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O atoconte Vinicius Junior lamento gronde chance desperdiçado 

TEVE DE TUDO NO 
CLASSICO, MENOS GOLS 
O duelo entre Brasil e Argentina, pelos Eliminotônos Sul - 

Americanos poro o Copo'2022, foi bostonte movimentado, com 

o time de Tite chutando bolo na treve e crondo mais chonces 

que o rival, mas sem conseguir converter em goi. Se não teve 

bolo no rede, o cotimbo correu solto em Son Juan. Em um lance 

no ataque brosileiro, o zoqueiro Otomendi deu uma cotovelado 

violenta no rosto de Rophinho, maos o arbitrogem fez veto 

grosso. Ao finoi do rododo, os orgentmos gerantiram o 

clossificoção poro 0 Mundial do Cotor. 

A Mosso estã cado vez mo perto de 

comemorar o bicampeonato brositeiro, O 

Golo venceu ordem o Aihlebico- PR porto O, 

em Curitiba, e está o duos vitórios, segundo 

05 cóbculos de Cuco & do grupo, de levantar o 

tão sorhoda taça. Com o gol-de Zaracho 

(D), que recebeu cssistêncio de Keno (E), o 

Ldo chegou à 22º ytôna no competição, 

um recorde do clube na era dos pontos 

comdos. Os proximos adversorios Serão 

Juventude, sôbodo, no Mineirão, & 

Polmeiros, terço - feira, em São Pouto. 
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ETR SORIDA TEME 

A dose de reforço da vacina contra a COVID-19 será estendida a toda a população 
adulta no Brasil Segundo o Ministério da Saúde, que anunciou a decisão nessa 

terça-feira, o intervalo de tempo para a terceira aplicação será reduzido de seis para 

cinco meses. Quem fol imunizado com a Janssen também receberá nova dose. 

Segundo a Anvisa, o órgão não foi consultado “Graças às informações advindas dos 
estudos científicos realizados para avaliar a aplicação da terceira dose — e dos quais 

já temos dados preliminares -, decidimos ampliar o reforço para todos aqueles 
acima de 18 anos de idade que tenham tomado à segunda dose há mais de cinco 
meses”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Ele garantiu que o estoque 

será suficiente para atender à dernanda — no momento, 1247 milhões de brasileiros 
já poder receber à aplicação adicional da vacina contra o coronavírus. 

SALÁRIO DO SERVIDOR 

Bolsonaro quer 
usar precatórios 

para reajuste 

O presidente dor Bolsonaro revelou 

ontem, no Bahrein, que pretende 

usar o folga fiscol com o possivel 

gprovoção do PEC dos Precotonos 

no Senado para dor regpuste nos 

servidores públicos federais. Poro 

ESPeODisÃos, O promesso VE Os 

eleições de 2022. 

'CARA DO GOVERNO! 
Professor aponta 

ingerência nas 

provas do Enem 

Em entrevisto 00 EM, o Mretor da 

Companha Nocionol peito Esreito O 

Educação, Domel Cora, que é 

professor da USP, se mostro 

preocupado com o Enem 

Segundo ele, Bolsongro ossumiu 

a e a. o 

ALEGRIA | Beto Horgonte esto mo vivo do que nunco com os infervenções feitos duronte o Circuito 

Mas um problema que aflige o ministério é o elevado número de pessoas que não 
retornaram para completar o esquema vacinal São cerca de 21 milhões, a maior parte 
na faixa etária entre 25 e MM anos. Apesar de um possivel desconforto que à vacina possa 
causar, à secretária extraordinária de Enfrentamento à COVID-19, Rosana Melo, alerta 
que a imunização completa só ocorre com as duas doses e reforça que a diminuição do 
número de casos graves da doença, e consequente redução de internações e mortes, se 
deve ao avanço da vacinação. O ministro Marcelo Queiroga frisou que é importante o 
Brasil manter a população imunizada para que não ocorra aqui à que está sendo 
observado na Europa, onde há grande aumento do número de casos é os govemos 
estão sendo obrigados a retomar medidas restritivas contra a pandemia. Em Ipatinga, a 
prefeitura desobrigou o uso de máscara em locais abertos. 

CLARO RODRSES VEM, DUE PRESS 

“sept 

ERA DÃO 

Peça roubada 
volta hoje a 
Campanha 
A imagem de Nosso Senhora da 

Apresentação, furtado há 27 anos 

do Museu Regional do Sul de Minos, 

sero entregue hoge pelo munistério 

Público de Minas Geróis à Dicrese 

de Componho, em cerimônia no 

que interveio no provo do dizer Lirbono de Arte, que começou em outubro no coptol. O hipercentro recebeu M obros de arte Cotedrol de Sonto Antônio com 

que o teste “está ficando com q TT em fochodos e empenos e o Bairro do Logonho, quatro. A Proca Rou! Soores (foto) ganhou presenço do comunidade. 

coro do governo” C ON o R E TA | mais viado com pinturos no osfaito, que homenggeiim o culfuro marojodra. 

| | & Assinaturas e servico de atendimento: (O) (31) 99402-0234 € tule .conoscoddem.com.br 

|] III |] | IH & Central de atendimento ao assinante: (31) 3263-5800 é Assinatura Uai: (27) 3263-5888 DIÁRIOS ASSOCIADOS 

P771809uaT7ãas & Baixe o aplicativo Estado de Minos na Google Play ou Apple Store. 
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Um pouco de medicina 
e os precatórios de novo 

“Hoje nós sabemos que é necessária uma proteção adiciona! 
dessa vacina. Como temos um quantitativo, não será um esforço 
muito grande. À sequência e: completou cinco meses da segunda 
dose, receberá uma dose de reforço, preferencialmente com uma 
vacina diferente” Fala quem entende do essunto afinala 
declaração partiu do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga 

Fá quem misturou as bolas foi nada menos que o presidente 
da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. "D 
Brasil foi um dos cinco paises que melhor se com portou na 
economia por ocesião da pandemia”. Provavelmente com uma 
ajudinha do ministro Paulo Guedes da Economia banqueiro e 
milionario, este entende. 

Só depois voltou qo que mais interessava aos brasileiros. O 
presidente Jair Bolsonaro fez questão de destacar que o pais 
também se comportou muito bem no tratamento do combate 
ao coronavirus da COVID-LS Uai não fonam os brasileiros que 
ficaram em cosa e usaram múscora sempre que fosse 
extremamente necessário sair de cosa? 

Melhor então, educadamente, quase mudar de assunto. E que 
já no finalzinho do sua agendo em Dubai o presidente Jair 
Bolsonaro garantiu que o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) vai ocontecer em uma absoluta tranquibdade. As datas 
marcadas para aplicação das provos são para os dias 21e 28 
Depois daquela confusão toda, vale torcer para tudo correr bem 

Só que será dificil afinal ainda tem a polêmica que envolve os 
precatórios Melhor deixar quem ando numa encrenca donado é 
é nada menos que o lider do Governo no Senado Federal, 
Fernando Bezerra (MDE-PE) Melhor ele próprio tentar explicar 

“Nós estamos iniciando uma discussão, iniciando um debate. 
Tomei a iniciativa de procurar os autores de propostas 
alternativas para conhecer e valorizar essas iniciativas e posso 
lhe assegurar de que o toma do nosso encontro foi de muita 
colaboração e da disposição de construir entendimento”. Mas o 
problema é ainda maior para o lider bobbonarista. 

“Ainda estamos aindo fazendo o nosso dever de casa Nos 
vamos aprofundar a discussão dentro do govemo” E levou o 
tema para os senadores: Bezerra informou que o agendamento 
da votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC dos 
Precatórios para a quarta-feira, isso mesmo, na semana que vem 
na Comissão de Constituição é Justica (OC]) 

AFEU dos Precatórios é a aposta do governo para viabilizar o 
tal Auxilio Brasil de R$ 400 E novela que se estende e tudo por 
causa do Bolsa-Família, que é um nome muito melhor, mas vem 
dy época dos governos petistos 

ENTREVISTA/DANIEL CARA 

(Ss VICE LIC] EF 

& SAPTISTA CHAGAS DE ALMEIDA Simao 

Mais emendas 
O"Diário Oficial da União” (DOU) de ôntem publicou a exoneração a pedido, de João Roma do 

cargo de ministro da Cidadania. Ele tem mandato de deputado federal pelo Partido 
Republicanos da Rahia e deve voltar à Camara Federal para apresentar emendas ao Orçamento 
de 2022. Na semana passada, o ministro do Trabalho e da Previdência Social Onyx Lorenzoni, 
que também term mandato de deputado pelo DEM gaúcho, se licenciou do cargo de ministro 

para propor emendas individuais 20 orçamento doano que vem. 

BRETO SA yr trinta a 

Na área rural 
À intenção do governo e usar os 
satelites das empresas de Elon Miisk 
para levar internet de alta 
velocidade para a Amazônia. À 
missão coube ao ministro das 
Comunicações, Fábio Faria (foto) 
(RNA Administrador de empresas, 
ele está em sua prala“o nosso 
objetivo e levar internet para áreas 
rurais e lugares remotos, além de 
ajudar no controle de incêndios e 
desmatamentos ilegais na Moresta 

amerzônica” Ele acrescentou que o objetivo é conectar unidades de saúde e comunidades 
indigenas em areas remotas, onde é mais dificil chegar internet por fibra ótica 

sis E 

Por fim... 
Tem implicância que vem do Palágio co 
Planalto. 5ó que não deu certo, virou caso de 
Justiça O Ministério Público Federal (MPF) 
informou ter acionado a Justiça para 
garantir que todos os eventos culturais 
financiados pela Lei Rouanet possam exigir 
o passaporte sanitário que comprove a 
imunização contra a COVID-I5. Na ação 

civil pública, a procuradora Ana Carolina 
Roman pede liminar. Faz sentido afinal, em 
sentido contrário, o governo federal alegou 
que os projetos que se candidatarem à 
aprovação pela Rouanet não podem exigir 
comprovante de vacinação. 

Prévias tucanas 
(WEduardoLeite impossibilitado de 

receber o governador de SP Wijdoriajr. no 
aeroporto para dar as hoas-vindas ao R$, 

fiz um convite a ele para visitar-me no 
Palácio Piratini Temos estilos de ação 

política marcadamente diferentes, mas 
somos do mesmo partido, o PSDE, e 

queremos mudar Brasil Deixando o 
Twitter para lã, o fato é que depois de 

semanas de tensão nº ninho tucano por 
conta das prévias eles acertaram, ou pelo 
menos, tentaram O governador gaúcho 

convidou o paulista para visitá-lo no 
Falácio do Piratini 

=== PINGA UL== 
sr 

INFLGCAÇÃO PSENIDIA — HO 

MM Em tempo, sobre 05 Prévios 
tuconõs: Jogo Doria e Eduardo 
Leite disputam voto a vóto os 

pré do PSDE, com votação 
marcada porá domingo. Ah! E 
tem tombém um terceiro no 
porado. É o ex-senador Arthur 
Virgilio (fobo! [PSDE- AM). 

ME tem mais do implicâncio 
da Plonaho: o procuradora 
Ano Corolino Ramon alegou 

que se trata de instrumentos 
de proteção do coletindode e 
do maryitenção do soúde 
púbbea, volores de retevôncio 
Social gue não podem ser 
suplantodos por expectativas 
de ordem pessqal”, 

MO sesretório especial de 

Cultura, Mário Frios, dese que 
& norma assinado por ele “vio 
o garantir que medidos 
outoritáreas e discrimimatários 
não sejóm finandadas com 
dinheiro público federal e 
violem às direitos mais bóucos 
do nosso civilização”. Ah! Não 
confunda com o ministro, tá? 

BM tejo-se a insistência do 
presidente da República. 
Sendo mssim, O melhor É 
encerror Bam ropidinho, o 
semono aindo, pelo jeito, 
promete mois polêmicos. FIM 

Diretor da Camponho Nocionol 

pelo Direito à Educação 

Professor da USP mostra preocupação com interferência do governo e defende o Inep 

“O Enem não está prejudicado, 
GuirHegme Pentoro 

Em Brasília, o mês de novembro de 
servidores do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) começou com a debandoda de 
colegas, inconformados com suposta 
ingerência no construção do exame. 
Quase paralelamente, mas de Dubai 
nos Emirados Árabes Unidos, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
falou, orguihoso, sobre o teste começar 
ater a cara do govemo”. Embora 
Milton Ribeiro, ministro da Educação: 
tenha garantido, ontem, que não há 
interferência no prova, o deciamação 
presidencial causou indignação 
Daniel Cara, professor da Faculdade de 
Educação Universidade de São Poulo 
[USPJ e dirigente da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação, se 
preocupo com a intervenção em um 
teste que define como “cientificamente 
calibrado”, e teme o Ri bre 
do Enem enquanto potítico de acesso 
do ensino superior. 

“E uma falo de quem assume que 
interveio na prova e de quem assume 
que tem compromisso com uma 
agendo ideológica Bolsonaro acusa os 
servidores do Inep e o banco de itens 
[do exometde fazer aquilo que Os 
servidores não fazem, mas que ete faz. 
promever uma idenlogização do 

mas está sob risco” 
EEDMES SOARES TIVAIAÇÃO — 7 Piá 

isso. À qualidade da pro 

itens foram substituídos por outrosque 
já constam da calibragem do inep. 
Quando Bolsonaro busca ideologizar, 
provavelmente as questões substitui- 
das pressionam um governo obscurarn- 
tista Então, froca por questões mais 
neutras. Não cai o grau de dificuldade 
da prova, mas isso sigrúfica uma inter- 
venção em um exame cientificamente 

calibrado É preocupante Nenhuma 
questão foge do que é consenso consa- 
grado nas areas cientificas cobradas. 

O ministro Milton Ribeiro gorantiu que o 
Enem está pronto e negou o possibilidade 
de interferência no prova. Apesor disso, o 
senhor demonstra preocupação com o fo- 
la de Bolsonaro. O que é possivel fazer po- 
ra investigor se há alguma intromissão? 
O Enem não esta prejudicado — estã fi- 

prova do Enem, diz Cara oo Estado de 
Minas Segundo ele, eventuais 
mudanças nas questões do teste, 
marcado para os dois próximos 
domingos [21 e 28) não fazem a 
qualidade cair, mas ecendem um 
alerta Cara defende o afastamento do 
atual presidente do mep, Danilo 
Dupos. e reivindica protagonismo dos 
servidores de carreira do entidode nos 
tomadas de decisão “O que está em 
risco nesta edição é a questão do 
logistica, mas os estudantes não 
podem se preocupar com isso”, 
assegura, do tratar das provas 
que se avizinhamm 

Em meio o denúncias de servidores do 
Inep sobre censuro e retirodo de ques- 
tões do Enem, surge Bolsonaro dizendo 
que os questões do exome “começam o 
tera cara do governo”. Como o senhor in- 
terpreto esso decloração? 
É uma fala de quem assume que inter- 
veio na prova e de quem assume que 
tem compromisso com uma agenda 
ideológica Bolsonaro acusa os servido 
res do Inep e o banco de itens (do exa- 
me! de fazer aquilo que os servidores 
não fazem, mas que ele faz. promover 
uma idenlogização do Enem. Qualquer 
seleção utiliza como referência o conhe- 
cimento cientifico estabelecido. É isso 

que Bolsonaro não aceita, porque é cor 
trário à ciência e obscurantista É preo- 
cupante quando ele diz que o Enem co- 
meça a ter a cara do governo, porque é 
um govemo anti-ciencia Para trangqui- 
lizar quem vai prestar a prova: exame 
sofreu, sim, segundo um servidor (con- 
forme o “Famtástico”, da TV Cloho), uma 
exclusão de itens, mas que foram subs- 
tituidos por outros do banco de itens 
Não tem como fazer uma prova como o 
Enem, que usa a metodologia de Teoria 
da Resposta ao Item (TRI) não calibrada 
pela TRL O governo teve que buscar, no 
banco de itens, as questões Não hã crise 
de falta de qualidade da prova Esses 

nalizado — mas está sob risco fenquanto 
política pública!. Em 2019, eles começa- 
ram o ataque ao hanco de itens, Oque es- 
tã em risco nesta edição é a questão da 
logistica, mas os estudantes não podem 
se preocupar com isso. A qualidade da 
prova estã mantida. A sociedade civil de- 
ve solicitar, via Lei de Acesso à Informa- 
cao (LAI) informações sobreo Enem e to- 
dos os outros processos do Inep: É preci- 
soque Ministério Público, Defensoria Pú- 
blica da União, Tribunal de Contas da 
União (TCU), Congresso e outras institui- 
ções que têm o dever de fiscalizar o po- 
der Executivo e exigir a garantia dos di- 
reitos, devem acionar o Executivo ques- 

O que está em risco nesta edição 

é a questão da logística, mas os 
estudantes não podem se preocupar com 

va está mantida” 

ticnando sobre o que acontece. Danilo 
Dupas, diante de tudo o que fez — e os 
servidores deram informações à socieda- 
de — tem que ser afastado da presidên- 
cia, sob risco de termos prejuizos não so 
no Enem, mas em qualquer coisa que 
aconteça no Inep, como os censos esco- 
lares e o Exame Nacional de Desempe- 
nho dos Estudantes (Enade) 

O senhor disse temer o enfraquecimen- 
to do Enem como ferramenta de ocesso 
às universidades. O que fazer paro corri- 
gir essa roto? 
O Inep tem que ser separado do Minis- 
tério da Educação (MEC). É uma autar- 
quia, e não um órgão subordinado ao 
MEC. O Inep tem que se separar e ter 
uma pestão própria. essencialmente 
técnica, privilegiando os servidores de 
carreira Tivemos em todos os governos 
que passaram, problemas na gestão do 
Inép. No governo Temer, um artigo 
científico de servidores foi censurado. 
Agora, no governo Bolsonaro, tem acon- 
tecido tudo o que temos visto. A estru- 
tura de gestão precisa ser feita por 
quem conheçe — e tem experiência — 
no orgão. Os servidores do Inep, que li- 
dam com dados e com inteligências so- 
bre políticas públicas, têm que ser reco- 
nhecidos como carreiras de Estado Isso 
significa mais estabilidade e processo 
de valorização queda mais força para 
resistir a percalços democraticos como 
a eleição de Bolsonaro 
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“Sabíamos dos desafios 

ao aplicar a nossa técnica 

de renaturalização. Deu 

tão certo que alcançamos Ee: 

reconhecimento internacional” | 

Tatiana Furley 

Diretora Tecnica e VP de 

Inovação da Aplysia Soluções 

Ambientais. 2º lugar no prêmio 

BRICES Solutions for SDGs 

Awards 2021. 

Socioambiental 
A restauração florestal da área diretamente atingida foi 

concluída com cobertura vegetal em índices comparados a 

novembro de 2015. Foram investidos R$ 356 milhões. Mais de 

300 mil mudas foram plantadas. A água do rio Doce pode ser 

consumida apos passar por tratamento convencional. 

Construção de vilas 

às obras avançaram com a construção de dezenas de casas e 

a conclusão da infraestrutura dos novos distritos. O projeto dos 

reassentamentos se assemelha a erguer verdadeiras cidades, 

com equipamentos públicos, pavimentações das vias e redes 

de energia, água e esgoto. 

A reparação avança, 
os resultados acontecem. 

EENMA,. VE ME H É 

& Fundação Renova tem compromisso com 

a transparência das informações sobre 

o processo de reparação. Acompanhe em 

fundacaorenova.org/dadosdareparacao 
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Bolsonaro faz promessa de 
reajustes com “precatórios” 

Cristiane NonperTO 

O presidente Jair Bolsonaró 
afirmou ontem que o reajuste 
anual a todos os servidores será 
feito com uma parte dos precató- 
nos, se 0 Senado aprovar o texto. 
Contudo, a promessa pode não 
ser cumprida A menos de um 
ano das eleições federais, parece 
mais uma medida que busca 
atrair os votos em especial comos 
Policiais Federais e Rodoviários, 
que romperam com o mandata- 
no após as reformas que os preju- 
dicaram:. Mesmo assim, O aumen- 
to e inviável dentro do Orcamer- 
Lo, segundo senadores. 

“Ha possibilidade (de reajuste 
com precatórios) porque com a 
inflação, estamos há dois anos 
sem reajuste À inflação chegou a 
dois digitos, então conversei com 
to ministro) Paulo Guedes. Em 
passando a PEC dos Precatórios, 
tem que ter um pequeno espaço 
para dar algum reajuste Não é o 
que eles merecem, mas É o que 
nós podemos dar. À todos os ser- 
vidores federais, sem exceção, 
disse o mandatário que estã no 
Bahrein, onde cumpriu o quario 
diade agenda por diversos paises 
do Golfo Pérsico 

A afirmação, no entanto, che- 
ga com descrença aos servidores, 
Para Edvandir Felix de Paiva, pre- 
sidente da ADPF, apenas um rea- 
juste não é suficiente. pois não hã 

aumento real hã anos. “Nos esta- 
mos sem recomposição inflacio- 
nária desde abril de 2016. De lã 
para ca, projetando o IPCA, ate 
2022, por-causa do congelamen- 
to da LC 173, poderão chegar à 
33% de perdas inflacionarias. As 
perdas são enormes, principal- 
mente para uma categoria que 
trabalhou tanto durante a parste- 
mia e na linha de frente no com- 
hate à criminalidade”, disse 

Edvanir Paiva avalia que “com 
a PEC emergencial podendo ser 
acionada ainda pode resultar em 
congelamento de investimentos 
na PF por até 15 anos Sea policiaé 
prioridade na política do governa, 
ela já deveria estar contemplada 
no seu Orcamento. Somos 12000 

policiais Um quadro extrema- 
mente enxuto. que devolve aos 
cofres públicos valores altissimos. 
A PF não é gasto. É investimento 
Então não deveriamos estar de- 
pendendo da PEC dos Precatórios 
para sermos valorizados”, disse 

O delegado ainda continuou 
“Se for apenas propaganda eleito- 
ral, o governo estarã demons- 
trando que o discurso de valori- 
zação da policia não era pravaler. 
Que valorização é essa que só 

causou perda de direitos e de sa- 
lários? Quando o governo quer, 
ele encontra recursos para suas 
prioridades. Se não encontrar pra 
PF e porque a PF não e sua priori- 
dade realmente”, frisou. 

Os policiais rodoviários tam- 
bem são ariscos quanto às falas 

Chefe do Executivo brasileiro cumprimento o ministro dos Relações Exteriores do Bohrein, Abdullotif ol-Zayoni, na inauguração da Embaixodo do Brosil no pois 

do presidente da República Se- 
gundo Dovercino Borges Neto 
presidente da FenaPRF, o reajuste 
& bem-vindo justo importantee 
necessário “Esse reconhecimen- 
to não é novo e reflete a realida- 
de de uma categoria que foi pre 
judicada ao longo das últimas 
duas decadas, com uma estrutu- 
ra salarial defasada em relação às 
outras carreiras, além de dos sig- 
nificativos prejuizos oriundos na 
Reforma da Previdência Apesar 
de todos esses problemas e do 
tratamento inadequado dispen- 
sado à categoria, os PRFs traba- 
ham incansavelmente nas rodo- 
vias brasileiras: Nada mais justo 
do que o reconhecimento do tra- 
balho desermolvido por esses ho- 
mens e mulheres em prot da so- 
ciedade”, armou O lider ainda 
afirmou que espera que o fato 
de o tema ter ficado para o final 
do governo não permita que ele 
seja contaminado por disputas 
eleitorais de qualquer natureza 

Segundo Gil Castello Branco. 
secretário-geral do Contas Aber- 
tas, as afirmações de Bolsonaro 

são como dar com uma mão € tr 
rarcom a cutra Para o especiadis- 
ta a folga” no orçamento é prati- 
camente inexistente, em se con- 
siderando as regras fiscais vigen- 
tes. "Essas medidas sinalizam pa- 
ão populismo fiscal às vesperas 
do ano eleitoral O governo pode- 
ria cortar despesas discriciona- 
rias, reduzir subsídios, respeitar o 
teto-de gastos, ja considerando os 

precatórios do Fundef fora do te 
to de gastos, parcelar os precatá- 
rios dentro do que já prevê a 
Constituição e negociar com o 
Congresso a redução do montan- 
te das emendas ao invês de au- 
menta-las como já cogitam. A ir 
responsabilidade fiscal tem perna 
curta. Às consequências ocorrem 
em cadeia: aumento do dolar, da 
inflação. dos juros, à retração dos 
investimentos eocrescimento do 
desemprego” disse 

IMBRÓGLIO NO SENADO Com 
a mudança no teto de gastos, o go- 
verno abre uma brecha de R$9L6 
bilhões no Orçamento de 2022 É 
com esta verba que Bolsonaro 
pretende pagar aos servidores pú- 
blicos: Na linha de prioridade 
constam as promessas de gover- 
no, em especial-com os Policiais 
Federais e Rodoviários. A matéria 
está sob análise do Senado Federal 
após ter passado com muito cus- 
to em dois tumos na Câmara dos 
Deputados. Na Casa Revisora, O 
texto passara por inúmeras modi- 
ficações. Hã bastante resistência 
dos parlamentares em aprová-la 
do jeito que estã 

As afirmações do mandatário 
já estão soh contradição no Sena- 

do, Pouco depois, o lider do gover- 
no no Senado e relator do Orça- 
mento, Fernando Bezerra (MDB- 

PE), contrariou o chefe do Execu- 
tivo. Na saída de uma reunião pa- 
ra falar sobre a PEC dos Precató- 
ros, o parlamentar disse que Bol- 

BN] 

ni dA EACIÃ 

sonaro terá de escolher o que fa- 
zer coma folga no Orçamento “O 
presidente, ele sempre vai ter que 
escolher, porque as despesas dis- 
cricionárias e as despesas obriga- 
tórias são muitoapertadas. Como 
todos sabem, não ocorreram rea- 
justes no serviço público federal 

nos últimos três anos, também 
votamos aqui onão reajuste para 
os governos estaduais nos anos da 
pandemia, no ano passado e neste 
ano, mas é possivel, sim, conceder 
reajustes já a partir do próximo 
ano. O que a gente entende, nas 
leituras que estamos fazendo, é 
que o espaço dentro do orçamen- 
to público está muito escasso eas 
prioridades precisarão ser defini- 
das quando da discussão da peça 
Drçamentária que se dará ate o fi- 
nal de dezembro”, disse, 

Para o senador Oriovisto Gui- 
marães (Podernos-PR) é daramen- 

te uma medida eleitoreira “É im- 
possível ele fazer isso (conceder o 
reajuste a todos os servidores| 
Não sei de onde ele vai tirar di- 
nheiro. Eu entendo que não existe 
esse espaco Acho que se O presi- 
dente quiser dar alguma ajuste-dos 
servidores tem tirar das despesas 
discricionárias (A medida) Não 
cabe, não dá Se considerar o que 
tem para pagar de precatório au- 
xilio, acaba com tado o dinheiro 
que tem. Hã aí uma impossibili- 
dade Não se tira uma coisa de um 
lugar se essa coisa não existe. Na 
PEC dos Precatórios não tem espa- 
co para isso disse. 

