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Expediente

PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO SÃO OS PILARES DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação mensal da Em Foco Mídia voltada 
aos moradores e comerciantes dos bairros Jaraguá, Dona Clara, Aeroporto, 
Indaiá, Santa Rosa, Liberdade, São José, Ouro Preto, Planalto e em parte do 
Castelo, Itapoã, Universitário, São Luiz e Santa Amélia. Independente e impar-
cial, o principal objetivo do Jornal é informar, esclarecer e debater, por meio de 
matérias, temáticas úteis e demais notícias. O Jornal é entregue gratuitamente 
(15 mil exemplares) em residências, comércios, clubes, empresas, entre outros 
locais de grande circulação.

Por algumas vezes, 
resisti em me aprofundar 
neste polêmico assunto, 
até que senti a necessidade 
de escrever um post nas 
redes sociais da revista 
@cafeemotivação e da 
@emfocomidia, pois foi 
impossível me calar diante 
de um fato tão bizarro como 

o caso Mariana Ferrer, cujo acusado foi inocentado 
porque o juiz entendeu não “haver dolo” ao estuprá-la. 
Parafraseando as palavras da promotoria, ele não 
tinha condições de saber se ela não tinha condições de 
consentir ao ato sexual. E aí tivemos que nos deparar 
e aturar o patético termo “estupro culposo”.

Vivemos em uma sociedade doente, hipócrita, 
egoísta e insensível. Claro, com muitas exceções. Por 
várias vezes, achei que a pandemia mudaria o pensa-
mento e as atitudes das pessoas, já que vivenciamos 
momentos que jamais deveriam ser esquecidos. Mas 
não. Não senti evolução mental nem mesmo nas pes-
soas ditas como mais comuns e que se acham melho-
res que as outras, são esnobes, preconceituosas e 
interesseiras.

Ainda necessitamos de muitos debates aprofunda-
dos sobre o preconceito, a discriminação e a violência 
contra a mulher. A realidade é pior e mais dolorida do 
que imaginamos. Não sabemos de 95% do que acon-
tece em todos os cantos do mundo e só quem já pas-
sou por isso sabe, de fato, a marca que carrega e o real 
significado da dor, do trauma. Com isso, continuamos 
vivendo uma realidade que se esconde sorrateiramente 
nos cinismos, hipocrisias e dissimulações. E olha que 
nem vou entrar na questão de abusos infantis, pedo-
filia, até porque as palavras que eu usaria para isso 
nem poderiam ser publicadas.

Li uma frase interessante esses dias: “Ser mulher, 
no Brasil, equivale a viver num estado de guerra civil 
permanente”. Pesado né? Não entendo por que ainda 
acontece tanto isso, sendo que, teoricamente, evoluí-
mos e há tantas campanhas sobre o assunto. Enfim, 
assim como o racismo, é inconcebível ser ainda algo 
tão latente no mundo atual. Só consigo concluir que 
essas situações, em que a dignidade é absolutamente 
usurpada, são causadas apenas por grandes idiotas 
inescrupulosos. E o pior: a maioria não grita, não pede 
socorro. Infelizmente, já soube de alguns casos assim. 

ESTUPRO CULPOSO
Não! Nunca vai existir estupro culposo. Muito pelo 

contrário, esse termo só causa revolta, indignação! 
Não faz sentido existir racismo e violência contra 
a mulher. O machismo é patético, assim como a 
necessidade de se sentir ou se achar superior por 
ser homem. Temos um judiciário que, muitas vezes, 
é comprado por quem tem poder. Provas nem sem-
pre valem algo quando a mala de dinheiro aparece. 
O movimento dos direitos humanos ainda precisa 
encontrar instrumentos efetivos na promulgação da 
cidadania e dos direitos das mulheres, dos negros e 
dos homossexuais.

Você já reparou que, no anúncio de algumas fes-
tas, é recorrente a divulgação de bebidas gratuitas 
ou mais baratas para as mulheres do que para os 
homens? O objetivo, na maioria dos casos, é de redu-
zir a resistência aos assédios e, com isso, aumentar 
a presença de homens no local para que haja um 
maior consumo em bebidas. Homens assim, sentem 
a necessidade de aparecer, mostrar status e poder. 
E aí começa tudo. Quantas vezes ouvimos histórias 
de mulheres que foram abusadas por estarem alcoo-
lizadas ou drogadas? E isso, por si só, é motivo para 
o ataque? Para as atrocidades?

