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Amanhece... é um novo dia
rico em promessas e luz
que sobre a vida irradia
todo o amor de Jesus
Ângela Guerra
Rio de Janeiro

No colo do solo bruto
se a semente é bem tratada
por prêmio colhe-se o fruto
da esperança ali plantada
Olga Agulhon
Maringá (PR)

Em outubro consagrada
Padroeira do Brasil
nos proteje mãe amada
com seu manto azul anil
Rita Márcia J. Daflon
Cantagalo (RJ).

Gentileza é quando o sol
vendo o dia se findar
no resplendor do arrebol
deixa a luz triunfar
Joel Hirenaldo Barbieri
Taubaté (SP)

O Encanto
da Trova

Inatel E-sports:
Longe do

campus, perto
das premiações
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Não é de hoje que o mun-
do dos games tem se firmado
como o maior setor da indús-
tria do entretenimento e com os
jovens estudando em casa, o
número de acessos “estourou”
ao redor do mundo. Diferente
dos esportes convencionais, os
“e-atletas” estão habituados a
travar suas batalhas no campo
virtual. Por este motivo, o iso-
lamento tem sido tratado pela
mídia especializada como o
momento perfeito para o seg-
mento, com investimentos,
lançamentos e eventos on-
line engajando milhões em
todos o globo. Nessa vibe,
o time de e-sports do Inatel
- Instituto Nacional de Tele-
comunicações tem aproveita-
do o tempo longe do cam-
pus, mas perto da conexão.

.........................

Editorial
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No Brasil, praticamente
na marca de 2 milhões de in-
fectados e 80 mil mortos, o
Coronavírus circula com
muita liberdade, possivel-
mente a região do planeta
mais “fértil” por onde ele
pôde ser disseminado. Mui-
to em conta pelo fato do
Governo Federal ter relati-
vizado a doença, desde seu
início por aqui no mês de
março a considerando “gri-
pezinha”, pouco se impor-
tando, “E daí?”, com a vida
da população, com um Mi-
nistério da Saúde sem minis-
tro há quase dois meses. Pelo
menos, governos estaduais e
municipais, mais sensíveis à
essa crise, tomaram provi-
dências que se não foram
capazes de erradicar a doen-
ça, mas vão servir para mi-
tigar o resultado do extrato
final – que não tenham dúvi-
das, será catastrófico.

.........................

Humberto
Azevedo
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Em 2014, mesmo com
um governo muito fragili-
zado, o petismo conseguiu
ainda se manter no poder,
graças aos anos anteriores
em que permitiu com a ma-
nutenção do Plano Real e
com a retomada de um pro-
jeto de desenvolvimento
nacional que tanto incluí-
ram brasileiros a uma vida
digna. Essa derrota eleito-
ral por uma diferença ínfi-
ma revoltou os caciques
políticos de DEM e PSDB.
A partir deste momento a
direita brasileira desistiu do
jogo democrático e caiu de
cabeça num lacerdismo
equivocado.

..........................................................................................................

DA AGÊNCIA MINAS

Estado já repassou cerca de 1 bilhão de
reais para enfrentamento ao Coronavírus

Além de fundamental para
este momento de enfrentamento
do Coronavírus em Minas Gerais,
os constantes investimentos em
hospitais de estruturas perma-
nentes são um legado que a pan-
demia deixará para o SUS - Siste-
ma Único de Saúde do estado. Em
quatro meses de pandemia, o
Governo de Minas já repassou
pouco mais de 1 bilhão de reais
para estruturar a assistência de
saúde nos municípios mineiros.

Estruturar a rede pública é a
prioridade do governo, tanto
como estratégia para enfrenta-
mento da doença no estado quan-
to como ação de responsabilida-
de fiscal. “Seria um disparate do
Governo de Minas se não utili-
zasse esse momento com respon-
sabilidade fiscal para estruturar
as unidades de Saúde mineiras.
O que foi investido ficará para a
assistência dos mineiros quando
essa pandemia acabar”, ressalta
o secretário adjunto da SESMG -
Secretaria de Estado de Saúde,
Marcelo Cabral.

O montante investido pelo
Estado é referente a compras de

equipamentos, insumos e apare-
lhos fundamentais para uma me-
lhor condição de atendimento.
Minas adquiriu 1.047 respiradores
que estão sendo repassados aos
prestadores por meio de termo de
cessão. Com o fim da pandemia, é
possível que esses aparelhos re-
tornem para o Estado e sejam re-
passados para unidades de saú-
de que atendam o SUS em Minas.

Além deles, foram comprados
monitores e cardioversores com
marcapasso. Com esses equipa-
mentos, foram gastos
58.729.851,86 reais. Para compras
de insumos - como kit de testa-
gem, álcool em gel, luva, touca e
máscara - foram gastos pelo Es-
tado 51 milhões.

Na última terça-feira (14), foi
publicada, no Diário Oficial de
Minas Gerais, resolução SES-MG
com os valores e destinação de-
talhada de recursos federais. No
documento é informado o repas-
se de  86.066.335,65 para os hos-
pitais filantrópicos, sendo que
desses, 83.083.007,67 são desti-
nados às entidades beneficiadas
sob gestão estadual. São mais de

100 unidades, entre hospitais e
santas casas de misericórdia, que
vão receber o auxílio.

Os outros 2. 983.327, 98 estão
sendo repassados para os muni-
cípios de Nova Lima, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH), e Timóteo, no Vale do
Aço. Foram destinados
682.037,74 ao Hospital Nossa Se-
nhora de Lourdes, de Nova Lima.
Para o Hospital Vital Brazil, de
Timóteo, o recurso foi na ordem
de 2.301.290, 24. Excepcionalmen-
te, conforme informa a resolução,
os valores serão transferidos aos
respectivos Fundos Municipais
de Saúde.

Desde março, quando foi de-
cretada a pandemia no Brasil, o
Governo de Minas adotou a es-
tratégia de primeiro estruturar a
sua rede de assistência.  Assim,
o Hospital de Campanha, no Ex-
pominas - já em operação desde
segunda-feira (13) -foi criado
como reserva técnica para evitar
a saturação do sistema de Saúde
no estado, a ser acionado em
momento adequado.

O complexo tem como finali-

dade criar condições aos hospi-
tais convencionais para atender
sobretudo os casos graves e que
precisam de Centro de Terapia
Intensiva (CTI). Em caso de lota-
ção das enfermarias das unida-
des convencionais da Região
Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH) poderão ser solicitadas
ao Hospital de Campanha vagas
de clínica médica para finalização
dos tratamentos.

“Fizemos o que foi possível
fazer para ampliar a nossa rede
própria, deixando os hospitais de
campanha como último caso”,
observa a diretora de Atenção
Hospitalar e de Urgência e Emer-
gência da SES-MG, Monique Fer-
nanda Felix Ferreira.

A unidade não está incluída
no investimento de cerca de 1
bilhão já repassados para hos-
pitais, municípios e unidades de
saúde. Para ela foram investi-
dos, neste primeiro momento, 5,3
milhões, por meio de recursos
públicos e privados. Deste to-
tal, R$ 4,5 milhões foram recebi-
dos em doações financeiras por
meio de parcerias.

Glamour do Vale: a história de
superação da bailarina Vitória

CP1 encerra semestre com aula
on-line de filosofia e arte
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Primeiros experimentos são
realizados no Sirius
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Dia de Minas Gerais reverencia
memória do Estado
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Funarte lança sistema que apoia
projetos de ensino de música
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Painel de Literatura apresenta a poesia
macarrônica de Furnandes Albaralhão
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Protege Minas inicia nova
etapa com EPIs mais baratos
Municípios interessados em comprar equipamentos farão adesão em regime de carona

O Protege Minas, pro-
grama do Estado que já ga-
rantiu Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs) a
mais de 100 municípios mi-
neiros, deu início à sua se-
gunda fase. Agora, as pre-
feituras que necessitam dos
itens - como luvas, aventais
e máscaras -, para profissi-
onais que atuam na linha de
frente no combate à Covid-
19 podem comprá-los por
meio de adesão em regime
de “carona”. Isso significa
que os municípios podem
adotar a ata de registro de
preço feita em um processo
de licitação executado pelo
Governo de Minas.