MATER Masi EEr 

Embaixada do Brasil é 
inaugurada no Bahrein 

O presidente ca República, 
fair Bolsonaro, inaugurou on- 
tem à embaixada do Brasil 
em Manama, no Bahrein, a 
primeira de seu poverno. No 
evento, o ministro das Rela- 
ções Exteriores do Bahrein, 
Abdullatif al-Zayani, descer- 
rou a placa ao lado do lider 
brasileiro A abertura faz par- 
te de uma tentativa do Itama- 
raty de voltar a expandir pos- 
tos diplomáticos no exterior, 
apos a tendência de contração 
nos últimos anos: Também 
serve como gesto de Teciproci- 
dade com o Bahrein, que abriu 
uma embaixada em Brasilia, 
em 2018. 0 novo posto diplo- 
matico no Oriente Médio é co- 
mandado pelo encarregado de 
negócios Alberto Luiz Pinto 
Coelho Fonseca 

A embaixada também deve 
servir como base para abrir o 
mercado agricola local & para 
mais negócios-na irea de Defe- 
sa, com venda de armamentos 
e aviões, não especificamente 
no pais, mas na região do Golfo 
Persico O comércio do Brasil 
com o pais ãrabe insular cres- 
ceu nos últimos anos e segun- 
do diplomatas chega perto de 
U'S& 1 bilhão por ano 

Cerca de 80% das exporta- 
cões para o Bahrein são mineê- 
ro de ferro, sendo que o Brasil 
e à principal fornecedor desse 
produto para as indústrias ha- 
reinitas. A Alba — Aluminium 
Bahrain — é a segunda maior 
fundição de aluminio do mun- 
do. O Bahrein ainda é depen- 
dente da produção de hidrocar- 
bonetos, mas não possui gran- 
des reservas de petróleo e de 
gds natural, como países vizi- 
nhos do polfo 

A visita ao Bahrein, que in- 
clui um encontro do presiden- 
te com o rei Hamad bin Isa AÍ 
Khalifa, é a segunda parada de 
Bolsonaro em seu giro pelo 
Oriente Medio No fim de se- 
mana, ele esteve em Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos, 
onde se reuniu com investido- 
res e participou de evento no 
pavilhão do Brasil na Expo Du- 
hai O roteiro ainda inclui visi- 
ta a Doha, capital do Catar. Lá, 
o presidente tem encontro 
marcado com o emir Tamim 
ben Hamad al Thani e deve 
também visitar o Estádio Lu- 
sail, que sediar a final daCopa 
do Mundo de 2022 O retorno 
ao Brasil estã programado pa- 
Fa ocorrer amanhã 
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Bolsonaro no Oriente Médio 

para ter Investidor e eleitor 
A viagem das Arábias do presidente 

Jair Bolsonaro para atrair investidores 
miroutanto a sua hase eleitoral quanto 
os petrodólares com os quais o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, imagina fi- 
nanciar a retomada do crescimento da 
economia no próximo ano, diante de 
previsões catastróficas dos analistas in- 
ternacionáis, inclusive os da prestigiada 
revista “The Economist”, que “erra to- 
das, pm nosso Posto Ipiranga 

No domingo e na segunda-feira, Rol- 
sonaro participou do fórum Invest In 
Brasilem Dubai, promovido pela Apex- 
Brasil, e visitou o pavilhão da Embraer 
na Dubai Airshow, evento do setor ae- 
roespacial e o pavilhão do Brasil na Ex- 
pe 2020, onde à numerosa delegação 
rasileira festejou a viagem, com a pri 

meira-dama Michele róubando a cena. 
Dubai & um emirado novo-rico, aberto 
para o mundo para não depender de 

* GOVERNO 

Cerca de 14,6 milhões de br 
R$ 217. Promessa do governo 

uma atividade econômica sem futuro, o 
petróleo, e criar uma economia baseada 
no comércio internacional e no turismo, 
atividades que respondem hoje por 95% 
da sua economia 

Comodinheiro do óleo, descoberto na 
região em 1966, voou do século 18 pan o 
século 21 em apenas uma geração, nas 
asas da melhor companhia aerea da atua- 
tidade Com um dos mais importantes 
hubsaeronáuticos do Oriente Medio, com 
centro financeiro e de negócios que atrai 
executivos e milionários de todo o mun- 
do, devido à segurança e as atrações turis- 
ticas de altissimo luxo É uma cidade-esta- 
do de população global (23 % são estran- 
geiros), com um único dono, Sua Alteza 
Shaikh Mohammed bin Rashid Al Mak- 
toura conhecido coma Shailh Mo 

Ontem, a comitiva presidencial viajou 
para o Bahrein, onde Bolsonaro partici- 
pouda inauguração da embaixada brasi- 

leira na capital do pais, Manama, ao lado 
do rei do Bahrein, Hamad bin Isa al-Kha- 
lifa, cujo clã Bani Uthah capturou o 
Bahrein de Nasr Al-Madhkur, em 1778 e, 
desde então, governa o arquipélago do 
Golfo Pérsico. O Brasil deve se tornar o 
seu principal fornecedor de minério de 
ferro, superando a China e os Estados 
Unidos. Somos o quarto destino das ex- 
portações brasileiras no Oriente Medio, 
atrás de Arábia Saudita, Turquia e dos 
Emirados Arabes Unidos. No meio do 
Golto Pérsico, suas 33 ilhas, juntas, não 
chegam à metade da cidade de São Paulo. 

Foi a primeira nação a descobrir e ex- 
plorar petróleo no Oriente Médio, na de- 
cada de 1960 Sua exploração é respor- 
savel por 60% das exportações do 
Bahrein e por 18% do Produto Interno 
Bruto nacional O pais também investe 
na diversificação da economia, com a 
promoção da atividade industrial e de 
serviços financeiros, sendo o segundo 
produtor de alumínio do mundo, res- 
ponsável por 16% das exportações do 
Reino no ano passado. O pais tambem 
se destaca na produção de aço Já foi co- 
lonia portuguesa, persa e britânica, fa- 

asileiros têm direito ao benefício 

subir o valor para R$ 400, 

Bahrein e 
agenda interna e agn radar sua base com decla) rações polêmicas” 

mosa por seus pescadores de péroias: 
hoje é um “case” da economia pós-pe- 
tróleo Dos seus 1,5 milhão de habitan- 
tes, 25% são paquistaneses, afegãos, in- 
dianos, norte-americanos e britânicos 

Sem constrangimentos 
Hoje, Bolsonaro chega ao Catar, um 

emirado absolutista e hereditário co- 
mandado pela Casa de Thani desde mea- 
dos do século XIX'O xeque Hamad bin 
Ehalita Al Thani destituiu seu pai, Khali- 
fa bin Hamad al Thani, em 1995, comum 
golpe de Estado O presidente Jair Bolso 
naro fará um passeio de moto em Doha, 
cuja arquitetura futurista é de tiraro fte- 
go: A agenda oficial inclui uma visita 20 
estádio Lusail construido para a Copa de 
2022 Os jornalistas, por mudanças nas 
das sanitárias de véspera, foram proi- 

s de entrar no emirado. 
OCatar foca os investimentos em seto- 

res não energéticos, porém, o petróteoe o 
gas ainda representam mais de 50% do 
PIE do pais, cerca de 85% das receitas de 
exportação e 70Pa das receitas do poverno. 
Suas reservas de petróleo, estimadas em 

So presidente não passou por COMETER AE nLo em Di bai, no 
no Catar. E aproveitou o périplo para reforçar sua 

15 bilhões de barris, podem durar mais 37 
anos. As de gas natural cercade 26 trilhões 
de metros cúbicos representam 14% das 
reservas totais do mundo a terceira maior 
reserva do planeta O pais exporta petró- 
leoe derivados para a China Coreia do Sul, 
japão e Índia Importa aviões carros, heli- 
cópteros e turbinas a gás, do Reino Unido, 
França, Alemanha e China. 

Ao contrário do que aconteceu na 
viagem à ltália, onde enfrentou protes- 
tos populares, Bolsonaro não passou 
por constrangimentos nesses emirados, 
que reprimem duramente a população, 
mas são “cases de modemização autori- 
tária Aproveitou a viagem para reforçar 
sua agenda interna e apradar sua base 
conservadora, com declarações polêmi- 
cas sobre a situação da economia brasi- 
beira, o desmatamento da Amazônia as 
provas do Enem e o aumento dos servi- 
dores, anunciado para legitirar a apro- 
vação da PEC dos Precatórios no Senado. 
Aestratégia serviu de contraponto à via- 
gem do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva a Europa, cujo ponto alto foi seu 
discurso no Parlamento Europeu, onde 
foi aplaudido de pé 

que será em média de 
depende do Congresso 

Auxílio Brasil é pago hoje 
1EAM RO COLA EMC PRESS 

Ama Layga Queror* 

A partir de hoje, cerca de 
14,6 milhões de brasileiros de- 
vem começar a receber o novo 
Auxílio Brasil. que substitui o 
extinto Bolsa Familia. Outras 
25 milhões de familias aguar- 
dam para serem incorporadas 
no programa até dezembro. 
Com um beneficio médio de 
R5 217,18 0 programa social, na 
verdade, ainda não está em 'so- 
lo Firme” Para valer de forma 
definitiva, a medida provisória 
IMP) que implementa o bene- 
ficio precisa ser aprovada pelo 
Congresso Nacional ate o dia 7 
de dezembro. 

Por outro lado, o Auxílio 
Emergencial, que Foi oficial- 
mente extinto no último mês, 
não estã mais no radar do go- 
vemo federal. Com a decisão, 
que partiu do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), 22 mi- 
lhões de brasileiros devem ficar 
sem ajuda nenhuma. Grande 
parte dos beneficiários do Auxi- 
Ho Emergencial não serão con- 
templados imediatamente pelo 
Auxílio Brasil 

O valor do novo programa 
não cumpre a promessa de 
Bolsonaro. O lider do Executi- 
vo havia garantido um valor 

PREFEITURA DE VESPASIAMOIMO 

JULGAMENTO DO 
PROCESSO 240/2021 - 

ICPL julga habililadas e 
credenciadas as lieitantes: 
IPRISCYTYLLA LOUIZE 
FERREIRA BARBOFPA, PAULO 
IJFELIX BARBOZA, 
WALLERSÓON LUIZ AZEVEDO 
IPEREIRA, MARINA CAROLINE 
IDA SILVA, GRACIELLE DA 
1SILVA BRAVOS DOS SANTOS 

la GUILHERME ARAUJO 
IMENDES. vVandarson Martins 
Gomes, Presidenta da CPL 

PREFEITURA DE VESPASIANCIMG 

[EXTRATO DA ATA RP Nº 
[242/2021 - PL 228/2021- PE. 
JOT0/2021. DAS PARTES: 
MUNICÍPIO DE VESPASIANO 

jo a empresa DISTRIBUIDORA 
IRMÃOS SANTANA LTDA. 
JOBJETO: Regisiro de Preços 
Ivisando a futura q eventual 
jaguisição de materiais que 
poderão ser utilizados para o 
jperiado chuvoso 2021/2022, 
|para socorro a posstuets vítimas 
ida desasires causados por 
eventos naturais, atendendo às 
Inecessidades dos municipes de 
lVespasiano através da 
Secretaria Municipal de 
[Desenvolvimento Social de 
Vespasiano. VLR: R$ 
126.800,00. FDO: 389.390. 

minimo de R5 400. Para che- 
gar ao minimo anunciado, a 
base bolsonarista pretende 
agora pressionar à aprovação 
da Proposta de Emenda Cons- 
titucional (PEC) dos Precató- 
rios. A corrida dos apoiadores 
do presidente e do próprio 
fair Bolsonaro & pela aprova- 
cão do valor do programa ain- 
da este ano. Pela lei eleitoral, o 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FRANCISCO DUMONTIMG 

equipamentos E Msumos E serem 
executados mos dependências do 
ambulatório Paola Quinôina, apos ser 
declarado deserto, tor PRORROGADO 
pera o dia 9SWtiddo? às DA-DDh 

Edrtal disponivel Ro subo 
hgpa: dd nim er ou pedo 

ADES. 023/2021. 
PARTES: MUNICÍPIO DE 
VESPASIANO e a empresa 
PAULO ROGÉRIO 
SZIMKIEWICZ EIRELI. 
DEBJETO: Aquisição de 
materials escolares para volta) 

à ARP vinculada ao Pregão 
Presencial nº 012/2020 
Processo Licitatório nº 
019/2020, assinada pelo 
CINDESP Consórcio Público 
Intarmunicipal de Inovação e 
Desenvolvimento do estado da| 
&ão Paulo) a a empresa PAUDO | 
ROGÉRIO SZIMKIEWICZ| 
EIRELIL VIG: 12 mesas. VLR: 
Rã 3.988.687,00, FDO: 228, 
Pra, 2h3,205. 

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 

A parcela de novembro comecoro o ser pogo hoje, no Como Econômico 
Federol, pora os beneficiários de Número de Inscrição Social (NH5) com 

aumento do benefício & proi- 
bido em 2022. 

QUEM RECEBE Fazem parte da 
lista de beneficiários as famílias 
ja cadastradas no Cadastro Uni- 
co e que já recebiam ou estavam 
na lista de espera do Rolsa-Fami- 
lia. Caso o cadastro esteja atuali- 
zado hã menos de dois anos & 
não tenha ocorrido mudancas 

NG Z = 

soressisencias da Secretaria 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE E) 
ROCESSO LICITATÓRIO NºDAS20Z1. Horelogo à PERP PO 1 

autericando a aquisição de horifruligmanisros pará mendes ars equipamentos 
da Famika é Polifcas Sociais através da 

de endereço, renda ou de outras 
informações, O pagamento será 
automatico. Para aqueles que 
não estão no Cadastro Único, 
uma pessoa da família deve pro- 
curar o Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) do mu- 
nicipio que reside. 

O poverno deve selecionar 
novos beneficiários todos os 
meses. No entanto, quanto ao 

finol1 e terminará no-dia 30 poro os beneficiórios de NiS-com final O. 

E 77 de novembro 

E 18 de novembro 

E! 19 de novembro 

E 22 de novembro 

E 23 de novembro 

E 24 de novembro 

= 25 de novembro 

E 26 de novembro 

E 29 de novembro 

E 30-de novembro 

NIS com final 1 

NIS com final 2 

NtS com final 3 

NtS-com final 4 

NiS com final 5 
NIS com final & 

NIS com final 7 

NES com final & 

Nt5- com final 9 

NES com final O 

prazo ou concessão do beneficio 
para novas famílias, não hã ga- 
rantias, de fato, que :sso aconte- 
ca Podem receber o Auxilio Bra- 
silas Familias com renda perca- 
pita de até R$ 100, consideradas 
em situação de extrema pobre- 
za. Alem daquelas com renda 
per capita de até R$ 200, conside- 
radas em condição de pobreza 
No Bolsa Familia, os valores das 
linhas de extrema pobreza e po- 
breza eram, respectivamente, de 
A5 89e de R$ 178 por pessoa. 

* Estoglório sob supervisão do subeditor 

Frederico Teineiro 

Novo programa que substitui o Bolsa-Família será 

disponibilizado na Coixo Econômico conforme colendário 

Tribunal de Justica de Minas Gerais 

Liciiação: 159/2021 
Prócesso SAD: Bea 
Modalidade: Eleirânico 
Objeto: Prestação de espia tcnicas | 

fé ] 
dad das ediiaiçõesdesimadas | 
Bo O Tin de bisbça do Enlace | 
de Mimas Getams - T | 
espécifi 
Termo de Referência 4 demás anémds, | 
Ertuy integrantes & insepacâveis do | 

Data de inido da sessão do | 
2. 112021. prspa 
Hora de mitio da sessão do pregão | 
14hDQmin. 
Rir ri Gerais. Os imistessados | 

Muricipal 
Eripresa: ANDRE GONTUO EMPREENDIMENTO COMERCIAL & EVENTOS EIRELI 
- CNP 31.281.480/000t-73, para 04 IMENS-00t, DO2, 002, 004, 005, DDS, 007, MA, 

irmos sasicita dr, 
ga Bnra, raves do e-mail 

ty, Erico Joasas 
ra mosihe 

de Bons do Estado do Habo Grosso 
E O, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDMANDEL 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 78/2021. Será realizado no dis DZ de 

dezembro de 2021 às 08:00 há à Processo Licitatório de nº 202/2021, na Modalidade 

de Pregão Presencial de nº TO/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é 

contratação de empresa especialtada em Engenharia Civil park prestação de 

Se rviçõs de consulbasia técnica e elaboração de projetos executivos complementares 

de engenharia, da obra de reborma, ampliação e adequação do prédio que abrigará 

a Unidadede Pronto Atendimento — UPA, contórme projeto arquitetônico Iespitalar 

da ceferida edificação, áprovado pelis órgãos competentes, no Municipio de 

Coromandel-hho, com participação estlusmo de Micro Empresas, Empresas de 

Paquera Porte e Micro Empreendedor indireidual. Licitação repiondkmada corfárme 

Decreto Municipal nº 104 de 15 de junho de HO20, 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO nº 78/2021. Será reailtado no dia 02 de 

dezembro de 2021 às 13-30 ha o Processo Licitabósio de nº 201/2021, na Modalidade 

de Pregão Eletrônico de nº FE/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é 

a aquisição de equipamento de inlmimática, para atender a Secretaria Mumeipal 

de Governo e Planejamento. Editais e mÊ nó e-mad Init ficoromandel.mg.por. 

br no site gra coromande.mg.poe br man eitanet com.br úiu pelo telefone 

ad-3B41-1384, ou na sede da prefeitura municipal à Risa Artur Bernardes nº 170, 

Coromandei-M, 16 de novembro de 2021. Park Cosar Sucupira — Pregoeiro. 

do fazer cinsmlõed do edital mi 
siho rn civrpras mg.górbr. | 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NSDaooZz -« PROCESSO 

LICITATÓRIO NºGaIDADA. Hormolágo o PE NPOZE'2007 mutarzando a conizatação 

de empresa especisiczada pará à aquisição de veiculos pará alember à Secmetira 

Murscipal da Fani e Poibras Sociais da Prefedura de Prapora siravés da empresa 

SMART MG COMERCIO à REPRESENTAÇÃO LTDA - CHPL NUDE TA tDODA-DO, 

par os TEME: D & 02 no malor global de R$258.069,00 

PraporatiiG, 112021. ALEXANDRO COSTA CESAR - Prefedo Municipal 

| A MINISTÉRIO DA Fa 
EA AX ECONOMIA o 

Leilão Público nº 11B/20214.0086-MG 
A CARA ECONÔMICA FEDERAL « CAIA. por moda CEPAT- CM Palrimirso & Boris da 

Tercoros, toma público ses ndergrsados que Eoitará paia maior cósria &pormado-do propostas 
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EDITORIAL 

Pandemia de diabetes 

no Brasil e no mundo 
Doença que tem aumentado em todo o Enundo nos últimos anos, 

o dinbetes já está sendo considerado pela Organização Mundial do 
Soúde (OMS) uma pandemia E não é paro menos. O Atlas do Diabe- 
tes, divulgado no último semana pela Federação Intemacional de 
Dinbetes, aponta que 537 milhões de adultos, entre 20e FIanos, con 
vivem com a patologia A previsão é que este número suba paro 782 
milhões té 2045, se nada for feito para frear esse avanço. 

Considerado uma doenca silenciosa”, justamente por não dar si 
nais no começo, 44, 7% dos adultos desconhecem que têm o probe 
ma que só este ano já provocou a morte de 6 7 milhões de pessoas po 
planeia: É um número muito alto quando se she gue é uma doença 
evitável ou pelo menos, controlável Em 90% dos cosos, o diabetes se 
manifesta como o Tipo 2 relacionado oo sobrepeso, obesidade é 
mutus indbitos de vida 

No promo dia bee dezembro send publicado o décima edição do 
Atos do Diabetes, referente a 2021 e os dados podem confirmar essa 
reoliciacde alarmante No Brasil os ntimeros também são preocupar 
tes. O pais ocupa à quinta posição nú quantidade de pessoas com dia- 

betes: até 2019 eram 168 milhões de 
brasileiros com à doença, sendo que a 
metade deles não sobe dessa condição. 

à falta de informação sobre a doer 
CO, O descaso com à prevenção justo- 
mente pelo desconhecimento E o ding- 
nóstico tardio levar 00 gumento no 

importante ntimen de casos, complicações & mor- 
adotar uma tes Aobesdode e fatores genéticos são 

- apontados como as principais cosas 
rotina alimentar dadoençaentrea população 
saudavel p O diabetes gemlmente tem sinio 

mas imperceptíveis no inicio é quar- 
incluir a pratica doo diagnóstico é feito a doença já 
regu lar de está instalada FEIO associada a 

problemas condiovasculares, princi- 
atividades físicas palcauso do mortalidade poros a pa 
nodiaa dia tologia, é à saúde renal Se não for 

controlada, já que não tem cura, po- 
de aumentar tambem o risco de ce 
queira, problemas arteriais nos 
membros inferiores, com ocorrência 

de amputações e neuropatios. Forme frequente, sede constante, fer 
das que demoram o cioatrizor, necessidade de urinar várias vezes 
ao dia fadiça e formigamento nos pés e mãos são alguns dos síricis 
que devem ser observados 

Por isso, Oaleria pará a gravidade do doença e dimportância do 
prevenção e do acompanhamento médico regular com exames de 
glicemia em jejum Especialistas lembram que vs fatores genéticos 
não poder ser controlidos mos a obesidade e húbitos alimentares 
emados, sim A má alimentação, nica em corboidratos é gorduras, é 
um grande fator de risco para o diabetes E os cuidados devem come- 
cur na infencia, fá que o doença tem atingido de forma crescente 
Erianças e jovens. 

Pora conteéro avanço do doença, É importante adotar una rotina 
alimentar saudavel e incluiria prático regular de atividades fisicas no 
dig a dia Leo inciul combater o obesidade também já considerado 
umo pandemia no mundo todo, e os riscos para o desenvolvimento 
do quadro que pode levar o complicações graves e mortes. Fazer um 
checape anualmente é à melhor forma de prevenir e diagnosticar 

avanço da 
doenca, é 

precocemente o diobetes Quem tem casos da doença no familia, É 
hipertenso, tem sobrepeso ou obesidade deve redobrar os cuidindos, 
hem como mulheres que tiveram diabetes gestacional 
Esta é uma doeriça grave com custo elevado para o sistema palbit- 

code saúde. E ailtino Atos da Federação Intermperona! do Diabetes 

aponta que o Brasit gasta cerca de US$ 52 bilhões por and só como 
tratamento de adultos portadores do doenca, o que represénta cerco 
de LES Imil por habitante E importante lembrar também que o dio- 
betes pode ser um fator agravante no quadro do CONTO: 19 

Dinnte desse cendrio alúrmante, é fundamenta! intensificar com- 
pornhas de prevenção e aumentos o acesso da população a exames de 
rotina que podem diagnosticar é ajudar no trotamento precoce paro 
preventrogvanço do doença no poi Cuidarda svice é dever de todos 
eso com informação e conhecimento o Brasil pode mudar isso 

FRASES 

Os Precatórios, mm Fm E ps Petra pe 

pequeno espaco 

algum reajuste. Nao e o 

que ecies merecem, mas € o que 

nós podemos dar 
Miair Bolsonaro, presdente do República, 20 confirmar que pretende vsor porte 
do folga fiscal que deve ser gerado como possível aprovação do PEC dos 
Precobórios poro conceder aumento solomal nos servidores públicos federnis 

O que a gente viu foi que o 
governo virou a base do Centrão 
Mmeasto Armújo, ex-minisiro dos Reloções Extenores do govemo Bobkonaro, 
durante polestro em Sonia Cotarino 
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-Ah é? Tá ruim? Esperem, que 2022 tá vindo aí. 
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SUGESTÃO DO LEITOR 

Banimento de político 
envolvido com rachadinha 

Humberto Sehumert: Sonres 

Vila velho — ES 

“Que tal acabar com a rachadinha? E 
quase uma espécie de penduricalho, 
alémidos já existentes, Para inicio de 
conversa: eliminação sumária, 
definitiva da vida política e pública de 
todo político envolvido em 
rachadinha além do confisco de 
todos os seus bens. Dotação dos 
gabinetes: no âmbito federal no 
maximo 10 funcionários; estadual, 
sete: e municipal cinco para os 
mursicipios com mais de 200 mil 
eleitores, e nos demais, tres, além de 
limitar em, no máximo, o dobro do 
salário do titular para o gasto coma 
dotação. A rachadinha é um 
penduricalho duplamente legal de 
tungaaçernino 

EXCESSO DE EXIGÊNCIAS 

Rodoanel precisa 
começar a ser feito 

Lucian Leg 

Bela Horizonte 

“O tão sonhado Rodoanel não sai do 
papel apesar de o projeto estar 
pronto. Os acidentes com mortes, 
atropelamentos, engarrafamentos etc 
continuam acontecendo no Anel 
Rodoviário, construido há meio 
século. Agora que o governador Zema 
resolve assumir a obra, com Tecursos 
de R$ 5 bilhões, parte das 
indenizações papas pela Vale ao 
estado, ambientalistas, fazendeiros, 
posseiros de pequenas áreas, mas 
principalmente, prefeitos dos 
municipios por onde está previsto 
passar o Rodoanel querem, não, 
exigem inúmeras mudanças no seu 
trajeto. Falta somente a participação 
dos Direito Humanos [?). Acredito 
tratar-se de movimento político, que 
visa abafar o crescente aumento 
popular pelo atual poverno, que tem 
mostrado transparência total em sua 
correta administração. Caso a obra 
fosse executada com recursos 
federais e administrada pelo 
Ministério da Infraestrutura/Denit, 
Essas exigências não seriam aceitas. 
Seja o que Deus decidir” 

INTERESSE PUBLICO 

Temas importantes 
parados no STF 

Sérgio Antonia Ribeiro 
Belo Horizonte 

“Lim pais sério é povernado pelo 
presidente, povernadores e prefeitos 
eleitos pelo voto, democraticamente 
Cabendo aos senadores deputados 
federais e estaduais e vereadores, 
regulamentar as leis O que estamos 

ras: (31) 3263-5070 

==4 O PELÉ PARABENIZA HAMILTON E PRESENTEIA 
(0) O PILOTO COM UMA CAMISA AUTOGRAFADA 

“Unico momento nas últimos dois anos que consegui olhar pro 
bandeira do Brosil e ficor feliz.” 

ires! luízvio 

“A bandeira com o Lewis, de cobeça pro baixo, ainda dá mais orgulho 

“Nem no Olimpiada tivemos tonto emoção igual à que o Hamilton jez 
domingo passado. Os atletas estão preocupados com foma,” 
E marcabidoo 

6 BARES QUE RESISTIRAM AO ISOLAMENTO 
FESTEJAM MESAS NOVAMENTE LOTADAS 

“Enlmo. Não se olegrem tanto. Tem países que ju estão fechando 
tudo, mas aqui no Brasil fecho depois do cormaval, * 

E anderson. personal 

“Poses europeus estão decretando lockdown pare quem não iomaitro 

vocina. Infelizmente, aqui no Brasil entre os jovens até 30 onos Esso é 
o realidade !! Somente 20% voltaram pero tomar a segundo dose.” 

