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Alémdepreço,
confira eficiência

Estudo indica que 63% dos entrevistados plane-
jaminiciar uma faculdadenoprimeiro semestrede
2022. Em 2020, índice era de apenas 38%. E a maio-
ria demonstra interesse em um curso na modalida-
dehíbrida,quealiaaulaspresenciaiseremotas, for-
mato já adotado pela Funorte. PÁGINA 5

Orientação é para que consumidor não se baseie
apenasnovalordeumprodutoeletrônicoparaefeti-
var a compra. Neste cenário de tarifa de energia elé-
trica nas alturas, é importante verificar se o apare-
lho tem baixo consumo e opera de forma eficiente.
Caso contrário, economia será ilusória.PÁGINA 4

Mais demanda
pela graduação

Data é celebrada nesta quinta-feira (25) em todo o
país.Hemocentroshomenageiamaquelesquesem-
pre estão dispostos a praticar o ato solidário e cha-
mam outros que podem entrar nesse grupo. Unida-
de de Montes Claros registra alta de 8% na deman-
da por sangue e uma queda de 12% na captação nos
últimos meses. PÁGINA 9

Dia do Doador
tem festa e
apelo por ajuda

O aumento de furtos, roubos e assaltos nesta época
do ano, marcada pela Black Friday e festas natalinas,
levou a PM a intensificar as ações no Centro de Mon-

tes Claros. Movimentação mais intensa de consumi-
dores para as compras é chamariz para os ladrões,
mas eles vão esbarrar em um efetivo até 80% maior,

principalmente de sexta a domingo. Comerciantes
afirmam que operação da PM é fundamental para
dar mais tranquilidade a todos. PÁGINA 3
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Mais policiais nas ruas
para frear alta de crimes
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CUSTOMENOR-Podeserreflexodoensinoremoto GARANTIA -Verifique se eletro temo selo Procel
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CATÁSTROFE
Diante do alerta para nova onda e da experiência
catastrófica de Manaus durante a pandemia, o que
se espera do Ministério da Saúde é, no mínimo, um
planejamento para evitar – em caso de nova onda –
a repetição da tragédia ocorrida anteriormente no
Amazonas.

IMINENTE
O Conselho aponta para o risco iminente sobretudo
pela predominância da variante Delta e baixa cober-
tura vacinal, pois apenas três municípios do Amazo-
nas estão com cobertura acima de 70% da popula-
ção vacinável com as duas doses do imunizante.

PLANO
Sobre o plano de vacinação para 2022 – quantidade
de vacinas, imunização de crianças, etc –, questiona-
do há dias pela Coluna, a postura da pasta é a mes-
ma: sem resposta, até o fechamento desta edição.

SONDAGEM
Além de travar a sabatina do ex-ministro da Justiça,
André Mendonça, indicado para o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) pelo presidente Jair Bolsonaro, o
senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) tem sondado
colegas e crava que, se a votação fosse hoje, a indica-
ção seria derrubada no plenário.

NADA DISSO
Para ser efetivado na Suprema Corte, o ex-ministro
“terrivelmente evangélico” precisa de 41 votos favo-
ráveis no plenário do Senado. A sondagem de Alco-
lumbre não bate com os cálculos do próprio André
Mendonça, que mantém peregrinação diária no Se-
nado, e do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG). Ambos sustentam que os votos para apro-
vação da indicação estão garantidos. A conferir.

DESEMBARQUE
Depois de operar por mais de um ano na cidade, a
empresa de transporte Primar foi proibida pela Pre-
feitura de Paraty de fazer embarque e desembarque

na rodoviária do município, fazendo com que os pas-
sageiros sejam deixados ou apanhados na estrada
de acesso à cidade. A população foi às redes sociais
pedir ao prefeito que volte atrás.

BARATO
À Coluna, a Primar posiciona que “utilizará to-
dos os meios judiciais para poder trabalhar e aju-
dar os paratienses”. Lembra ainda que, em plena
pandemia, ofereceu um serviço barato de trans-
porte de ônibus, pagando impostos, trazendo em-
prego e renda para a cidade. Procurada, a Prefei-
tura de Paraty não se manifestou.

ADUTORA
Cerca de 140 mil pessoas em Maceió estão sem abasteci-
mentodeáguaporcontadorompimentodeumaaduto-
ra controlada pela concessionária BRK Ambiental. O
prefeitodeMaceió, JHC,resolveupedirajudaaocoman-
dante do Exército na capital alagoana, tenente-coronel
Paim, que concordou em colaborar.

CAMINHÕES-PIPA
Ficou combinado que o Exército vai disponibili-
zar o cadastro de reserva de prestadores de servi-
ço de caminhões-pipa. Dessa forma, a BRK vai
conseguir localizá-los com mais velocidade e con-
tratá-los imediatamente para atenuar o proble-
ma até que seja resolvido definitivamente por
volta do dia 15 de dezembro, segundo a empresa.

CONFLITOS 1
A UERJ e a Associação dos Magistrados Brasilei-
ros firmaram parceria para oferecer o curso de
e s p e c i a l i z a ç ã o “ O r g a n i z a ç ã o J u d i c i á r i a ,
Autocomposição e Transformação de Conflitos”
– que pode se tornar um mestrado profissional.

CONFLITOS 2
“Essa é uma ação inédita, que oferece aos alunos da
UERJ e aos atores do sistema de Justiça a oportunida-
de de aperfeiçoamento em temas tão importantes”,
ressalta a presidente da AMB, Renata Gil.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Sem dúvidas o setor da educação foi um dos que
mais sofreu em função da pandemia da Covid-19.
Foram dois anos de aulas remotas, com muitos alu-
nos sem acesso às condições ideais de aprendiza-
do. Para muitos estudantes de escolas públicas são
quase dois anos de conhecimento estacionado no
mesmo lugar da pré-pandemia.

Sem condições de acessar as aulas remotas, aca-
baram sofrendo um retrocesso no aprendizado. Es-
sa é uma marca, uma cicatriz que essa geração vai
levar para sempre em sua vida acadêmica.