Foto: Reprodução.

Imagem: Reprodução.
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A agência estatal de pesquisa
médica de Bangladesh aprovou
um teste de Fase 3 de uma possí-
vel vacina contra Covid-19 sendo
desenvolvida pela chinesa Sino-
Vac Biotech, já que as infecções
estão aumentando no país sul-asi-
ático densamente povoado. A Si-
noVac está buscando voluntários
fora da China porque os casos de
coronavírus em sua terra natal di-
minuíram, disse um membro do
comitê nacional de aconselhamen-
to técnico criado por Bangladesh
para enfrentar a Covid-19.

O teste, a ser realizado pelo
Centro Internacional de Pesqui-
sas de Diarreia de Bangladesh,
pode começar no mês que vem.

“Demos permissão ética para
o teste depois de analisarmos o
protocolo de pesquisa”, explicou
Mahmood Uz Jahan, diretor do
Conselho de Pesquisa Médica de
Bangladesh. O teste envolverá
4.200 voluntários, disse Jahan. O
estudo será realizado em sete
hospitais especializados no tra-

tamento de infecções do novo
coronavírus em Daca, a capital de
Bangladesh, disse uma autorida-
de. Um representante da SinoVac
disse que está aguardando a
aprovação oficial de Bangladesh.

Um funcionário de alto esca-
lão do Ministério da Saúde ben-
galês, que não quis ser identifi-
cado, disse que não deve surgir
nenhuma objeção do governo, já
que Bangladesh “teria priorida-
de” se o desenvolvimento da va-
cina for bem-sucedido. O Bangla-
desh tem 204.525 casos confirma-
dos de coronavírus e 2.618 mor-
tes. A potencial vacina desenvol-
vida pela SinoVac começará a ser
testada no Brasil nesta segunda-
feira (20), em um estudo liderado
pelo Instituto Butantã ligado ao
governo do Estado de São Pau-
lo, com 9 mil voluntários. A par-
ceria da SinoVac com o Butantan
prevê a transferência de tecnolo-
gia da vacina e a produção dela
no instituto paulista, caso os es-
tudos comprovem sua eficácia.

Protege Minas inicia nova etapa com
EPIs ainda mais baratos
DA AGÊNCIA MINAS

O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, disse es-
perar que o país possa voltar à
normalidade antes do Natal e
apresentou um plano de flexibili-
zação gradual das medidas de iso-
lamento, mas alertou que, embo-
ra torça pelo melhor, a nação tam-
bém deve se preparar para o pior.

O número de 45 mil mortos
por casos confirmados de Co-
vid-19 no Reino Unido é o mais
alto da Europa, mas o país co-
meçou a abandonar medidas de
isolamento à medida que a quan-
tidade de casos e os índices de
infecção diminuíram.

Johnson estabeleceu o cro-
nograma de relaxamento mais re-
cente nesta sexta-feira (17), di-
zendo que os empregadores te-
rão mais liberdade para determi-
nar as regras para o trabalho em
casa, que a segurança de gran-
des aglomerações será avaliada
e que as regras de distanciamen-
to social podem ser anuladas a
tempo para o Natal.

“É minha esperança forte e
sincera que poderemos revisar
as restrições remanescentes e
permitir uma volta mais signifi-
cativa à normalidade não antes
de novembro – possivelmente a
tempo para o Natal”, disse.

Mas ele enfatizou que o pla-
no depende do sucesso em man-
ter os índices de infecção bai-
xos, delinear um financiamento
adicional para o sistema de saú-
de e determinar novos poderes
para governos municipais isola-
rem focos de Covid-19.

“Assim teremos certeza de
que estamos prontos para o in-

verno e nos preparando para o
pior. Mas mesmo que nos pre-
paremos para o pior, acredito for-
temente que também deveríamos
torcer pelo melhor”, disse ele em
uma coletiva de imprensa.

O governo foi criticado por
causa de vários aspectos de sua
reação à pandemia, inclusive ter
sido lento demais para impor um
isolamento e não ter acelerado a
capacidade de realizar exames
com rapidez suficiente.

O líder opositor Keir Starmer
disse que é vital que o plano do
premiê seja endossado por es-
pecialistas para conquistar a
confiança do público: “Isto não
pode ser feito cruzando os de-
dos. Exige um plano crível e uma
liderança nacional”.

Johnson disse que, a partir
de 1.o de agosto, descartará a
diretriz oficial que incentiva as
pessoas a trabalharem em casa
para dar aos empregadores o
poder de decidir se é seguro ou
não os funcionários voltarem a
seus postos.

Ele também alterou seu con-
selho a respeito do transporte
público, dizendo às pessoas que
agora todos podem usá-lo, em-
bora sejam incentivadas a estu-
dar meios alternativos onde es-
tiverem disponíveis.

O governo estabeleceu um
reforço de caixa equivalente a
3,76 bilhões de dólares para o
sistema de saúde estatal que será
disponibilizado de imediato, e
permitiu o uso de hospitais par-
ticulares e hospitais de campa-
nha temporários para amenizar a
sobrecarga do inverno.

Bangladesh sediará teste final de
vacina contra Covid-19
DA AGÊNCIA REUTERS

Amostras de esgoto apontam
queda na curva de infectados

Estudo divulgado pelo Ins-
tituto Nacional de Ciência e
Tecnologia Estações de Trata-
mento de Esgotos Sustentáveis
(INCT ETEs Sustentáveis) da
UFMG - Universidade Federal
de Minas Gerais, com o apoio
técnico e financeiro da ANA -
Agência Nacional de Águas,
reforça entendimento de que a
Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH) já teria che-
gado ao ponto máximo da curva
de demanda hospitalar para tra-
tamento da Covid-19.

O projeto "Detecção e quan-
tificação do novo Coronavírus
em amostras de esgoto nas cida-
des de Belo Horizonte e Conta-
gem - Monitoramento Covid Es-
gotos" considera materiais cole-
tados nas bacias do Arrudas e do
Onça no período de 13 de abrl a
10 de julho, nas 16.a a 28.a sema-
nas epidemiológicas após o iní-
cio da pandemia. O monitoramen-
to foi feito de forma consecutiva
e ininterrupta nessas localidades.

O levantamento estimativo
da população infectada e dos
casos confirmados revela, por
exemplo, que os percentuais de
amostras de esgoto que testa-
ram positivamente para Covid-
19 chegaram ao ponto mais alto
no período de 29 de junho a 03
de julho, com projeção de 500 mil
infectados. Na semana seguin-
te, de 6 a 10 de julho, o estudo já
mostra redução para 350 mil con-
taminações. Isto significa que,
entre a 27.a e 28.a semanas, a
queda no contágio foi de 30%.

O resultado reafirma a proje-
ção das autoridades sanitárias

quanto ao chamado platô da do-
ença, especialmente na RMBH. A
SESMG - Secretaria de Estado de
Saúde havia divulgado, há algum
tempo, que o comportamento da
curva de casos apontava o mês
de julho para o pico de contami-
nação pelo coronavírus. Segun-
do a SES-MG, entende-se por 'pla-
tô' uma espécie de estabilização
gráfica, em linha reta, da curva de
casos da doença, conforme a
conjuntura epidêmica e a da de-
manda por leitos na rede pública
de saúde.

Os números, no entanto, não
indicam fase de flexibilização. A
adoção e a manutenção dos cui-
dados gerais de prevenção a lon-
go prazo -  incluindo o uso de
máscara e a lavagem constante
das mãos -, seguem fundamen-
tais para o controle na transmis-
são do vírus, conforme sinalizam
as autoridades sanitárias.

A 7.a edição do boletim de
acompanhamento também con-
tou com importante apoio técni-
co da SES-MG, da Copasa e do
Igam - Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas.

DA AGÊNCIA MINAS

Estado realizou licitação e municípios interessados em comprar equipamentos farão adesão em regime de carona

O Protege Minas, programa
do Estado que já garantiu Equi-
pamentos de Proteção Individu-
al (EPIs) a mais de 100 municípi-
os mineiros, deu início à sua se-
gunda fase. Agora, as prefeitu-
ras que necessitam dos itens -
como luvas, aventais e máscaras
-, para profissionais que atuam na
linha de frente no combate à Co-
vid-19 podem comprá-los por
meio de adesão em regime de “ca-
rona”. Isso significa que os mu-
nicípios podem adotar a ata de

registro de preço feita em um pro-
cesso de licitação executado pelo
Governo de Minas.