Miourinhogh 

GSTODOS OS MAIORES DE 18 ANOS TERÃO 
QUE TOMAR 3º DOSE CONTRA À COVID-19 

“Eu tomo umo por mês se far paro melhorar as coisas.” 
MM Rodrigo Jhosé 

“Excelente, mos espero que estejam levando Em consideração as 
doses necessários poro vocinar os érionços.” 

“Adão ocdionto tomar 3, 4 doses e andor por ogqui sem máscara. Por 
enquanto, não dó.” 

“Já é hora de pensor nas vacinas do ano que vem. Uma dose o codo & 
meses. O 

MlTião Nogueiro 

assistindo é uma verdadeira 
enxurrada de mandados de segurança 
impetrados por aqueles que, de uma 
maneira ou outra, perderam o poder e 
a todo custo querem colocar suas 
ideias ou projetos para alijarem o 
mandatário de governar. Ora pois, o 
STF não foi eleito e nem tem esta 
prerrogativa constitucional Enquanto 
diversos temas ficam parados nos 
gabinetes desse inertes ministros, o 
tempo passa e não são julgados. 
Exemplo vivo, o RE 688267, que trata 
do seguinte assunto: dispensa 
imotivada de funcionário de empresa 
pública e sociedade de economia 
mista adrmitido por concurso público 
Trata-se de processo que vem se 
arrastando desde 1997 (24 anos), 
uando quatro empregados do Banco 
o Riasi foram demitidos sem justa 

causa, matéria constitucional de 

indiscutível relevância, com 
potencial de afetar milhares de 
relações de trabalho e de repercutir 
na atuação de toda cadeia de 

empresas estatais, visto que em 

varias delas os dirigentes que fazem a 
demissão são indicados políticos e 
não versam pelos princípios da 
LIMPE - legalidade, impessoalidade. 
moralidade, publicidade e eficiência 
— provocando, além de demissões 
arbitrárias alto custo final em 
indenizações, e quem paga é o 

contribuinte, porque o dirigente, 
como não é de carreira, já saiu da 
empresa, Cabe ao STF julgar, freando 

estes mal dirigentes com zelo ao 
dinheiro público, sendo que em 
muitos casos denota-se perseguição 

política aos empregados demitidos" 
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Transformação 
digital: 20 

Bolsonaro e a COVID-19 
Advogada, mordenaim de eipeimienção em dueto tnbubírio do 
Poculdndes Milo Compos, e profesior ibula-do LFG = UERs 

Parnicia MazzomErTo 
Direto de moteimo = peoduioenaledaia 

Às mudanças causadas peta pan- 
demia nos últimos dois anos não dei- 
xam dúvidas de que o mundo mu- 
dou completamente É certo dizer 
que, en alguns meses e de maneira 
rápida. diversos segmentos de met- 
cado tiveram que se adaptar, reperr 
Sar sua forma de trabalho e até mes- 
mo de atuação, saindo do presencial 
para o digital Muitos já estavam nes 
sa caminhada Mas para outros, foi 
uma transformação imediata e, prin- 
cipalmente, cultural 
Com o aumento do consumo por 

melodigital, à tecnólogia foi, sem diú- 
vida-o ponto-chave para as empresas 
que precbavam se manter no merca- 
doe inovar Com isso a adoção do ho- 

me office, que há muito tempoera fa- 
lada foi mpidamente implementada. 
Trabalhar de qualquer lugar se tornou 
possivel graças à recursos tecnológi- 
cos: computadores, acesso à interes, 
ferramentas de videoconferência, 
akémdo tão imporiante compartilha- 
mento de arquivos na nuvem Nunca 
fod tão simplés nos conectarmos vir- 
tualmente. 

Especialistas afirmam que a maio- 
ria das plataformas de conversas on- 
line teve aumento exponencial de 
acessos E o mais interessante é que, 
exponencialmente, houve um incre- 
mento na produtividade, algo que 

sempre foi uma dih- 
vida para os gesto 
res em relação ao te- 

ma e que causava 
nprar certa resistência A 

mudança chegou e 
foi para melhor! 

No setor de sai 
de, o atendimento 
via telemedicina se 
tornou [ão impor 
tante que foi libera 
do pelo Conselho Fe- 
deral de Medicina 

(CEM) em caráter excepeional, du- 
rante a pandemia. Com este moyi- 
mento, o mercado estimulou osturgi 
menio de novas healthtechs— star- 
tups que desenvolvem soluções com 

foco no setor de saúde. Durante este 
periodo, essas empresas cresceram 
346%, segundo dados do Saúde Digr 
tal Brasil, entidade que reúne opera- 
dores privados de telemedicina 
Como os hábitos e as necessidades 

mudaram, à demanda por determi 
nados tipos de serviços também au 
mentou, fazendo com que as pessoas 
consumissem maise on-line. A entre- 
ga de produtos em casa se tomou um 
serviço obrigatório para qualquer es- 
tabelecimento que estivesse funcio- 
nando O que antes era uma tendên- 
cia que não havia chegado em todos 
os lugares, virou necessidade imedia- 
ta. Os mimeros mostram que o e- 
compneroe brasileiro apresentou um 
crescimento de 75% em 2020 se corn- 
parado ao ano anterior. Isso se deu, 
sobretudo, após o imeio do isolamen- 
to social e ainda reveia que o hábito 
de comprar on-line não deve mudar 
nos próximos anca 

Assim COMO O e-commerce, ou» 
tros setores também mudaram corn 
pletamente sua trajetória, como à 
Educação ec entretenimento, que ga- 
nharam novas configurações, tudo 
graças às plataformas que levaram o 
reundo fisico para o ambiente digital. 

às Instituições de ensino, por 
exemplo, tiveram que rapidamente 
se adaptar é migrar parar nuvem ou 
aprimúrar as soluções em uso, à fim 
de atender a alta demanda de seus 
alunõe A pandemia nos trouce de-li- 
cão que às mudancas foram dificeis, 

mas de forma geral acelerou em dois 
anos O gue em muitos setores de 
mercado levaria 20 para evoloir Um 
grande avanço Precisamos ver este 
cenário cómo à início de uma cami- 
nhada É a tecnologia mais uma vez, 
como grande aliada 

jornalista Raphael Felice 
formuito oportuno ao no- 
ticiar que senadores do 
grupo majoritário do cole- 
glado vão encaminhar 
uma ação cautelar junto 
ao Supremo Tribunal Fe- 
derai (STF) pedindo o banir 
mento de Jair Bolsonaro 

das redes sociais após o presidente ter relaciona- 
do a vacina contra o coronavírus à imunodeficiên- 
cia humana (HIV] na população do Reino Unido. 
“Nós vamos encaminhar uma ação cautelar junto 
ao Supremo pedindo o banimento dele nas redes 
sociais. como ocomeu com o Donald Trump Por- 
que o Bolsonaro é um reincidente. Ele vai come- 
tendo crimes, reafirmando, reincidindo. Esse rre- 
gócio de ivermectina, choroquina, imunidade dé 
tebanho, ele próprio repete issó e val se incrimi- 
nando cada vez mais” 

Não é apenas fake news, "é mais do que uma 
simples mentira — isso é terrorismo de Estado. A 
[ustica precisa frear essa loucura. pubticon o vice- 
presidente da CP Randolte Rodrigues. O Facebook 
e o toutube retiraram das plataformas a live de 
Boisonaro 

“Temos um delinquente contumaz na Presi- 
dência da República! Informo que inchutremos, nó 
relatório da CPI, a fala mentirosa e absurda de Bol- 
sonaro associando a vacina contra a CONVTD-19 à Ai- 
ds, postou Randolfe Rodrigues. "Encaminhareros 
oficio ao Ministro Alexandre de Moraes, pedindo 
que Bolsonaro seja investigado por esse absurdo 
ho âmbito do inquérito das"Fake News e recomen- 
daremos às plataformas de redes sociais a Suspen- 
são e/ou obanimento- do Presidente”, conclui 

Está causando perplexidade nos centros -psi- 
quiátricos à fala de Bolsonaro sobre à vacina com 
tra à CONTD-19 causar Abds, com espegue no noti- 
ciário de um site de mexericos e notícias falsas do 
Reino Unido: Bolsonaro, é um irresponsável falas- 
trão. Foi por isso que o Exército o forçou a sairain 
da tenente. Foi por isso tambérn que 0 elegemos, 
por acreditar nele, nas reformas (que não foram 
feitas) e na ética que não tem, nunca teve e jamais 
térá (é da sua personalidade falar sem escrúpulos). 
Mas o que o leva a str tão contrário às vacinas? 

Eu próprio me sinto perplexo com a sua entrin- 
cheirada campanha contra à vacina anti-COVID 
é certamente as demais vacinas, sob peria de ser 
incoerente. E se for 1550? Não estamos nã Presi- 
dencia com um titular desequilibrado mental- 
mente? Um cliente certo de qualquer clinica psi- 
quidtrica? Esse é o meu temor e do eleitor brasi- 

lero. Caimos no maior estelionato político do 
Brasil republicano. 

O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o 

Nem tudo está 

perdido. O próximo 
governo terá a difícil 

tarefa de nos recolocar 

nos eixos novamente 

presidente Jair Bolsonaro deve pagar por divulgar 
informações falsas, a comentar a decisão do Face- 
book de retirar doar a fala do chefe do Executiva Os 
cientistas não descobriram nenhuma relação entre 
Aids e imunizantes contra o novo coronavirus. 

Oministrodo STF Luis Roberto Barroso enyiou 
à Procuradoria-Ceral da República (PGR) um pedi- 
do de investigação sobre a fala de Bolsonaro, À de- 
cisão do magistrado é praxe cabe à POR a investi- 
gação de políticos com foro privilegiado na Corte 
Cabe à POR avaliar se existem elementos para pe- 
dir abertura de inquérito para apurar o caso: Bar- 
roso analisa ação apresentada por parlamentares 
que acionaram o STF após a associação falsa-e sem 
respaldo científico. 

Em entrevista a uma rádio, Bolsonaro disseque 

beu sobre a pesquisa em reportagem da revista 
Exame publicada semana atrás, À reportagem, no 
entanto, fot publicada em outubro do ano passa- 

do, quando as vacinas eram produzidas. 
Ele não tem discernimento nem prudência, 

não importa a fonte, que ele nem sequer investiga 
AD cabo ele é especialista em fake news, ou seja, 
notícias deliberadamente falsas. Sua ética é zero! 

O Facebook tomou decisão inédita ao tirar do 
ara live em que Bolsonaro associou vacinas à Alcis. 
Orvideo não está mais disponível nem na págira 
do chete do Executivo, nem no perfil do Insta- 
gram À compania informou que à exclusão foi 
feita por identificar à desrespeito às políticas da 
empresa em relação à vacina da COVID-19 

O Comitê de HIV/aids da Sociedade Brasileira 
de Infectologia (58H informou que não existe refa- 
cão conhecida entre qualquer vacina contra à CO 
VIDHG e o HIV, e repudiou "toda e qualquer noti- 
cia falsa que circule e faça menção a esta associa- 
cão inexistente” Engula essa, senhor presidente. 
Não viram agora, ele e à Salvini, o lider da extre- 
ma-direita jaliana se abraçando na lália? 

Lula se regala com tânta imprudência e inêpr 
cia O Brasil não cresce 

Bolsonaro nada faz e agora não tem mais term- 
po de fazer coisa alguma, à não ser demagogia 
com o dinheiro público, de nossos impostos Falo 
do Auxilio Brasil para amortecer a vida dificil de 
20 milhões de famílias levadas à miséria e a fome. 

Afinal, seu governo só apresentou um triunfo, 
que é o ministro das comunicações É provável 
nos colocar dentro da era 56, capaz de revolucio- 
nar tudo, apesar do ruim govemo que temos 

Nem tudo está perdido O próximo goverrmo te- 
ra a dificil tarefa de nos recolocar nos eixos nova 
mente. Que assim sela! Amem! 

“Round 6” e a saúde emocional dos jovens 
Juana Lamporr AMara 

Doitarardo em edicotão fisico 
nizmiscio de conhecimento e formação de 

do edemo Povimwo de Ennio 

E lnzr erro 
peso Linares 

protensaTra 

Pautada em um brutal jogo de sobrevivência, 
a série coreana" Round &” se tomou, rapidamente, 
a mais vista do ano na Netflix Sucesso com as 
mais variadas faixas etárias, a produção tem um 
apelo especialmente forte entre os jovens, causa- 
do, em parte, pelas brincadeiras infantis mostra 
das no roteiro. Embora a recomendação etária se- 
ja de 16 anos, muttos adolescentes mais novos 
que isso assistiram aos nove episódios da primei 
ta temporada e em alguns casos, tentativas de 
imitar os jogos descritos no seriado acabaram em 
confusão — e até mesmo em hospitalizações 

Na França, cinco crianças precisaram ser inter- 
nadas depois que, na escola, outras crianças ten- 
taram imitar uma das brincadeiras da série, Na 
Austrália uma história parecida acabou com um 
admescente de 14 anos hospitalizado com quei 
maduras graves Professores e gestores de esculas 
perceberam um grande movimento entre crian- 
cas comentando sobre a produção Ao mesmo 
tempo, correu até mesmo a notícia de que pais 
estariam reproduzindo as dinâmicas da série 
com seus filhos. Ocorrências como essas, em va- 
rias partes do mundo, levantaram um debate 
fundamental nas escolas: à importância da orien- 
tação parental no conteúdo assistido por crian- 
cas e adolescentes 
Apesar de trazer discussões que são relevantes 

para adolescentes e adultos o mote da série gira 

em tomo de brincadeiras da infância dos jogado 
res, As memórias infantks são uma boa maneira 
de chamar a atenção porque guardam em si sen- 
sações e conexões afetivas com um tempo nais 
simples e prazeroso da vida Essa associação entre 
divertimentos inocentes é mortes violentas pren- 
de a atenção, mas também levanta uma preoch 
pação sobre como jogos infantis são abordados & 
— principalmente — sobre o impacto que esse enre- 
do pode causar em crianças. 

Jogos tradicionais e brincadeiras infantis são 
uma parte fundamental da coltura de um povo e 
têm sido, inclusive objeto de estudo dos anos Ini- 
ciais do ensino furwtamental, de acordo com a Ba 
se Nacional Comum Curricular (BNCC). para a 
educação fisica. É sempre muito importante e re 
comendado que crianças tenham acesso ao brin- 
car livre, sem que isso esteja associado a questões 
que possam causar algum tipo de constrangi- 
mento ou medo messa faixa etária E exatamente 
por isso é tão urgente que às pais fiquem atentos 
a orientação dos conteúdos acessados por esse pl 
blico já que esse fator pode gerar impactos muito 
relevantes na saúde mental dos pequenos. Essa re- 
gra serve não apenas para séries e filmes, mas 
também para jogos, redes sociaise outros elemen- 
tos praticimente onipresentes nó cotidiano in 
fantilatualmente 

Durante a infância o ser humano está fórman- 
do a personalidade As crianças não nascem sa 
bendo quem são. Isso só é descoberto a partir de 
interpretações da realidade que as cerca Qualquer 
intercorrência néssa fase pode causar impactos 
emprionais importantes. A série Round b”, mes- 

mo quando coocada como fantasta ou decoração 
de festas de aniversário não é um conteúdo ade- 
quado pari essa etapa da vida de uma pessoa, vis- 
to que pode trazer assóciações que não são de fá- 
cil compreensão para crianças pequenas. Os reta- 
tos de jovens que se machucaram imitando as 
brincadeiras do roteiro reforçam o fato de que 
conteúdos violentos podem afetar à estrutura e à 
integridade pstquica das crianças. 

Tais conclusões já levam à posicionamentos 
oficiais de órgãos públicos. Lim exemplo é o De- 
partamento de Justiça da Secretaria de Estado da 
Justica Familia e Trabalho do Paraná (Sejuf-PRJA 
instituição alerta que mesmo adolescentes de LE 
anos podem hão possuir caracteristicas percepti- 
vas intelectuais e mentais em condições de ares: 
Sar conteúdos com tanta violência Da mesma for- 
ma, Crianças mais novas podem ser extremamen- 
te afetadas do acessarem tais conteúdos. Por sua 
vez, várias escolas têm divulgado notas para a 
conscientização da comunidade escolar quanto 
aos riscos que à reprodução da violência imposta 
pela série pode trazer ao público infantil 

AD longo da pandemia, vimos à importância 
da saúde mental pára crianças é adolescentes. O 
assumo foi, inclusive. pauta de muitas discussões 
acadêmicas dentro da comunidade cientifica. O 
cuidado com às emoções é indispensável em 
qualquer faixa etária Por mais divertida e aparen- 
temente inofensiva que uma produção audiovi- 
sual possa parecer, zelar pela integridade fisica e 
emocional dos nossos jovens é um objetivo que 
precisa estar constantemente no horizonte de tor 
dos nós adultos. 
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O JDRNALISTA ALEXANDRE GARCIA ESCREVE SEMANALMENTE ASDUABTAS-FEIRAS 

República ou monarquia? No Brasil de hoje, 
cumprir a Constituição já será uma boa mudanca 

O plebiscito de 1993, previsto cinco anos antes 
pela Constituição, mostrou que 86,6% dos eleitores 
preferiam o sistema republicano e 134% a monar- 
quia Na segunda-feira, quando o presidente em 
exercício Hamilton Mourão postou nas redes um 
texto comemorativo à Proclamação da República, a 
reação não veio na mesma proporção do resultado 
do plebiscito: Talvez metade das manifestações, ou 
perto disso, culpa a República pelos nossos males e 
defende que a monarquia teria evitado muitas de 
nossas mazelas. No plebiscito de 1993, todos os elei- 
tores só haviam vivido numa república e nenhum 
em regime de monarquia parlamentar. e não havia 
redes sociais para dehater sistemas de governo 

Antes que se alegue que à proclamação da Re- 
publica foi um golpe militar trámado por uma 
elite intelectual e apoiado por escravistas furio- 
sos com a abolição; antes que se lembre que 
Deodoro era amigo e admirador do Imperador & 
o derrubou depois que Benjamin Constant o fez 
sair do leito de enfermo com a fofoca que Pedro 
Ilchamara Gaspar Silveira Martins para ser che- 
fe do governo — logo ele, Gaspar, de quem Deo- 
doro tinha ciúmes por causa de Maria Adelaide, 
a"baronesa” do Triunfo; antes que se argumen- 
te que a família real amava mais o Brasil que os 
políticos da República — vamos ponderar se a 
responsabilidade pelas mazelas deste país não é 

do sistema de governo, mas dos que operam as 
instituições do Estado brasileiro. 

Quem quer que leia as biografias dos grandes 
do império- politicos-do Parlamento e ministérios 
e-das províncias, empresários, senhores de terras, 
generais, juristas, vai encontrar muita semelhança 
com deputados, senadores, ministros, governado- 
res, juizes, empresários, que vieram depois de 
1889 Antes e depois tivemos leis a serviço de inte- 
resses individuais e de grupos, ações de governan- 
tes, legisladores e juizes em defesa não do bem co- 
mum, mas de setores mais próximos do poder 

O Império, a República Velha e a Nova Repúbli- 
ca conservaram os maus hábitos, sempre em defe- 

sa dos interesses dos que se apropriam do estado 
que, por sua vez, defende a sua burocracia admi- 
nistrativa e juridica, como se fossem mais-do que 
guardiões — verdadeiros donos do governo. 

Assim, temos uma cultura que persiste, seja 
qual tora forma de governo Essa cultura escreveu, 
no único parágrafo do primeiro artigo da Consti- 
tuição, que todo poder emana do povo que oexer 
cera diretamente ou por seus representantes elei- 
tos. Essa mesma cultura escreveu na Constituição 

que todos são iguais perante a lei sem distinção de 
qualquer natureza Que não haverá censura que é 
livre a manifestação do pensamento, que é livre a 
locomoção no território nacional, que a casa é o 
asilo inviolável, que deputados e senadores são in- 
violaveis por quaisquer opiniões, que o Ministério 
Púllico é essencial à Justiça 

A cultura que escreveu isso é a mesma que mu- 
dou de monarquia para república, para o bem pais 
— E se mantem. São amarras centenárias enraiza- 
das, que resistem e reagem quando sentem a 
ameaça de mudança real. No Brasil de hoje. cum- 
prira Constituição já será uma boa mudanca 

Brasília — O Ministerio da Sau- 
de anunciou, ontem, a redução do 
intervalo de tempo para aplicação 
da dose de reforço da vacina con- 
tra a COVID-19 dos atuais seis pa- 
racinco meses A decisão queserá 
implementada pelas secretarias 
de Saúde dos estados e munici 
pios, contempla todas as pessoas 
acima de 18 anos, independente- 
mente do grupo etário ou profis- 
são Inclusive aquelas que recebe- 
ram a Janssen, que passa a contar 
com uma segunda dose — aplica- 
da dois meses após à primeira — e 
a dose de reforço. As autoridades 
tentam ainda reduzir O número 
de atrasados para completar 0 es- 
quema vacinal, que somam 21 
milhões no pais As medidas, en- 
tretanto, não passaram pelo crivo 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) nem do Conse- 
lho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass). 

“Ta tinhamos autorizado a 
aplicação dessa dose de reforço, 
otadicional para todos aqueles 
que tinham tomado a segunda 
dose há mais de seis meses » que 
tivessem (mais de) 60 anos. Ago- 
ra, graças às informações advin- 
das dos estudos científicos reali- 
zados para avaliar a aplicação da 
terceira dose — e-dos quais já te- 

mos dados preliminares — deci- 
dimos ampliaro reforco para to- 
dos aqueles acima de 18 anos de 
idade que tenham tomado a se- 
gunda dose há mais de cinco me- 
ses, disse o ministro da Saude, 
Marcelo Queiroga. 

Ele garantiu que o estoque de 
imunizantes sera suficiente para 
atender à demanda. Atualmente, 
há 12,47 milhões de pessoas aptas 
a receber a dose adicional Segun- 
do o Ministério da Saúde, mais de 
350 milhões de doses das vacinas 
contra a COVID-19 já foram distri- 
buidas para todo o pais, e mais de 
297 milhões foram aplicadas ao 
longo de 11 meses. Mais de 157 
milhões de pessoas tomaram ao 
menos uma dose do imunizante 
— número que, segursto a pasta, 
representa 88% do público-alvo 
previsto no plano nacional de va- 
cinação contra a doença. 

ATRASADOS No entanto, cerca de 
21 milhões de pessoas ainda não 
Tetornaram para tomar a segunila 
dose na data prevista. Segundo à 
secretária extraordinária de En- 
frentamento à COVID-19, Rosana 
Melo, pessoas na faixa entre 25 & 
34 anos-formam a maioria dos 
queainda não compareceram pa- 
ra tomar à segunda dose. Anali- 

PBH ESPERA DOSES PARA DEFINIR CRONOGRAMA 

Além dos intervalos estipulados pelo govemo federal, o disponibilidade de 

imuntontes é o principal fator no determinação do mimo do cphcação do 

segunda dose do Janssen e do reforço poro maiores de 18 anos no copito! 

mineira. 4 Prefeituo de Belo Horizonte (PBH) ainda não determinou 

datos pora incluir os novos grupos em seu colendiro de vacinação. "Paro 

a omploção do dose de reforço pom todas 5 pessoos como de 18 anos, 

otêm do infervalo entre 0 aplicação dos doses, é impresondivel que novos 

remessos de vognas sejom entregues o Belo Honzonte”, disse o PAM 

omtem, por meio de nota. O mesmo argumento vole paro o segundo 

dose do Janssen “A prefeituro regfirmo o disponibiiabde de pessoa! e De 

todas os insumos necessários poro o imediato continuidade co processo", 

desiocou o cominisiação municipal Por ora, o calendário desta semana 

prevê aplicação de doses de rejforo paro idosos de Bi4e 85 anos hoje e de 

822 83 omonho. No sexto-jeiro, hoverd repescogem do reforço pom 

Joss já chamados e imunossupamidos. Também serd oferez0, 21 22, 

24, 25, 26229005. 

ENQUANTO 
ISSO... 

Decreto publicado ontem pela 
Prefeitura de Ipatinga desobriga 
o uso de mascaras em locais 
abertos: O uso da proteção 
permanece obrigatório em 
ambientes fechados, tmnsponte 
público por aplicetivoe taxi De 
acordo com a prefeitura, à 
medida foi tomada após q cidade 
do Vale do Aço atingira marca 

«IPATINGA FLEXIBILIZA 
“USO DE MÁSCARA 

de mais de 70% dos moradores é 
trabalhadores com duas doses ou 
a dose única do vacina Segundo 
o balanço divulgado ontem, 
HS 622 doses de vacinas foram 
aplicados no municipio: sendo 
186980 da primeira dose e outras 
Hi 649 da segunda dose ou dose 
única Tambem foram aplicadas 
14.992 doses de reforço. 

sando qual vacina as pessoas que 
não completaram o ciclo vacinal 
receberam, a secretária avenia a 
hipótese de que, além de outros 
fatores (como a dificuldade de en- 
contrarem tempo para retornar 
ao posto de vacinação), as Feações 

caracteristicas de cada imunizan- 
te podem estar desestimulando 
algumas pessoas 

“Algumas (vacinas) de fato, 
trazem alguns efeitos adversos 
que passam em um ou dois dias. 
A população tem que estar cons- 
ciente disso. Tem que estar aler- 
ta e saber que esses efeitos são 
esperados e acontecem”, comen- 
tou Rosana, destacando que, jun- 
to com as recomendações de uso 
de máscara, distanciamento 5o- 
cial e higienização das mãos fre- 
quente e adequada, a vacinação 
vem proporcionando a redução 
do número de casos graves da 
doença e, consequentemente, 
das internações e mortes. 