Foi inegável o caos que se instalou na educação a
partir do momento em que alunos precisaram se
afastar fisicamente das escolas. Mas, aos poucos, a
rotina vai se normalizando e as aulas estão sendo
adaptadas para o novo normal imposto a todos.

Escolas diversas estão optando por um ensino híbri-
do,emqueaulaspresenciaiseremotasseintegrampa-
ra garantir aprendizado de
qualidade a todo o conjun-
to de estudantes. Talvez as
novas tecnologias desen-
volvidas durante a pande-
mia para aproximar a sala
de aula dos alunos que pre-
cisavamsemanteremcasa
sejam aliadas para acele-
rar a cicatrização das per-
das ocorridas ao longo dos
últimos dois anos.

O fato é que as escolas
particulares investiram
muito mais em tecnolo-
gia para promover essa
aproximação sala de au-
la e alunos. Sendo assim,
conseguirão não apenas
uma melhor adaptação ao futuro que já se apresen-
ta, mas conseguirão equacionar melhor as perdas.

Já a educação pública terá mais dificuldade não
apenas com a adaptação, mas com a solução das
perdas. Isso, por consequência, se refletirá na vida
futura de quem está na escola pública: vão demo-
rar muito mais para chegar às universidades, mui-
tos ficando, fatalmente, pelo caminho.

Diante disso, urge que sejam pensadas e construí-
das políticas públicas capazes de salvar o futuro
dessas crianças, desses jovens e adultos, principal-
mente os das escolas públicas. Cuidar dessa gera-
ção, que embora salva do vírus acabou atingida,
em pleno voo, na educação é a única forma de se ter
uma sociedade mais justa, em que, de fato, as opor-
tunidades sejam iguais para todos.

EDITORIAL

Foi inegável o

caos que se

instalou na

educação a partir

do momento em

que alunos
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afastar

fisicamente

das escolas

reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Risco

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

O Ministério da Saúde tem ignorado e evitado se manifestar sobre alertas de risco de nova onda epidêmica
de Covid-19. Um deles, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM), reforça:
“OcomportamentoepidemiológicodasdoençasrespiratóriasobservadasnaregiãoNortedopaís,principal-
mentenoAmazonas,deveseravaliadoemumcontextomaisamplovistoasdiferençasdopadrãodasdemais
regiões do país”. Preocupados, deputados e senadores de estados da região pressionam o ministro Marcelo
Queiroga,massemrespostaefetiva.
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PRETO NO
BRANCO

PM reforça segurança
no Centro de MOC

Cidade

Medida foi implantada em função do aumento
de crimes na Black Friday e período de Natal

u

A CCJ da Câmara Federal aprovou, na terça-feira
(23), a admissibilidadedaPEC 159/19, quedetermina
que servidores públicos, em especial integrantes do
judiciário, passem a ter aposentadoria compulsória
aos 70 anos enão 75 comoéhoje. A proposta revoga
emendade2015quefoicriadaparaaumentaraidade
deaposentadoriadeministrosdoSTF.Naépoca,favo-
receuosindicadospelogoverno.Comaaprovaçãona
CCJ, a proposta segue para a análise de uma comis-
são especial. Depois, ela ainda precisa ser aprovada
pelo Plenário, em dois turnos de votação. Entendo
queterádificuldadedeaprovaçãoemplenário,jáque
a pressão e os interesses políticos estarão acima do
certooudoerrado.

Reserva de vagas
Nãoconsigoentenderposiçõespolíticasdeautori-

dades que insistem emdefender a escolha dos nos-
sosrepresentantesnoparlamentobaseadonacorda
pele e no sexo. Agora mesmo, a imprensa divulgou
posição do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso,
defendendoreservadeassentonaCâmaraparacan-
didaturas femininas. Continuo cultivando a ideia de
que a escolha deve ser pela competência e grau de
comprometimentocomos interessesdapopulação.

Presença do procurador-geral
Oprocurador-geralda JustiçadeMinasGerais, Jar-

bas Soares Júnior, retorna aMontes Claros no próxi-
mo dia 18, quando participa do lançamento do Pro-
conRegionaledoServiçodeInspeçãoMunicipal,dois
projetos criados pelo Cimams, com o propósito de
atendermelhoràsdemandasdasprefeiturasfiliadas.

Reunião de prefeitos
Está sendo criado um grupo de prefeitos no Norte

deMinas quemensalmente se reúne ediscute diver-
sas questões ligadas às prefeituras. O que chama a
atençãoéqueoassuntoprincipal continuasendoas
eleiçõesdenovembrodopróximoano.Entreosmuni-
cípiosmaisfrequentesnosencontrosestãoJaíba,Ma-
tias Cardoso, São Romão, Varzelândia, Icaraí de Mi-
nas, Cônego Marinho, Miravânia, Verdelândia, Lon-
tra, Patis, Juvenília eManga.

Combate aos candidatos
É preciso que o eleitor do Norte de Minas mude o

conceitoeoprocedimentoemrelaçãoàspessoasque
sedispõemaenfrentar asurnas representandoa re-
gião.Osimplesfatodeseapresentaremcomopreten-
so candidato já é o suficiente para chover críticas e
acusaçõesquesurgemdonada.Aculturatemsidode
não enxergar os pontos positivos. O interessante na
história é que os candidatos paraquedistas, que le-
vamonossovotoemtrocademigalhas,simplesmen-
tepassamlivredequalquer tipodecrítica.

Entidade de Classe
Continuamosaguardandoaposiçãodasentidades

declassedoNortedeMinasemrelaçãoàpropostade
defesadosnossoscandidatos,principalmenteosque
têm a intenção de representar a região na Câmara
Federal.

PEC da bengala

MAISTRANQUILIDADE -Policiamento émaior principalmente de sexta-feira a domingo

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Larissa Durães

Repórter

Comércio de portas
abertascomlojistasávi-
dos por vender e ruas
mais movimentadas
com consumidores em
buscadeboasoportuni-
dades. Cenário que ins-
tiga a atuação dos fora
da lei. Há oito anos
Montes Claros convive
com o aumento de fur-
tos, roubos e assaltos
no período das festas
natalinas e Black Fri-
day – que acontece nes-
ta sexta-feira.