Desta forma, a prefeitura que
quiser comprar os EPIs deve en-
caminhar ao Estado um termo de
adesão, constando o quantitati-
vo de profissionais atendidos e
uma média de equipamentos para
os próximos três meses. O Gover-
no, que já fez a licitação e pode
incluir outros solicitantes no pro-
cesso, vai avaliar a demanda re-
cebida e autorizar que a adminis-

tração municipal trate diretamen-
te com o fornecedor para garantir
os instrumentos.

O fluxograma, os modelos de
adesão e outras informações so-
bre a nova fase do Protege Mi-
nas podem ser conferidos no Por-
tal de Compras de Minas Gerais

Vantagens
Além de dar autonomia aos

solicitantes e simplificar os pro-
cedimentos, o subsecretário do
Centro de Serviços Compartilha-

dos da Seplag - Secretaria de Es-
tado de Planejamento e Gestão,
Rodrigo Matias, explica que, ago-
ra, os preços estão ainda mais
baixos do que os praticados na
primeira fase do Protege Minas,
iniciada em abril.

“Os municípios terão condi-
ções de fazer um processo de com-
pra normal e com preço melhor
nesta segunda etapa, justamente
pela equalização do mercado, que
agora está com mais oferta e con-
sumo reduzido no mundo, uma vez

que muitos países viviam a pan-
demia de maneira mais acentuada
quando o programa foi lançado”,
sinaliza Matias.

Outra diferença, explica o
subsecretário, é que, com o regi-
me de carona, as prefeituras te-
rão relação direta com o fornece-
dor. “Além disso, vale ressaltar
que mesmo os municípios que
não aderiram na primeira fase po-
dem participar desta etapa do
Protege Minas”, acrescenta.

Desde o início do programa,

103 municípios já foram atendi-
dos pelo Protege Minas com a
aquisição de 2.724.800 pares de
luvas, 1.592.330 máscaras descar-
táveis triplas, 781.900 toucas,
121.270 aventais e 104.082 más-
caras N95. As prefeituras ou os
hospitais filantrópicos repassa-
ram ao Estado os valores por
meio de um Documento de Arre-
cadação Estadual (DAE). Em al-
guns casos, os equipamentos
saíram pela metade do preço pra-
ticado pelo mercado.

Foto: Reprodução.

Desde o início do programa, 103 municípios já foram atendidos pelo Protege Minas com a aquisição de 2.724.800 pares de luvas, 1.592.330 máscaras descartáveis triplas, 781.900 toucas, 121.270 aventais e 104.082 máscaras N95.
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Os números não
indicam fase de flexi-

bilização. A adoção
dos cuidados gerais

de prevenção se-
guem fundamentais

Reino Unido se prepara para
segunda onda de Covid-19
DA AGÊNCIA REUTERS

ve



4 EDIÇÃO 1.239
18 DE JULHO DE 2020SociaisO VALE DA

ELETRÔNICA

DR. THIAGO CAVALCANTI
R. KALLÁS
CRO - MG CD 37.908

CIRURGIÃO DENTISTA
IMPLANTODONTIA / ORTODONTIA

Santa Rita do Sapucaí (MG)
Rua Cel. Joaquim Neto, 221 - Centro

Tels.: (35) 3471-1077 / 3471-2381

tkallas82@hotmail.com

Classificados

Aniversário
No dia 14 de julho soprou velinhas o radialista Carlos Roberto
Brandão carinhosamente chamado por todos de “Zobinha”. Ele que
tem o dom de iluminar a vida por meio da voz. Aliás, são raras as
pessoas que são abençoadas desse jeito. Isso o torna uma pessoa
única e especial. Parabéns Zobinha. Gratidão por transmitir tanta
coisa boa por meio de sua voz. 

GLAMOUR  DO VALE
F Á B I O  F R E I TA S  |  C O L U N I S TA S O C I A L

Exemplo de superação
A linda bailarina Vitória, de 16 anos, conta sua trajetória emocionante e
vitoriosa através da dança. Desde os cinco anos, incentivada pela
fisioterapeuta Sabrina Reis,  Vitória está matriculada na Academia de
Dança Ândrea Falsarella. Foi lá que a pequena bailarina descobriu que
tinha um grande potencial e com muito esforço superou os obstáculos
e continua superando. Um dos maiores sonhos realizados foi quando
colocou a sapatilha de ponta. Vitória Sonha em fazer faculdade de
dança e dar continuidade ao que já aprendeu ao longo dos anos.
Vitória, como o próprio nome diz é uma vitória e exemplo de superação
a ser seguido, ela é a prova de que podemos tudo e nunca podemos
desistir. Parabéns Vitória, que Deus continue  trilhando seus caminhos.

Aniversário de ordenação sacerdotal
O Santuário de Santa Rita de Cássia é abençoado por ter o padre
Maicon Vinícius Leal Silva, que dia 16 de julho completou seis anos
de ordenação sacerdotal, seis anos de sua vida consagrada dedicada
ao povo de Deus a ti confiado. Que o Senhor continue sendo fiel
mensageiro da palavra de Deus e que ele lhe dê sempre muita força,
saúde e coragem para que possa continuar conduzindo este trabalho
com generosidade  e com desprendimento que possui acolhendo so-
bretudo os mais simples e humildes. Parabenizo-o pelo fecundo sa-
cerdócio, uma vocação que se renova a cada dia. Parabéns.

ve

Tudo irá passar
A vida fica muito mais linda quando assim, como as plantas, resolvemos florir. Olhando nossa Praça Santa Rita com exuberância e beleza dos ipês floridos temos nossa esperança renovada e a certeza de dias
melhores com um novo reflorir de cores e aromas. Diante de tantas notícias ruins que nos são bombardeadas todos os dias, ver os ipês em estado de pura beleza é um respiro, um conforto. Agora é hora de
juntarmos boas ideias, espalhar coisas boas, positivas, inspiração, fé, isso tudo não custa nada. Tudo isso nos fará acreditar que tudo irá passar. 

Anuncie aqui

Fotos: Acervos pessoais.

Instituído em 1979 pela Lei n.o
561 – remontando à chegada, em
1696, da bandeira chefiada pelo
coronel Salvador Fernandes Fur-
tado de Mendonça à região onde
está a cidade de Mariana – o Dia
de Minas Gerais, celebrado em 16
de julho, relembra também a im-
portância e a trajetória de três sé-
culos do Estado e de seu povo.
No Governo de Minas, inclusive,
todos os anos a capital do Estado
é transferida simbolicamente, no

dia 16 de julho, para o município
de Mariana, por meio de decreto.

Em 2020, a data também mar-
ca o início das comemorações
dos 300 anos da capitania de
Minas Gerais.

Como mais uma forma de ce-
lebrar essa memória, a Superin-
tendência de Bibliotecas, Mu-
seus, Arquivo Público e Equipa-
mentos Culturais da Secult - Se-
cretaria de Estado de Cultura e
Turismo  – por meio do Arquivo
Público Mineiro, da Biblioteca
Pública Estadual de Minas Gerais

e do Museu Mineiro – promove
a exposição “Várias Minas: en-
cruzilhada de histórias” associa-
da a uma programação virtual te-
mática que será fomentada ao lon-
go deste ano.

Os espaços da Secult publi-
carão, no site da secretaria e nas
redes sociais, textos, imagens,
filmes, vídeos, depoimentos,
músicas e curiosidades, além da
realização de lives e discussões
on-line. A ação será virtual en-
quanto durar o período de dis-
tanciamento social.

A mostra “Várias Minas: en-
cruzilhada de histórias” é divi-
dida por séculos e temas e é
composta por duas frentes de
acessos virtuais: as imagens
que remetem às peças físicas,
que são documentos e objetos
tridimensionais, transferidas
dos acervos que estão sob a
guarda das instituições realiza-
doras; e as referências textuais.