“Hoje, nós temos, no Brasil, 
21,11 milhões de pessoas que es- 
tãcaptas a tomar a segunda dose 
da vacina e assim, completarem 
seu esquema vacinal”, informou 
asecretária ao reforçar que, para 
aumentar suas proteções contra 
a doença, à pessoa tem que to- 
mar todas as doses recomenda- 

ultos 
das pelos laboratórios fabrican- 
tes e autorizadas pelas autorida- 
des sanitárias: 

“Além disso, os estudos têm 
mostrado que, à partir do quinto 
ou sexto mes, independente- 
mente do imunizante utilizado, 
ha sim uma necessidade de re- 
forçarmos nosso sistema imuno- 
lógico tomando uma dose de re- 
forço” acrescentou a secretária 

Outra mudança anunciada pe- 
la pasta diz respeito à vacina da 
Janssen, que era aplicada em dose 
única e passara à ter duas doses 
"Hoje, sabemos que é necessária 
esta proteção adicional Então, 
quem já tomou a Janssen, agora 
vaitomar a segunda dose do mes- 
mo imunizante. E, lã adiante, cin- 
vo meses após ja segunda dose), 
Lim reforço com imunizante dife- 
rente”, disse Queiroga. A segunda 
dose da Janssen deverá ser minis- 
trada a partir de dois meses da pri 
meira aplicação. 

Ontem, o ministro da Saúde 
participou de cerimônia de lança- 
mento da campanha Megavaci- 
nação, marcada para 20 e 26 de 
nevembro, para estimular a po- 
pulação a tomar todas as doses 
recomendadas. O ministério con- 
ta com a ampliação do horário de 
funcionamento dos postos. 

Ponto de vocinação em Belo Horizonte: até o momento, 

Maiores de 18 receberão 3º dose cinco meses após completar esquema básico. 
Quem tomou Janssen será convocado para 2º injeção. Anvisa não foi ouvida 

Saúde amplia reforco | 
para todos os ad 

ES VARA FEMTUA PRESS 

o reforço vinha sendo aplicado somente em idosos, 

imunossuprimidos e profissionais de soúde 

SEM CONSULTA A Anvisa infor- 
mou, em nota, que “não foi con- 
sultada sobre a ampliação da do- 
se de reforço para todas as pes- 
s0as maiores de 18 anos . No ca- 
so da Janssen, apesar de ainda 
não existir um pedido formal do 
taboratório sobre aplicar a segun- 
da dose e a dose de reforço, o Mi- 
nistério da Saúde pode fazer esse 
tipo de definição. 

isso porque a legislação deixa 
margem para o ministro “deter- 
minar a realização de ações pre- 
vistas nas competencias da An- 
visa, como decidir sobre a aplica- 
cão das vacinas. Mas o ministro 
só pode tomar este tipo de ini- 
ciativa em casos “que impli- 
quem risco à saúde da popula- 
ção” cu em cenários de inação da 
Anvisa, ainda de acordo com as 
Tegras vigentes. 

Apesar do mal-estar, a Anvisa 
não quer entrarem conflito com 
o ministério O temor e de queos 

questionamentos alimentem 
discursos antivacina Para a agêr- 
cia, “as discussões sobre a dose de 
reforço são debates técnicos que 
estão a todo momento em cur- 
so. Até o momento, apenas a Pfi- 
zer solicitou alteração do esque- 
ma previsto em bula para sua 
vacina O pedido apresentado à 
Anvisa prevê a aplicação de uma 
terceira dose: A solicitação estã 
emranálise na agência e penden- 
te de complementação de dados 
pelo laboratório. 

Com autorização de uso emer- 
gencial pela Arívisa para tegime 
de dose única, a Janssen informou 
que nas o semanas sub- 
meterã dados sobre reforço para 
avaliação da agência sanitária. 

Embora não tenha sido ou- 
vido, o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) 
observou que a ampliação da 
dose de rTeforço era uma de- 
manda antiga 

Tire suas dúvidas sobre a campanha 
Taura DE SouTA 

A mova orientação do Ministé- 
ro da Saúde é que todas as pes- 
soas com 18 anos ou mais com 
cicto de vacinação completo hã 
cinco meses procurem um posto 
de saúde para tomar a dose de re 
forço A preferência é quea nova 
dose seja da Pfizer, no entanto, ha 
outras possibilidades de acordo 
com o imunizante tomado no d- 
do inicial Em nenhuma hipóte- 
se deve ser ministrada uma dose 
do mesmo imunizante do ciclo 
tradicional Isso porque o Minis- 
terio da Saúde aposta no que cha- 
made vacinação heteróloga, com 
doses diferentes. “Essa decisão & 
apoiada na ciência, Temos dados 
que embasam isso”, disse ontem 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga. Confira como fica 

Vocinaodos com duas 
doses de Coronavor 
Aqueles que receberam imuni- 
zante da Sinovac, produzido no 
Brasil pelo Instituto Butantan, 
devem tomar a dose adicional, 
preferencialmente, da Pfizer. Ca- 
so o posto de saúde não tenha es- 
toque no momento da procura o 
profissional de saúde podera 

aplicar a vacina da AstraZeneca 
ou da janssen 

da Astraleneco 
A Pfizer também e indicada para 
os imunizados pela AstraZeneca 
so porque, de acordo com o Mi- 
nistério da Saúde, a vacina coma 
“tecnologia do MENA é o mais 
adequado para uma dose de re 
forço". e a vacina da Biontech é 
composta por ela. 

Vocinados com uma dose do 
AstroZeneco e umo dose do Pfizer 
Alguns-casos registrados pelo Mi- 
nistério da Saúde são o de brasilei- 
ros vacinados com doses de imu- 
nizantes diferentes. À maioria 
ocorreu entre a da Astrafeneca e 

a Pfizer Nesse caso, à dose adicio- 
nal também devera ser da Pfizer 

E quem foi vocnado com q Pfizer? 
O ministro da Saúde afirmou 
que a pasta ainda não decidiu so- 
bre a dose adicional que deve ser 
aplicada em imunizados com a 
Pfizer. Os princípios definidos pe- 
lo ministério, de vacinação hete- 
róloga e preferência pelo imuni- 
zante da Biontech para à dose 
adicional não se aplicam ao caso 

Queiroga disse que não hã dados 
sobre qual imunizante deve ser 
usado nesse grupo, mas que 
“inda hã tempo” para decidir. 

A dose único do Janssen 
também precisará de reforço? 
Sim Aqueles que foram vacina- 
dos com a janssen deverão tomar 
três doses, assim como os outros 
brasileiros. Antes, no entanto, O 
Ministério indica que quem rece- 
beu esse imunizante procure um 
posto de saúde para tomar uma 
segunda dose dois meses após a 
primeira aplicação. Ou seja, a va- 
cina deixou de ser em dose úni- 
ca 4 sepunda aplicação também 
será da Janssen. Cinco meses de- 
pois, como os demais imuniza- 
dos, ele deve tomar a dose de re- 
forço, a terceira dose De prefe- 
rência, esse grupo também deve- 
rá tomara vacina da Pfizer. 

Por que o terceiro dose é necessário? 
Aaplicação de uma dose de refor- 
ço tem sido defendida por espe- 
cialistas diante da alta de intec- 
ções entre imunizados com as 
duas doses, como foi o caso do 
ator Tarcisto Meira, que morreu 
em agosto. Também hã eviden- 
cias cientificas de quea proteção 
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Frascos do imunizante da Pfizer, 

indicado como preferencial 

paro o terceira dose 

induzida pelas vacinas cai ao lon- 
go do tempo, o que coloca em ris- 
co, principalmente, os grupos 
mais vulneráveis. O avanço da 
variante Delta - mais transmissi- 
vel—tambem tem colocado au- 
toridadesem alerta 

isso signífico que o 
vocina é ineficaz? 
Não. Estudos científicos e o mo- 
nitoramento da aplicação das va- 
cinas revelam que os imunizan- 
tes contra a CONVID-19 são efica- 
zes contra o coronavirus e fum- 
cionam contra as variantes ja co 

nhecidas. Pode existir, no entan- 
to, uma queda do nivel de prote- 
ção vacinal ao longo do tempo. 
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AÇÕES DE VAREJISTAS 
DESPENCAM NA BOLSA 
O varejo brasileiro morreu? Pelo menos para as empresas com 
ações negociadas na Bolsa de Valores, parece quesim Os papéis 
do Magazine Luiza tiveram ontem mais um dia de forte haixa 
fechando a sessão com queda de 12,65% depois de terem desaha- 
do também na semana passada Enquanto isso, os ativos da 
Americanas recuaram B77%e os da Via, grupo controlador das 
redes Casas Bahia e Ponto [ex-Ponto Frio), encolheram 7,73%. As 
varejistas estão cada vez mais pressionadas pelo cenário de alta 
de juros, que encarece o crédito e emperra o consumo, além de 
sofrerem mais do que empresas de outros setores diante do 
agravamento da crise econômica e dos pífios indices de 
emprego O preocupante é que nem a aproximação das datas de 
compras-de fim de ano, como a Black Friday e o Natal, tem sido 
capaz de trazer algum alento para o setor. O cenário é desafiador 
e, tudo indica, pouco mudará no ano que vem 

EM UM ANO, PIX CHEGA 
A MAIS DE 60% DOS BRASILEIROS 

O Pix sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco 
Central, caiu no gosto dos brasileiros. Após exato um ano de sua 
criação, ja é usado por mais de 60% da população e soma 7 
bilhões de transações muito acima das projeções do próprio BU 
Em 5 novembro, o Pix quebrou o recorde de transações 
realizadas em um único dia: R$ 50 milhões. Os números 
superlativos não deverão impedir novas marcas. Segundo 

bi 
US$ 1,55 
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ESCULTURA “TOURO DE OURO” 
DA BOLSA VIRA PIADA 

A B3,a dolsa de 
valores brasileira, 
inaugurou uma 
escultura de "Touro 
de Duro" em frente 
à sua sede em São 
Paulo. A peça é uma 
referência à obra 
Charging Bull" 
(touro atacando). instalada em Wall Street, 
coração financeiro de Nova York Apesar das boas 
intenções, a iniciativa virou piada nas redes sociais. 
Um analista disse que a escultura nacional parece uma 
capivara Ate a deputada Luiza Erundina se pronunciou. 
Ela disse que a “crise é mesmo estetica” e chamou à 
escultura de “cafona” 

Roberto Campos Neto, presidente do BC, ele “certamente não Um estudo realizado pela de quorentengaturisios relação o igual periodo do 
atingiu todo o seu potencial” Confederação Nacional do  bensieiros. Porgentrarno ano passado. Significa 

Comeéroo de Bens, Serviços pois, basto ogorm apresentar que meio milhão de 

e Turismo (CNC) comparou teste PCR negotvo feito brasileiros decidiram 
05 preços proticados em 72 horas antes do chegado ingressar no ramo. 
hipermercados, eocomprovonte de num 
supermercados & votnação q 
gtocorejos. Como ero dese doses oumaos). O grupo Votorantim [7 ra om sd o Custom WINE VAI DESEMBARCAR 
mais baratos. Em média, o : financeiros surpreendentes NO MEXICO 
compro de uma cesto O setor de modo nunca no bolonço doterceiro 

Aid básico de olimentos fico esteve tão presente no trimestre. À hokiing obteve A pandemia impulsionou o mercado de vinhos no 
[VE LIS CUCA Cai 18% mais em conto nesses rodar dos um lucro biguido de R$1,1 Brasil. Empresas como Wine, Vinci Evino, World Wine. 

ça aco 4 : estabelecimentos. empreendedores. bilhão, volor 13 vezes Sonoma Verita Vino, Grand Cru e Mistral faturaram ripntomoedas comi pito: aum Segundo pesquisa do supenor do apurado no alto como comércio eletrônico e agora se preparam 
PRP Te e Sebrae, que tomou como mesmo periodo do ano para voce mais altos. Exempio disso é a Wine, uma das 

Lad SE LIL diuia O mundo contnucoahrras base dados da Receita possodo. O bom lideres do setor, que estã prestes a começar a vender no 
portas para o Brosil, Desta Federal, o abertura de desempenho se deve exterior. À estreia será no Mexico, onde lançará seu 
vez, a nemidade vem do negócios nesse segmento sobretudo cos maiores clube de assinatura Segundo a Wine, o México foi 

MNed Segal, diretos Enanceso do Tntter A dedaroçõo do executa contribuiu porá Turquia: 0 governo locol cresceu 16,5% no primeiro preços dos commodities e escolhido por não ser grande produtor de vinho e ter 
que 9 coloçõo des maedos virtuDs despencosse dermubou o obnocionedode semestre de 2021 em do aumento dos vendos. alta demanda por importação 

pa 

* FERRAMENTA MELHORADA 
" - - t ; m d = E É a + PE ; etica ms falta a Mecanismo padroniza procedimentos para ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou falha 
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operacional. Sistema incluiu 45,6 mi de pessoas no universo dos meios de pagamento digitais 

Pix faz um ano e ganha 
protocolo de devolucão 

No aniversário deum ano,o Pix, 
sistema de pagamento instanta- 
neo do Banco Central (RC), ganhou 
ontem nova funcionalidade: o Me- 
canismo Especial de Devolução, 
que agilizará o ressarcimento ao 
usuário vitima de fraude ou de fa- 
Ilha operacional das instituições fr 
nanceiras. Desde o lançamento do 
sistema, 45,6 milhões de pessoas 
foram incluidas no universo de 
meios de pagamento digitais, des- 
tacou o diretor de Organização do 

EL TON ULDAÇÃO = 5/h0/21 

meios de pagamento Ed 
com o Pix É o contingente de 
pessoas que não havia feito TED 
nos 12 meses anteriores ao lança- 
mento do Pix e que realizou ao 
menos UM pagameréo por meio 
da nova ferramenta. O diretor do 
BC ressaltou ainda que o cresci 
mento do Pix é maior proporcio- 
nalmente entre as classes mais 
baixas. Em todas as segmenta- 
cões de renda, houve avanço de 
5235 dos usuários de março a ou- 

Sistema Financeiro Resolução do 
Banco Central (BC) joão Manoel Pi- 
nho de Mello, ao fazer ontem ba- 
lanço-da ferramenta 

Segundo o diretor, só dois pai- 
ses tem mais transações por siste- 
mas de pagamentos instantâneos 
por habitante doque Brasil:a Di- 
namarca e a Suécia, “que adota- 
ram-sistema de pagamentos ins- 
tantâneos um há quase5 anos eo 
outro há 7 anos, Pinho de Mello 
ainda destacou que a velocidade 
de adoção do Pix foi a mais rápida 
do mundo. Ele lembrou que o BC 
não tinha uma meta quantitativa 
no lançamento do Pix, mas que o 
sistema brasileiro superou, no pe- 
nodo de um ano, a quantidade de 
transações per capita do Chile, 
que até então, era o pais que tinha 
velocidade de adoção mais rápida 
da ferramenta 

A nova funcionalidade — o Me- 
canismo Especial de Devolução — 
estã regulamentada por uma reso- 
lução editada pelo BC em junho. 

Desde então as instituições iinan- 

ceiras estavam se adaptando aos 
procedimentos. Até ontem, em 
uma evergua! fraude ou falha ope- 
racional as instituições envolvidas 
precisavam estabelecer procedi- 
mentos operacionais bilaterais pa- 
ra devolver o dinheiro Segundo o 
RE isso dificultava o processo eau- 
mentaya O tempo necessario para 
que o caso fosse analisado e finali- 
zado Como Mecanismo Especial 
de Devolução as regras £ 0s proce 
dimentos serão padronizados. 

Outras novidades para o Pix 
virãoem breve. À partir do dia 20 
estarão disponíveis o Pix Saque e 
o Pix Troco, que permitem o sa- 

que em especie e a obtenção de 
troco em estabelecimentos co- 
merciais e outros lugares de cir- 
culação pública. 

No Pix Saque, o cliente poderá 
Fazer saques em qualquer ponto 
que ofertar oserviço, como comer 
cios e caixas eletrônicos, tanto em 
terminais compartilhados quanto 
da própria instituição financeira 
Nessa modalidade, o correntista 
apontará a câmera do celular para 
um código OR (versão avançada do 
código de harras) fará um: Pix para 
o estabelecimento ou para à insti- 
tuição financeira e retirarã o di 
nheirona hoca do caixa 

O Pix Troco permite o saque 

e] Dur do dinzs estarão 
disponíveis o Pix Saque 

e q Pix Troco, que 

poderão ser usados 

em estabelecimentos 

comerciais 

durante O pagamento de uma 
compra O cliente fará um Pix 
equivalente à soma da compra & 
do saque e recebera a diferença 
como troco em espécie O extrato 
do cliente especificarã a parcela 
destinada à compra e a quantia sa- 
cada como troco. 

Ao fazer o balanço de um ano 
do Pix odiretor de Organização do 
Sisterha Financeiro e Resolução do 
Banco Central destacou ainda opa- 
pelde inckisão financeira do siste- 
ma de pagamentos instantâneos 

INCLUSÃO Segundo Pinho de 
Mello, 45,6 milhões de pessoas fo- 
ram incluídas no universo de 

tubra, emquanto houve aumento 
de 131% dos usuários na baixa 
renda que fizeram um Pix, na 
ponta pagadora 

Outro dado citado por Finho 
de Mello sobrea inclusão financei- 
rado Pix foio contingente de pes- 
5095 que usam o sistema no Ca- 
dastro Único (35%) e no Bolsa Fa- 
milia (25%). “E inclusão na veia. 
Ele ainda acrescentou que o Pix 
off-line vai aumentar ainda mais 
a inchisão financeira, pois vai per- 
mitir que pessoas com pacotes de 
dados de internet menores aces- 
sem a ferramenta 

Segundo o diretor de Relacio- 
namento, Cidadania e Supervisão 
de Conduta do Banco Central 
Mauricio Moura, o Pixé uma po- 
litica pública “O objetivo do BC 
não é fazer o IPO do Pix, abrir o 
capital na Bolsa, é uma política 
pública de eficiência e inclusão 
para todos os brasileiros 

De maneira geral 104 4 milhões 
de pessoas ja fizeram Pix ou 624% 

da população adulta no Brasil “E 
um número quase sem preceden- 
tes. É sem precedentes para o pri 
meiro ano”, disse Pinho de Mello O 
diretor de Organização do Sistema 
Financeiro e Resolução do BC tam 

bem destacou que hã menor con- 
centração no-Pix ante cartões pre- 
pagos ou de debito, tanto em volu- 
me quanto em quantidade Na 
quantidade de transações, Os gram- 
des bancos representam 612% no 
mercado Pix e 68, 1% decartão prê- 
pagoe débito 

Hoje, O Pix representa 72% das 

operações de transferência, supe- 
rando TED, DOC e Boleto. Ante os 
meios de pagamento de compra, 
o Pix ultrapassou as transações 
com cartão pré-pago e tem dimi- 
nuido a diferença para debito & 
crédito. "O B£ incentiva todos os 
meios de pagamento digital”, dis- 
se Pinhode Mello. 

EMPRESAS Em relação às empre- 
sas, Pinho de Mello afirmou que 
mais de 7 milhões já fizeram Pix, 
seja pagamento ou recebimento, 
quase 55% do universo que tem 
algum relacionamento com o 
Sistema Financeiro Nacional 
(SEN). Entre os setores, O comeér- 

cio é o que tem maior participa- 
cão em recebimento do sistema 
de pagamentos instantâneos Pi- 
nho de Mello e Moura participa- 
ram da live (Revolução Pix, em 
comemoração de um ano do sis- 
tema de pagamentos 
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à PATRIMÔNIO 

Imagem de Nossa Senhora da Apresentacão foi furtada do Museu Regional do Sul de 
Minas, encontrada em um site de leilão de obras de arte e volta a cidade nesta quarta 

Gustavo WERNECK panha, foi amombado e invadido 
— à instituição abriga relevante 

Peca sacra roubada há 27 
anos retorna a Campanha 

banco de dados do MPMKG e tam- 
bem constante como desapareci- 

E PARA DENUNCIAR 

AARESTER MO LEME DE PS CER SR ÇA À 

E 

Minas resgata mais uma peça 
sacra do seu valioso patrimônio. O 
Ministério Público de Minas Ge- 
rais (MPMG), por meio da Coorde- 
nadoria das Promotorias de Justi- 
cade Defesa do Patrimônio Cultu- 
ral e Turistico (CFPC)| e da Promo- 
toria de Justiça de Campanha Re- 
gião Sul do estado, fara hoje (17)a 
devolução da imagem de Nossa 
Senhora da Apresentação furtada 
ha 27 anos do Museu Regional do 
Sul de Minas, que fica no munici- 
pio distante 316 quilômetros de 
Eelá Horizonte. 

A cerimônia de entrega do ob- 
jeto de fe será às 16h, na Catedral 
de Santo Antônio, e, conforme as 
autoridades, à população foi con- 
vidada para estar presente. Em 
nota, a Secretaria Municipal de 
Cultura de Campanha informa 
que a peça sera entregue à Dijoce- 
se de Campanha e depois irá inte- 
grar o acervo do Museu Regional 
do Sul de Minas.Como o espaço 
cultural se encontra em reforma, 
a imagem ficara exposta em local 
provisório —um sobrado alugado 
temporariamente — até a finaliza- 
ção das obras do museu, destino 
final da peça 

De acordo com o MPMG, em 
7 de março de 1994, o Museu Re- 
gional do Sul de Minas, em Cam- 

conjunto de bens culturais mo- 
veis. Naquele dia, foram levadas 
28 peças do patrimônio sacro 
pertencente ao acervo: imagens, 
oratórios e cúlices estão entre os 
bens desaparecidos, alguns dos 
séculos 18e 19. 
Durante o furto, os ladrões dei- 

xaram alguns vestígios que foram 
identificados pela perícia local, 
sendo apontados como suspeitos 
membros de uma quadrilha pau- 
lista, especializada em furto de pe- 
cas sacras, a qual praticou esse ti- 
po de delito em várias cidades de 
Minas por mais de 20 anos Na 
êpoca, a Diocese de Campanha 
mobilizou grande parte da popu- 
lação, que fez atos de protesto à 
fim de exigir das autoridades a 
apuração do caso 

Das 22 peças furtadas, três já fo- 
ram recuperadas: imagem de San- 
ta Cecilia, em setembro de 1598, 
imagem de Santa Bárhara, em 
aposto de 2003: ea imagem de São 
Vicente Ferrer, em maio de 2004. 

APURAÇÃO Em 9 de agosto de 
2017, à CPPC/MPMO recebeu de- 
núncia de um servidor do Institu- 
to do Patrimônio Histórico e Ar- 
tistico Nacional (Iphan) sobre o 
paradeiro de escultura sacra, Ca- 
dastrada como desaparecida no 

da no levantamento do Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais depha) 
Tratava-se da imagem de Nossa 
Senhora da Apresentação 

À peça foi encontrada em site 
de leilão de obras dearte, tendo si- 
do ofertada em 12.e 13 de dezem- 
bro de 2016, e o setor técnico da 
CFPC analisou as informações cb- 
tidas Aconclusão da análise técni- 
ca foi que havia significativas se- 
melhanças de caracteristicas entre 
a peca objeto de denúncia e a que 
foi furtada de seu local em Cam- 
panha. Assim, o site de leilão foi 
oficiado para prestar informações 
sobre à peça anunciada, o mesmo 
ocorrendo com o ofertante e/ou 
atual detentor da peca 

Em resposta o site de leilão es- 
clareceu que a peca não havia sido 
vendida e apresentou dados do 
detentor, que foi ouvido por carta 
precatória. Na sequência a equipe 
da CPPC, atualmente coordenada 
pelo promotor de justica Marcelo 
Maffra, entrou em contato como 
detentor, que imediatamente se 
prontificou a devolver a escultura 
Ele contratou os serviços de uma 
empresa especializada em emba- 
lagem etransporte deobras de ar- 
te À peça foi entregue na sede da 
CPPC hã duas semanas: 

QUEM TIVER INFORMAÇÕES 
SOBRE PEÇAS DESAPARECIDAS E 
QUISER FAZER DENÚNCIAS PODE 
ACIONAR: 

Ministério Público de Minas Gerais 
E-mail: copciimpma.mp.br e 
telefona (31) 3250-4620. 