Para tentar coibir a
ação dos criminosos, a
Operação Recomas já
foi colocada em práti-
ca,com o reforço dopo-
liciamento na região
central da cidade.

Deacordocomocapi-
tão Evaldo Fernandes
deOliveira,chefedaSe-
ção de Emprego Opera-
cional do 10º BPM, des-
de a semana passada
maispoliciaisestãonas
ruasdacidadeparabar-
rar a criminalidade.

Ele não soube infor-

mar os números de ocor-
rências nesse período dos
últimos anos, mas afirma
que elas sempre aumen-
tam entre novembro e ja-
neiro. Os principais alvos
dos bandidos são postos
degasolina,joalherias,far-
máciasealgumasclínicas.

O efetivo disponibiliza-
do para garantir a segu-
rança de comerciantes,
trabalhadores e consumi-
dores não foi informado
pelo militar. Mas, segun-
do o capitão, o reforço po-
dechegara80%,desextaa
domingo, em locais estra-
tégicos.

A operação utiliza estra-
tégias e ferramentas espe-
cíficas para proteger o co-
mércio. Uma delas é um
servidorconectadodireta-

mente com uma Rede de
Comerciantes Mais Prote-
gidos (Recomas).

O presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Montes Claros,
Ernandes Ferreira, ressal-
ta que a operação é de ex-
trema importância para
oferecer tranquilidade
aos comerciantes e consu-
midores. Por isso, existe a
necessidade da criação da
parceria entra a CDL e as
polícias Militar e Civil na
cidade.

MAIS COMUNS

Os crimes mais pratica-
dos nesse período, se-
gundo o capitão Evaldo
Fernandes de Oliveira,
s ã o f u r t o s , r o u b o s e
transações comerciais

com notas falsas.
“Nesse contexto, a atua-

ção policial militar con-
centra-se em prevenir tais
delitos, com a participa-
ção da comunidade por
meio da adoção de medi-
das preventivas, e tam-
bém acionando o Disque
Denúncia 181”, informa.

Os próprios comercian-
tes criaram uma rede de
proteção entre eles para
evitar os golpes e crimes.
“Umprestaatençãonoou-
tro, na movimentação, e
passam mensagens de
alerta através do celu-
lar”, conta Flávia Pereira
Freire, a atendente de
uma loja no centro da ci-
dade. “Quando vemos ati-
tudes suspeitas, alerta-
mos o vizinho através do
WhatsApp”, explica.

Para ela, a ação conjun-
ta entre a Polícia Militar e
a CDL deixa oscomercian-
tes mais tranquilos em
tempos de festas. “Este
ano, ao que tudo indica, o
número de assaltos vem
aumentando no Centro,
mas com a ação em anda-
mento, com certeza vai di-
minuir”, diz aliviada. Jornalista, articulista, analista político e empresarial

ERNANDES FERREIRA/DIVULGAÇÃO

Segundo o capitão Evaldo
Fernandes de Oliveira, chefe
da Seção de Emprego Operacional
do 10º BPM, o reforço pode chegar
a 80%, de sexta a domingo,
em locais estratégicos
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CONVERSA
INTELIGENTE

Preferência por
preço e eficiência

Durante a Black
Friday, são muito
comuns as compras
pela internet, situações
em que nem o selo
Procel nem as tabelas
Ence estão visíveis
para os clientes.
Nesses casos, Thiago
Batista orienta o
consumidor a buscar
estas informações em
outras fontes. “Procure
pela marca e pelo
modelo do
equipamento no site
do fabricante e até
mesmo em outros
endereços de venda,
para se certificar da
eficiência e do impacto
do consumo deste item
na sua fatura de
energia elétrica”,
reforça.

Economia

Compra de eletrônicos na Black Friday deve
priorizar aparelhos mais econômicos, diz Cemig

u

FALSAECONOMIA-Clientes devemanalisar alguns indicadores para não adquiriremequipamentos

que consomemmais energia do que outros similares

O Norte de Minas precisa de uma bancada
forte na Assembleia para reivindicar mais
espaço no governo do Estado, seja quem for
o novo governador. Chega de discurso va-
zio. Omomento exigemais atitude e pragma-
tismo.

Sem secretaria
Desde que perdeu a secretaria no governo

Zema, a região do Norte de Minas ficou órfã
de projetos a médio e a longo prazos.

Assédio
Vereadores estão sendo assediados para

saírem candidatos na disputa por uma vaga
na Assembleia e na Câmara Federal. Quando
a esmola (apoio) é demais, até o santo des-
confia. É o que pensam alguns parlamenta-
res que já entraram na canoa furada. Sem
estrutura e apoio regional, o sonho vira uma
aventura de verão.

Antes da hora
Já tem candidato achando que ganhou a

eleição. O oba-oba dos bajuladores espanta
análise técnica e a estratégia antes da hora,
criando o ambiente fútil dos perdedores.

Fora do MDB
O ex-presidente da Assembleia de Minas

Adalclever Lopes vai deixar o MDB para se
filiar no PSD....
.....Além de Adalclever, outros nomes de-

vem largar o MDB. O presidente da legenda,
Newton Cardoso Júnior, ficou preocupado
com a situação.

Agora vai!
Se não mudar de opinião, mais uma vez o

presidente Jair Bolsonaro deve assinar sua
ficha de filiação na próxima terça-feira (30)
no PL.

PIS/Pasep
Cerca de R$ 23,4 bilhões do PIS/Pasep ain-

da estão disponíveis para saques, segundo
a Caixa Econômica Federal. São 10,6milhões
de pessoas que podem ser beneficiadas. O
prazo final para a retirada do dinheiro é pri-
meiro de junho de 2025.

Da Redação*

A Black Friday bate à
portaea perspectiva éa
de que os brasileiros
saiam às compras para
aproveitar os descon-
tosoferecidospelovare-
jo. E na ponta da prefe-
rência do consumidor
estão os eletrônicos.

Mas, para que a com-
pra seja mesmo vanta-
josa, a Cemig alerta pa-
ra que o consumidor
observe a eficiência
do equipamento a ser
adquirido.