O secretário de Estado de Cul-
tura e Turismo, Leônidas Oliveira,
conta que a exposição celebra os
300 anos do reconhecimento polí-
tico do território de Minas e tam-
bém marca o Dia de Minas Gerais,
“surgindo como um convite para

que o público possa revisitar as-
pectos dessa história, além das
múltiplas especificidades do povo
mineiro, por meio dos variados
acervos do Arquivo Público Mi-
neiro, do Museu Mineiro e da Bi-
blioteca Pública”.

A inspiração do título da ex-
posição vem de Guimarães
Rosa. No texto “Minas Gerais”,
publicado em 1957 na revista O
Cruzeiro e depois em publicação
póstuma no livro "Ave, Pala-
vra", em 1988, o autor trata de
um lugar multifacetado, em que
tradição e modernidade se en-
trecruzam conferindo peculiari-
dade e identidade à mineiridade

e às histórias das Minas e das
Gerais, das Minas Gerais.

A excursão virtual proporci-
ona a imersão em Minas Gerais
numa dinâmica em que o espaço
e o tempo estão naturalmente
encurtados e navegáveis, poden-
do trafegar desde o descobri-
mento e a formação das primei-
ras vilas mineiras ao processo de
redemocratização, passando pe-
las temáticas da exploração do
ouro e dos diamantes, da Incon-
fidência Mineira, da escraviza-
ção, dos povos indígenas do Rio
Doce, do advento da República
e da mudança de capital, além de
outros episódios.

Dia de Minas Gerais reverencia memória do Estado
DA AGÊNCIA MINAS
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Cursos de capacitação, ofici-
nas e eventos fazem parte do
apoio que será prestado pelo Si-
nos - Sistema Nacional de Or-
questras Sociais a projetos soci-
ais que se dedicam ao ensino de
música no país. A iniciativa foi
lançada esta semana pela Funa-
ter - Fundação Nacional de Artes
e pela UFRJ - Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, preven-
do apenas atividades online du-
rante o período da pandemia. A
ideia é que o projeto também terá
atividades presenciais nas cinco
regiões do país quando houver
condições para tal.

O sistema foi criado para for-
necer apoio a projetos que já exis-
tem, valorizando iniciativas que
formam músicos por meio da ca-
pacitação de regentes, instrumen-
tistas, compositores e educadores
musicais. O lançamento foi reali-
zado na última quarta-feira (15), em
uma live transmitida pelo canal
Arte de Toda Gente no YouTube.

Ao apresentar o projeto na
transmissão, o professor ex-dire-
tor da Escola de Música da UFRJ
André Cardoso disse que a pro-
posta é apoiar quem já está em
campo formando novos talentos
musicais no país. "Ao invés de
se pensar em algum projeto novo
e oferecer uma ideia de cima para
baixo, a ideia foi apoiar quem está
na ponta, com a mão na massa, e
trabalhando com as crianças di-

retamente".
No site do projeto é possível

acessar opções de cursos e ativi-
dades gratuitas que também de-
vem apoiar a formação de orques-
tras-escola em todo o país. Ape-
sar das ações estarem previstas
inicialmente até 2021, o diretor do
Centro de Música da Funarte,
Bernardo Guerra, ressaltou no
lançamento que a ideia é que a
iniciativa de apoio à formação
musical seja contínua.

As ações previstas no Sinos
incluem curso de capacitação
pedagógica para o ensino de ins-
trumentos de corda, cursos livres
para jovens músicos de orques-
tras e bandas de projetos sociais
e vídeo oficinas para jovens re-
gentes dessas orquestras e pro-
fissionais de ópera.

Em 2021, o Sinos dará apoio a
festivais de música e, entre outras
ações, está previsto também o
Projeto Orquestra, com oficinas de
capacitação intensiva de uma se-
mana com músicos reconhecidos
no país. O projeto fará ao menos
dois concertos por onde passar, o
que deve incluir as capitais Belém,
Belo Horizonte, João Pessoa, Na-
tal, Porto Alegre, Rio de Janeiro,
Salvador e Brasília.

O conteúdo de apoio também
será transmitido em lives na in-
ternet, além de ser disponibiliza-
do em materiais pedagógicos que
incluem apostilas e partituras. ve

O romance entre Tristão e
Isolda já inspirou centenas de
obras e artistas no mundo. Des-
sa vez, ele será tema da palestra
“Tristão e Isolda: origens do ro-
mance moderno”, que o profes-
sor Jacyntho Lins Brandão apre-
senta em formato virtual na Aca-
demia Mineira de Letras. A pales-
tra pode ser assistida no canal de
Youtube da instituição, a partir do
dia 23 de julho, às 11h.

O evento acontece no âmbito
do Plano Anual de Manutenção
AML, realizado mediante a Lei
Federal de Incentivo à Cultura,
com patrocínio do Instituto Uni-
med-BH, por meio do incentivo
fiscal de mais de cinco mil médi-
cos cooperados e colaboradores,
e copatrocínio da Cemig.

O chamado “Romance de
Tristão” é o primeiro texto com a
história dos amores de Tristão e
Isolda. Escrito em francês na se-
gunda metade do século XII, por
um poeta de nome Béroul, em
versos de oito sílabas, ele surge
no exato momento em que se re-
gistram os primeiros exemplos do
romance moderno, fazendo par-
te da matéria de Bretanha, ou
seja, do ciclo de histórias em tor-
no do Rei Artur e dos cavaleiros
da Távola Redonda.

O enredo se tece em torno
do triângulo amoroso formado
por Isolda, seu marido, o rei
Marcos da Cornualha, e Tris-
tão, o melhor dos cavaleiros do
rei, envolvendo paixão, adulté-
rio e toda sorte de intrigas.
Além de analisar a obra, Jacyn-
tho Lins Brandão apresenta sua
própria tradução do poema, que
acaba de ser lançada pela Edi-
tora 34, de São Paulo (SP).

Além das palestras on-line
inéditas a serem lançadas como
parte da programação 2020, a
Academia Mineira de Letras dis-
ponibiliza mais de 200 palestras
já realizadas para que o público
possa ver e rever. Durante o iso-
lamento social, as redes sociais
da instituição também estão re-
pletas de poesias, crônicas e di-
cas de leitura. *Fonte: Academia
Mineira de Letras.

Tristão e Isolda é
tema de palestra

na Academia
Mineira de Letras

O Cirque du Soleil aceitou
uma oferta de recapitalização de
seus credores nesta quinta-feira
(17) depois que um acordo ante-
rior com acionistas, incluindo TPG
Capital e Fosun International, foi
rejeitado pelos credores. O cre-
dor Catalyst Capital Group disse
que a empresa de entretenimento
aceitou a “oferta inicial” por seus
ativos. Trata-se da oferta inicial
sobre os ativos de uma empresa
em risco de falência por um com-

prador interessado, escolhido
pela própria empresa com proble-
mas. A oferta inicial deve ser su-
perada por outras companhias in-
teressadas, se quiserem comprá-
la. O acordo injetará até 375 mi-
lhões de dólares no Cirque du
Soleil, que está em crise financei-
ra, disse uma fonte familiarizada
com o assunto. A empresa cres-
ceu de uma trupe de artistas de
rua na década de 1980 para uma
empresa com alcance global.

Funarte lança sistema que apoia
projetos de ensino de música

DA AGÊNCIA BRASIL

Cirque du Soleil aceita oferta de
recapitalização de credores

DA AGÊNCIA REUTERS
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Governo lança rede de Gestores
Municipais de Cultura e Turismo

Ampliar a articulação das
pautas dos municípios e forta-
lecer as políticas culturais de tu-
rismo em todo o Estado são as
propostas da Rede Estadual de
Gestores Municipais de Cultu-
ra e Turismo em Minas Gerais.
Lançada nesta quinta-feira (16),
durante encontro virtual, a rede
vai atuar como facilitadora nos
processos que envolvem o po-
der público estadual.