É importante sim destacar que nem toda mulher é 
“flor que se cheire”, como diz o outro, mas nada justi-
fica os abusos. Isso é contra a lei e deve ser sempre 
denunciado, reprimido. A culpabilização da vítima é 
uma atitude covarde de abusadores e cúmplices. Por 
isso, a justiça nunca deve ser conivente com isso e 
deixar impunes os indivíduos que cometem esse crime.

A violência contra as mulheres faz parte de um 
sistema sócio-histórico, que as condicionou a uma 
posição hierarquicamente inferior na escala de perfei-
ção metafísica. Eu ainda poderia aprofundar o texto e 
trazer a interpenetração de sexo/gênero, raça/etnia e 
classe social, mas isso se estenderia demais. O Atlas 
da Violência 2019 apontou que os homicídios femi-
ninos, entre 2007 e 2017, aumentaram 20,7%, sendo 
que cerca de 40% ocorreram dentro de casa. Isso só 
reforça que a violência contra mulher é uma questão 
de política pública.

A agressão, mental ou física, contra mulheres, 
negros e homossexuais, até pouco tempo, eram prá-
ticas consideradas tão comuns que passavam des-
percebidas como formas de violência na sociedade. E 
o que esses grupos faziam? Oprimidos, escondiam o 
seu sofrimento sem ter apoio e sem sequer ter como 
denunciar ou compreender. Até poderíamos dizer que 
a sociedade se tornou mais consciente e o assunto foi 
mais debatido, mas, de fato, algo mudou? 

Cuidem bem de quem vocês amam e nunca 
aceitem fatos como esse. Nunca se calem diante 
das injustiças desse país e de pessoas tão cruéis e 
inescrupulosas. Não aceitamos e nunca vamos acei-
tar esse veredicto. Vergonha! Desculpem por isso, 
mulheres!

Fabily Rodrigues
(Gestor/Editor da Em Foco Mídia)

 emfocomidia@emfocomidia.com.br
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A flexibilização das atividades em Belo 
Horizonte está sendo feita de forma gradual. Para 
acompanhar o Decreto Municipal nº 17.454, que 
ampliou o horário de funcionamento dos seto-
res comerciais da capital mineira, a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) estendeu 
o período de operação do metrô. O transporte 
atende todos os dias da semana, das 5h40 até às 
23h, de forma contínua, sem interrupções, como 
era antes da pandemia. Além disso, aumentou 
o número de viagens no horário de pico, das 6h 
às 9h e das 16h30 às 19h30. Agora, ao invés de 
88, a empresa passou a ofertar 118. O funciona-
mento de supermercados e padarias também foi 
ampliado. Agora, os mercados ficam abertos das 
7h às 22h e as padarias, das 5h às 22h.

CONFIRA AS ALTERAÇÕES EM DEMAIS SETORES:
 » Cinemas: estão reabertos, sem restrição de 

horário, inclusive para os que ficam dentro de 
shoppings;

 » Feiras de negócios, exposições, congressos e 
seminários: poderão voltar no dia 30 de novem-
bro, sem restrição de horário;

 » Teatros, casas de shows e de espetáculos: rea-
bertos, somente com o público sentado e sem 
restrição de horário;

 » Museus, galerias de arte e exposições: fun-
cionam sem restrição de horários. Necessário 
agendar visita;

 » Zoológico e Jardim Botânico: funcionam aos 
sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h. 
No entanto, é necessário agendar a visita;

 » Clubes de serviço, lazer, sociais, esportivos e 
similares: funcionam sem restrição de horário;

 » Feira Hippie: funciona apenas aos domingos, 
no mesmo local de antes da pandemia;

 » Academias, inclusive dentro de galerias e 
shoppings: sem restrição de horário e de dias 
de semana. Aulas coletivas também estão 
permitidas;  

 » Clínicas de estética: de terça a sexta-feira, 
entre 11h e 20h. Aos sábados, entre 9h e 18h;  

 » Bares, restaurantes, lanchonetes e sorvete-
rias: de segunda a domingo e feriados, entre 
11h e 22h. No entanto, a comercialização de 
bebidas alcoólicas é somente entre 17h e 
22h, de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, 
domingos e feriados, entre 11h e 22h;

 » Bares, restaurantes, lanchonetes e sorvete-
rias dentro de galerias, shoppings e Mercado 
Central: segunda a domingo e feriados, das 
11h às 22h. Entretanto, a comercialização de 
bebidas alcoólicas é permitida somente entre 