De acordo com o en-
genheiro de Eficiência
Energética da Cemig,
Thiago Batista, o clien-
te deve ficar atento ao
selo Procel antes de ad-
quirir um eletrodo-
méstico ou aparelho
eletrônico.

O ideal é comprar os
que tenham a chance-
la ou que venham com
a etiqueta do Instituto
Nacional de Metrolo-
gia,Qualidade e Tecno-
logia (Inmetro) com a

letra “A”, pois são os mais
eficientes.

“O selo Procel já é bas-
tante conhecido pela po-
pulação, e indica os equi-
pamentos mais eficientes
da categoria.Essa classifi-
cação ébenéfica para o in-
teressado porque ele po-
de escolher o aparelho
queconsome menosener-
gia”, explica.

Criado na década de
1990,oselopode ser verifi-
cado em refrigeradores,
lavadoras, televisores,
ventiladores, micro-on-
das, ar-condicionado,
lâmpadas, reatores, bom-
bas e motobombas, moto-
res elétricos, sistema de
aquecimento solare siste-
ma fotovoltaico.

OUTRAS
CONSIDERAÇÕES

Se um eletrodoméstico
ou equipamento eletrôni-
co estiver com um preço
muito inferior a outros si-
milares, outro detalhe a
ser observado é a tabela
Etiqueta Nacional de Con-
servação de Energia (En-

ce), criada pelo Inmetro.
Essaferramentaclassifi-

ca o dispositivo de acordo
comodesempenhodopro-
duto com relação ao con-
sumodeenergia.Osapare-
lhos são classificados de A
(melhor desempenho) a G
(pior desempenho).

“Dependendodaclassifi-
caçãodoaparelhoadquiri-
do, os descontos consegui-
dos na Black Friday po-
dem não ser tão atrativos,
porque, ao longo do tem-
po, o consumo de energia
dos equipamentos menos
eficientes é maior se com-
parado aos de classifica-
ção A”, destaca.

Ele ainda explica que o
consumodeenergiadepen-
de, basicamente, de duas
variáveis: potência, em
Watts(W),dosequipamen-
tos e tempo de utilização,
em horas. “Se o produto é
mais barato no momento
da aquisição, mas é menos
eficiente,essadiferençase-
rá sentida na conta de luz
enquanto ele for utiliza-
do”, alerta o especialista.

*Com Agência Minas

Bancada forte

Apresentador de TV e observador da cena política

u SAIBA MAIS

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Will Nunes
willnunesjornalonorte@gmail.com
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Da Redação*

Os bancos das facul-
dades brasileiras de-
vem ganhar mais alu-
nos a partir do ano que
vem. Com a pandemia
ganhando contornos
mais leves, o interesse
das pessoas em investir
em graduação está re-
tornando.

Levantamento enco-
mendado por institui-
ções privadas do setor
de educação superior
mostra que 63% dos en-

trevistados declararam
planejar o início da facul-
dade no primeiro semes-
tre de 2022.

De acordo com a pesqui-
sa, feita pela Associação
Brasileira de Mantenedo-
ras de Ensino Superior
(Abmes), em parceria com
a Educa Insights, em no-
vembro de 2020 apenas
38% tinham intenção de
se matricular no semestre
seguinte.

A 5ª edição do levanta-
mento Observatório da
Educação Superior: Pers-

pectivas para 2022 identi-
ficou também aumento
do interesse dos universi-
tários por um modelo hí-
brido, com aulas presen-
ciais e a distância.

Segundo a pesquisa, na
avaliação dos alunos ape-
nas 45% da carga horária
dos cursos deveria ser de-
dicadas às aulas presen-
ciais tradicionais, e o res-
tantedeveriaserministra-
do no formato híbrido, o
que inclui aulas remotas
(16%); conteúdos digitais
(16%);oumesmoportraba-

lhos práticos em comuni-
dades ou empresas (23%).

Deacordocom aAbmes,
esses números refletem
que o estudante quer um
modeloquecombineduas
ou mais formas de ensi-
nar e aprender, o que po-
de, inclusive, resultar em
queda entre 30% e 40% do
valor cobrado nas mensa-
lidades das instituições
privadas, uma vez que a
maior parte delas já de-
sembolsou os investimen-
tos tecnológicos necessá-
rios quando tiveram de se

adaptar às necessidades
de atividades remotas du-
rante a pandemia.

PREÇOS MAIS
ACESSÍVEIS

Segundo o presidente da
Abmes, CelsoNiskier, “não
há mais investimento
tecnológicoa serfeito para
se adaptar ao novo mode-
lo”. Niskier explica que os
investimentos já realiza-
dos resultarão em preços
maisacessíveis,deformaa
amenizar a principal difi-
culdadedojovemquedese-

jacursaroensinosuperior:
a questão financeira.

“O investimento inicial
(emtecnologiasquepossibi-
litam o ensino remoto) é
amortizado ao longo do
tempo.Portanto,nãovaiau-
mentarocustoenãoimpac-
taránopreço.Tendoapossi-
bilidadedeatingirmaispes-
soas, o custo é diluído, e a
média cai para o estudan-
te”, argumenta Niskier ao
lembrar que as aulas pre-
senciais “não desapare-
cem” no modelo híbrido.

*Com Agência Brasil

Mais pessoas estão de
olho no ensino superior
Estudo indica que 63% dos entrevistados planejam iniciar uma faculdade
no primeiro semestre de 2022; modalidade híbrida é a preferida

u

TÂNIA RÊGO/ARQUIVO AGÊNCIA BRASIL

Educação

MODELO -Alunos apontamque apenas 45%da carga horária deveria ser dedicada a aulas presenciais

No Centro Universitário Funorte, a metodologia
híbrida é uma realidade mesmo antes da
pandemia. “As recentes avaliações do Ministério
da Educação (MEC) em que os nossos cursos
receberam nota máxima indicam que o nosso
ensino é de qualidade e que estamos no caminho
certo”, afirma a reitora Raquel Muniz. Segundo
ela, durante o isolamento social imposto pela
pandemia da Covid, os estudantes da instituição
receberam aulas remotas com a mesma qualidade
das aulas presenciais. “Como já estávamos
desenvolvendo ferramentas no Google Education
visando essa interação remota, durante a
pandemia aprimoramos o método”, explica. A
reitora destaca que, com o novo normal, a Funorte
irá oferecer aulas híbridas, com parte remota e
parte presencial, sem perder a qualidade do ensino
e integrando todas as tecnologias desenvolvidas ao
longo da pandemia. “O ensino híbrido será, sem
dúvidas, o novo normal na educação e nós, do
Centro Universitário Funorte, estamos preparados
para essas mudanças”, garante Raquel Muniz.