Tendo como ponto de parti-
da a grave situação causada pela
pandemia de Coronavírus e os
impactos nas áreas cultural e tu-
rística, a reunião on-line teve a
participação da Secult - Secre-
taria de Estado de Cultura e Tu-
rismo e de entidades parceiras,
como a AMM - Associação Mi-
neira de Municípios, a Fecitur -
Federação dos Circuitos Turís-
ticos de Minas Gerais e a Gran-
bel - Associação dos Municípi-
os da Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

Explorar potencialidades
O secretário Leônidas Olivei-

ra destaca o papel da ação, es-
pecialmente num momento tão
sensível. “A Cultura é funda-
mental para o desenvolvimento
humano. Aliada ao Turismo, ela
se torna ainda mais essencial.
Essas duas áreas, que foram as
primeiras a paralisarem suas ati-
vidades no contexto da pande-
mia, precisarão muito uma da
outra quando a situação voltar
ao normal. É preciso um diálogo
muito sólido entre elas”, afirma.

O secretário também aponta
que o potencial atrativo do Es-
tado está concentrado em ativi-
dades que envolvem turismo e
cultura. Para Oliveira, reforçar
essa vertente é um caminho cer-
to para potencializar as políticas
públicas e uma reabertura segu-
ra. “Explorar as potencialidades
de cada região, celebrando essa
variedade de riquezas imensa, só
é possível com a colaboração de
gestores municipais, que pode-
rão ter à mão recursos mais des-
centralizados”, diz.

A rede lançada propõe um
trabalho conjunto, mas que seja

específico e estratégico quan-
do necessário, considerando as
diferentes características soci-
oculturais e turísticas de cada
região de Minas Gerais. O obje-
tivo é que os gestores integran-
tes do movimento pensem, sem-
pre, nas potencialidades regio-
nais e em quais políticas públi-
cas podem contribuir para o de-
senvolvimento das áreas.

A adesão ao movimento
também está atrelada ao desen-
volvimento local sustentável e
à melhoria da qualidade de vida
nas cidades. Os municípios de-
vem planejar uma atuação con-
junta em gastronomia, equipa-
mentos culturais, valorização do
patrimônio e em ações como
mostras, festivais e festas po-
pulares, levando em conta o for-
talecimento de aspectos cultu-
rais, criativos e econômicos.

Editais recentes
Segundo o secretário Leôni-

das Oliveira, a articulação entre
gestores vai possibilitar que um
número ainda maior de cidades
de Minas, que soma 853 muni-
cípios, possa usufruir de meca-
nismos de fomento. Uma das
primeiras discussões será pau-
tada pela Lei 14.017, de 2020, a
Lei Aldir Blanc, sancionada em
junho pelo Governo Federal e
que prevê o repasse de 3 bi-
lhões de reais a Estados e mu-
nicípios para gestão de espaços
culturais e linhas de crédito
para micro e pequenas empre-
sas do setor.

ICMS Patrimônio cultural
A adesão ao Programa ICMS

Patrimônio Cultural, iniciativa
do Estado para salvaguarda de
bens do patrimônio histórico
municipais, e os recentes edi-
tais da Secult, como o Museu
Seguro, também vão nortear os
próximos encontros. Os gesto-
res interessados em integrar a
rede podem fazer um cadastro
provisório informando dados
sobre atividades culturais e tu-
rísticas do município no e -
m a i l  c t . g e s t o r e s
municipaismg@gmail.com .

DA AGÊNCIA MINAS

Nos anos 30 do século passado circulou
no Brasil uma revista satírica chamada “Caldu
Berde”, assinada por Furnandes Albaralhão.
Este era o pseudônimo do escritor Horácio
Mendes Campos e ele fazia a chamada “poe-
sia macarrônica”, uma sátira baseada no sota-
que dos portugueses que viviam no país na-
quela época.

O currículo de Furnandes Albaralhão é dos
mais curiosos e um pouco ininteligível. Mas o
entendimento da leitura como se um portugu-
ês estivesse a falar, o torna mais compreensi-
vo; e engraçado.  “Quibaleiro da Ordem 3.a da
P’nitencia – 2.o Sicritário da Guarda Nucturna
de Vraga – P’risidente rimido da Rial Sucieda-
de dos Phutographos de Lisvôa – Socio du
Basco. Cundicurado com as siguintes incu-
mendas: Istrella de Seis vicos du Alemtejo, mi-
dalha doirada da Ixpusição Nacionále de 1908,
Grã cruz de páo inbirnisado do Porto e muitas
Minções Hunrosas”.

Já nos anos de 1920, de igual forma, o hu-
morista Aparício Torelli, com pseudônimos
“Aporelly” e, o mais famoso, “Barão de Itara-
ré”, também fazia sátiras num jornal chamado
“A Manha”, desta vez fazendo troça do sota-
que dos italianos. O engenheiro Alexandre Ri-
beiro Marcondes Machado também contribuía
para o jornal sob o nome de Juó Bananere –
criador da língua ítalo-brasileira.

A poesia macarrônica é uma herança um
pouco distante dos humoristas de séculos
atrás que faziam poesia jocosa com o latim.
Pode-se também afirmar que a poesia panta-
gruélica tenha influenciado as publicações
acima, mas é preciso entender que seu objeti-
vo era outro – o de criar novas sintaxes e

estruturas poéticas, primando pela forma e não
exatamente pela lógica ou significados. Digna
de leitura a tradução de Augusto de Campos
do livro “Through the looking glass”, de Lewis
Carroll. Destaque para “O Jaguadarte” (The Ja-
bberwocky). “Era briluz. As lemolivas touvas /
Roldavam e Relviam nos gramildos / Estavam
minsicais as pintalouvas / E os momirratos da-
vam Gilvos”.

Décadas mais tarde, o escritor Jorge de Sena
publicou o livro “Metamorfoses” em 1963. Aqui
temos um anfiguri complexo intitulado “Ama-
tia”, praticamente sem nexo nenhum. Talvez al-
guns verbos em disfarce, ou apenas sugestões
deles. “Amatia / Timbórica, mórfia, ó persfessa
/ meláina, andrófona, repitimbídia / ó basílissa,
ó scótia, maturlídia / amata cópria, calípigia, tres-
sa /de jardinatas nigras, pasífessa / luni-rosá-
cea lambidando erídia / erínea, erítia, erótia, egí-
dia /eurínoma, ambológera, donlessa /Áres,
Hefaístos, Adonísio, tutos / alipgmaios, atilíci-
os, futos / lívia damitata, organissanta /agoni-
mais se esgorem morituros / necrotentavos de
escancárias duros / tantisque abradimenbra a
teia canta”.

Em destaque, uma das poesias de Furnan-
des Albaralhão. Fontes de pesquisa: “O discur-
so e a cidade”, Antonio Candido, 5.a edição,
Ouro sobre azul Editora. 2015. Blog “Recanto
das Palavras”. Por Evandro Carvalho.

P A I N E L  D E  L I T E R A T U R A
caldu berde, furnandes albaralhão

Ubire as estrelas

- "Ora, dirâis, ubire estrelas... Passo!
"Num póde sêre!" E eu bus dirâi: — "Aflito
"para ubí-las, acordo, olho p'ru ispaçu,
"tiro a cêra d'ubido com um palito,

"i cumbirsamos, digo-lhe e rupito,
"até que rompe a uróra. Aí, que eu faço?
"Bou miter-me na cama, quensadito,
"com uma dôre infadonha nu queichaço.

Dirâis, agora: — "Isso é tapiação!
"Cumu é que podes tal cumbersa têre
"cu'as istrilitas que tão longe estão?

E eu bus dirâi: — "Amâi uma quechópa
"váim nutrida, sucada e habeis de bêre
"e ubire istrelas de pagóde! É sópa!

Ilustração da revista “Caldu Berde”, de Horácio Mendes Campos - 1930. (Imagem: Reprodução).
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A edição de semana
passada teve uma página
exclusiva para a cafeicul-
tura. A matéria com cha-
mada principal na primei-
ra página também foi so-
bre o tema, especifica-
mente do Concurso de
Qualidade do Café, pro-
movido este pelo Gover-
no do Estado de Minas.
A edição passada tam-
bém marcou a estreia da
coluna “Personalidades”,
que substitui a coluna
“Gente Nossa” veiculada
em passado recente no
jornal. O primeiro entre-
vistado foi o barista Ha-
roldo Cunha Kallás. O
editorial explorou a apa-
rente tranquilidade no
Governo Federal.