O QUE PODE FUNCIONAR EM BELO HORIZONTE

17h e 22h, de segunda a sexta-feira, e entre 
11h e 22h aos sábados;

 » Shoppings centers: de segunda a sábado, 
entre 12h e 21h. Praça de alimentação: de 
segunda a sábado, entre 11h e 22h, sendo que 
a venda de bebidas alcoólicas é somente entre 
17h e 22h, de segunda a sexta-feira, e entre 
11h e 22h aos sábados, domingos e feriados. 
Não existe restrição de dia e horário no caso 
de delivery ou retirada da comida para levar 
para casa;

 » Salões de beleza (cabeleireiros, manicures 
e pedicures): de terça a sexta-feira, entre 
11h e 20h, e, aos sábados, entre 9h e 18h; em 
shopping centers, entre 12h e 21h;

 » Estabelecimentos de rua, centros de comér-
cio e galerias de lojas: de segunda a sexta, 
entre 10h e 19h. Aos sábados, das 9h às 18h;

 » Comércio varejista: de segunda a sexta-feira, 
entre 10h e 19h. Aos sábados, entre 9h e 18h;

 » Comércio atacadista, exceto recicláveis: de 
segunda a sexta-feira, entre 10h e 19h. Aos 
sábados, entre 9h e 18h;

 » Atividades no formato drive-in: diariamente, 
entre 14h e 23h59min;

 » Praças públicas: todas sem restrição de dia 
e horário.

JMARCIOCRUZ
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NOVA BARBEARIA É 
INAUGURADA NO ITAPOÃ

RESTAURANTE ESTÁ EM 
NOVO ENDEREÇO

Com o objetivo de proporcionar 
mais conforto aos clientes e cola-
boradores, a Dot Chicken buscou 
um ponto ainda melhor na principal 
avenida do bairro Dona Clara. Agora, 
localizada na Avenida Sebastião de 
Brito, número 679, o proprietário 
Luiz Henrique Moreira afirma que o 
novo espaço o proporcionou fazer, 
de forma mais ágil, as reestrutu-
rações que ele necessitava, tanto 
na cozinha como em outros espa-
ços. “Para realizar essa reforma 
no outro restaurante, eu precisaria 
de, pelo menos, 30 dias. Mas, com 

Já há alguns anos que as tradicio-
nais barbearias, à moda antiga, estão 
em alta. Levando isso em considera-
ção, além do foco em atendimento e 
qualidade, foi inaugurada, no bairro 
Itapoã, a Golden Hands Barbearia. 
De acordo com o proprietário Robson 
Carlos Barbosa, essa é uma aposta 
na procura, cada vez maior, pelo seg-
mento e sua proposta é oferecer aos 
homens um local agradável e con-
fortável, onde possam se sentir em 
casa. “O bem-estar dos clientes é fun-
damental. Por isso, a ideia é que as 
pessoas não venham somente para 

esse novo endereço, eu consegui 
fazer tudo que precisava e mais a 
mudança em apenas uma semana”, 
conta.

Especializado em frango frito 
gourmet, o Dot Chicken, agora, 
poderá atender melhor os clientes 
de delivery, além de ter um fluxo 
maior de pessoas no espaço atual 
de maneira mais confortável. O 
local funciona das 18h às 23h30 de 
segunda a quinta, 18h à 0h, na sexta, 
11h30 à 0h, no sábado, e das 11h30 
às 23h no domingo. 

Mais informações: 3582-8193 

cortar o cabelo, mas que também 
possam curtir o ambiente climati-
zado e familiar, relaxar e sair daqui 
com as energias renovadas”, conta 
animado. 

Além de um espaço amplo e esta-
cionamento na porta, a ideia é con-
quistar e surpreender cada cliente 
durante e depois do atendimento. 
Funciona na segunda das 13h às 18h, 
de terça a sexta, das 9h às 21h, e, aos 
sábados, das 9h às 19h. A Golden 
Hands Barbearia está localizada na 
Rua São Miguel, 403. 

Mais informações: 99233-8095

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A Maxillus Odontologia & Estética 
será inaugurada no início do mês de 
dezembro e trará um novo conceito 
no segmento. A clínica contará com 
um centro radiológico próprio e serão 
oferecidas todas as especialidades, 
inclusive, procedimentos de estética 
orofacial, como, por exemplo, botox 
e preenchimento de olheiras.