Ensino híbrido já integra
formato da Funorte

u SAIBA MAIS
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No 2º dia do Enem, priorize
as questões mais fáceis
u

Da Redação*

No próximo domin-
go (28) os candidatos do
Exame Nacional do En-
s i n o M é d i o ( E n e m )
2021 farão as provas de
matemática e ciências
da natureza. Para se
sair bem, é preciso que
o participante tenha
uma estratégia de pro-
va. Quem não foi bem
no primeiro dia de apli-
cação ainda pode recu-
perar a nota.

Ter uma estratégia de
prova é definir previa-
mente como irá admi-
nistrar o tempo e como
iráresolverasquestões.
A dica do professor de
física Danilo Capelari é
começarpelasquestões
mais fáceis.

“Fazer uma primeira
leitura da prova e ir res-
pondendo as questões
mais fáceis. Isso garan-
te a proficiência. Em
uma segunda leitura,
dedicar mais tempo às
questões mais difíceis”,
orienta.

Capelari explica que
garantir as questões fá-
ceiséumaestratégiapa-
ra atender aos critérios
de correção das provas,
pela Teoria de Resposta
ao Item. Pela TRI, a no-
ta não é calculada le-
vando-se em conta so-
mente o número de
questões corretas, mas
também a coerência
dasrespostasdopartici-
pante ao conjunto das
questões que formam a
prova.ATRIestimaadi-
ficuldade das questões

e avalia o conhecimento
dos participantes.

Caso um estudante erre
todas as questões fáceis e
acerte uma difícil, a pon-
tuação dele nessa questão
será menor do que a de
um estudante que acertou
as questões mais fáceis e
também a difícil. No pri-
meiro caso, o sistema po-
derá entender que o parti-
cipante chutou a resposta.

“Olhe as questões, dê
umaprimeiralidaparaes-
colher efetivamente os
itens, começando pelos
que você tem mais certeza
deacerto.Comosãotextos

grandes, não acho que se-
ja adequado se aventurar
a gabaritar tudo ou a fazer
de forma contínua, da pri-
meira à última questão”,
complementa o professor
dematemáticaJoséCarlos
de Medeiros.

ATENÇÃO AO
ENUNCIADO

Outradicaéestaratento
aos textos e enunciados
da questão. “Às vezes, as
questõestêmmaisdeuma
alternativa que está corre-
ta conceitualmente. A
grande questão é respon-
der de acordo com o que o

enunciado está pedindo.
A alternativa pode estar
correta conceitualmente,
masnãoéoqueoenuncia-
do pede. Quando se fala
em interpretação detexto,
é importante que os alu-
nosestejamfocadosnope-
dido da questão, no enun-
ciado”, explica Capelari.

Na reta final, a poucos
dias para a prova, Medei-
rosrecomendaqueosestu-
dantes descansem, para
que possam estar tranqui-
los, mas que também fa-
çam uma última revisão.

“Eu sempre acho que o
melhor é o caminho do

meio, eu acho que cabe
dar uma revisada, mas es-
tudar à exaustão não é a
melhor solução emocio-
nalmente para fazer uma
prova”.

Uma forma de revisar o
conteúdo é fazer questões
de provas do Enem de
anos anteriores. “Acho in-
teressante, para quem ti-
veroportunidade,reveral-
gumas questões dos vá-
rios grupos de prova, do
Enem PPL (para pessoas
privadas de liberdade),
Enem digital, em Libras
(Língua Brasileira de Si-
nais), porque elas têm

questões diferentes, mas
que vêm do mesmo ban-
co. É legal treinar as carac-
terísticas da prova”, diz o
professor.

Todas os cadernos de
questões e os gabaritos de
anos anteriores estão dis-
poníveisnosite doInstitu-
to Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep).

AINDA DÁ PARA
RECUPERAR

No último domingo (21),
os candidatos fizeram as
provas de linguagens,
ciências humanas e reda-
ção. Para quem acha que
não foi muito bem, os pro-
fessores dizem que ainda
dá para recuperar a nota.

“Não pode desanimar,
no Enem não ir muito
bem é relativo. Como a
prova segue a TRI, aconte-
ce muito de alunos acerta-
rem 25 questões e tirarem
a mesma nota de quem
acertou 8 ou 9, por causa
da estratégia de prova”,
diz Capelari.

Medeiros concorda:
“Não há essa coisa de bola
decristal.Nãosaiuoresul-
tadoe,principalmente,co-
mo a gente tem 26% de au-
sência, deixar de tentar eu
acho que não é uma coisa
inteligente.Jáqueestáden-
tro do processo, não custa
ir lá e tentar, até porque
nãohácertezadeabsoluta-
mente nada”.

Os gabaritos oficiais se-
rão divulgados para todas
asprovasapenasnapróxi-
ma semana, até o dia 1º de
dezembro.
*Com Agência Brasil

Matemática e ciências da natureza serão os exames deste domingo

ESTRATÉGIADEPROVA-Professores alertamque ainda dá tempo de recuperar nota, caso desempenhono
primeiro dia não tenha sido bom: defina previamente como irá administrar o tempo e como fará as questões