Pode tombém ermutor 
correspondência pará Rua Timbiros, 

2941, Bálmo Barro Preto, Belo 
Hositante. CEP 30040-062. 

m Também está disponível o blog 
potrimonio cultural biogbe mpmg 

tphom 

Pora obter ou dor informocões, 

bosto acessor do sie 
nm ipi go bre verificar o 
boncó de doados de poços 
detoporeados. 

m Denúncias gnônimos podem ser 
feitas pelo lelefane [61] 2024 
E34?, 2024-6355 OU MIRA BIT, 

telefone do Departamento de 
Patrimônio Material e Fiscalização 
(Depam) e peto e-mail 
depom iBtiphon. gov br 

tepha/MG 

ma Pelo ste wumrepho.mo.gou br du 
pelo telefone [31] 3735-2812 ou 
3813 

INTERVENÇÃO URBANA 

BH mais alegre com 
as cores do Cura 

A nova edição do Circuito Urba- 
node Arte (Cura), que começou em 

nin Koshi da Amazônia Peruana 

outubro completou i2obrasdear- ja feita fora do Peru, A ideia do fes- 
te em fachadas » empenas, sendo  tival foi trazer para Minas a marca 
14 na regão do hipercentrodaca- forte da identidade dos kenes ide 
pital mineirae quatrona região da clarados patrimônio cultural do 
Lagoinha, formando, assim a Peru) o bordado miticode padrões 
maior coleção de arte mural em peometricose labirínticos, inspira- 
grande-escala ja feita porumúnico do pela cultura ayahuasqueira 
festival brasileiro, Além disso, a força da Aoresta e 

ilealizado por Janaina Macruz, do povo Huni kuin navegou desde 
juliana Flores e Prisicila Amoni o  oRiojordão no Acre, para fazer um 
Curatambém presenteou BH com — cantonoaltodo Edificio Levy, que 
o primeiro e até então único, Mi- ficana Avenida Amazonas, 71R Kas- 
rante de Arte Urbana do mundo. sia Rare Karaja Hunikuin é apora à 
Tocas as pinturas podem ser con-  primeiramulher sexagenáriac avó 
templadas da Rua Sapucai no Bair- assinando uma empena Com sua 
ro Floresta na Regiiolestede BH firmeza e alegria, colocou a ances- 

A sexta edição transformou a  tralidadea frente da maior pintura 
Praça Raul Soares numa praçama- já feita pelo Coletivo Mahku 
rajoara O'cartão-postal inaugura- No altodo Edificio Paula Ferrei- 
do em 3 de setembro de 1935 é o 
único do gênero na capital cujo pi- 
so leva pedra portuguesa com mo- 

ra, que fica na Praça Raul Soares, 
265, pode ser observada toda a 
complexidade de uma obra com 

salcos marajoara cores que lembram o barro, a cerá- 
A Avenida Amazonas, ao redor mitaeas pedras mastambém dia- 

da Praça Raul Soares, no centro de loga com a cor do prédio onde o 
ErLrecebes a pintura-ritualdosar-  graffifiesta Aempena foi feita pe- 
tistas Shipiho Sadith Sivanoe Ro-  loartistamineiro Ed-Mum 

GLACAEAD A RODA DES ERMIDA PRESS 

ME COS CAÇÃO, comscia E TECRESOCIA 
[| UM E MINAS CREAIS 

RDC Nº 04/2021 - UASG 155137 — IFSULDEMINAS 

Uma pintura de 2870”, a maior 

MINISTÉRIO DA E à] f PAIRA S | 

EDUCAÇÃO ea] BRASIL ERPARNE FRRRRAL 

SMENELETRO/MG comeca, na forma istatutdeia, todos Os irabalhadores, Cepr 
ennprcãas CO RAPAMENA, ENERGÉTICA DE MINAS GERA, TEME DOS TRIBUIÇÃO S/A E CE 

CÃO E TRANSMISSÃO 5/4, assudados & imercisados na base derritócia repersossada palo pone 
gar compareceram à Accponítcia ara! Extracndinária a so coalaar nos-dias, nas cidados, Dodaraços 
é horários abalo indicados, em primeira convocação &, na fala de quóreoa múnimo astabeicido 
pelo Estataro Social arbeia minubos dapos, arm segunda convocação, Com qualganr número do as: 
sociados-prasontas, para discussão e dokboração cobre 5 guinto ordsen do da. 1 Apreciação à 
daliberação cobra “Proposta Final o Definitivo São Vincidanto pars Colrtração de Acordo Coleêro do 

Embalo 2021/2023" [SEAT -OD00Z/205 Data: LEPELIDOO); 2) Enasração da nogoriação cotetiva: 

3 Decidir sobre a oporhecidade- de pescar o decito de greve (paralisação coletiva da presi de 
arviçõs) é sobra &4 iniaressos quo damam por seno dolo defendor, anchicve pagampsto de pa 
redor; 4] Dedboração 2 programação do mecidas de rróbiação e dofuca da categoria proficcceol; 
5 Oubroi azsentos o dotisrações decorrentes a da inborassa dá categoria Bolo Horiosas, IF de 
Eepmitico de DZ 

ASGEMBLEIAS GERAIS EXTRA OSDONÁRIAS 
Lis DL EMDEREÇOS, DAS E HORÁRIOS 

REGIONAL TRIÂNGULO: Dia 28/LIMMOHO da Th « CRÍUE - Rúa Doutor Randoito E. pirior, 1500 — 
Excro Vrdverdeddade — Uberiba/MoG. Dia 8/1 LDO, ds Th Usina Hirekiirica de peu 
ER DGO hm 4,5, AraguandadG, Da L8/L/2020 às Dm — Use do lapeara - Rodovia MG 423 KM 100 
- Sacramentos Dia LE/L/2021, &s 17 AM Olirmgeo Jacinto da Siva, 1016 - jardém Eldorado - 
Verao — drguelao Dia 15/03/2000, 48 2h o Ra Risos Mundim, 337 — Conto Paracarici Roi Dita 
15/LL/ZODI, às 1Tb >)CRILL di Del bosé E Cammeiro, 2777 = Biro industrial -Ubortândia/ahG. Dia 
2/1/2021, às Th» Rodovia ER DADO, Emas «dedo Rinhoiro/hão. Dis 22/21/2008, &c Th - Rua hocias 
E Lefie, 357-Coscro - dragaanihdo. Cia 22/02/2001, às Th - Tratam Alarico Arara! Novaes, s/n 
Bairro Ipiranga ibaiiriabia (96. Dia 22/01/0000, às FA Ria Buritis, 616, Bairro Cesaro = Lipal/G Da 
22/LL'D024 às 7h: Rua Prefeito Comundinho, B&1 = Corsro -- Patos do Niriasihãs. Dia 22/11/D021, 
às Mh - Avamsda Campos Sates EOLS = Contro- Fruto. Da 22/10/2005, ds 16h30 « Avqeida fodo 
& dó Misco, 1332 « Centro - Patrocinho/hoG. Ca JS/LLDOZI, às 12h30 « Gebestação São Go- 
fardo! 500 EV Comiig — Rodovia MG 735 — EM 75, sã5 GotartojMG. Dia DE LISIDOL ds Th Urina 
Eidredótrica de Mova Porão, Rodiea 45 190 (EM 95, jm - Mova PordoiMdE Diz 74/LL/ADDI, às Th 
Eua Pflaria Rita ço gpa 177, Barro Centro — Araxifhho. 

REGIDNAL DESTE: Diu 8/11/2021, às 17h « Rua Equador, 30 = Bairro Duro Magro — Formiga/MiG 
Dia 1 LE/202I,; às LEh - Estrada paro Boca da Mata 5/t— Áscos/9G Dia 19/21/2021, às L7h - Rua 
Gernbho vargas, 1190 = Cantro, hainafhos. Dia J2MLi/2004, às 17 homa - Rua Rapocerica, 3510 - 
Cantro - Doviobpols its. Dia IS/L0F200L, ak LTÊ - Eua Dora Maia Rosendo, 605 Bairro São fodé 
— Bom Despachos AH. a 24/12/2027, ds 276 Rua iodo Algsandre, EMO Bairro Dóm Bosco - Pard 
e Pa 
REGIONAL LESTE: a 22/11/0000, & Th - Pio dos Hortbesas, 207 = Bairro Mova Tera Ardpurai) 
BAG: Dia FZ DOE às 7h + Rua Sanho Inácio de Loyola, 58 — fa Marizãa —Dosiriador Valadares) 
BA. Dita 25/1100, ds 1h - Praça Germérica, 16 — Contro « Teófilo Déo ni/héG. Dia M/LLQD, do 
Th - Rasa Hermano de Souza, 4 — Centro - Alendrara/Nha, 
REGIDMAL METROPOLITANA: Dia FE/0L/2071, ds 12h - foa Clomíta, 150 — Ancl Rodoviário - Bairro 
via Magresita - Boto ori /04. Da TE/LLDOZL dx 22h - Ria Mandato Siva, 4ES — Bairro Man- 

- Gute Lagoas. Dia 18/13/2022, 45 25h30 - Ros Clorsita, 120 = Anel Rocerriário - Bairéo 
via Magneta — Boto Horinceda MG. Dia 15/00/2021, és MOO - Rui Handofio Stva, 485 — Bainto 
Mangabeiras - Sobe Lagoa/MG. Dio 15/01/2020, ds 12h dy, Basbacona, 1200 = Sado, Bssrro Sanão 

ho, Edo Rordonta/MG. Da 19/00/2021 às 1IM «djuardarão dá - Aua Osório do Mora, 
281 - Bairro Cidade Industrial: Corta gre. Há 18/21/2000, ds 14h - du Rartacona, 1200- Seda, 
Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonha MG. Dia LS/LEPADOL, às L6ha30 - Am Barbacéma, 1200 — Sande, 
Esirro Sasão Agostinho, Belo Rorizorteroo. Ca 19/11/2000, às 160 - Deartoirão T8- Nisa Daório 

aper/ÃO. Dis DU Li/MZl ds Th - Rua bfoccel da 
Sia Pergata s/n, Baérro Chácao = Betim/Mo6 Dia 22/05/2000, ds 12h — Rea Drório da Morais, SOD 
= Quanasãdo 10 - Bairro Cidade industria = ContaparmÃG. Diz 22/01/2001, 44 14h— Av Barbacesa, 
1200 - Sede, Batro Sanmo Agostinho, Boo Horiaonta/PAG. Dia 27/11/2001, às 15h30 — Ar. Barbacena, 
1200 — Snde, Bairro Santo Agostinho, Belo Horaonbe/Mo. Dia 23/0EADTI, ds Im — Bia Prodtssor 

BMG. Dia 1921/07, ds Th -odapenda Rances! Ansodo 5/m- Bairro Santo Anbbrima — 

HILL, di 7h - Sibestação Montes Das - Rasa Sebosrião Ramos Guimarder,5, Vida iauri- 

óleo Claro/hhS. Dia 22/20/20, às 17H50, 5 O tortas Class 2 - Avtrida Bs do 
Albuguerque, ADDO — fparro 'viage do Lago E Moses Claros, Dis IJ L12001, ds 17 — Lina 

id etóirica de Três Marias — Avecáda das Castaróeciras, DO — Bairco Ceseg — Três Maras/hh6. Dia 

33/ULfPna, ds 7h - Rea Câsdido do Olhaira, 33 Centro - Curvlo/A8G. Dia 23/01/2021, 4% Lth- Ros 

dos Flhinidrios, 137 Bairro São lodo Batstá- PirapocaMo. Dia 24/LYNDA, às mM - Arirdda Clrego 

Esiniro Laio, 17 Centro — iaresdeia/MG. 
REGhOMAL MAAMTEOUESRA: Dia EB/L1/2O2L, ds LDh, But — Riosd. BR 265, mino Licima de Mei 

Finga. Cio 18/11/2004, & 17h, São logo Doi Ra MG — Rua Compsdador Costa no ZE Centro. 

Dia 19/L0/DOZÃ, às I7k « Comesslhoiro Lafateto = MAG Ay Prod. Manel Martina, Musds Centro. 
Ea DIO de 17h - Batbicero — do. Govnmador Bias Fortes, MI2ED Bairro Pontihão. Dia 

F3/L DOI, às ITR, - Fono Nova - MG — Rua Prof. Campatna, 034 Bairro Palembiras. 

REGIONAL VALE DO AÇD: Dia 18/3 2/2021, dr 7h30 — Eua Tepirambás, 355 - Eabro ligam = parir 

REM. Ma LS/T/DORL às 16h30 — Usina Hidredbivica ce Salto Garda — Rodovia RG 232 — Coorde- 

Sado 15 115454, 47 712545, Bradnas, ME. Da L9f21/2000, ds LbhZO - Bia MantuE Caldeira, fo: 

Bairro Expado — Guasbies/MG. Dio 2/2071, da 7h30 - Avanida Indo Vabentem Pascoal, TS, 

Coraro - Ipatinga/iao. Cia 3/10/2071, ds LLha0 — Avonida ady Morgh, 195 - Carangola, MAG. Dia 

2/1 DOZI, às 17h5D - Rua Coroas] Antonto dia Silva, GRI, Combro - Caratinga ME. Dia ML 
at LLNSO - Rua Topádia, 45 — Bakro Arado - tabir/Mão Cia JM/LL ZOO, de LrhaO Aranida Wdgon 

Abaronga, EO - Barro Bemonto — Lodo Mecenduvado ka. 

Licitação: 1812021 
Processo SiAD: GEIRIE! 
Modalidade: Pregão Eletrônico 
Objeto: Germiçõs de m 
preventiva e preditna e, everiualmente, 

Número do Processo: 23M 2 /D027-2021-01. Objeto, Adequação de misiatações de combals à incêndio & pânico do Campus 

Avançado Três Corações do IFEULDEMINAS, eis edital e aneaos. Edital: np Vo dia irado 

lpasia zipada) no site do IFEULDEMINAS- Es dE psartal 

comprás-e-leitáções 250-mde, du no endereção Avenida Nroerilã Sinos; 

enconiram-sa no edital 2 anexos. 

Marco Antonio de Melo Azevodo 

Presidente da Comissão Pormanente do Licitação [RDC) 

' TA, 

Pouso flegre-MG Entrega das Propostas. a pari de irMiozi até as DOM h do da DAMZRD2, mo site 
tosca co inprasdeLgor dx Sessão Pública às 09:00 h do dia 08 22021. Visãa bêonica facultativa. Dema infirmações 

tácrrieas cónido no Temo de 
Rederência é demais anexos, partes 

inisgrardes é mssparáveis do Edital. 

Data de inião da sessão do pregão: 
20.11.2021. 
Héra de inicia da sessão do pregão: 
14h00min. 
Dispusições Gerais. Os inbaressados 
poderão Bases cdovntoso do edital no 
Sítio mine Compras mp. gor br. 

peer Nori rim recem 

PREFEITURA MENIUIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA ME 
Licitmção ns? 
PE NCIA! 

Aviso de Licilação 

Diria público que realrssrá Procesão Liciiasário nº ORLA = PP RE USADO. 
tendo corno Obpeto CONTRATAO AQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | 
LOCAÇÃO DE FALUO, SOM, ILU MISAÇÃO É TENDAS DESTINADOS 
ADS EVENTOS “PRAÇA DE NATAL” INTITULADA “PRAÇA DA) 
ESPERANÇAS E “REVEILLON 20227, A SEREM REALIZADOS | 
PELO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DA PRATAÍMG. CONFORME 
TERMO REFERÊNCIA ANEXO E DESTE EDITAL que será realizado | 
tios dada de DI ZO, às 00h, no Setor de Licitações desta Prefeitura. 
fencabendo te Centro de Comvivétcias situado à Av. Capão João da hista, nº 
bit, Centro, Cachoctra da Prata. Informações pelo e-mail, Nertacanis 
vachociradapratame govbr, vu pelo sie: cachos cadaprata mg gov br 

Pira E esarecanddo E rrticor Frorberem 

MINFSTERIO 
ED A 
rem 

ERPFTEHE FRRFESA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico: 034/2021 - UASG 158161 

Objeto: O objeto da presente lotação & o Registro de Preços para svorbual 

equação de maierial de consumo e equipamérios pára atender a demanda dos 

Inberatórios didáticos do insttuio de Engenharias integradas da Liniversidade 

Federal de Hapibã - Câmpus lbabira, conforme condições. quantidades à 

Exigências estabelecidas rm edfial E seus inaxia. 

Entrega das propostas: à paris de HEMIROD = às 0Bh. 

Data dá sessão: 26H 12021 às 08h 

Local Portal de Compras do Governo Federal = reicomorasgorErueresds quebre 

h Tk 

ES BRASIL 
- EPLETE FERENAL 

CAIXA MIMISTERIO DA 
ECONOMIA 

AVISO DE VENDA 

Leilão Público nº HBO LSD 4-M 
A CARA ECONÔMICA FEDERAL - CAMA, po meio da CERAT- CM Pabienário & Boro de Tascodos. 
toma gúbfico aos irinmrssados gos bord pela maior olazo & por rm do proposina, tojes dado ém 
peranãa de corirafos do Pornos podendo comer, arm congurdo cu iantaciarrennia, j ae rabini 
rios, hosres De Curto dcreda Dbúenoa, miados a corais da Panfor na(s Papos 
Ara a CO 3EJC Cl 1 E ta a (La, ardido a Crie pasar rua, CT pi 
dormido Csposiçias cr gire ond a er ic torci, nsicrd à 
e epi terrier a DEM, am Perário bancário, mens, a puicgira da CALMA 

À slção das imagaria dos idos Dome noi| cists) 
DArIEROE À ni ida, O dardos 
ds são nlvizdas anatomia pcadesados dm qualquer agraria da 

] x & de adgaão Do mirmdado da 

Leda card ofnoada no dia OTAN am prensiro Chermada, & no(s) das) CADA, para as dp 
Dão cmi Coro dos deviigadio O Esfad do Lol o na página da CADA re irásirar, 

binayiedanas caia gos crção Aesadiados São Podih, 12 de sovantiro da EA 

A COMISSÃO 

no orndeenço 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA — ICISMEP 

O consórcio público INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA — ICISMEP comunica 
a realização do Pregão Eletrônico nº 20/2021, Processo Licitalósio nº 

[ 136/2021, confórma Leis Federais nº 10.520/2002 e B.666/1993, sob 
o regime da menor preço total por fem. Abertura das propostas: às 
gh do dia 211/2021, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de 
diagnóstco por imagem, incluindo à instalação, com os devidos laudos 
de calibração, além do fornecimento de materiais para o funcionamento 
específico das leendlogias. conforme condições e especiicações 
evidenciadas no termo de referência. Edial disponivel em mam. 
ligiacoes-e com.br do Banco do Brasil, mam icismep.ma.gov.br, e no 
setor da Licitações, Rua Orquideas, nº 428, Bairro Flor de Minas, São 
Joaquim de Bicasy/MG, no horário de 10h às 18h, mediante prévio 
recolhimento dos emolumentos, Mais informações: [31) 95483,1005, A 
pregosira, em 16/2021. 



ESTA COLUNA, PUBLICADA ÀS QUARTAS-FEIRAS, É 

GUSTAVO NOLASCO 

AY DA ARQUIBANCADA . 

"NOvVvEMEBBRAO DE 

Cruzeiro e Fábio, os dols gigantes de Minas Gerais 
Depois do Cruzeiro Esporte Clube, Fábio &a 

figura em atividade com mais conquistas en- 
tre os jogadores é clubes de Minas Gerais. Em 
2022, salvo algum contratempo fisico, ele atin- 
girá a marca de LIDO jogos com o manto sagra- 
do, confirmando assim o fato já consolidado 
de ser o atleta que mais vestiu a camisa de um 
mesmo clube na história do esporte mineiro 
inão só do Cruzeiro). 

Fabio possuí mais conquistas da Copa do Brasil 
e do risileirão do que todos os demais clubes de 
Minas Gerais — reunidos. Mas não são só titulos. 

A Muralha Azul é o poleiro com mais defesa em 
disputa por cobranças de penaltis entre todos os 
outros milhares de arqueiros do futebol mineiro. 
Mas não são só decisões. 

O melhor goleiro do Brasil é também o mais 
premiado pela mídia esportiva mineira, mesmo 
ela sendo dominada, na sua matoria, por mem- 
bros da elite econômica de Belo Horizonte, sabi- 
damente, torcedores dos clubes nascidos da oli- 

El ' E ahj de E Calala ' = a ria am Da 

gnces Temotos, . 

RISCO DE CAIR PARA A SÉRIE C* 

dry b E x e a id ” º afaladi E Aja Ea R Pa Ri 

Reta final reserva momentos de tensão para 

garquia, leia-se América e Atlético de Lourdes. 
Nas não são só prêmios. 

Titulos, decisões e reconhecimentos são só par- 
te do conjunto da obra de um goleiro prestes a 
completar LODO jogos pelo maior clube de Minas 
Gerais. Quando é feita uma reflexão sobre esse le- 
gado, é possivel entender a idolatria de toda uma 
geração por Fábio. E revelado o ódio destilado con- 
tra ele por quem o viu — sozinho — superar (sem 
nunca desmerecer ou diminuir; a história de ou- 
tros clubes mineiros E possivel entender como ele 
conquistou o respeito mesmo de quem torce por 
outros times brasileiros. É possivel entender co- 
mo Fábio tem também um lugar no coração dos 
cruzeirenses que ainda preferem Raul, Dida ou 
Geraldo [como o arqueiro de todos os tempos do 
Cruzeiro/Palestra 

Nos últimos três anos, Fábio esteve tanto no elen- 
codo desastre de 2019, provocado por uma organiza- 
ção criminosa, quanto no remendo de farrapos, bur- 
nices e vaidades que significou os elencos de 2020 e 

po 

ruzeiro precis 

Chonce de quedo 

Brasil - R5 23 Rebonxado 

Confianta 3E 75% 
Wilória go 14,5% 

Landia Eu 15,8 

Rernó E di 4% 

Brusque at Xk 

Ponte Preta aa Eri 

iba Miva - DO ds 52% 
Operário EE 0,008% 
Cruzeiro as O DOR 

“Dados do Departamento de Matemático da UFMG 

DO! 

2021, Não seria nada nobre entrar no mérito sobre a 
sua parcela de culpa nesses episódios exatamente no 
momento onde se buscar exaltá-lo Por respeito, me 
guardarei o direito de não entrar neste “porem”. 

Mas vou quebrar uma regra imposta por mim a 
mim mesmo. Não sou muito afeito à corneta para 
escalar times ou mesmo pedir -como torcedor de 
arquibancada que sou — a contratação do jogador 
A ou E Porem, como se aproxima o fim da (vexa- 
tória) temporada de 2021, vou me permitir tergi- 
versar, pois se festa teremos para a Muralha Azul 
dos LOM jogos, que ele terha ao menos “convida- 
dos" dignas do feito a se comemorar. 

Quem deve estar noelenco de 2022 que irá con- 
duzir Fabião ao seu milésimo jogo como manto sa- 
grado e também erp rã a tarefa de levar o Cru- 
zeiro de volta à Série A 

Começo o papel de cometeiro exatamente pe- 
las traves. É fundamental pensar e preparar um 
substituto para Fábio. Sem desmerecer seus atuais 
reservas, claramente, não estão à altura do desafio 

al És E PA Vs PAi “ds PIA 

ROS pPOrU zeroi sua po 

As duas rodadas finais prome- 
tem muita emoção na luta con- 
tra o rebaixamento na Serie B do 
Campeonato Brasileiro. Ao todo, 
nove clubes tem chance mate- 
matica de cair para a Segunda Di- 
visão, Os mais ameaçados são 

Confiança, Vitória, Londrina, Re- 
mo e Brusque. Em um grupo in- 
termediario estão Ponte Preta e 
Vila Nova. Operário e Cruzeiro te- 
cham essa lista porque ainda não 
se livraram, matematicamente, 
da possibilidade de descenso 
mas têm chances remotas de cair 
—a da Raposa seria de 002%, se- 
gundoo Departamento de Mate- 
mática da UFMG 

O time do técnico Vanderlei 
Luxemburgo estã no 11º lugar, 
com 46 pontos. O Londrina abre 
o 2-4, com 41 Para o rebaixa- 
mento celeste ocorrer, é preciso 
uma combinação improvável de 
resultados Mas, para afastar 
qualquer possibilidade de que- 
da, o Cruzeiro necessita de mais 
dois pontos. De acordo com a 
UEMG, o time que chegar a 48 

ar do rebaixamento pes que tentam escap 
| CCI 

SS 10 

ASSINADA FOR UM TORCEDOR CROETEIRENSE E REFLETE EXCLUSIVAMENTE-S OPINIÃO DO AUTOR 

pigantesco que sera substituir um idolo; Tecnica- 
mente e principalmente, psicologicamente 

É bom lembrar da saida de Dida ao final de 1998. 
O Cruzeiro passou a temporada de 1999 patinando 
entre a promessa Rodrigo Posso e Maizeria Andre, 

que se tomaria titular absoluto, ainda passou um 
bom periodo entre altos e haixos, ate se firmar na 
temporada de 2000, 

Ou seja, trazer um novo e experiente goteiro já 
para o início da próxima temporada precisa estar 
nos planos: Assim como tambem colocar Fim aos 
tempos de uma zaga composta por cabeças de ha- 
gre, como os zagueiros do elenco atual A bola não 
pode chegar toda a hora pronta para um atacante 
adversário finalizar de dentro da área, à espera de 
defesas inacreditáveis de Fábio. 

Laterais, meto-campistas e atacantes dispostos 
a colocar o Cruzeiro de volta ao futebol mortifero 
como era o de Luxemburgo em 208, que decidia 
as partidas já no primeiro tempo Ou o de passes 
rápidos e verticais, como o de 2013 e 2014. É isso 
que Fábio merece para quando atingir a marca dos 
LODO jogos. Afinal de contas, depois do Cruzeiro, 
nenhuma instituição em atividade no futebol fez 
mais por Minas Gerais. 

al 

ÀS AVESSAS 
BRUNO HADDADOCRLTERO 

Rotoel Sobis já onundou o aposentadoria, mos treinou ontem na 

Toco e pode fazer suo despedido contra o Núutico, no último rododo 

esse val.com.br e descubra o nosso mundo! 

pontos não tem risco de entrar 
na zona da degola 

Na quinta-feira às 21h, a Rapo- 
sa enfrenta o Sampaio Correa, no 
Castelão-MA. No dia 28 jdomin- 
go), às 16h, a equipe celeste rece- 
be o Náutico, em Belo Horizonte. 

Luxemburgo segue a conta de 
matemáticos que consideram os 
46 pontos como certeza de per 
manência na Série Be até já falou 

D que espera do nivel de compe- 
titividade na próxima tempora- 
da:”Fico feliz, porque mantive- 
mos o time na Segunda Divisão 
do Campeonato Brasileiro E ano 
que ver vai ser um Campeona- 
to Brasileiro totalmente diferen- 
te, vai ser um campeonato de Se- 
gunda Divisão como se fosse 
uma Primeira Divisão . 

No proximoano o Cruzeiro te- 
rãa companhia do Vasco go Grê- 
mio estã bem ameaçado de re- 
baixamento na Série À — e o vice- 
lanterna. 0 São Paulo também vi- 
ve situação delicada, a dois porn- 
tos da zona de descenso na elite 

“Vocês vão ver o que eu estou 
falando, vocês vão ver quantos 
clubes estarão aí disputando essa 
vaga Com clubes que ja estive- 
ram na Primeira Divisão, e vai ser 
uma Segunda Divisão muito 
complicada, muito dificil, alerta 
o treinador da Raposa 

Apenas um clube da Série B já 
esta matematicamente rehaixa- 
do: o Brasil de Pelotas, com 23 
pontos, O Confiança, com 36, esta 
muito perto de confirmar a se- 

gunda vaga na Serie C doano que 
ver. A disputa está (ão acirrada 
que ires pontos separam o Vitó- 
ria na 18º colocação, com 40 pon- 
tos, da Ponte Preta, 142, com 43 

LESÃO O Cruzeiro se reapresen- 
tou ontem, na Toca da Raposa Il 
iniciando a preparação para o jo- 
go contra o Sampaio Correa. O 
atacante Rafael Sobis, que já 
anunciou a aposentadoria, sina- 
lizou positivamente para a possi- 
bilidade de disputar mais uma 
partida com a camisa celeste e foi 
para o campo treinar O jogo con- 
tra o Náutico, em BH, pode ser 
marcado como o da despedida 

O Cruzeiro terã o retorno de 
Adriano, livre de. suspensão, 

diante da equipe maranhense, 
Mas a lista de desfalques au- 
mentou, com as lesões de Keke e 
Vitor Legque, detectadas ontem, 
alem das suspensões de Welling- 
tonNem e Marcinho. 