A viagem do Covid-19 pelo planeta parece estar che-
gando ao fim, não que seja um fim definitivo. Talvez a
erradicação por completo da doença só aconteça nos
próximos anos, levando em conta o advento da vacina
e na expectativa de que o vírus não sofra mutações mais
relevantes. Ao final de seu curso pelas Américas e Áfri-
ca (continentes onde a doença ainda está muito pre-
sente) terminará seu ciclo iniciado na China em dezem-
bro do ano passado. Muitos países receiam por uma
“segunda onda” da pandemia. Mas até agora, o que se
tem observado na China, são apenas focos isolados,
“ecos” da epidemia que por lá já passou.

A “corrida” pela vacina se intensificou nos últimos me-
ses. Chineses e ingleses estão na frente nas pesquisas. O
laboratório chinês muito próximo de uma vacina plena-
mente confiável. O laboratório inglês um pouco atrás –
embora a mídia ocidental (inclusive a do Brasil) dispen-
dam um tratamento bem diferenciado em seu noticiário,
enaltecendo os britânicos, relativizando os chineses. Pro-
paganda enganosa, para não dizer criminosa. Todavia, in-
dependente da origem da vacina (privada ou estatal), ela
será distribuída universalmente – previsões otimistas para
o mês de fevereiro de 2021.

No Brasil, praticamente na marca de 2 milhões de in-
fectados e 80 mil mortos, o Coronavírus circula com mui-
ta liberdade, possivelmente a região do planeta mais “fér-
til” por onde ele pôde ser disseminado. Muito em conta
pelo fato do Governo Federal ter relativizado a doença,
desde seu início por aqui no mês de março a consideran-
do “gripezinha”, pouco se importando, “E daí?”, com a
vida da população, com um Ministério da Saúde sem mi-
nistro há quase dois meses. Pelo menos, governos esta-
duais e municipais, mais sensíveis à essa crise, tomaram
providências que se não foram capazes de erradicar a
doença, mas vão servir para mitigar o resultado do extra-
to final – que não tenham dúvidas, será catastrófico.

A passagem pelo Coronavírus pelo mundo serviu como
uma espécie de painel que revelou ainda mais as diferen-
ças do mundo contemporâneo, já sabidas, mas engenho-
samente ignoradas pelos discursos oficiais. O Covid-19
escancarou para o mundo a necessidade de uma saúde
pública que seja conduzida pelos governos e não pela ini-
ciativa privada. Prova maior disso é que o país mais rico do
mundo lidera há meses, com folga, o ranking de infectados
e mortos pela pandemia. Muitas outras reflexões estão sen-
do feitas e, espera-se, que as mesmas tenham alguma con-
sequência prática no sentido de uma sociedade mais justa
quando a vida de todos voltar ao “normal”.

Imagem da Semana

Artista realiza perfomance em cruzamento para conscientização do uso de máscaras em Santa Rita do Sapucaí (MG)

FOTO: PREFEITURA MUNICIPAL.
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Pandemia à parte que já cei-
fou, pelos números oficiais des-
ta última quinta-feira (16), a
vida de mais de 76 mil brasilei-
ros, o Brasil e os brasileiros es-
tão tragados neste 2020, uma
espécie de ano que não aconte-
ceu, pelo movimento social cha-
mado de "bolsonarista" que re-
presenta cerca de um terço da
sociedade pátria e que, sobre-
tudo, associado à rejeição ao
PT por outro um terço da popu-
lação, vai nos conduzindo dia
a dia para um buraco que cada
vez mais que se aprofunda e vai
nos metendo, assim, num atolei-
ro movediço fatal.

O problema do "bolsonaris-
mo" não é o seu líder. Este se
assemelha mais a um persona-
gem bobalhão envolto a inúme-
ras denúncias de crimes e sorti-
légios sem fim. O bolsonarismo
em questão é apenas o desenvol-
vimento das piores característi-
cas dos brasileiros: elitista (mes-
mo sem posses), fundamentalis-
ta religioso, falso-moralista e
racista. Este movimento podia
ter outro nome se o "capitão"
não tivesse tido êxito por algum
motivo. O movimento fascista e

xenófobo, em si, continuaria exis-
tindo como existiu o integralis-
mo inaugurado por estas terras
nos anos 30 do século XX.

O bolsonarismo não é ape-
nas um movimento político. É,
sobretudo, um movimento com-
portamental de parte dos brasi-
leiros privilegiados e que viam
com insatisfação a transforma-
ção de uma nação que aos pou-
cos, bem aos poucos, ia diminu-
indo os privilégios em busca de
oferecer a todos o sentimento de
pertencimento a quem conse-
guia ser incluído. O bolsonaris-
mo é uma resposta destes brasi-
leiros, herdeiros da Casa Gran-
de, que andavam acuados desde
a redemocratização em 1985 e
com o avanço das conquistas da
Constituição Cidadã.

O bolsonarismo ganhou for-
ma lentamente logo após o país
eleger, pela primeira vez, um ex-
operário migrante. Inicialmen-
te, este movimento a qual cha-
mamos hoje de bolsonarista era
uma célula de poucos extremis-
tas e radicais controlados pe-
los dois maiores partidos de
centro e de direita: o PSDB e o
PFL (atual DEM). Com cuida-

do, o "antipetismo" ou "antilu-
lismo" era mantido em fogo
brando e muito utilizado para
manter aceso a chama dos en-
tão novos oposicionistas con-
tra o novo Governo Federal que
se instalara em 2003.

Mas a partir das derrotas
eleitorais sucessivas que o agru-
pamento demo-tucano sofre, o
movimento começa a se avolu-
mar e encontra terreno fértil
nos equívocos, sobretudo, éti-
cos e morais, a qual o Partido
dos Trabalhadores ia colecio-
nando no campo das negocia-
tas políticas e nas acusações de
desvio de recursos que iam cres-
cendo cada vez mais.

Em 2014, mesmo com um go-
verno frágil, o petismo consegue
se manter no poder, graças aos
anos anteriores em que permitiu
com a manutenção do Plano
Real e com a retomada de um
projeto de desenvolvimento na-
cional que tanto incluíram bra-
sileiros a uma vida digna. Essa
derrota eleitoral por uma dife-
rença ínfima revoltou os caci-
ques políticos de DEM e PSDB.
A partir deste momento a direita
brasileira desistiu do jogo demo- ve

ve

crático e caiu de cabeça num
lacerdismo equivocado.

Rompendo com as tradições
dos fundadores da Nova Repú-
blica de buscar sempre a conci-
liação, PSDB e DEM abraçam o
"projeto" do ex-deputado e hoje
apenado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) com objetivo de de-
sestabilizar e sabotar o então
governo até o momento em que
acuado, o parlamentar flumi-
nense dá início a um processo
de impedimento contra a então
presidenta sem que esta tenha
cometido crime algum.

A partir daí o pacto social
que balizou a elaboração da
Constituição Cidadã fora que-
brado. De lá para cá foram-se os
direitos trabalhistas e previden-
ciários. E a corrupção, as nego-
ciatas políticas e malversação do
dinheiro público, que foram uti-
lizados para combater o então
ex-governo que caiu em 2016, se
manteve firme e forte nos gover-
nos que lhe sucederam. Até por-
que o problema não era a cor-
rupção e, sim, a manutenção dos
privilégios dos privilegiados.
*Humberto Azevedo é jornalista.
Reside em Brasília (DF).

Editorial

Resenha Esportiva

Bola de Ouro
O prêmio Bola de Ouro não vai ocorrer este ano pela
primeira vez em 64 anos de história, depois que a pande-
mia de Covid-19 causou estragos no calendário do fute-
bol, anunciou a revista France Football, organizadora da
premiação. A premiação, decidida por votos dos jornalis-
tas, é concedida anualmente ao melhor jogador de futebol
do mundo desde 1956. A Bola de Ouro feminina foi entre-
gue pela primeira vez em 2018. A temporada 2019-20 foi
devastada pela pandemia, com todas as principais ligas
europeias suspendendo as partidas de março a junho. Tor-
neios de seleções, como a Eurocopa e a Copa América,
foram adiados para 2021 devido ao vírus.