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Educação
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Hoje se comemora o Dia de Ação de Graças
(Thanksgiving Day) tanto nos Estados Unidos
quanto no Brasil. O Thanksgiving Day é um dos
dias mais importantes do ano para os america-
nos, considerado um Natal antecipado. Nesse
dia,as famílias se reúnemcomoobjetivodeagra-
decerem a Deus pelas bênçãos recebidas, espe-
cialmente pelos resultados da colheita.
ApráticadeumDiadeAçãodeGraças teve início

no século 17, em 1621, na Nova Inglaterra, povoa-
da por protestantes puritanos que, movidos por
um senso de dependência, humildade e devoção
a Deus por aquilo que entendiam receber dele,
ajuntavam as famílias a fim de orarem ao Senhor
e comerem, com gratidão, dos frutos colhidos
apósumrigoroso e insistente inverno. Esses puri-
tanos entendiam que nada do que tinham pode-
ria ser alcançado sem que a graça do Senhor
atuasse por sua benignidade.
Opastorpuritano JohnOwenafirmouque “sem-

pre devemos chegar-nos a Deus como quem che-
gaaumaeternafontedebondade,graçaemiseri-
córdia, quanto a tudo que nossas almas care-
cem”. E StephenCharnockescreveuque “o louvor,
a alegria e o deleite são os grandes ingredientes
que acompanham as ordenanças do evangelho”.
Paraospuritanos,ocultoaDeusnãoestavarestri-
to ao ambiente de uma igreja local, mas se espa-
lhava por todas as áreas de sua vida.
Patrick Collinson resumiu bem ao escrever que

“a vida do puritano era num certo sentido um ato
contínuo de culto, buscado debaixo de um senso

incessante e ativo dos propósitos providenciais de
Deus, e constantemente renovadapelaatividade re-
ligiosa, pessoal, doméstica e pública”. Eles de fato
levavam a sério a instrução do apóstolo Paulo: “As-
sim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer
outra coisa, façam tudo para a glória de Deus” (1
Coríntios 10.31).
Os puritanos faziam tudo para a glória de Deus e

compreendiam, como consequência de sua piedosa
devoção, que agradecer a Deus por suas dádivas e
constantebenevolênciaparacomeleseraoobjetivo
primeiro de um coração crente: “O fim principal do
homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre”
(Breve Catecismo de Westminster, pergunta 1). En-
tão, elesparavam,eoravame festejavamemfamília
e publicamente.
O pastor reformado João Calvino, comentando o

salmo28.7, escreveuque “quandoDeus espargeale-
gria em nossos corações, o resultado deve ser que
nossos lábios se abram para entoar seus louvores”.
No salmo, escrito pelo Rei Davi, lemos: “O Senhor é a
minha força e o meu escudo; nele o meu coração
confia, nele fui socorrido; por isso, o meu coração
exulta, e com omeu cântico o louvarei”.
A gratidão é uma das virtudes mais agradáveis a

Deus,porque, pormeiodela, rendemosnossos cora-
ções inteiramente ao reconhecimento do que ele é e
do que fez e tem feito por nós. Um coração grato é
sempreimensamentealegre,porquepercebe,emca-
da detalhe, o cuidado providencial de Deus sobre a
sua vida. Ele prefere sempre agradecer amurmurar.
Ele é grato a Deus pelo perdão imerecido e às pes-

soas a quem sabe que deve amar.
Poucos sabem, mas a comemoração no Brasil foi

instituída pela Lei n.º 781, de 17 de agosto de 1949,
sugerida por Joaquim Nabuco, enquanto embaixa-
dordoBrasil nosEstadosUnidos,duranteogoverno
de Gaspar Dutra. Com a Lei nº 5.110, de 22 de setem-
bro de 1966, no governo Castello Branco passou a
respeitar a quarta quinta-feira de novembro, assim
como nos Estados Unidos.
Deveríamos, ao menos nesse dia, reclinar nossos

corações e de nossas famílias diante daquele que
supre as nossas necessidades mais profundas, que
nosperdoaospecados, que redimedacovaodesva-
lidoeconcedevidaemabundância.Osalmistadecla-
ra com convicção: “O Senhor Deus é sol e escudo; o
Senhor concede favor e honra; não recusa nenhum
bemaos que vivemcom integridade” (Salmos 84.11).
Ao Senhor provedor seja a nossa gratidão!

Dia de Ação de Graças

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br
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MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

Da Redação*

Um estudo feito por
pesquisadores da Uni-
versidade da Pensilvâ-
nia,nosEstados Unidos,
mostrou que 15,4% das
crianças atendidas em
29 clínicas ligadas ao
HospitalInfantildaFila-
délfia, no período da
pandemiadeCovid,esta-
vam obesas. Em 2019, o
percentual era de 13,7%.

O aumento ocorreu
e m t o d a s a s f a i x a s
etárias, variando de 1%
nos adolescentes de 13 a
17anos a2,6%nascrian-
ças de 5 a 9 anos. Foi me-
dido o índice de massa
c o r p o r a l ( I M C ) d e
169.179criançaseadoles-
centes atendidos de ju-
nho a dezembro de 2019
e comparado ao dos
145.081pacientesconsul-
tados no mesmo perío-
do em 2020.

Outro estudo, coorde-
nado pelo Pennington
BiomedialResearch
Center, também nos
EUA, mostrou que, a ca-
da hora adicional de so-
no em crianças de 3 a 5
anos, houve redução de
0,48 do IMC. Além do
consumo excessivo de
alimentos calóricos e do
sedentarismo, a dura-
ção do sono é um fator
de risco para a obesida-
de infantil.

Com base nesses da-
dos, o Instituto do Sono
faz um alerta aos brasi-
leiros,jáquetambémno
país o confinamento e a
suspensãodasaulaspre-
senciais por causa da
pandemia agravaram a
obesidade infantil.

Segundo o médico

Gustavo Moreira, pesquisa-
dor do Instituto do Sono, o
aumento da obesidade en-
tre crianças que dormem
menoséoresultadodeuma
combinação de fatores.

“Teoricamente,sevocêes-
tá acordado, está gastando
mais energia, mas, na reali-
dade, o tempo a mais que as
pessoas passam acordadas,
elas estão em frente a uma
tela grande ou pequena, em
atividades de pouco gasto
energético,em mídia social,
videogame,streaming,estu-
dando. As pessoas estão fa-
zendo menos exercício e
têm uma oferta calórica
maior entre os alimentos”,
diz Moreira.

Outrofatoréque,seoindi-

víduo está dormindo me-
nos, no caso dascrianças e
adolescentes,oorganismo
entende que é pouco e que
apessoaestáemumasitua-
ção de estresse.