Vitor Leque, que vinha sendo 
titular, sofreu uma entorse no 
tornozelo direito no primeiro 
tempo do duelo com o Vitória, 
domingo Exames de imagem 
mostraram um estiramento no 
ligamento do tornozelo, sem in- 
dicação cirúrgica Pode enfrentar 
o Náutico Keke, por sua vez, sor 
frei um edema ósseo no pe direi- 
to o mesmo em que ele foi sub- 
metido a cirúrgia em julho, 
quando foi contratado, e não 
atua mais neste ano. 

«Campeonato Mineiro com final única 
Em reunido do Conselho Técres de Campeonato Mmeiro de 2022, andem, feou 

definido, em volocõo, que à próximo edição do Estodio! lero final em fogo mca, o 

ser disputado em 3 de did, Crusevo é Amento foram fonoráves à nonidinde, 

enquanto 0 AbBbeo votou coniro. Os clubes do intenor de Mine: Deomponharam o 

sugestõo do Federação Mineiro de Futebol poro o prai dneos. O compeonato lerá 
inbid em 26 de jorra. ds semilinars serão arm 20 27 de março. fo toda 

Mineiro de 2022 ferd 35 dotes. O drbiiro de video [Mar] send implantado apenas 

paro sermlinos e decisão. Mem dos três grandes do copia, disputado o 

competição Tomberse Montes) LAT (Potos de Minca), Pouso Megre (Pouso 

degrel, Coldense (Poços de Caldos), AlMeno (São lodo del-Rei); Uberiincio 

[Ubertincio), Potracnente (Potrodiris), vio Novo Nova Lira) e Democata 
[Governador benadores). Os dae dilivrnos conseguiram o dceseo no Maduro dl deste 

mma Boo Ejporte e Lmnbro foram teboniados no Mineiro 2021. 
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Faltou gol, sobrou tensão 
Rocen Dias 

Um clássico sul-americano 
com caldeirão da torcida, belas 
jogadas e alguns lances violentos, 
como costuma ser na rivalidade 
de Brasil e Argentina. No duelo 
pelas Eliminatórias Sul-America- 
nas-em-Sar Juan, faltou o gol, 
frustrando os cerca de 25 mil tor- 
cedores que se espremeram nas 
arquibancadas do acanhado esta- 
dio. Pelas circunstâncias,o Da O 
pode ser considerado positivo 
para o time brasileiro, que entrou 
em campo já garantido na Copa 
do Mundo do Catar e teve boa 
atuação mesmo sem jogadores 

importantes como o volante 
Casemiro e o atacante Neymar 

Para a Argentina, o resultado, 
combinado com a rodada, signi- 
ficou a vaga no Mundial A clas- 
sificação levou a uma grande 
festa dos jogadores no vestiário 
do Bicentenario. Foi o 27º jogode 
invencibilidade da seleção, o que 
comprova à evolução sob o co- 
mando de Lionel Scaloni. A últi- 
ma derrota foi justamente para 
o Brasil, em junho de 2019, no 

Mineirão, pelas quartas de final 
da Copa América 

sem contar com Neymar, ve- 
tado por desconforto muscular, o 
Brasil se mostrou valente em 
meio a um clima hostil durante à 
partida Soube controlar onervo- 
sismo e neutralizar hem os ar- 
gentinos. sobretudo o craque 
Messi— que só finalizou uma vez 
no gol de Alisson, no fimdo con- 
fronto. Alem da dupla de zaga, 
formada par Marquinhos e Eder 
Militão, os volantes Fabinho e 
Fred foram o ponto de equilibrio 
da equipe de Tite 

Fred lamentou que os brasiler- 
ros não tenham convertido as 
poucas chancescriadas durante a 
parbida: Tivemos muito hem em 
todos os jogos, já estamos classifr- 
ados para a Copa A solidez de- 
lensiva é importante para che- 
garmos à frente e fazermos pols. 
Hoje (ontem) não fizermos, mas 
criamos oportunidades. Falha- 
mos no terço final” 

sob o comando de Tite, foi a 
primeira vez que a Seleção em- 
patou com a Argentina: o trei- 
nador havia vencido três con- 
frontos e perdido três nos due- 
los com o arquirrival. 

O lance mais polêmico do jo- 
go Dcorreu no primeiro tempo, 
quando Raphinha levou uma co- 
tovelada do ex-atleticano Ota- 
mendi numa disputa de bola. O 
árbitro uruguaio Andres Cunha 
nada assinalou, nem consultou o 
arbitro de video Esteban Ostojich 
para aplicar o cartão vermelho ao 

reze s 
Com aconclusão da última data 

Fifa de 2021, 13 seleções já assepu- 
raram a vaga par a Copa do Mun- 
do do Catar. Brasil e Arpentina 
foram as únicas de fora do conti- 
nente europeu a se classificar em 
campo Os anfitriões também es- 
tão garantidos e vão disputar pela 
primeira vez um Mundial 

Na Europa, a primeira seleção 
a confirmar participação ioi à 
Alemanha Err outubro, aeguipe 
dirigida por Hans-Dieter Flick — 
substituto de Joachim Low, cam- 
peão mundial no Brasil — assegu- 
rou o primeiro lugar do Grupo | 
depois de desempenho impeca- 
vel. nove vitórias e uma derrota 
em 10 partidas. Desde 1954, 
quando conquistaram seu pri- 
meiro título, os alemães partici- 
param de todos os Mundiais 

Atual campeã, a França carimo- 
bou o passaporte para a Copa ao 
golearo Cazaquistão por 820, sá- 
bado, no Parque dos Principes, 
com quatro gols de Mhappé Os 
franceses ficaram com a primeira 
colocação do Grupo D mesmo 
após começarem com tropeços 
em casa diante da Ucrânia e Bós- 
nia (ambos por 1a 1) 

ÃO vencer a Suécia por La O, 
diante da torcida, no fim de se- 

defensor Raphinha ficou em 
campo mesmo sangrando e pre- 
cisou levar cinco pontos no lábio 
durante o intervalo 

Tite exaltou o alto nivel técni- 
co do duelo e criticou muito a ar- 
bitragem pela negligência ao não 
punir a cotovelada de Otamendi: 
“Foi um grande jogo, com tradi- 
cão e qualidade técnica O jogo 
teve recursos técnicos exiraordi- 
nários, um gramado impecável 
jogamos de igual para igual Mas 
é impossivel não ver a cotovela- 
da do Otamendi no Raphinha. 
Um jogo comessa arbitragem de 
alta qualidade não pode deixar 
de marcar a cotovelada. É incon- 
cebivel Mudaria o resultado do 
jogo? Não sei. 

à impressão que ficou é que, 
se tivesse caprichado mais, O 
Brasil poderia ter saido com os 
três pontos de San juan Vini- 
cius Junior desperdiçou pelo 
menos duas grandes chances, 
uma em cada tempo. Matheus 
Cunha, que pela primeira vez 

ganhou chance como titular nia 
seleção principal, quase marcou 
num chute do meio-campo, 
aproveitando que o goleiro Emi- 
liano Martinez estava adianta- 
do Na segunda etapa, Fred acer- 
tou o travessão da Argentina ao 
arriscar de fora da área 

PLANEJAMENTO O Brasil só vol- 
taa campo em 27 de janeiro, con- 
trao Equador, em Quito. Em se- 
guida, o Mineirão será palco do 
duelo com o Paraguai em 1º de 
fevereiro. Tite seguirá com o pla- 
nejamento de observar os joga- 
dores para formar O grupo que 

AMBRES LARRINEREMDER 

disputará a Copa do Mundo. Di- 
ferentemente de agora, ele deve 
voltar a convocar os jogadores 
queatuam no Brasil-os volantes 
Allan (Atlético/e Renato Augusto 
(Corinthians) e o armador Ra- 

phael Veiga (Palmeiras) estão no 
radar da comissão técnica 

O Hruguo! ficou mos disfonte de disputora Copo de Mundo do Cotar após ser goleado pelo 

Baliwo por 3 0 0, no olitude de 3,6 mil metros de lo Poz. Os gols dos bolivianos foram de Juan 

Arce (2) e do cruzeirense Morcelo Moreno, que chegou 05 núve gols e lidera o artilharia dos 

Eliminotórios Sul-Americanos. À Bolivia segue com chonces de voltar à Copa, aporecendo em 

oitavo lugar, com 15 pontos — 05 uruguaios estão em sétimo, com 15. do o Equodor-subiu pot o 

terceiro lugor, com 23 pontos, vo surpreender o Chile por 2 0 O, em Santiago, gois do lateral 

Estupindn e do atoconte Coicedo. Os chilenos coiram poro o sexto colocação. Por suo vez, o Pery 

avançou pora o quinto lugor e hoje disoutonio o repescagem com o triunfo sobre o lonterno 

Venezuelo, por? À, foro de cosa, gok De lopodula e Cuevo, contro um Mochis — o golero 

Colese defendeu um pênoit cobrado peito próprio Moch's. E o Cotâmbio focou no empote sem 

gois com o Poroguoi, em Barronquilio, e aporece em quorto lugar (17). Ds poroguaios caíram 

pora o penditimo posição. 

EO TAVA / REP 

Depoy fez o segundo gol da vitória da Holanda sobre a Noruega, que garontiu o volta do Laranjo Mecânico 00 Mundiol depois de oito anos 

nana, a Espanha terminou em 
primeiro no Grupo B e ambém 
está na Copa Por sua vez, Suiça, 
Dinamarca, Bélgica (terceira coto- 
cada na Copa da Rússia) e Croácia 
ja haviam conquistado a vaga na 
Copa do Mundo 

Tetracampea mundial e cam- 
peã da Eurocopa, a Itália viverá 
novo drama nas eliminatórias ao 
ter de encarar a repescagem. À 
Azurra só ficou no empate sem 
gol com a Irlanda do Norte, fora 
de casa, e aguarda adversário, que 

será definido em sorteio Portu- 
gal também decidira a sorte no 
ano que vem, após ficar em se- 
gundo lugar no Grupo A, sendo 
superado pela Sérvia 

à Hotanda comemorou ontem 
a presença na proxima Copa, Em 

casa, a Laranja Mecanica bateu a 

Noruega porZa 0 gok de Rergwi- 
jne Depay, e eliminou o adyersã- 
rio Lideres do Grupo G, os holar- 
deses voltam ao Murwlial depois 
de oito anos. À Turquia. que bateu 
Montenegro por 2 a 1 fora de ca- 

99 
Mi tita, técnico do selesdo Brosdeiro 

Eder Mibiio a Áles 

Samira; Fabinho, 
Fred e Lucas Paquetã 

(Gerson 3a da 2%); 
Renbinha (Mainay 23 
do 2º), Mathees 

Cunha [Exbriei jesus 

dida je 
Wipicios Munior 

4h do 2 o De Pal, 
Massi, Lagtara 

Mariinaz (Joaquin 
Cperaa, intarvato) E Bh 

Mara (hliaa Araras 
ta) 

Ea. 
Line Scania 

fan loan) 
roeris Amdres 

Exnira (DE) 
MESITATES. Richard 

Trinidad a Nicolas 

Taran (RU) 
FEI. Estabam Dstojpcá 
JURA 

Leia Chila fel 

eleções já carimbaram o passaporte 
sa, tomou a segunda posição da 
Noruega e vai disputar a repesca- 
gem no ano que vem 

INDEFINIDOS Na Africa, LO sele- 
cões passaram para a terceira e úl- 
tima fase das eliminatórias, que 
vai definir as cinco vagas do com- 
tinente para o Mundial As surpre- 
sas foram as eliminações de Ca- 
marões e África do Sul, que costu- 
mam ser assiduas nacompetição. 

Por sua vez, a Ásia não defi- 
niu seus quatro representarites 
diretos na Copa. Irã e Coreia do 
Sul podem carimbar o passa- 
porte no Grupo À se vencerem 
SEUS COMpromissos Era marçõ: 
os iranianos pegam o Iraque, 
em casa, enquanto os coreanos 
visitam o Libano. No Grupo BR, 
Aráhia Saudita e Japão lideram, 
com lhe 12 pontos, respectiva- 
mente, a quatro rodadas do fim 
da competição. 

A Copa do Mundo estã previs- 
ta para começar em 21 de no- 
vembro do ano-que vem, com a 
final marcada para 18 de dezem- 
bro. Pela primeira vez na história, 
a competição será disputada fora 
dos meses de junho e julho, devi- 
do à alta temperatura no verão 
no Catar 
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Galo vence Ati 

Departamento 

Rocen Dias 

tonga espera de 50 
anos pelo bicam- 
peonato brasileiro 
estã cada vêz mais 
perto do fim para 
os tormedores do 

atletico: Em campo, o time dirigi 
do por Cuca mostra força e vai 
passando pelos adversários com 
maestria. Ontem, foi a vez de os 
reservas do Athletico-PR sentirem 
o peso de enfrentar os lideres e 
virtuais campeões do Brasileiro. 
Com gol do argentino Zaracho no 
fim do primeiro tempo, o Galo 
venceu por 1a 0, na Arena da Bai- 
xada, e estã a duas vitórias — de 
acordo com as contas de Cuca e do 
grupo-de confirmar a conquista. 

segundo o Departamento de 
Matemática da UFMG, o alvinegro 
chepoua 989%. de praga 
evantar a taçã Foia 229 vitória da 
equipe no Brasileiro, estahelecen- 
do recorde do clube-na era dos por- 
tos comidos, e o oitavo triunfo fora 
de casa. O Atlético se reabilita de- 
pois-de perder seus ultimos com- 
promissos em domínios adversa- 
rios— para Atletico-"GOe Flamengo. 
Mesmo com esses tropeços, o Galo 
é dono da melhor campanha co 
mo visitante na competição, com 
58,3% de aproveitamento. 

O dueto em Curitiba foi uma 
prévia da decisão da Copa do Bra- 
sil, que os times farão em dezem- 
bro No gramado, o confronto foi 
tenso e muito disputado, com lar- 
ces rispidos e trocas de empur- 
rões. Clima hostil também nas ar- 
quihancadas, com tentativas de 
brigas entre torcedores dos clubes. 
A Polícia Militar e os seguranças 
do estádio precisaram intervir pa- 
ra que o tumulto não tomasse 
proporções maiores 

Um dos destaques do Galo em 
Curitiha, o atacante Keno valori- 
zou cespirito da equipe diantedo 
Furação, que atuou com time re- 

serva já pensando na decisão de 
sabado da Copa Sul-Americana, 
contra o Bragantino: “Indepen- 
dentemente de quem ia jogar no 
Athletico-PR, o jogo seria dificil, 
Nosso objetivo era a vitória. Te- 

mos de ter os pes no chão O Brasi- 
teiro é dificil e precisamos respei- 
tar nossos adversários. Estamos 
indo jogo a jogo, mostrando que 
queremos ser vencedores. O gru- 
po todo esta de parabéns” 

en rilda na Arer 
e Matemática da UFMG aponta que Atléti ico tem 99% 

Cuca afirmou que os atletas 
estão administrando bem iodo 
o clima de ansiedade vivido 
diante da possibilidade cada vez 
mais real de conquista: "Depois 
que perdemos para o Flamengo, 
no Maracanã, vencemos quatro 
seguidas, Grêmio, América, Co- 
rinthians e Athletico-PR. São jo- 
gos muito complicados, cada 
um com a sua dificuldade A 
gente vive dentro dessa ansieda- 
de que toma conta de todo 
mundo do torcedor, dos jogado- 
res; da diretoria e comissão téc- 
nica Mas estamos administran- 

do bem. Confesso que não é fã- 
cil Em meio à pressão, a gente 
pega um corpo maior para bus- 
car o sonhado titulo”, 

O treinador entende que o ti- 
me tem muito a evoluir dentro 
das partidas: “O Atlético tem 
uma equipe muito madura, ex- 
periente Às vezes, você não con- 
segue encaixar o jogo nos pri- 
meiros minutos, por mais que 
tente. Foi assim contra Corin- 

Coelho mir 
Praticamente assegurado na 

elite nacional em 2022, o Améri- 
ca quer ir além e fazer história no 
Campeonato Brasileiro. No con- 
fronto de hoje com o Atlético-GO, 
às 19h, no Independência, pela 
3% rodada, à equipe começará à 
busca pela vaga emsua primeira 
competição internacional Atual- 
mente na faixa de classificação à 
Copa Sul-Americana, o Coelho 
precisa atingir, pelo menos, 52 
pontos — patamar minimo para 
se garantir no torneio. 

O duelo desta noite é uma 
boa oportunidade para que o ti- 
me mineiro melhore seu apro- 
veitamento em casa, que é 
4.17%, com sete vitórias, cinco 
empates e quairo derrotas. À 
boa impressão deixada no 

triunfo sobre o Grêmio por 3 à 
|, no Horto, na rodada passada, 
incendiou ainda mais à torcida, 
que desde a última temporada 
tem visto o clube mudar de sta- 
tus no cenário nacional 

“Estamos felizes por tudo o 
que construimos até aqui e pre- 
cisamos valorizar O que vem 
acontecendo. Mas é preciso ter 
um pouco de calma e continuar 
fazendo bors jogos para buscar 
esta classificação. Podemos sem- 
pre pensar em coisas maiores 
neste campeonato”, avalia o ata- 
cante Ademir, artilheiro alviver- 
de na competição, com nove gols, 

Fara o jogador, o grupo preci- 
sa manter a humildade para 
buscar os objetivos: "Não pode- 
mos ter soberba e salto alto, co- 

ED DOF PM 

CONSELHO DELIBERATIVO 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 

ELNTAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Deliboralvo do Chute Allgbeo Ainairo, nó uso das 
atribuições que lhe confere o arilgo d6 [quarenta e seisfe nos fermos do artigo 

&r lquarenta é sete item 1, 5 3º do Estatuto, convoca às Senhores 
Conselheiros Crande-Benemários. Benemérios. Matos e Elaitos. para a 

Rissmido Ordinária qui bord hogar no Edificio Seda do Clube, na du Oleg 
Maclal, nº 1516, às 18h (dezoito horas! em primeira convocação, com a 

presença de 23 (dor terçõe | do eemero lot de Comsolhairos, Gu ds 15% 

(dazenoya horas), em segunda convocação, com qualquer quórum, no dia 2% 

Inte e nove) de novembro de 2021 [dois mal & vinte e um), segunda-feira, para 
tratar da seguinte ordem do dia 

i-=Apresentação do Instituto Galo. 

ja da Baixada a 1 
a 

fica bem 

era em lance di top bolençou o rede e se 

tornou o vice-artilheiro da equipe no temporada, com 11 gols 

a América 
mo se diz na gíria do futebol É 
preciso muita cautela Teremos 
ur jogo muito dificil O Atleti- 
co-G0 é uma grande equipe 
também, que luta por seus obje- 
tivos, agora com um novo trei- 
nador, o Marcelo Cabo”. 

DESGASTE Sem problemas de le- 
são ou suspensão. o técnico Mar- 
quinhos Santos poderá escalar 
orça máxima diante do Dragão: 
Mas ele pode mesmo poupar um 
ou outro titular mais despastado, 
tendo em vista a sequencia de jo- 
gos com alta exigência fisica. O 
comandante se reuniu com toda 
a comissão técnica pará esboçar 
a melhor equipe para jogar hoje 

Na sexta-feira, o treinador 
completará um mês no coman- 

ERES 1h 
ÁESitio Lesadro Pedro doa (85) 
MEET. Jorge Edeardo Bernardi e lrcá 

do do Coelho. Substituto de Vag- 
ner Mancini, que aceitou pro- 
posta do Grêmio, ele faz avalia- 
cão positiva do trabalho e elogia 
atuação da cúpula do clube: "E 
um trabalho diário que todos 
têm feito no clube Independen- 
temente de quem estiver no co- 
mando, o América téria a com- 
petencia para permanecer jna 
Série A), por causa do envolvi- 
mento de toda a diretoria Tem 
sido um mês de muito trabalho, 
dedicação e empenho Temos es- 
tudado muito os adversários pa- 
ra oferecer ao torcedor os me- 
lhores resultados buscando algo 
a mais". (RD) 

CLASSIFICAÇÃO - 

Es SÃO pf PALILO 

16. BAHIA 

t JUVENTUDE 

FORES: PEDRO SOCA RETO 

thians, Grêmio e América Mas 
temos estarem cima, marcar sob 
pressão, tentar ser uma equipe 
que roube às bolas de ataque” 

JOGADA INDIVIVUAL O jogo foi 
muito truncado nos primeiros 
minutos. O Atletico não conse- 
guia se desvencilhar da marcação 

Furação. Foi preciso que Keno 
fizesse grande jogada individual e 
tabelasse com Hulk para cruzar nã 
medida para Zaracho marcar gol 
da vitória Foia LP vez que o ar- 
gentino balançou a rede na tem- 

perto do bicampeonato bi brasileiro. 
de chance de ser campeão 

Alvinegro teve dificuldade poro 

articular as jogados de ataque, 

mos mostrou concentração e 

maturidade para buscor o triunfo 

Costa (Mathan di da 
2º), Hd (Edeando 

Sasha di do 2) E 
Nemo CGormera 33 de 

[Eissob 71 o to 
Pedro Rocha (Aômuls 

Bins (R5] 

Emis MEAN 
ESTO Arena Ea 

Estuda 
DA. Raracho dd dg dt 
En inia 
Pereira Sampaio (Fi 

| CAT. Ji 
ainnéda Mascimaris 

fHirtar e Deaiel 
Reerigua da Siha (DF) 

Do Basie hinhre 

lharia do Galo, atras apenas de 
Hulk (27 gols). 
Dalvinegro teve outras oportu- 

nidades, solretudo no Segundo 
tempo, mas o placar não sofreu 
mudança Hulk aínda marcou be- 
ko pol de cobertura na etapa com- 
plementar, porém, o drbitro Sávio 
Pereira Sampaio assinalou impe- 
dimento milimétrico 

Sabado, o Galo recebe o Juven- 
tude, no Mincirão, com promessa 
de público acima dos 60 mil De- 
pois, encara 0 Palmeiras (fora de 
casa) é em seguida o Fluminense, 

porada, isolando-se na vice-arti- novamente no Mineirão 

A RETA FINAL 

Jogos que faltam so Golo no Brasileiro 

Dia Horário Adversário Local 
Terço: feiro 18h Palmeiras Miro Porque 

2fu ih Bobo Fante Non 
q 21h30. Grêmio Breno Crêmio 

ESTERÃO CERMAM DME RITA 

Artilheiro americano no Nacional, com nove gols, Ademir cobra 

concentração e ambição para que voos mais altos sejom alçodos 

SÉRIE A 

33º RODADA 
Behletro- PRO x 1 AMético 

Lreno 30 Brapanimo 
HOJE 

1h Sundos à Chopecntare 
biménco x Atlético -CO 

Culoho x internacional 

20h Forimleto x Cedrã 

20h30 Polmenos x Paulo 

Junentude x Flunimerme 
Fihã D Flamengo x Conintmons 

QUINTA-FEIRA 
2h Sport x Bahia 

34º RODADA 

Eragontro3 x 0 Sport 
SÁBADO 

aético x Juventude 
Fortnlezo x Palmeiras 

gh ABSiro-CDO x Cegrá 
Zlhadintemadond x Flamengo 

kh 

Eduardo Cubos (88) 
MDB. Auárigo Memes de Sá 
O Psp-pertiem 

DOMINGO 
th Fluminense x América | 

Commlhicns x Sartos 

Th Bahia x Culoha 

2 Discutire votar o Orçamento elaborado pela Diretoria Execuiiva para o 

exercicio de 2022 (dois mil e vinte e dois), acompanhado das Notas 
Explicativas, inclusive o parecer do Conselho Fiscal, 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2021, 

CASTELLAR MM, GUIMARÃES FILHO 
Presidente do Conselho Daliberatreo 

[A PELIDERICE 

Libariodores 
28, 

Zh30 São Púulo x athletico- PR 
Pré - Libertndores d! Lopo Sul. Americana O Rebomamento 
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Lonçamento do romance 

russo “Tchevengur”, 

amanhã em BH, terd 

rrostro de grovuna de 

Svetlana Fhppovo fetos 
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PORTANTE É JOGAR BONITO 
INDEPENDENTEMENTE DE UM SONHADO RECORDE DE PUBLICO, DIRETORES 

DE “LUTAR, LUTAR, LUTAR, O FILME QUE REPASSA A HISTÓRIA DO GALO, 
CONFIAM EM UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO PARA O LONGA 

= ' No 
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TA, a 

DamieL BarBosa E FREDERICO Ganpaa* 

o lançamento, na semana passada, de “Lutar, lu- 
tar, hrtar”, o documentário que repassa a husto- 
ria do Clube Atlético Mineiro, os diretores Ser- 
gio Borges e Helvécio Marins Jr. fizeram um 
chamamento à torcida para que lotasse as sa- 
las de cinema, a fim de bater o recorde de po- 
blico do cinema nacional para um filme sobre 
um clube de futebol. 

Porpes diz que essa foi uma estratégia de di- 
vulgação que a equipe abracou, em razão do 
bom momento do Galo na temporada, mas 
com algumas reservas, que dizem respeito aoce- 
nário ainda de pandemia e à crise econômica 

Os resultados da primeira semana em car- 
taz são bons, conforme aponta, mas, pragmati- 
camente, não permitem vislumbrar a quebra 
do recorde, que pertence a “Bahea minha vida' 

(2011), com 75 mil ingressos vendidos, seguido 
por Fiel = O filme” (2009), com um público de 
5a mil pagantes. 

“Lutar, lutar, lutar atraiu, entre a quinta- 
feira passada (11/11j e o último domingo, 
um público total de 3088 pessoas, dividido 
por 2 salas, com uma média de 140 especta- 
dores por sala 

“Esse relatório diz respeito às principais sa- 
las e grupos que estão exibindo o longa, Cine- 
mark, Cineart e Rede Itaú de Cinemas, no Rio de 
janeiro, São Paulo e em Brasilia, além de Belo 
Horizonte, onde também está no Belas Artes 
Para fechar esse relatório, falta basicamente a 
maioria das salas do interior do estado, então a 
gente acha que pode chegar a 4 mil pessoas”, 
aponta Borges. 