Novos contratos
Ferrari e McLaren, historicamente as duas equipes mais
bem-sucedidas da Fórmula 1, sinalizaram nesta sexta-fei-
ra (17) que estão prontas para assinar um novo ‘Acordo
Concorde’ que rege o futuro do esporte. O contrato co-
mercial atual, que estabelece os termos sob os quais as
equipes competem e a participação nas receitas, expira no
final de 2020 e o novo terá vigência até 2026. “No que diz
respeito à Ferrari, estamos prontos para assinar. Gostarí-
amos de assinar, acho que em breve”, disse Mattia Binot-
to, chefe da equipe, em entrevista coletiva em vídeo no
Grande Prêmio da Hungria. “Olhar para o futuro com cla-
reza é importante. Portanto, alguns estão prontos para as-
sinar”, acrescentou. “Estamos felizes, porque sabemos que
a F1 entendeu a importância do papel da Ferrari na Fór-
mula 1. Isso foi fundamental para nós e, portanto, estamos
satisfeitos com isso.” O acordo recebeu o nome do con-
trato original de 1981 que foi negociado na sede da Fede-
ração Internacional de Automobilismo (FIA), na Place de
la Concorde, em Paris.*Fonte: Agência Reuters.
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Movimento comportamental HUMBERTO AZEVEDO

Eu, tu, eles NORMA COURI

Eu, petrificada diante dos 90
mil mortos até o final do mês.
Você, rindo da morte. Eu, de más-
cara. Você, “coisa de viado”. Eu,
Mandetta. Você, cloroquina. Eu,
vermelha de vergonha. Você, alvo
da chacota do mundo. Eu, “co-
munista”. Você, vândalo destru-
indo a Cinemateca Brasileira, a
Casa de Rui Barbosa, Funarte,
Fundação Palmares, Educação,
Cultura, Meio Ambiente, Direi-
tos Humanos. Eu, pomba da paz.
Você, ave de rapina sequestran-
do a bandeira, o amarelo, a de-
mocracia “esquerda”. Eu, somos
70. Você, 30%, olavistas, evan-
gélicos, militares, Centrão, arru-
aceiros. Eu, morando num aba-
caxi gigante chamado Brasil.
Você, tramando as eleições de
2022. Eu e tu, guardando cada
pedacinho do bom do país para
colar no mapa depois que você
se for. Você, Mito que vem do ape-
lido “palmito”, como alegou,

pelas pernas finas.
A rede bolsonarista é bem mais

ampla do que as 88 contas “inau-
tênticas” bloqueadas no Face-
book. É só somar Youtube, que
pertence ao Google e Twitter, o
Instagram, os disparos em massa,
algoritmos do ódio. Contas falsas
que se retroalimentam, ao custo
de R$ 8 milhões. Redes de fake
news respingando nos 3 garotos
do capitão, todos acusados de
rachadinhas [corrupção] em seus
gabinetes. Um dos disparos par-
tia de dentro do palácio do Pla-
nalto. Era o dedo de Tércio Ar-
naud Queiroz, assessor especial da
Presidência. “Sobrou prá quem
me apoia”, sofre Bolsonaro que,
apanhado pela Justiça, com “his-
tórico de atleta” permite ser apa-
nhado pelo vírus. Outro assessor
especial de Assuntos Internacio-
nais da presidência, o olavista Fi-
lipe Martins, apela aos donos das
redes excluídas: “saiam da bolha

em que nos metemos, sejam persu-
asivos”. Carluxo: “Estou cag...
para esse lixo de fake news e de-
mais narrativas”. Parlamentar
desde 2001 aos 17 anos, o verea-
dor Zero 2 quer desistir da reelei-
ção e se mudar do Rio para perto
do pai.

Senador, Flávio (Republica-
nos-RJ) pergunta se a plataforma
“Ultrapassou ou não os limites da
censura, até onde se sabe todos
eles [responsáveis pelas publica-
ções] são livres e independentes.”
Zero 1 ainda contesta os julgamen-
tos que bloquearam as contas,
“Não condizem com a nossa de-
mocracia”. Zero 3, o deputado fe-
deral Eduardo (PSL-SP) promo-
veu um ato público em Brasília em
defesa das armas e munições.

Olavo de Carvalho na rede
Parler: “Não precisam rastrear
minhas mensagens, senhores juí-
zes e congressistas. Só tenho uma,
é pública e dirigida a vocês: vão

tomas nos c…s”. Foram anos de
ataques contra os opositores de
Bolsonaro: o Superior Tribunal
Federal, Rodrigo Maia, o escri-
tor e jornalista Glenn Greenwald
(The Intercept), o ex-ministro fri-
tado da Saúde, Nelson Mandetta,
Sérgio Moro, Lula, os jornalistas,
a imprensa. O que assusta os bol-
sonaristas na ação de bloqueio do
Facebook e a retirada do anoni-
mato é a ameaça a Bolsonaro. São
oito ações no TSE, quatro sobre o
suposto uso de notícias falsas na
campanha de 2018. Junto, o STF
apura ataques e ofensas contra os
ministros que partiram de arrua-
ceiros, como Sara Giromini e o
blogueiro Oswaldo Eustáquio. O
Brasil não é deles, dos infiltrados,
incendiários, autoritários, apócri-
fos. Estou quase acreditando que
o Brasil pode voltar a ser meu, seu,
nosso. *Norma Couri é jornalista.
Artigo completo no site do Obser-
vatório da Imprensa.

Hospital: relíquia pode ir a
leilão para arrecadar fundos

Em 2015, o comerciante Mo-
acir Magalhães Almeida passou
pelo maior drama de sua vida.
Quando caminhava em direção
a sua sorveteria teve um mal sú-
bito e acabou desmaiando. Foi
acudido por dois amigos que por
sorte passavam pela rua naque-
le momento. Primeiro, o levaram
para casa. Mas, desconfiados da
gravidade da situação, o levaram
às pressas para o Hospital An-
tônio Moreira da Costa. Médi-
cos e enfermeiros que o atende

Edição 1.041, de 23 de julho de 2016.

ram tentaram reanimá-lo por lon-
gos e quase intermináveis oito
minutos.  Moacir  t ivera um
infarto e considera um milagre o
fato de ter acordado novamente
daquele grave momento. “Eu
nasci de novo”, emociona-se o
comerciante.

Depois de ter sido pratica-
mente “ressuscitado”, ele ficou
10 dias em internação. Devida-
mente medicado, saiu do Hospi-
tal e não acreditava que estava
voltando para casa. “Foi um dos

dias mais felizes de minha vida.
Cuidaram muito bem de mim, sou
muito grato ao Hospital e aos
profissionais que zelaram pela
minha vida”. Como gratidão,
Moacir agora quer ajudar o Hos-
pital e pretende procurar um pro-
grama de televisão para melhor
divulgar a sua causa. A ideia é
fazer com que seu carro, um
Chevrolet Vectra ano 1995, seja
escolhido pela produção do pro-
grama “Caldeirão do Huck”, da
Rede Globo.
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Primeiros experimentos são
realizados no Sirius

O novo acelerador de elétrons
brasileiro, Sirius, do CNPEM -
Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais, organização
social vinculada ao MCTI - Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e
Inovações, realizou os primeiros
experimentos em uma de suas li-
nhas de luz. A primeira estação
de pesquisa a entrar em funcio-
namento, ainda em estágio de co-
missionamento, é capaz de reve-
lar detalhes da estrutura de molé-
culas biológicas, como proteínas
virais. Esses primeiros experimen-
tos fazem parte de um esforço do
CNPEM para disponibilizar uma
ferramenta de ponta à comunida-
de científica brasileira dedicada a
pesquisas com SARS-CoV-2.

Nessas análises iniciais, pes-
quisadores do CNPEM observa-
ram cristais de uma proteína do
Coronavírus imprescindível para
o ciclo de vida do vírus SARS-
CoV-2. Os primeiros resultados
revelam detalhes da estrutura des-
sa proteína, importantes para com-
preender a biologia do vírus e apoi-
ar pesquisas que buscam novos
medicamentos para a Covid-19.

A primeira estação de pesqui-
sa a entrar em funcionamento no
Sirius é a linha de luz “Manaca”,
dedicada a cristalografia de pro-
teínas. Usando a difração de raios
X esta linha de luz é capaz de re-
velar a posição de cada um dos
átomos que compõem a proteína
estudada, o que auxilia os pesqui-
sadores a investigar a sua ação
no organismo e sua interação com
moléculas que têm potencial para
o desenvolvimento de fármacos.