“Temos dois hormônios
quecontrolamnossoapeti-
te: a lepitina, que é o hor-
mônio da saciedade, e a
grelina, que é o da fome.
Quando durmo menos,
produzo menos lepitina e
mais grelina, ou seja, au-
mentameuapetite,eaten-
dência é a de comer mais
sem oportunidade de gas-
to”, explica o médico.

ROTINA ALTERADA

Moreira lembra que a
pandemia contribuiu pa-

raocrescimentodaobesida-
de porque alterou a rotina
das crianças que, para ter
uma vida saudável, preci-
sam de uma alimentação
balanceada,exercíciosegas-
to de energia.

Porém, para evitar a con-
taminação pelo corona-
vírus, as crianças foram
obrigadas a trocar as ativi-
dades ao ar livre por jogos
nocelulareasaulasnocolé-
gio pelo ensino remoto.

“Quando ficam muito
temponafrentedastelas,as
crianças comem várias ve-
zes ao dia, principalmente
bolachas, salgadinhos e do-
ces. E a grande exposição às
telaslevaospequenosador-
mirmaistardeeacordarce-

do”, afirma o médico.
As recomendações dos

especialistas para evitar a
obesidade infantil in-
cluem a manutenção de
uma alimentação regular,
com horários para todas
as refeições da família; a
preferência por alimentos
naturais frente aos indus-
trializados; e a observação
da pirâmide alimentar,
composta por oito grupos
dealimentosessenciaispa-
ra a saúde.

É preciso ainda que os
pais deem o exemplo, já
que adultos que seguem
uma dieta balanceada in-
fluenciamosfilhosaseali-
mentar de forma saudá-
vel;estabelecendoumaro-
tina para a criança, com
horáriosbemdefinidospa-
ra dormir, acordar, brin-
car e estudar; reduzir o
tempo de tela e aumentar
as atividades ao ar livre.

SONO DOS ADULTOS

A crise sanitária tam-
bém afetou a qualidade
do sono dos adultos. Se-
gundo uma pesquisa do
Instituto do Sono, entre
os 1.600 participantes do
levantamento, 75% atri-
buíram a piora do sono
ao aumento das preocu-
pações; 64% à permanên-
cia por mais tempo em
frente a telas de compu-
tador, televisão e celu-
lar; e 54% por ficarem
em casa por mais tempo.

Ao abordar a qualidade
de sono, o estudo revela
que 67% dos participantes
tiveram mais dificuldade
para dormir; 61,6% passa-
ramadormirmais tarde;e
59% acordaram mais ve-
zes durante a noite.
*Com Agência Brasil

Mudança de rotina na pandemia
aumenta obesidade infantil
Colégio e vida ao ar livre foram trocados por celular e ensino remotou

REFLEXONABALANÇA–Exposiçãomaior às telas, como celular e computador, interfere no sono de

crianças e adolescentes, o que, aliado amáalimentação e ao sedentarismo, favorece o ganhode peso

Saúde

“Quando ficam
muito tempo na
frente das telas, as
crianças comem
várias vezes ao dia,
principalmente
bolachas,
salgadinhos e
doces. E a grande
exposição às telas
leva os pequenos
a dormir mais
tarde e acordar
cedo”
Gustavo Moreira

Médico pesquisador do Instituto

do Sono
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Hemocentro celebra Dia do Doador
com apelo para repor estoque

Saúde

u

DOAÇÃODEAMOR - Cada voluntário que se apresenta pode ajudar até quatro pessoas quenão conhece

Da Redação

“Doar sangue para
mim é salvar uma vida.
Estou muito feliz. Estar
aquidoandopelaprimei-
ra vez está sendo muito
gratificante, principal-
mente em saber que es-
tou ajudando alguém”.
Esse é o depoimento da
jovemEvelynVitória,de
16 anos. Ela estreou no
ato solidário na semana
em que se celebra o Dia
Nacional do Doador de
Sangue, comemorado
nesta quinta-feira (25).

Para agradecer àque-
lesquenãodeixamdeco-
laborar com o próximo
doandosangue,oHemo-
centroRegionaldeMon-
tesClarospreparouuma
semana de comemora-
ções. Desde a última se-
gunda-feira (22) todos os
candidatossãorecepcio-
nadoscomumlanchees-
pecial, bombons e cami-
seta do doador.

Toda a programação
segueaté3dedezembro.
Hoje, haverá apresenta-
ções artísticas na recep-
ção aos doadores.

Deacordocomomédi-
co e coordenador do He-
mocentro Regional de
Montes Claros, José Ge-
raldoMaia,oatodedoar
sangueémuitovaloroso
e extremamente neces-
sário para manter os es-
toques e o atendimento
às unidades de saúde.

“Doarsangueéumato
deamordiferenteeinvi-
sível, porque quem doa
não sabe quem está sen-
do ajudado. Amar uma
pessoa que você vê e co-
nheceémuitofácil”,afir-
ma José Geraldo.

Segundo ele, cerca de

60% das doações ficam in-
cógnitas para as pessoas
queestãocomavidaemris-
co. “Reforçamos para a ne-
cessidade de as pessoas vi-
rem até o hemocentro nes-
te final de ano. Cada doa-
dor pode ajudar até quatro
pessoas que não conhece”,
destaca.

BAIXA NO ESTOQUE

Durante a pandemia,
houve uma redução no nú-
mero de doações e, em vá-
rios momentos, os hemo-
centros de Minas Gerais
realizaram apelos para
que as pessoas voltassem
a participar.

A baixa ocorreu em todo
o Estado. “Setembro, outu-
bro e novembro tivemos
muitos feriados emenda-
doseissoacabouimpactan-
do nas coletas de sangue.
Além disso, com o arrefeci-
mento da pandemia, tem

acontecido um aumento
na demanda por transfu-
são com a realização de
mais cirurgias eletivas,
sem contar os acidentes”,
explica José Geraldo.

“Temos um acréscimo
no consumo entre 8% e
14%, dependendo da re-
gião. Em Montes Claros ti-
vemos aumento de 8% no

consumo de sangue, en-
quanto a captação caiu
12%”, informa o coordena-
dor do Hemocentro Regio-
nal. Essa diferença cria um
déficit nos bancos de san-
gue que pode fazer a dife-
rençanahoradeumatendi-
mento hospitalar.