Ainda assim, ele aponta o horizonte não 
permite vislumbrar uma quebra de recorde 

Pragmaticamente, dentro do que uma primei- 
ra semana diz em termos de projeção, é dificil 
pensar em bater recorde O filme tem uma ex- 

pectativa palpavel de publico de ate 302.40 mil 
espectadores, que é uma fórmula que já ouvi 
por ai, de que à primeira semana representa 
10% do que se pode alcançar, afirma. Ainda as- 
sim, ele não descaria surpresas. 

A impressão que fiquei do público neste 
primeiro momento é muito boa, o filme com 
segue emocionar as pessoas, então o boca à bo- 
ca pode levantar isso aí. A torcida estã muito 
engajada com o time neste momento. Tento 
guardar uma certa humildade, mas fica latente 
aquele 'Eu acredito. De repente, ainda pode 
acontecer , aposta. 

TÍTULO Ele avalia que um bom sinal para uma 
trajetória vitoriosa que o longa venha a cum- 

DE OLHO NO LANCE 
Confira alguns dos aspectos abordados em “Lutor, lutar, lutor - O filme do Galo”, em cortaz nos cinemas 

prirê que, para a segunda semana, o documen- 
tário estã mantido em todas as salasem que es- 
treou e ainda deve entrar em cartaz em novas 
salas em cidades do interior de Minas 

“Isso significa um público interessado”, 
destaca Ele acredita que a caminhada do Galo 
rumo ao titulo do Campeonato Brasileiro após 
50 anos representa um estimulo a mais para o 
torcedor prestigiar o filme. 

“Dcurioso & que o filme não foi feito per- 
sando nesse contexto. Enfrentamos alguns 
obstáculos, tivemos alguns problemas para 
lançar, oque era para ter acontecido antes, mas 
chegou num momento ótimo, permite a gente 
pensar que pode funcionar como um presen- 
te para a torcida, com essa revisão histórica que 
ele propõe: O potencial é grande 

“Esimgário sob o supervisão do editora Silvana drantes 

GOLEADA 
D filme-destoca 05 titulos elermizados no fano do Golo, más 

pouco votorizados nos dios de hoja, como o Compegdo dos Compebes 

[1937] e 05 Compedes do Gelo [1950], com erquivos raramente vistos. 
O 92 contro o Cruzeiro em 1927 « até hoje o maior golesda do história 
do clússico, constantemente lembrada por porceta do 
toriido — é pulro surpreso. 

Dadá Mormalho e Telê Sontono protogonizarem uma história hilária no 
fimal do Erosdeião de 1974. O orbilhesro alvinegro quase ficou de fora do 
final, apés se contundir em um compeonato de pingue - pongue contro O 
lendário treinador Telê Santana, que ficowomargamente orrependido de 
prejudicar seu principal jágador, um dia antes do decisão Mesmo sem 
estor 100%, Dodo fez o gol do vitória por 1x0 contro o Botafogo, que deu o 
titulo do Atlético em pleno Rio de Janeiro. Histórias dos córavanas de 
torcedores alletronos que loteram o Morocaonã pora assistir à final do 
primeiro compeonoto brositeno também fazem porte do documentário. 

VIRA FOLHA? 

O passado cruzeirênce do fomilio de Alexondre Kobil é uma das 
histários mais curiosos. Seu neo limigronte drobe e torcedor celeste) 
ero discriminado no boiro e se tornou primo de uma fomilia de 
vizinhos formada por operários negros é opoixonados pelo Mlético. 
Pouco fomiliacizado com os estúdios, ele deixovo 05 muinhos lesorem 
Elos Kalil [pos de Alexandre) aos jogos porá assistir o rival na 

infância. O resto é hetório. Elos e Alexondre Kalil vieram à se torrar 
tório do Loba. dois dos presidentes mais importontes do 

VICE INVICTO 

Ofiime conto em detolhes às bostidores, 04 polêmicos é 05 ermús de 

arbitragem que impediram o Atlético de ser compedo brasileiro em 
1877, quando perdeu o titulo brosileiro poro o São Poulo nos 

sendo o única vice - campeão invicta da história do 

compeonato: Segundo Toninho Cereza, “foi o dio mois briste da 
história de Belo Honzonte O papel do regime militar é da Rede 
Globo ne construção do Flamengo, que derrotõu.o Golo no finol do 
brosileiro de 1980, também é lembrado. O ditador Jodo Figueredo 
[1918 1999) inclusive estova no arquibancada do Maracanã no 

grande final, Questionado sobre paro qual ime Lorcerio, ele 

respondeu: “O Atlético é um lime regional;o Flamengo, uma 

pênaltis 

nação. Eu fico com a nação” 
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no “REI, REI, REI, O REINALDO É NOSSO REI" 

Botitude politizedo de Reinaldo, o maior artilhasro do hetório do Atlético, 

é constderado um dos fatores que contribuiram pero os inúmeros 
injustiças sofridos pelo clube duronte o diodura. O Ídolo comemorovo 
seus gob com o punho cerrado dos Ponteros Negro, sirmbobo do luta 

emdirrocisto é indico de oposição Do regime mililor que governos o Eros 

entre 1964 - 1285 

A VINGANÇA É UM PRATO QUE SE COME FRIO 

Apis rever às absurdos erros de orbittogem no final da brosileiro de 
1280 e no Ubertodores-de 1981 contra à Famengo [guando o juis José 

Roberto Wright expulsou cinco jogadores do Atlético), otórcedor 
ahvimegro se deligo com o histórico classicação em cima dos conocos, 
no semifinal do Copa do Brasil de 204. Ds minsiros reverteramo 
placar adverso de 3x0, redimindo o lime de Reinaldo e companhia, 
com diréito à muita emoção. “vou festejor o teu sofrer” contou o 
torcida, entoondo o fomioso música de Beth Carvalho que é 

considerado à segundo hino do dube. À produção gravod.o jogo no 

estódio, rendendo imagens emocionantes. 

“Eu [9 tenho uma fama de doido, mos oindo não cheguei no estágio de 
reitor o Ronáldinho Goucha a frase do ex-presidente Alexomire Ent 
lembro o cimo do opinião público no chegado de RD o Belo Hormonte, 
em 2012, quando diversos jornolitos crilicorom a contratação do astro, 

em baixo nó Flomengo. Imagens de lances e qols mancontes de 

Ronaldinho com à comia do Galo são acompanhados pelo funk 
“Ronaldinho é Galo”, de-MC Pietro, que combina com o futebol arte 
desempenhado pelo idolo, eleito duas vezes o melhor jogador do 

= mundó pelo Fo. A “loucuro” de Kohl, otuol preferto de Beto Horitonta, 
é visto cómo fator primordial poro o sucesso. 

“EU ACREDITO!” 

O documentário remonto o origem do lema “Eu prredito”, na 
semifinal da Libertadores de 2013, quando o Allélico precisava 
reverter o plocor de 2x0 contro o Mewell's Old Boys, do Argentina, no 

ndência. Lim opogão inesperado no segundo tempo 
do decisão encorajou a tescida à entoor o grilo que incentivou o 
equipe no clossticoção poro a finol. Foi a primeiro grande virado do 
Athético no sogo de 2013 e 201400 “Eu ocredito” embolou à time nos 
titulos inéditos do Libertadores e do Copo do Brasil, representando o 
espinto do Lorcedor atleticano, que tanto esperou por esse momento. 
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ESTADO DE MINAS 

Dormir melhor é o primeiro passo 

Um estilo de vida saudável requer 
principalmente comer alimentos 
mais naturais, exercitar-se regular- 
mente, alíviar o estresse, ter um sono 
reparador e abandonar vícios como al- 
cool e tabaco. Mas adotar todas essas 
mudanças de uma vez pode ser algo 
dificil e desafiador 

Para quem não sabe qual deve ser o 
primeiro passo, um estudo finlandês 
publicado em junho passado no “Jour 
nal of Cecupational Medicine and Toxr- 
cology” mostrou que dormir pode ser o 
primeiro passo 

“O trabalho mostrou que a boa re- 
cuperação do sono estã associada a 
uma dieta e hahitos alimentares que 
promovem a saude, bem como a um 
menor consumo de álcool”, explica o 
médico cardiologista, geriatra e nu- 
trólogo Juliano Burckhardt, membro 
titular da Sociedade Brasileira de Car- 
diologia (SBC). 

No estudo, os pesquisadores acom- 
panharam 252 adultos psicologicamen- 
te angustiados com sobrepeso, que par- 
ticiparam de uma intervenção no estilo 
de vida em três cidades finlandesas. À 
recuperação fisiológica durante o sono 
foi medida com hase na variabilidade 
da frequência cardiaca durante o perio- 

HORÓSCOPO 

ÁRiEs (21/30 20/8) 
De airevimento em atrevimento, algo interessante tará de 

acontecer. Porém, neste momento não há garanáio de nodo, 
apenas de ovançor cigumos cosinhos nesse jogo compleso que 

dcmetáro dovida. Em frente. 

TOURO [21/40 20/5) 
A hormona nos relocionamentos não pode resultar do esforço 

indhadual de openos amo das pessoos amvohados. Du todes os 
pess00s se dedicom o fozer os ajustes necessórios, DU sempre 

haverá deseguilibrio entre eãos. 

GÊMEOS (21/5 a 20/6) 
É tentador você se acomodar no possivel em ver de lutar pelo 
que-parece impossivel. É tentados, mas será decepoionante 
também, posque sim alma ficará com o gosto no boca de que 

podeno ter feito muito mais para reolizor. 

CÂNCER [21/64 21/7) 
Quando 05 desejos e os necessidades andom lada a lodo s em 

equilibra, esse é o melhor dos cenúnios, posém, é muito roro de 

acontecer. Engisanto isso, você preco se dehruçor sobre o 

eguoção paro o resolver. 

LEÃO (22/70 2/8) 
É melhor você se dispos o mudor seus ploncs o tempo inteiro, 

porque oindo que esses sejom excelentes você preciso ter am 

mente que o cenário do mundo é coóftico e que so obrigo 05 
Pessoos o mudarem constantemente, É assim. 

VIRGEM (23/8 a 22/9) 
A impociêncio nõo será boa conselheiro, mos, também, como 

decretar paciência quondo há tonto em jogo e tão pouco cjuda 

dos pessoos envolvidos nesto porte do cominho? De certo 
mumeiro, o impocêncio é legítimo. 

SUDORU 

do em que dormiam, registrada em três 
noites consecutivas. 

A variabilidade da frequência cardia- 
ca foi usada para medir a ativação pa- 
rassimpática e simpática do sistema 
nervoso autônomo e sua relação, ou se- 

ja, o equilibrio entre o estresse e a recu- 
peração O sistema nervoso parassiro- 
pático desempenha um papel funda- 
mental na recuperação, durante a qual 
a Frequência cardiaca diminui ea varia- 
bilidade da frequência cardiaca é eleva- 
da explica o médico. 

O comportamento alimentar dos 
participantes do estudo foi medido por 
meio de quatro questionários diferen- 
tes e a qualidade da dieta e o consumo 
de alcool foram quantificados por meio 
de dois questionários diferentes e um 
recordatório alimentar de 43 horas, 
uma espécie de documento que ajuda 
a informar detalhes a respeito do con- 
sumo diário alimentar 

O objetivo foi explorar a associação 
entre recuperação fisiológica, qualida- 
de da dieta, consumo de álcoo| e dife- 
rentes aspectos do comportamento ali- 
mentar, envolvendo fome e saciedade 
Os resultados foram comparados com 
dados coletados no início do estudo, am- 
tes da intervenção no estilo de vida. 

UBRA [23/50 22/10) 

ESCORPIÃO [23/10 o 21/n) 

tomor decades importantes. 

SAGITÁRIO (22/01 a 21/12) 

aroblemas. Suporte, vm possor. 

CAPRICÓRNIO [22/02 a 20/1) 

se promodor no pdeguado. 

AQUÁRIO (21/10 19/2) 

PEIES [20/2 0 20/3) 

Você não preceo se estressar imognando o que se pode perdar 

nem tampotro pelo que você desejo gonhar. O cssunto éir 
tocando o bolo em frente e fzendo o melhor jogo possmel, com 

pmodor desapego possível pelos resultodos. 

Sua olmo é deme de todos 05 mudonços que se tomam 

necessórios, mos são toríos, que não sobe muito bem pos onde 
começar. Enguonto isso, O co0s avanço & pressiona você paro 

indo que tudo sa mostre muito mois dificd do que você tinha 
amaginado, so não sigrífico que você tenho tomado todas 05 
decisões emodos e que, pos &s0, suo olmo estejo preso nos 

Entre o ideol e orení sto cimo não preciso escolher, mos se 

esforçor poro que aconteça a comvergência endre os dois. É 
melhor você colocar para si objetivos dificeis de reolizor do que 

“os mporentes loucoros não são nodo oléêm do que 

necessidades neste momento, em que o mundo ando todo de 

ponto-cobeço e, por isso, 05 loucuros são mois adequados do 
que quoisquer cutros comportamentos adequados. 

Você preciso cuidor paro que, desso vez, 05 coisas não figuem 

nimomente, como iontos outros vezes, no entusicemo dos 

adeios, mos que se tronsformem em próios que resultem em 
prosperidode. Sair dos ldesos paro o prática. 

Para jogar basta 
completar cado linha, 
coluna e quadrado 3x 3 
com números de lo 

Não hai nenhum tipo de 
matemática envolvida 
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Sono de quolidode entre sete e oito horos por noite, dieta saudável e prótico de 

atividade físico são recomendados paro evitor problemos de saúde 

“O estudo demonstra que à maior 
atividade parassimpática durante o so- 
no, indicativa de melhor recuperação fi- 
siolúgica, estã associada a maior quali- 
dade da dieta promotora da saúde e 
menor consumo de dlvoole, possivel- 
mente, também a háhitos alimentares. 
especialmente Fatores que afetam nos- 

Checre QuiROCA 

5/2)6| 
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sa decisão de comer Especialmente os 
participantes com um bom equilibrio 
de estresse relataram melhor qualida- 
de geral da dieta, maior ingestão de fr 
bras, maior autocontrole na rotina ali- 
mentar e menor consumo de álcool do 
que aqueles com um desequilibrio 
maior de estresse”, explica Juliano 

CRUZADAS 

A COLUNA “DICAS DE PORTUGUÊS”, DE DAD SQUARISI, NÃO SERÁ PUBLICADA HOJE 

[ER 

Segundo o médico geriatra, dormir 
bem tamhem é muito importante pa- 
ra envelhecer cora saúde. já que é du- 
rante D sono que o organismo passa 
por um processo de reparação e rege- 
neração. “O recomendado é dormir 
entre sete e oito horas pornoite Fugir 
desses valores é colocar a saúde em 
risco, pois já temos evidências que à 
falta de sono pode prejudicar o cora- 
cão eo cérebro e diminuir à longevi- 
dade, recomenda o médico. 

Alem do fator tempo, a qualidade 
também importa, uma vez que pacien- 
tes com apneia do sono (ronco) têm 
maiores riscos cardiovasculares. "Uma 
boa dica para melhorar o horário e a 
qualidade do sono & ter refeições mais 
leves durante o periodo notumo e au- 
mentar, gradativamente, em 15 minu- 
tos o tempo de sono, indo para cama 
preferivelmente mais cedo”, informa o 
especialista 

No entanto, os pesquisadores res- 
saltam que o desenho do estudo 
transversal não permite conclusões de 
causalidade. “É importante salientar 
que habitos saudáveis de vida, como 
boa alimentação e prática de exerci- 
cios físicos também influenciam a 
qualidade do sono, de forma que é di- 
ficil concluir se uma recuperação me- 
lhor leva a uma dieta mais saudável 
ou se uma dieta saudável oferece su- 
porte a uma recuperação melhor”, fi- 
naliza o médico nutrólogo. 



ESTADO DE MINAS & ú UA ETA FElENA, Y't HD E HOVEMBRAO DE 2021 

à LITERATURA 

Escrito entre 1927 e 1929, romance “Tchevengur”, do russo 

Andrei Platônov, ganha sua primeira edicão brasileira, pelo 

selo mineiro Ars et Vita. Lancamento em BH sera amanha 

DEPÚUIS DA 
REVO 

= —  Damie Barzosa 

O romance “Tchevengur” de Andrei 
Platônoy, foi escrito entre 1927 e 1929, 
mas só foi publicado integralmente em 
seu pais de origem quase bO anos de- 
pois, em 1988. 

Numa história de longos hiatos, so- 
mente agora. quando se completam 70 
anos da morte de seu autor o livro ga- 
nha a primeira tradução no Brasil - alias, 
comochserva uma das traduboras, a rus- 
sa radicada no Rio de Janeiro Maria Vra- 
gova, que assumiua empreitada ao lado 
de Graziela Schneider, trata-se da pri- 
meira vez que a obra chega à comunida- 
de lusófona. 

O lançamento em Belo Horizonte 

ocorre nesta quinta-feira (18/11), das 
17h às 19h, na Livraria da Rua 

Único romance finalizado por Platô- 
nov, “Tchevengur” discute dialetica- 
mente a utopia soviética comunista 
nos anos 1920. Nascido nos arredores 
da cidade de Voronezh, em 18990 es- 

em unartigo satírico tiveram como con- 
sequência sum expulsão em 1521 

CENSURA A partir disso, suas obras fo- 
ram sistematicamente censuradas ou 
completamente depreciadas pela criti- 
ca literária de seu pais. Isso é o que ex- 
plica segundo Vrapova, o limbo a que 
sua produção esteve relegada ao longo 
do seculo passado. 

Uma das sócias da editora e produ- 
tora cultural Ars et Vita, com sede em 
Belo Horizonte e que responde pela pu- 
blicação do livro, ela diz que Platônov 
ESCTEVEU vários romances e contos — in- 
fantis inclusive, no final da vida quan- 
do, em razão da censura sofrida no re- 
gime stalinista, não podia publicar 
mais nada — mas nenhum, à não ser 
“Tehevengur , foi levado a cabo. 

“Na minha opinião e na de grandes 
pesquisadores e escritores, como Ale- 
xandre Soljenitsin (1918-2008), vence- 
dor do Nobel de Literatura (em 1970), 
Techevengur é um dos livros mais im- 

UCÃO 
COMPARAÇÃO “Acho que o autor com 
quem mais se pode comparar Platônov 
& Guimarães Rosa, diz, sublinhando o 
fato de que, assim como o escritor mi- 
neiro, o russo tinha um modo de escre- 
vere de construir frases e textos muito 
específico e singular 

“Quando eu dizia que estava fazen- 
do essa tradução, me perguntavam se 
era possivel. Algumas pessoas brinca- 
vam que era preciso primeiro, traduzir 
parao russo. Todo mundo ficava de bo- 
caaherta quando eu dizia que seria lan- 
cado no Brasil, comenta. 

Ela ressalta que o fato de ser à pri 
meira tradução para o mundo lusófo- 
no também se constituiu num desafio. 
“Eu não tinha em que me basear. Com 
outras traduções você pode ver como 
o tradutor resolveu alguma questão, 
mesmo em se tratando de idiomas de 
nações diferentes A linguagem deleéo 
principal desafio para qualquer tradu- 
tor, diz acrescentando que o trabalho 
demandou três anos. 

ATILALA FE IPC O LIÇÃO 

ara é tia Vi GORE HA Si Ho cod É 

brosileiro do obro serão expostos em BH, no evento de lançamento do livro 

tradução que demanda uma grande 
preparação, que envolve pesquisas so- 
bre a vida e a obra do autor”, aponta 

Vrapova destaca que um ponto im- 
portante relativo à obra são as ilustra- 
ções. O volume traz 29 obrascriadas es- 
pecialmente pela artista visual Svetlana 
Filippova, uma das maiores animado- 
ras e ustradoras do cenário contempo- 
râneo russo. Esse nico material icono- 
gráfico é um atrativo a mais para o lan- 

critor ingressou no departamento ele  portantes da literatura russa E mesmo Ela ressalta a fundamental colabora-  camento amanhã, ja que será exibido  “TCHEVENGUR” 

trotécnico da politécnica ferroviária mundial do seculo 20, porque aborda ção tanto de Graziela quanto de Fran- em forma de exposição. = De Andrei Platânoy 
após a Revolução Russa, em 1918. vários aspectos importantes do univer- cisco de Araújo, que cuidou da pesqui- “Estaremos presentes eu e o editor 5 Tradução: Mano Vrogovo e Cronelo 

Esse contato com o universo ferroviá- so dos livros e do mundo de uma for sa préviaedocotejo “Sou russa estava  daArset Vita Gustavo Carvalho, que E achneider. 
rio na Rússia revolucionária teria, poste- 
rormente, grande influência na sua obra 
literária Breve, entretanto, foiseu tempo 
de filiação ao Partido Comunista — as cri 
ticas feitas aos “revolucionários oficiais 

ma geral, com uma linguagem muito 
rica”, destaca à tradutora. Ela aponta 
que justamente essa “linguagem mui- 
to mca” foi o que se colocou como 
maior desafio no trabalho de tradução. 

- VIDA COMO VALOR MAIOR 

>» Hiocor 
INSTITUTO 

traduzindo para uma lingua que não é 
aminha, por isso resolvemos fazer esse 
trabalho a quatro mãos, com a Graziela. 
E tambêm foi muito importante o tra- 
balho do Francisco, porque essa é uma 

brasileiro mas fala russo. Nossa ideia & 
fazer leituras de trechos do romance 
em português e em nusso, So para o pu- 
blico ter a noção da sonoridade na lin- 
gua original” diz 

& Editora: Ars et Vito (584 págs! 
e RÉ TOR [ó vero nosite do edioro) 
d Langamento em Belo Horizonte nesta 

quinto feio [18/11], dos Th é 19h, no 
Livroria do Rua [Ruo Antônio de 
dlbuguerque, 93, Fundiandeios). 

TREM DAS CORES 
“Acredito que a arte e a cultura sejam a única 
saida para este mundo de violência e 
intolerância. Por meio delas, é possivel viver a 
utopia, que nos dá força para enfrentar os dias, 
curando nossas mais profundas feridas Arrisco- 
mea dizer que nesse momento, estamos todos 
um pouco feridos A arte é um suspiro de alívio, 
uma pontuação necessária para seguirmos 
nosso caminho, para pararmos, para 
entendermos que damos voltas. Além disso 
tudo, vejo a arte como um veiculo de memória 
— me parece que, a cada dia que passa, 
esquecemos mais o significado dessa palavra 

HELVECIO 

»>helvechofigueiredo mg Bdtonosossociados com.br 

LARLOS 

TEXTO: Bórbomma Log, óbnie beto - horzontina. Em 20%, 

estreou como protagonista do flme “LUinccómia”, dirigido 
por Eduordo Munes. Em 2021, participou do curta "A 
primeira párdo do minho vida”, umo produção do Grupo 
Golpão, com roteiro de Eduordo Moreira é direção de 
tres Peito, 

ILUSTRAÇÃO: Ele Godoy ortisto visual minpe, 
lronsvestigenere, muneiro e atuo em multiplos 
linguagens. Desde o desenho à performance, Lado o seu 
universo está comportilhado em fede social Pefegodoy 

DE OLHO 
NA FOLIA 

Enquanto a PBH não dão OK para o carnaval, 
blocos e outras agremiações vão se 

organizando. O Carnaval do Mirante, por 
exemplo, já anunciou os convidados de sua 
festa in door: No line up, Wesley Safadão, 
Pedro Sampaio, Dennis, Ludmila, Gilsons, 
Baiana System, Sorriso Maroto, Belo Hugo e 
Guilherme estão entre os confirmados. 

MM PUBLICADA ÀS QUARTAS - FEIRAS, ESTA SEÇÃO SE 
PROPÕE A VALORIZAR AS ARTES, REUNINDO LIM 
ARTISTA PLÁSTICO COM UM ATOR, DIRETOR OU 
ESCRITOR. 

SERTANEJO 
SUCESSO QUE NÃO PARA 

O som que ouviamos em 2011, 
definitivamente, não é o mesmo que joca 

hoje nas plataformas de streaming. Relatório 
“do Escritório Central de Arrecadão de 

Direitos (ECAD), “O que D Brasil ouve”, traz “Para marcar o dia Consciência Negra no | 
dados curiosos: À preferência musical é um próximo sábado (20/11), o Gi E 

deles Há LO anos, o sertanejo estava disponibilizar o espetáculo “Os orixas na: 
começando a ocupar espaço. Naquela época | sa em seu canal no Youtube O 
das 20 músicas tocadas nas râdios, 13 eram “espetáculo apresenta a pn da 
músicas internacionais, como. sertanejo “homem, sob a ótica do E panteão; 
pipocando: já no ano passado a grande trilha'sonora é de Sérgio Pererê; Es VOZES, E 
maioria das 14 canções brasileiras mais Sérgio Perere, Maurício Tizurmiba, Dionga, 

ouvidas eram do gênero. Fabiana Cozra é Júlia Tizumba. 

A COLUNA MÁRIO FONTANA NÃO SERÁ PUBLICADA HOJE 
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à LITERATURA 

ABANDONO E 
SUPERAÇÃO 

PELA DIASPORA 

aive Selasi nasceu em Lon- 
dres, filha de mãe nigeriana 
£ pai ganense, em 1979. Yaa 
Cryasi nasceu em Gana, uma 
decada depois As duas cres- 

ceram nos Estados Unidos. Por uma 
coincidência editorial, elas tiveram li- 
vros publicados na mesma época no 
Brasil, por editoras diferentes 

Adeus Gana (Tusquets| é o roman- 
ce de estreia de Taive, lançado original- 
mente em 2013 "Reino transcendente” 
(Rocco), publicado em inglês, em 2020, é 
o segundo de Yaa, revelada com “O ca- 
minho de casa” sucesso de critica e pú- 
bilico Os dois romances têm traços pa- 
recidos: contam histórias de famílias 
ganenses vivendo nos Estados Unidos, 
com dramas que se aproximam e feri- 
das diferentes. 

