alunos do rede porticulor de 
educação rapidamente se adaptaram 
go modelo hibrido e ensino remoto, 
nos escolas públicos o processo foi mui- 
to mais complicado. 

Alguns desafios se apresentaram 
para a educação como um todo, 
não somente para a rede pública 
Nenhuma rede se preparou ante- 
cipadamente para, de maneira 
abrupta, sem planejamento pré- 
vio, ter as atividades presenciais 
interrompidas. Toda a educação 
básica no Brasil era regulamenta- 
da, até então, para se dar de modo 
presencial O contexto do ensino 
remoto se apresentou como uma 
questão emergencial em que não 
havia especialistas nesse formato 
de atendimento nem na rede pri- 
vada, nem na rede pública As es- 
colas, no mundo, precisaram se 
reinventar e encontrar um cami- 
nho que fosse capaz de atingir os 
estudantes, considerando a reali- 
dade vivida de cada um, uma vez 
que o ambiente de aprendizagem 
passou a ser a residência e não 
mais o ambiente escolar, devida- 
mente preparado para isso. É fato 
que a rede privada, em sua gran 
de maioria, teve maior facilidade 

para adentrar a casa das famílias 
de maneira mais imediata, consi- 
derando a maior facilidade de 
acesso a equipamentos tecnolõgi- 
cos, mas só isso não é garantia de 
efetividade no processo de ensi- 
no e aprendizagem Quiros desa- 
fios relativos à necessária media- 
ção e interação direta do profes- 
sor com os estudantes se apre- 
sentaram tanto na rede privada 
quanto na rede pública 

muito mais complicado, mesmo pelo perfil so- 
civeconômico. São lições que o coronavirus traz d 
tona, dizendo muito sobre o que precisa ser trans: 
formado na realidade da educação no pais. Em 
entrevista ao Estado de Minas, a doutora em edu 
cação e secretária municipal de Educação de Belo 
Horizonte, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas 
Dalben, fala sobre o tema 

Quais são os principais desafios para. dramas que são vividos pelas fa- 
ter equidode no educação? mílias, buscando ações interseto- 
Muitos desafios estão colocados riais e trabalho colaborativo. 
para as populações mais vulnera- 
veise eles não se referem somente Quem via a intemet como solução rópi- 
a educação, são problemas sociais daparao aprendizado se deporou com 
e que necessitam de ações interse-.— umoa assustadora realidade. 
toriais. Mas é fato que refletem e 
impactam diretamente na educa- 
ção Assim, a superação desses de- 
safios deve considerar a necessária 
articulação intersetorial que viabi- 
lizeações de garantia da saúde, da 
assistência social, do lazer, de edu- 
cação, numa perspectiva de edu- 
cação integral dos sujeitos. À pan- 
demia evidenciou problemas que 
existiam antes dela Fragilidades 
educacionais, sociais, desigualda- 
des econômicas de toda ordem 
Essa necessidade de igualdade nos 
processos de interação trouxe a di- 
mensão clara da equidade, isto é, 
para quem tem menos era impor- 
tante oferecer mais. Fizemos isso 
desde o início e estamos ainda 
tentando trabalhar nesta linha. A 
atual administração municipal 
temo lema: governar para quem 
precisa. Professores foram cuida- 
dos assim como os estudantes. 
Umacoisa é certa: a educação estã 
diretamente afetada por condi- 
ções relativas aos valores culturais 
das familias, às possibilidades de 
atendimento adequado às crian- 
cas pelos familiares, com mais ou 
menos tempo para o cuidado 
com as atividades escolares e ou- 
tras Isso exige que o poder públi- 
co esteja bastante atento ao que as 
familias precisam. Penso que, 
apesar de tudo, estamos conse- 
guindo atender à diversidade de 