O início dos experimentos nas
instalações do Sirius envolve um
minucioso processo de testes, no
qual milhares de parâmetros são
avaliados para garantir a geração
de dados precisos. “Para consta-
tar que a estação de pesquisa
está dentro dos parâmetros pro-
jetados, gerando resultados con-
fiáveis, resolvemos primeiramen-
te a estrutura de proteínas bem
conhecidas, como lisozima – uma
molécula presente na nossa lágri-
ma e saliva. Reproduzimos as
medidas esperadas para essas
amostras-padrão e, então, ao ve-

rificarmos a boa performance da
máquina, seguimos para a coleta
de dados de experimentos reais,
com cristais de proteínas do
SARS-CoV-2”, explica Ana Caro-
lina Zeri, pesquisadora que coor-
dena a primeira estação de pes-
quisa a entrar em operação.

A amostra analisada nos pri-
meiros experimentos no Sirius foi
a proteína 3CL do SARS-CoV-2.
Produzida e cristalizada no LNBio
- Laboratório Nacional de Biocên-
cias, do CNPEM, a 3CL participa
do processo de replicação do ví-
rus dentro do organismo durante
a infecção. “Inicialmente, reprodu-
zimos a estrutura de uma proteína
já conhecida para testar os resul-
tados gerados pela Manaca. Com
a obtenção de dados confiáveis e
competitivos, vamos aprofundar
os estudos em biologia molecular
e estrutural que integram nossa
força-tarefa contra o SARS-CoV-
2. Temos vários grupos de pes-
quisadores mobilizados para in-
vestigar os mecanismos molecu-
lares relacionados à atividade des-
sa proteína, buscar inibidores de
sua atividade, estudar outras pro-
teínas virais, gerar conhecimentos
que podem apoiar o desenvolvi-
mento de medicamentos contra a
doença”, detalha Kleber Franchi-
ni, diretor do LNBio. Os próximos
passos da pesquisa do CNPEM
integram a Rede Vírus MCTI, co-
mitê de assessoramento estraté-
gico do Ministério que atua na
articulação de unidades de pes-
quisa envolvidas no combate ao
coronavírus.

“Além do nosso compromis-
so com a agenda pública de pes-
quisas com o SARS-CoV-2, coor-
denada pelo MCTI, o início da
operação da MANACÁ vai be-
neficiar a comunidade científica
de todo o País. Pesquisadores
dedicados a estudar os detalhes
moleculares relacionados à doen-
ça poderão submeter, a partir da
próxima semana, propostas de
pesquisa para utilizar essa linha
de luz”, anuncia Mateus Cardo-
so, chefe da divisão de materiais
moles e biológicos do LNLS - La-
boratório Nacional de Luz Síncro-
tron. *Fonte: MCTI.
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Não é de hoje que o mundo
dos games tem se firmado como o
maior setor da indústria do entre-
tenimento e com os jovens estu-
dando em casa, o número de aces-
sos “estourou” ao redor do mun-
do. Diferente dos esportes con-
vencionais, os “e-atletas” estão
habituados a travar suas batalhas
no campo virtual. Por este moti-
vo, o isolamento tem sido tratado
pela mídia especializada como o
momento perfeito para o segmen-
to, com investimentos, lançamen-
tos e eventos on-line engajando
milhões em todos o globo. Nessa
vibe, o time de e-sports do Inatel -
Instituto Nacional de Telecomu-
nicações tem aproveitado o tem-
po longe do campus, mas perto da
conexão, para marcar território nas
competições on-line que estão
“bombando” desde o início do
distanciamento.

Segundo Rodrigo Paiva de
Oliveira, manager do Inatel E-
Sports, a procura pelos games
aumentou massivamente neste
período tanto nas aquisições de
jogos, quanto na busca por con-
teúdo em vídeo e streams. “Cer-
tamente com esse crescimento

houve uma boa resposta dos or-
ganizadores de torneios, que qua-
se triplicaram as competições exis-
tentes, fazendo com que tivésse-
mos de reorganizar nossa agen-
da para dar conta dos estudos
realizados de forma remota, en-
quanto lutamos para manter um
alto nível de jogo nas competi-
ções”, orgulha-se o aluno de en-
genharia da computação.

Somente na categoria CSGO
(Counter Strike: global offensi-
ve) o Inatel disputou este ano di-
versos campeonatos universitári-
os e até mesmo alguns profissio-
nais, em que os pro-players re-
presentaram a instituição indivi-
dualmente. E os “Lobos do Ina-
tel” (apelido ligado ao mascote),
já superaram 30 times do cenário
universitário atual, o que os levou
ao pódio em todos os campeona-
tos juntamente com a PUCCamp -
Pontifícia Universidade Católica
de Campinas e a UFScar- Univer-
sidade Federal de São Carlos.

O capitão do time comenta, “a
nossa rotina não estava renden-
do como o esperado devido a
colisão de horários dos integran-
tes da equipe, porém, com o co-

meço da quarentena nós come-
çamos a treinar todos os dias e
isso refletiu diretamente nas nos-
sas conquistas, que sem dúvida
foram as mais expressivas desde
o começo do time. Além disso,
conseguimos conciliar os estu-
dos devido a flexibilidade de ho-
rários com tudo acontecendo em
casa, logo, isso ajudou nos trei-
nos e também nos dias de cam-
peonato”, relata Vinícius Mússio.

O grito de guerra: “Go Inatel!”
ecoou em todos os campeonatos
universitários disputados pelo
time institucional, com a conquis-
ta de premiações em dinheiro, me-
dalhas e troféus, em classificações
de destaque, como: campeão -
Battle 5x5 Gamers Club; vice-cam-
peão - Cubes 1.o Split; vice-cam-
peão - Pandemic League 2; 3.o -
CBEU 1.o Split; 3-4.o - Pre-Lune.

E se ainda existia alguém que
não acreditava no potencial eco-
nômico dos jogos eletrônicos, as
estatísticas e cifras envolvendo
a área desde o início da pande-
mia não deixam dúvidas: não há
recessão neste meio. As empre-
sas que desenvolvem jogos não
foram afetadas pelas últimas cri-

Inatel E-sports: Longe do campus,
perto das premiações
DA REDAÇÃO

ses econômicas, o Brasil está em
plena expansão da área, com cam-
peonatos nacionais que garan-
tem vagas em competições no
exterior, ritmo constante de con-
tratações, lives para atrair novos
desenvolvedores, empresas en-
xergando os resultados de ma-
rketing com patrocínios de times
e jogadores e não para por aí. “O
mercado se mostrou bem mais
lucrativo nos últimos meses e tem
dado um ótimo retorno tanto para
quem assiste e-sports, quanto
para quem compete” diz o geren-
te do time do Instituto. Seja como
forma de fugir do distanciamento
social ou uma alternativa de di-
versão e até de busca por tran-
quilidade para quem se sente an-
sioso com o isolamento, a explo-
são de usuários em websites, apli-
cativos e consoles devido a qua-
rentena realmente foi um divisor
de águas para essa indústria.

O Inatel E-sports time de
CSGO é composto por Lucas "Bla-
de", Vinicius "Vinizera", Rafael
"Element", Daniel "Danzera",
Gustavo "oFerreira", Gabriel
"Scorpzera" e Gustavo "pontG".
*Fonte: site do Inatel.

Rodrigo Paiva de Oliveira,
manager do Inatel E-Sports.
(Foto: Inatel).
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CP1 encerra semestre com
aula on-line de filosofia e arte

E para o encerramento do semestre, uma aula online de Filosofia e Arte com a turma do 3° ano, revelando que eles têm muita
criatividade e alegria! Foi difícil, um grande desafio! No início ninguém estava preparado. Precisaram criar, modelar, imaginar, so-
nhar, interpretar personagens, sentimentos e imagens. Mas essa turma esperta conseguiu vencer e finalizar com sucesso essa e
todas as outras atividades pedagógicas do semestre. Desejamos um ótimo e merecido descanso para os alunos e professoras!