Em Reino transcendente, o pai 
deixa a mulher e os dois filhos para 
trás nos EUA Viver lã era o sonho dela, 
que queria um bom futuro para o pri- 
mogênito - mas ele não dá conta e vol- 
ta provisoriamente para Gana e lã fr 
ca, para sempre 

Achulia, à menina, que mal conviveu 
com o pai se torna uma neurocientis- 
ta e dedica sua pesquisa a entender o 
vício em opioides, que matou seu ir- 
mão adolescente (um atleta promissor 
que se viciou após um acidente banal 
num jogo irrelevante), e a depressão, 
que levou sua mãe a afundar numa ca- 
ma após à morte do garoto. Enquanto 
passa as horas no laboratório com seus 
ratos, memórias e à imagem da mãe 
em sua casa, ela busca uma forma de 
conciliar fé e profissão 

TRAUMAS Em “Adeus, Gana, o pai 
um imigrante ganense que se tornou 
um importante médico nos Estados 
Unidos, também deixa a familia - ele 
sai de casa sem qualquer explicação, 
abandonando a mulher e os quatro fi- 
lhos, e morre 16 anos depois, em seu 
pais de origem 

Seu abandono marcou cada mem- 
bro daquela família de uma maneira, e 
isso é retratado na obra, a partirdo pon- 
tode vista deles, e os afastou. Agora, es- 
tão todos juntos, com seus fantasmas e 
traumas, enterrando o pai 

Lançado em 16 países, o livro de 
Taiye Selasi conta uma história de não 
ditos. De busca por pertencimento, 
aceitação, identificação, identidade e 
amor- dentro de uma familia “Adeus, 
Gana' é ainda um livro que reafirma o 
cuidado que devemos ter com as 
crianças, já que é sobretudo o que vt 

pó 
Eu cresci num mundo de 
imigrantes da diáspora 

africana do qual os pais 
estavam 

frequentemente 

ausentes. Da infância à 

vida adulta, eu carreguei 
questões como: O que 

aconteceu com esses 
homens? O que os 

machucou tanto? O que 

levou não apenas à sua 
ausência, mas ao seu 

silêncio? O que feriu os 
pais: esta talvez seja a 
primeira questão 

MTaiye selosi, 
guloso de “adeus, Domo" 

vemos na infância que vai nos definir 
COM pessoas. 

Uma história triste e bonita, que 
mostra que há espaço para reencontros 
e conexão, que dá para juntar nossos 
cacos mesmo quando não é possivel 
consertar tudo, mesmo quando chega- 
mos tarde demais. 

NOBEL Autora do romance The sex li- 
ves of African girls” que marcou sua es- 
treia na literatura e foi incentivada por 
ninguém menos do que a Nobel de Li- 
teratura Toni Morrison (1931-2019, 
Taiye Selasi disse que essa não foi uma 
história que ela escolheu, deliberada- 
mente, contar 

Eu compartilho da ideia que mui- 
tos escritores tem, de que não escolhe- 
mos nossas histórias. Elas nos esco- 
lhem. Por que a familia Sai me esco- 
lheu? Não posso dizer Talvez porque 

“ADEUS, GANA” 
oie Selos! 

O Tusquets ( 352 põms) 
R$55,90 

“REINO TRANSCENDENTE” 
a iboõyos 

& Rocco (320 págs.) 
BR$64,90 

meu coração tenha se partido nos lu- 
pares certos. Lim escritor não escolhe a 
sua missão ele a aceita porque ele tem 
certas questões. E eu tinha as minhas 

A escritora, que ja viveu em Roma e 
em Berlim e se mudou para Lisboa em 
busca do sol e do Atlântico, que tam- 
bem hanha Acra e Boston, onde pas- 
sou à infância, acrescenta: “Eu cresci 
num mundo de imigrantes da diaspo- 
raafricana-do qual os pais estavam fre- 
quentemente ausentes. Da infância à 
vida adulta, eu carreguei questões co- 
mo: O que aconteceu com esses ho- 
mens? O que os machucou tanto? O 
que levou não apenas à sua ausência, 
mas ao seu silêncio? O que feriu os 
pais: esta talvez seja a primeira ques- 
tão. E muitas outras seguiram Como é 
ser uma mãe? Um irmão? Um gêmeo? 
Como explicamos, sobretudo para nós 
mesmos. o fato desconcertante da 
atração instantânea? O que acontece 
com um homem-que não sabe, ou que 
não vê, como ele é profundamente 

amado! O quão bonito deve ser saber 
que somos amados, verdadeiramente 
amados, antes de morrermos” 

Selasi, que trabalha com televisão, 
diz que tem muito o que dizer quando 
Dassuntoé raça, imigração ou classe so- 

cial - e que o faz em seus ensaios, arti- 
gos e TED Talks “A ficção é o único ge- 
nero em que me liberto de qualquer 
obrigação política ou sociológica E on- 
de-vou para explorar o que significa ser 
humano”, ela diz 

NARRATIVAS “Reino transcendente é 
um romance menos complexo do que 
Adeus, Cana” em termos de narrativa 
personagens. À história também vai e 
volta no tempo, mas & narrada por uma 
única pessoa, 20 contrário do livro de 
Taiye, que traz vários olhares para ima 
mesma história Familiar. Aqui, Gilty é 
uma cientista desamparada e obstina- 
da, que também carrega marcas de 
uma infância dificil 

Yaa Gyasi estreou na literatura com 
O caminho de casa”, uma história so- 
bre escravidão. Agora, ela mergulha na 
questão do imigrante, que ela conhece 
bem, e da religião, idem.” Reino trans- 
cendente é um romance intimo. Ele me 
permitiu pensar nas reviravoltas da 
imigração. particularmente a especifi- 
cidade de se mudar para uma cidade 
onde hã poucos imigrantes como vDos”, 
conta a autora, que cresceu em Humts- 
ville, no Alabama, onde a história de 
Gifty tambem comeca 

SOLIDÃO “Meus dois romances são 
muito pessoais no sentido de que são li 
vros que eu gostaria deter lido quando 
era garota e me sentia desamparada. 
Significa muito, para mim, escrevê-los 
agora que sou adulta É, de certa forma. 
a cura para a solidão” Gyasi diz ainda 
que espera poder escrever sempre his- 
tórias sobre negritude, imigrantes e so- 
bre se sentir em um entretugar”. 

Ao contar o drama desta familia, a 
escritora se volta a uma questão urgen- 
te: o cuidado com a saúde, a mental so- 
bretudo, de pessoas pobres. Nana nun- 
ca se recuperou do abandono do pai e 
se-vicia durante um tratamento quede- 
veria devolvê-lo ao caminho para o fu- 
turo brilhante que ele teria. A mãe, em 
profunda depressão, rejeita qualquer 
tratamento psicológico ou psiquiátrico, 
porque Deus a ajudará ela pensa -enão 
ha ninguém olhando para isso 

“Eu queria mesmo levantar essas 
questões. A crise dos opioides, aqui 
nos Estados Unidos. é atroz Noventa 

é 
Meus dois romances são 

muito pessoais no 
sentido de que são livros 
que eu gostaria de ter 
lido quando era garota 

e me sentia 
desamparada 

Significa muito, para 
mim, escrevé-los agora 
que sou adulta. E, de 

certa forma, a cura para 
a solidão” 

Broa Grosi, 
cutoro de “Reino Irorscendente 

- 

e três mil pessoas morreram em 020 
apenas por overdose de droga E um 
problema de saúde pública num pais 
que tem uma infraestrutura de saúde 
precária e praticamente nenhum ser- 
viço-social. Pessoas pobres, negras e 
os imigrantes são deixados de lado. A 
vida das pessoas está em jogo, oque 
é um romance se não uma tentativa 
de descrever o que significa estar vi- 
vo" comenta 

Gifty, a protagonista, sobreviveu à 
uma infância turbulenta e nos conta 
essa história no fim de seu doutorado, 
em Stanford. Ela seguiu adiante, com 
sucesso acadêmico e tropeços no carm- 
po do afeto. E ela escreve - para tentar 
se Organizar e se entender como pes- 
soa No fim das contas, é por meio da 
fala e do compartilhamento que a “cu- 
rã começa? 

Escrevere, para mim, criar ordem e 
tentar dar forma a coisas que parecem 
disformes. É uma experiência profur- 
damente comovente e acho que tam- 
bem promove a cura Penso que con- 
versar e compartilhar abrem espaço pa- 
rão tipo de vulnerabilidade que permi- 
tea cura É um começo” ela responde. 
iAgência Estado) 
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IV BRASIL 
"SESSÃO FAMÍLIA” 

ERPLCAÇãO 

TURA 

O Ceráro Cultural LIFMO, 

traramÃe em seu condi no 

TouTube nesto quarto 

BE ND vEMHAEÕSR 

CENTRO CULTURAL UFMG 
LIVE SOBRE QUESTÕES COLONIAIS 

MO ER PEESCIA 

DIA DA 
CRIATIVIDADE 
PROGRAMAÇÃO NO CCBB 

D (CEB - EH preparou porá à Dia da CHotividada >» comematado: 
pesto quorto-felro [17/M] - uma programação especial, 

integredo 00 projeto de Educação Polrimmonial do Progroma-LCEB 
Educativo Arte E Educncos. A atividade, cujo porticipação 

demendo inscrições prévios pelosde. 
http: draw cebbeduco!ivá com e começo poe os MbyHaaA 
uso dos instalações da exposição “A tensão”, « do drtisto o 
tegindio Erlich, sucesso de público desde setembro é que 

as fim no peósdmo dia 22/n: 

DEVER CAÇÃO 

ATY Bray) exibe às Tah desta quarto feiro (17/01) 0 domo 
“Uma omiade verdadeiro”, que mostro o vinculo desenvolvido 
entre um memno de 13 anos vitimo de bullying e um labrador 

vitima de maus tratos de um colecionador de cães. A amizade 
terminará por ajudar a ambos a superor à úélo da violência à 

queestão submetidos. O longo de Joy Eansler tem 90 minulos 
de duração e cloesificoção Inre. 

EMyLILCAÇÃO 

CRIME E MISTÉRIO 
CORRIDA CONTRA O TEMPO 

teiro (12/M), às 15h, o live 
“imagens do perido 
colonial e à imaginário 
contemporâneo” segundo 
edição do Projeto 

inQUESTÕES. Ministrodo 
pela professora do Escola 
de Belos Artes Roche! 

Cotibo-de Quero, alive 

FeLUpeio discussões QLerco 

de simbolos e imúgens 
que habitam à imgpnário 

coletivo da sociedade 
brosideiro desde o periodo 

colônial e seu impacto em 

nossa cultura 
contemporanea. As 

re crições estão 
disponiveis em formuláo 
rtudi 

htips: biLhy/3ErhhIa e certriicados de porticipoção serão 

“QUILOS A MENOS” 
NOVA TEMPORADA 

O Dcovery exibe oo portir das 22h15 desto quorto - feira (17/V]] o sexto 
temporada da reality “Quilos mortais: coma eles estão agora? " Asério 

ncomponha os resultados fisicos, sociak e pucológicos no ido dos 
participantes, depois de possorem por um processo de perdo de peso é 
recuperõção de mobilidade é outosstimo, mos que só tem efeito o fango 
pro em 5% des pessoas. O primeiro episódio retrato es histórios de Mojo 

D tiletume Mones estrao nestá quarto- fesro (7/11), ds 21h05, 

DRAMA 
RACIAL 

deponibilizados paro quem preencher o ligta de presenco 06 longo 
do transmissão. e Justin 2 0 reflexo do perda de peso em seus retotibnomentos pessis. 

peicação 

É possivel solucionar um crime em apenas dóis dias? Esso do premissa 

do série “As primeiros 48 horas”, que estredo nesto quarta. feiro 
[NY,. de 23h45, no ADE. À codo episódio, eguipes de investigação 
coletam o mámimo de evidêncios num prozo- de dois dios 
subsequentes 004 Erines ocorridos. Uma verdadeiro comido contra o 

tempo poro evitor diterócõas de provos, interrogar testemunhos e 

o féme “A cor do amor (2021). Ne trama, Peter (Leo Orgil] e 
Roche (sorah Abboti-são adotados por Mónica (Deborah Jby 
Winaris] zo fugirem de suo último tutóro: O lime conto às 
deseo; da adoção de dus crianpes-bronce dár uma mulher 
negro - nice diretora de uma asóo e mãe solo de putras duas 

investigar suspeitos O primeiro copítulo Lraz 04 cos0s de dois jovens 

assassinados em Allanto [Gedrgio), e Tulsa (Dklshomo), nos EUA. À 
poligo conseguirá achor 0s culpados em ópengs 48 homs? 

Erioncos =, O odoptoção de todos à nova formação famihiy e 
expóniêncio de rejeição sochol. 

LOLA ARO AO RCÁ ÇÃO 

4 
Marcia Dontos 

apresento o “SBT 

Brasil”, noticiário do 

noite do SBT/Alterosa 

2 RECORD 
CAT: (11) 3560-4000 

mrana.rederecord com.br 

0530 Minor 

08:20 Falo Brosd 

TODO Hoje em dio 

Tias  domal da Record 24h 

TE5SO  Minvio do casamento 

Ts] Eatanço gemi Micas 

1:45 Jura 

14z  Balonço geral Ménes 
1515 Prova de omor 

15:45  Lidode alerta 

17:10 Jomal do Record 24h 

Tt Cidode certo 

17:30. Jormal do Record 24h 

7:35 Cidode olerta 

15:00 Cidode alerta hinos 

18:55 ME Record 

18:45. Joma de Recçrd 

ZUD0 Cênecs 

zu45 Quando chamo o congão 

22:45; ffozendo 

00:15 Jomel do Record 24h 

DD:4s jurd 

& REDE TV! 
CAT: [1] 3306-1000 

neem redete com.br 

DSc00 igreja internooDnaa do 

Eron de Deus 
08:30 Polahop 

Do Bros que lor nmticios 

Docao Von te contos 

10:45 Vocêno Tv 

1200 Opiniõonom 

TD0 lurd 

100 Binrdeesvo 

Vido lua 

1500 Aero nodonal 

12:30 NY fama 

20030 Agrejo intermoo on do 

Croço de Deus 

2tã0 Redefi! Nous 

| 22:20 Superpop 

Amaury Jr: 

mantém sua 

coluna social 

eletrônico no Gem 
Rede TVI 

23:40 Golenr esporte clube 

Di:30 Leituro dinômeco 

ErIo Amam de 
2: Te pegue 

5 SBI/ALTEROSA 
CAT: (31) 3237-6000 
murm iterosa. com. hr 

4:00 Primeso importo 

05:50 term poco 

nDo Bom dio Ésco 

TI45 . AReroa esporie 

tas Alierso aleria 

15. Akeros0 ago 

1:40 Hensy Danger 
1535. Foloenlizondo 

630 fosco de mão 

Cuba Gooding Jr. estrela a cinebiogrofio do 

neurocirurgião Ben Corson, atroção da Globo 

DILGA ÇÃO 

z ; : : e" e 
Frao Coração mdoménel DR:DO Bora Emosil | DDD Opinião Minos 

tab Je dovo ido DEDO The chef com Edo Guedes | 9 REDE MINAS 20:15 Edição especial 

18:5  Jomal da Alierosa 1:00 Jogoaberto CAT (31) 3254-3000 20:30 Foca do normal 
tacds SBT Becsil 

20:30 Corinho de amo 

2215 Rodo o rodo 

32:45. Programa do finimho 

00:20 The noite 

Mao Operação Mesquita 

17:50 Ds donos do bolo | 

14:00 Hosso tempo 

15:00 Melhor da toe 

18500 firesl urgente Minos 

1:00 Bros urgente 

18:50 Jomar Bond Mimas 

praú 

12H 

| 

| nas 
| 

x | 13:00 
ts ed 18:20 “Sorraé do Bond | um 

03:15 SBT Brasil = sepree 20:25 Nazxé | mo 

ZrID tgrejo do úraço | 1:00 

7 BANDEIRANTES | 22:00 tond Noticias | 730 
Car: (mn) 37242-307 1745 Cine dub | 18:00 
mun redediona com.br DO Sorroé dim Alente | 1230 

oxrio Que fim legou? 18:45 

03:45 1º omal Dus. Eportetotol | nc 

05:45 Ponio de bar D2/05 Mois gesi | MED 

15h no Globo 

MÃOS TALENTOSAS: A 
HISTÓRIA DE BEN CARSON 
EUA, 209. Direção de Thomos 
Carter. Com Cubo Gooding 3r., 
Emberhy Ea, Aunponus Eles, Cuis 

Hótimar, Jaishon Fisher é Tojh 
Beltou. Menino pobre de Detroit 
que bravo reis notas, Ben, dos 

33 anos, se torta diretor da centro 

de meurologia pediátrico do 
Hospibol Johns Hopkins. Beseodo 

em fais regis. 

22h45 no Bond 

RIO SANGRENTO 
Africa da Sul, 2003 

Direção de Chorles Robert 

Comer. Com Lou Diamond, 
Eristy Swronson é Coolia. 
Crupó de crmingsos busto 

drogas é dinheiro no fundo 
| do Rio Mississippi, enquanto 

um mistenoso e feroz 

tuborão-de dguo doce 
demo um rostro de 

| tongue por ló. 

GEO Ora 

mm redeminas. ty 

DTDO Conhecendo maseus 

Se figo no educação 
Se liga mo tiro disidos 

Jornol Minos + edição 

Sásgrmo 

TEAÇÃO 

2700 Jomol da Cultura 

22:00 Os imventores do Bsnsd 

2250 Docivlustiço 

23/00 Minos do gente 

Z350 Cinemetôgialo 

Pedro Bial 

comanda 

tolk show 

no inido do 

madrugada, 

na Globo 

TODD METY né edição 

DO Eloho esporte 

13:25. Jomeal Hoje 

15200 Sessão dotonie 

15:40 Diotane 

17:50 Molhoçõo: Sonhos 

JE:DD os iempos 

do imperador 

18:40 METV 2t edição 

Dr é 12 cioBO 1:10. Pega pega 
Quinto! do Culto CAT: (21) 4002-2884 12:55. Jamal Nocional 
Ecéetónieo mine. redegioho. com.br 20:30 lem legor mo soé 

Eeúsil des Gerais dt20 futebol 

The nesisteg D4:00 Hora am J330 Segue o jogo 
Ds Lindes-Lnderegnoends DEDO Rom dia linas 33:45 home do Ciobo 

irmãs do hosel 0830 Bom dio Brosil DD:as Coração com Biol 

Agenda DE:30 Mois wiê 075 Cornião! 

Jornol Minos 2º edição vas Enconim 0230 Conjão 2 

thi5 no Globo 

OPERAÇÃO FRONTEIRA 
ELA, 2008. Dteção de 
tseoé Flérentine, Com 

fez - Claude Von Damme, 
Stephen Lord, Scot Adkins, Cory 
MeDonald, Motolhe Robb e Daniel 
Perrone: Unidede renegado dos 
forças especiais americanos 
plonejo controbarido milionário. 

Porém, um honesto potrulheiro 
de Irenteiro reage à 
ção Crimimbso 

2h30 no Globo 

MAR NEGRO 
Inglaterra, 204. Direção de 
Em Mocdonato, Com Criguiy 

Dobrygin, Jude Lim, Senol Me 
Noty Ben Mencelsonn, Tobias 

Menmes e Jodie Mhitarer. 

O copitão Robimeon lêem a missão 
de encontros emborcoção 
noulrogodo que camega 
valhbão Lesouro nazista. Pora isso, 
ele conduz seu submarino 
peto Mor Negra. 
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FrEDERNO GANDRA" 

—" Fórumdochh completa 
25 anos reafirmando o 

| | À compromisso de 

N ) ci novos protagonis- 
tas na cena cinemato- 

>, gráfica, em especial di- 
retores indigenas. A edição deste ano 
do festival dedicado ao filme etnográ- 
fico e documental reúne 46 titulos, di- 
vilidos em tres mostras que destacam 
a produção de realizadores indigenas, 
LGETQUIA+. negros e ciganos. 

O Festival ocorme em formato hibri- 
do, a partir desta quinta-feira (18/1 até 
2 de dezembro, com programação 80% 
on-line e 208: presencial As sessões se- 
Tão realizadas no Cine Humberto Mau- 
ra, no Palácio das Artes, e na plataforma 
cinehumberomauromais com 

Debates, mesas-redondas, masterdass, 
videc-instalações catálogos bibliográficos 
e uma manifestação on-line completam 
a vigésima quinta edição do festrval mi- 
neiro À programação é gratuita 

“O festival abre um repertório que 
era sistematicamente inviabilizado por 
um cinema dominado por homens 
brancos. [ssoé muito patente: a falta de 
realizadores mulheres, nepras, indipe- 
nas. O mais interessante é que esses fil- 
mes de fato modificam nosso eniendi- 
mento não só sobre o Brasil, mas sobre 
nossa relação com a natureza, a terra, 

o Forumdoc.bh comect 

jo e formato hibrid 

afirma Paulo Maia, curador e um dos 
fundadores do Forumdoe 

REPERTÓRIO “A presença de realizado- 
res indigenas, afro-brasileiros, LGET dá 
um refresh não só do ponto de vista do 
conteúdo, mas também da forma, que 
é uma coisa que nos interessa muito. 
Ou seja como os filmes são feitos? Eles 
são realizados a partir de que desejo? A 
partir de que repertório técnico”, diz. 

Na celebração dos 25 anos, O Foru- 
mdochh dedica duas mostras exclusi- 
vamente ao cinema indigena, que ver 
ganhando destaque na cena nacional 
nos últimos anos. Desaparecimento & 
Tea parecimento dos povos e das ima- 
gens retoma a parceria com o projeto 
Video nas Aldeias (VNA) - precursor no 
fomento à produção audiovisual indi- 
gena de maneira autônoma nas aldeias. 
A iniciativa, idealizada por Vincent Ca- 
relli estã presente no festival desde a 
sua primeira edição, em 1997 

“A pente pode dizer que o Forumidoc 
acompanhou todo esse arcode entrada 
dos realizadores indigenas na cena do 
cinema”, afirma Paulo Maia A mostra 
exibe 11 filmes do VNA, alem de dois 
longas sobre povos indigenas isolados 
(Serras da desordem”, 2006, de Andrea 
Tonacdi; “Piripkura”, 2017, de Mariana 
Oliva, Renata Terra e Bruno Jorge). 

Além disso, uma video-instalação no 
Espaço Mari'Stella Tristão, no Palácio 

O festivol exibe duos mostros 

dedicados exclusivamente 00 

cinema indigeno e destaca 

produções originados no projeto 

Video Nos Aldeios 

das Artes, faz parte da mostra, com a 
projeção de seis sequências inéditas do 
acervo Video nas Aldeias (com cerca de 
60 minutos de duração cada um) 

Com curadoria de Vincent Carelli, 

as. imagens foram produzidas por di- 
ferentes comunidades indigeénas brasi- 
leiras e não foram incluidas em ne- 
nhum filme do projeto. 

MANIFESTAÇÃO O fundador do VNA 
também participa de dois debates no 
Palácio das Artes (nos dias 23/11 e 
24/11) sobre a mostra, que ainda terã 
manifestação on-line com importantes 
lideranças indigenas, a favor dos povos 
isolados nas florestas (28/11, às 1h) 

Para Paulo Maia, o cinema é uma es- 
pecie de escudo e arma das culturas in- 
digenas “Os indigenas logo perceberam 
que o cinema é tima ferramenta de lu- 
ta Eles comparam a câmera com uma 
arma, no sentido da defesa dos territo- 
ros e para dar visibilidade para o que 
estã acontecendo (nas aldeias). A mídia 
e muito condescendente com a invasão 
dos territórios indigenas pelo agrone- 
sócio e a mineração no Brasil aponta 

Nesta edição, o Fórumodochh tam- 

bem exibe produções indigenas de fora 
do Brasil, com uma retrospectiva de oi- 
to filmes produzidos pelo Karrabing 
Film Collective - cotetivo de aproximada- 
mente 30 cineastas de diferentes etnias 
do Norte da Austrália As obras são exi- 
bixas pela primeira vez na América Lati- 
na e apresentam a saga dos povos para 
preservar suas vidas e terras ancestrais. 

“Para a gente (curadores), foi uma 
das filmografias mais instigantes dos 
ultimos tempos. Traz uma criatividade 
gigantesca na sobreposição de ima- 
geris. no tipo de proposta e na mise en 
scene, com uma coisa que eles cha- 
mar de realismo improvisado. As 
questões são muito semelhantes com 
o que acontece com os povos indige- 
nas aqui no Brasil A gente vê muitas 
analogias observa Paulo. 

CURA A retrospectiva inclui uma mas- 
terclass com a antropóloga norte-ame- 
ricana Elizabeth Povinelli integrantedo 
Karrabing Film Collective, no dia 28/11, 
as 20h. A conferencia tem tradução si- 
multânea em libras. 

Por fim, a mostra “Comunidades de 
cuidado: fabulações enfrentamentos e 
éticas de cura” reúne filmes imajorita- 
riamente brasileiros) realizados por di- 
retores indigenas, negros, LGBTQUIA+ 
e ciganos. Os 19 documentários discu- 
temo processo de construção de co- 
mumnidades com atenção à etica da cu- 
ra - inspirada no trabalho do artista vi- 
sual Castiel Vitorina 

“É uma mostra bem heterogênea, 
que traz um repertório maior e mais 
diverso E interconecta, sem deixar as 
particularidades, as comunidades ne- 
gras, indigenas ciganas e LGBTQUIA+s, 
segundo afirma Paulo Maia. 

A mostra se divide em três eixos (fa- 

FORD FORAL OE ON ALAÇÃO 

Índios do tribo dos guoranis no Brasil 
ena Argentino relembrom os 

trágicas histórias das missões 

jesuíticos no documentário “Tava, O 

cosa de pedro" (2012), que integra o 

programação do festival 

bulação, enfrentamento e cura) e discu- 
te questões em pauta no século 21, co- 

o patriarcado, racismo, LGRTfobia, 
machismo, misoginia e xenofobia Ha- 
vera uma conferência com Castiel Vito- 
rino (21/11, com tradução em libras) e 
três mesas temáticas com imscrições 
prévias gratuitas. 

Na abertura do Fórumdoctbh 2021,às 
L8h30 desta quinta haverá um debate 
on-line sobre a constituição e resistência 
de arquivos e acervos. À discussão pro- 
iematiza os arquivos convencionais, 
que geralmente sustentam a narrativa 
do Estado e irviabilizam as histórias das 
minorias, como os negros & indigenas: 

“Por exemplo, a Comissão da Verda- 
de jcriada pela ex-presidente Dilma Ros- 
seff, em 2011) revelou o assassinato de 
mais de 16 mil indigenas pela ditadura 
militar. Até a criação desse acervo, nin- 
guém sabia disso, aponta Paulo Maia. 
Participam do debate o cineasta indipe- 
na Gustavo Cahoco e os pesquisadores 
Juliana Fausto e Marcelo Zelig (do canal 
de YouTube Armazém da Memória, 

“Esioghório sob a supervisão do ediioro Silumno Aromas 

FORUMDOCEH — 25º FESTIVAL DO FILME 

DOCUMENTÁRIO E ETNOGRÁFICO 

Desta quinto-fero (18/02 de dezembeo. 
Programação completo no sie 
pu forunmdoo org.be instogrom e 
Facebook: Djprumdoc bh. 