Apesardaquedanosesto-
ques, José Geraldo garante

que a unidade tem atendi-
do a população priorizan-
do os casos mais urgentes.

TIPOS

Há grupos sanguíneos
queficammuitopressiona-
dos nesses períodos de es-
cassez de doadores, porque
sãoaqueles mais utilizados
nos hospitais. “Os sangues
negativos, em geral, têm
menor percentual de pes-
soasnapopulaçãoesãogru-
posqueoestoquenohemo-
centro é menor. Nos gru-
pospositivos,especialmen-
te O positivo e, em menor
escala, A positivo, também
têm ficado com os níveis
baixos”, diz o médico.

O Hemocentro Regional
faz um apelo para que as
pessoasquenãodoarames-
teano procurem a unidade
epratiquemesseatodesoli-
dariedade.

Todos os cuidados estão

sendotomadosparagaran-
tir a segurança dos doado-
res nas unidades do Hemo-
minas, assegurando o uso
de máscara, o distancia-
m e n t o s o c i a l e a
higienização frequente das
mãos como recomenda a
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e
a Organização Mundial da
Saúde (OMS).

Ainda dentro das come-
morações do Dia Nacional
doDoadordeSangue,oHe-
mocentro Regional de
Montes Claros realizou, na
última terça-feira (23), a so-
lenidadedediplomaçãopa-
ra aqueles que fizeram
mais de 25 doações de san-
gue (Categoria Prata).

Naquarta-feirahouveaso-
lenidade de diplomação da
categoria Ouro (mais de 35
doações) e da categoria Dia-
mante (mais de 50 doações).

QUEM PODE DOAR

Paradoarénecessárioes-
tar em boas condições de
saúde, ter entre 16 e 69
anos, pesar mais de 50 qui-
los, estar descansado e ali-
mentado no momento da
doação e ainda apresentar
documento com foto.

Candidatos a doações
de sangue que foram in-
fectados por Covid-19,
após diagnóstico clínico
ou laboratorial, ficam
inaptos por 30 dias após
completa recuperação.

Quem teve contato
com casos confirmados
de Covid deve esperar
14 dias após a última
i n t e r a ç ã o c o m e s s a s
pessoas para realizar a
doação de sangue.

Todasasinformaçõesne-
cessáriaspodemserencon-
tradas no site da Fundação
Hemominas.

EmMontes Claros, demanda por sangue cresceu 8%, mas doação caiu 12%

Quem tomou a dose
contra a Covid-19
precisa respeitar um
intervalo para poder
doar sangue. Esse prazo
varia de acordo com o
imunizante recebido.
Confira:
- Coronovac/Sinovac: 48
horas
- AstraZeneca/Fiocruz:

sete dias
- Pfizer/BioNTech:
sete dias
- Janssen-Cilag:
sete dias
- Sputnik V:
sete dias
- Covaxin/Bharat
Biontech:
48 horas
- Moderna: sete dias

Prazo para doar após vacinação

u SAIBA MAIS

DIVULGAÇÃO
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Novembroé tempode liqui-
dação na Mega Ótica, mês
da Black Friday que oferece
desconto médio de 30% nos
óculos, podendo chegar a
50% dependendo do modelo
escolhido. São produtos na-
cionais e importados e todos
têm um ano de garantia.
A Mega Ótica também tra-

balha com marca própria, a
Mont Clair, com um catálogo

que oferece mais de mil pro-
dutos e está emconstante re-
novação, incorporando o
que há de mais moderno em
design e materiais. Na com-
pra do segundo i tem da
Mont Clair, a segunda peça
sai pela metade do preço.
Ainda tem desconto de 30%
na linha de óculos Ray Ban,
dentre outras promoções.
Instagram @megaoticamoc

A Stylle Turismo lançou uma super oportunidade: excursão oficial para o último Samba
do Ano emBelo Horizonte. O pacote inclui passagemde ida e volta, hospedagem com café
damanhã, ida e volta para o evento, alémde brindes e open bar na ida. O últimoSambado
Ano acontecerá no próximo dia 18, a partir das 15h, no Mega Space. As atrações ficam por
conta do cantor Thiaguinho, Sorriso Maroto, Belo, Raça Negra, Ferrugem, Dilsinho, Turma
do Pagode, Pixote, Suel e Akatu. Informações pelo (38) 98827-5230 ou 99863-6525.

O Montes Claros Shopping recebe, até 9 de dezembro, uma belíssima exposição de telas
suspensas da artista plástica e digital Luana Z (Atelizê). A exposição retrata nas obras da
artista temascomoaceitação, empoderamento, culturaedesconstruçãodepadrõesenrai-
zadosnasociedade. A exposiçãoestá instaladanocorredor emfrenteàs LojasAmericanas,
durante o horário de funcionamento do shopping.

Black Friday Mega Ótica O último Samba do Ano

Exposição no MOC Shopping

Amodelo e

influencer

Sarah Frois

usandoum

moderno

óculos da

marcaColcci

Elegância e bom

gosto: Juliana

Ramos e Zezinha

Mendes empose

para coluna

LÉO QUEIROZ

Acantora Leila

Britto com

Wanderson

Almeida,

empresário de

sucesso que

comanda aManus

WA, empresa de

iluminação e

sonorização

realizando

importantes

eventos pelo Brasil

Emnossa coluna,Mariella Evangelista, que

vem fazendo omaior sucesso como Studio

Dermatofuncional, trazendo o que há de

maismodernono ramoda estética, e a

consultora de imagemTaíraMaciel

Jovens de sucesso: Eliu Gonçalves, gerente

dohotelOscar Blue, emMontes Claros,

coma gerente doQualityHotel emMato

Verde, Ana Paula Cardoso

A turismóloga

e fotógrafa

Silvana

Mameluque

curtindo

merecidas

férias em

Pernambuco.

Aqui, na bela e

famosa praia

dos Carneiros

LÉO QUEIROZ

LÉO QUEIROZ

LÉO QUEIROZ LÉO QUEIROZ

ARQUIVO PESSOAL

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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