A internet, em muitos casos, ga- 
rantiu o acesso e a comunicação 
mais efetiva entre escola e familia, 
ca interação direta entre profes- 
sores e estudantes. Mas O proces- 
sode ensino e aprendizagem não 
ocorre de maneira espontânea so- 
mente considerando os aparatos 
tecnológicos. Não é possivel trans- 
portar para as residências a sala de 
aula das escolas e toda a potencia- 
lidade que a escola representa E 
oportuniza. Assim, nas aulas vir- 
tuais não se estabeleceu o am- 
biente ideal para o processo de en 
sino e aprendizagem, que envolve 
a interação direta entre professo- 
res e estudantes, entre estudantes 
e estudantes, além do ambiente 
preparado para o desenvolvimen- 
to das aulas planejadas. A intera- 
ção virtual também dificulta a 
mediação direta do professor jun- 
to a cada estudante, consideran- 
do principalmente que, nem na 
formação inicial dos professores 
para a educação básica e nem na 
formação continuada, a utiliza- 
ção do ensino remoto foi consi- 
derada, uma vez que não havia 
nem mesmo previsão legal para 
isso antes da pandemia. Assim, 
mesmo nas redes em que a inter- 
net foi utilizada para aulas sincro- 
nas diárias, o processo de ensino 
e aprendizagem também enfren- 
tou desafios similares. 
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As estrotégios traçados para mitigar os 
prejuízos da pandemia no ensino bro- 
sileiro não foram suficientes e demons- 
tram uma “cultura nacional de despre- 
paro”. Você concorda? 
O Brasil amargou na pandemia a 
faita de um Sistema Nacional de 
Educação, a exemplo de uma es- 
trutura como o SUS na saúde. A 
educação brasileira é fragmenta- 
da em todos os sentidos. Sobrevi- 
ve apesar da descontinuidade de 
projetos e programas de gover- 
nos ano a ano. Todos os dias te- 
mos projetos que são criados € 
projetos que são descontinuados, 
além de recursos cortados. Acaba 
sendo um desrespeito ao cida- 
dao, porque educar para a vida 
social e o entendimento do con- 
texto e do mundo é a base da so- 
brevivência de qualquer socieda- 
de Temos hoje uma Base Nacio- 
nal Comum Curricular (BNCC), 
ainda temos metas a cumprir do 
Plano Nacional de Educação 
(PNE), mas pouco sentimos a prio- 
ridade destes cixos na política na- 
cional A sensação vivida pela edu 
cação como area e eixo de ações 
políticas na pandemia foram de 
total desarmonia. Muitas pessoas 
se manifestando e dando palpites, 
sendo vistos como entendedores 
ou especialistas, mas muitas ve- 
zes somente defensores de pro- 
postas pessoais, o que acabou por 
provocar mais atropelos. 
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Que lições ficam da pandemia paro 
transformar a educação no pais? 
A solução para o drama vivido pe- 
la escola durante a pandemia não 
se resolve apenas com inclusão di- 
gital ou tecnologias. Elas auxiliam 
e são aliadas nestes novos tem- 
pos, com certeza. Mas a grande 
questão estará no reconhecimen- 
to da situação de cada estudante. 
Precisamos entender o significado 
disso para cada um e quais conhe- 
cimentos, valores, habilidades e 
atitudes foram definitivamente 
incorporados. Fazer um balanço 
desses conhecimentos, reconhe- 
cer, entender os sentidos e signifi- 
cados. Precisamos fazer um diag- 
nóstico profundo para intervir 
corretamente. Não é continuar a 
trabalhar como se não tivesse 
acontecido uma pandemia e que 
a escola continuasse a mesma 
Não. Estamos diferentes, a escola 
esta diferente e todos os seres hu- 
manos estão diferentes. É funda- 
mental entender que a escola en- 
sina conhecimentos de vida, con- 
textualizados para uso na vida. To- 
dos os recursos didaticos devem, 
então, diante deste diagnostico, 
ser usados para cumprirmos o pa- 
pel de ensinar aos estudantes o 
que precisam e devem saber 
Cumprir o papel de formar gera- 
cões. A escola provou a sua impor- 
tância na pandemia. Provou à so- 
ciedade que ela é essencial. 
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