O diretor Fabian Barbosa Lobo 
disse que, no local, serão oferecidos 
tecnologia e corpo clínico especia-
lizado para atender melhor a popu-
lação do Jaraguá e dos bairros vizi-
nhos. “A antiga Sorrisus Jaraguá, que, 
agora, é Maxillus, surgiu por meio do 

conhecimento da demanda que a 
região necessitava. Temos condi-
ções de seguir atuando com o que há 
de melhor em atendimentos perso-
nalizados, com especialistas capa-
citados e sem precisar depender 
de ser uma franquia. Temos ótimas 
expectativas”, explica. 

A clínica continuará funcionando 
na Rua Izabel Bueno, 1.041, no bairro 
Jaraguá, de segunda a sexta-feira, 
no horário das às 9h às 19h, com 
intervalo para almoço, entre 12h e 13h. 
Aos sábados, o atendimento será das 
9h às 13h. 

Mais informações: 3567-5066

NOVOS ESPAÇOS ODONTOLÓGICOS 
NO JARAGUÁ E DONA CLARA

Localizada na Avenida Sebastião 
de Brito, 98, a Odontoclinic Dona 
Clara foi inaugurada no dia 7 de 
outubro, com o intuito de oferecer 
o melhor tratamento aos clientes. 
A clínica conta com um espaço cli-
matizado, consultórios bem equi-
pados e cuidados essenciais para 
atender seus pacientes com toda 
segurança.

De acordo com os proprietários, 
Marcos Cruz e Ana Carolina Sarsur, 
a escolha do local foi definida a 
partir de uma ampla busca por um 
espaço adequado, bem localizado e 
dentro do que a legislação municipal 

exige. Além disso, os responsáveis 
pela unidade contam que têm gran-
des expectativas. “Acreditamos 
que o atendimento humanizado de 
qualidade pode mudar a vivência do 
paciente em um consultório odonto-
lógico. Por isso, queremos trabalhar 
proporcionando uma experiência 
única para cada um”, explicam.

A Odontoclinic tem seu horário 
de funcionamento de segunda a 
sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, 
das 8h às 12h. Os atendimentos 
podem ser agendados pelo tele-
fone 3047-3370 ou pelo WhatsApp 
98346-7626.

DIVULGAÇÃO FABIANO LANA
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EM FOCO MÍDIA

O Novembro Azul é uma campanha realizada 
por diversas entidades com o intuito de cons-
cientizar, prevenir e diagnosticar precocemente 
o câncer de próstata. O movimento, denominado 
Movember, surgiu na Austrália, em 2003, e é rela-
cionado à data Mundial de Combate ao Câncer de 
Próstata, comemorada no dia 17 de novembro. 
Aqui, no Brasil, desde 2004, ocorrem ações con-
tra o preconceito ao exame e esclarecimentos 
da população sobre a doença. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
somente para este ano, são esperados 65.840 
novos casos. A próstata tem tamanho seme-
lhante ao de uma castanha, fica localizada abaixo 

NOVEMBRO AZUL

A Em Foco Mídia, empresa de comunicação e 
marketing produtora deste jornal, está preparando 
um sorteio que promete ser o maior já realizado na 
região do Cidade Nova. Para torná-lo ainda mais 
atraente, estão sendo reunidos diversos lojistas 
que oferecerão produtos ou serviços.  

Entre os prêmios a serem sorteados, há kits 
de café, uma torta, um kit de culinária árabe, um 
combo de tratamento capilar, lingeries, entre outros 
itens super interessantes! 

SORTEIO CIDADE NOVA EM FOCO

da bexiga e sua principal função é produzir uma 
secreção fluida para nutrição e transporte dos 
espermatozoides. Ao longo da vida, a glândula 
pode desenvolver três doenças: a prostatite, a 
hiperplasia prostática benigna e o câncer.

Entre os fatores de risco para o desenvolvi-
mento, está o histórico familiar de câncer de 
próstata em pai, irmão ou tio, além de perten-
cer à raça negra. Além disso, a recomendação 
médica é que os homens, a partir de 50 anos de 
idade, mesmo sem apresentar sintomas, devem 
procurar um médico urologista. Pacientes que 
integram o grupo de risco precisam começar os 
exames, precocemente, a partir dos 45 anos.

Lembrando que o sorteio será realizado, gra-
tuitamente, no dia 26 de novembro, por meio do 
Instagram do jornal @cidadenovaemfoco. Entre 
agora, participe e avise aos amigos. Teremos 
brindes extras na live do sorteio. Faremos um sor-
teio ainda maior no perfil @jornaljaraguaemfoco. 
Caso tenha interesse em participar, pode entrar em 
contato no Direct do Instagram ou pelo WhatsApp 
99998-8686. Desejamos a todos os participantes 
uma boa sorte!

BANCO DE IMAGEM
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DELIVERY: UMA REALIDADE QUE VEIO PARA FICAR
A pandemia mudou os hábitos da 

população e provocou surpreenden-
tes transformações nos negócios 
e nas comunidades. E, com o setor 
de alimentos e bebidas, não foi dife-
rente. Ele foi um dos que apresentou 
maior crescimento em meio à qua-
rentena, com um aumento de 117%, 
de acordo com uma pesquisa da 
Ebit, plataforma brasileira de opinião 
de consumidores, realizada em maio 
de 2020 e comparada com o mesmo 
período de 2019. 

A principal solução encontrada 
pelos comerciantes para atender 
à demanda foi o delivery, principal-
mente, por meio de aplicativos. A 
consultora do Sebrae Minas, Marina 
Moura, explica que são duas as cau-
sas: a comodidade, cada vez mais 

exigida, e a digitalização, já que o con-
sumidor não quer barreiras entre o 
mundo on-line e o off-line. “A alimen-
tação por delivery não é mais con-
sequência de um momento ou uma 
tendência. É uma realidade que veio 
para ficar, mesmo com o retorno às 
atividades, com a diminuição do isola-
mento ou mesmo com a chegada da 
vacina. Por isso, é muito importante 
que todas as empresas do segmento 
de alimentação se preparem para ofe-
recer soluções multicanais para os 
seus clientes”, aconselha.

Apesar da maioria das empre-
sas já serem adeptas à modalidade, 
diante de tantas solicitações, elas 
precisaram aperfeiçoar o serviço. O 
proprietário da Dot Chicken Jaraguá, 
Luiz Henrique Moreira, observou um 

grande aumento no número de pedi-
dos. “Já tínhamos o delivery bem 
estruturado, mas, com a pandemia, 
ele cresceu 70%, em comparação 
aos realizados antes da quarentena. 
Os aplicativos ajudaram bastante 
nas entregas e, por isso, temos até a 
nossa própria plataforma, onde faze-
mos promoções”, conta. 

Já o proprietário da Forno da Pizza 
Jaraguá, Rodrigo Menezes, entende 
que a pandemia veio dificultar algu-
mas coisas e melhorar outras. “Nesta 
fase, o delivery se expandiu muito 
pela necessidade de atender ao con-
sumidor. Hoje, temos um aplicativo 
próprio, site e estamos em todas as 
plataformas de entrega. No entanto, 
eles, às vezes, cobram uma comissão 
maior. Em nosso app, o cliente tem 
descontos exclusivos,” afirma. 

Nessa mesma linha de raciocí-
nio, o sócio-proprietário da Casa de 
Carnes Aguiar, Juan Aguiar, também 
viu no aplicativo a melhor saída para 
as situações que ocorrem no açou-
gue. “Com a pandemia, entregamos 
em bairros bem distantes da Região 
da Pampulha. Apesar de estarmos 
somente em um aplicativo, ele nos 
ajudou com as entregas de urgência. 

Alguns clientes pedem a carne em 
cima da hora do almoço, mas, infe-
lizmente, pela alta demanda, não 
tínhamos como entregar. Sabendo 
da possibilidade de pedir pelo app 
e chegar antes do almoço, muitos 
recorreram a ele,” explica. 

No entanto, a consultora Marina 
Moura afirma que os aplicativos têm 
um lado muito positivo, mas também 
apresentam algumas desvantagens. 
“O lado negativo, não apenas pelas 
taxas cobradas, é o fato de os dados 
do cliente não ficarem sob controle da 
empresa. Ou seja, se amanhã esses 
aplicativos fecharem, não existe uma 
base de clientes. Por isso, caso a 
decisão da empresa seja fazer parte 
dessas plataformas, é importante 
fidelizar a clientela,” opina. 

O delivery depende do relaciona-
mento entre os apps, das empresas 
de alimentação, dos entregadores e 
de outros fatores, como a tecnologia 
e a mobilidade urbana. Cumprir pra-
zos de entrega, disponibilizar opções 
diferenciadas de pagamento, garantir 
segurança, higiene e uma boa expe-
riência também são questões impor-
tantes para o sucesso do negócio. 
(Ana Guimarães)
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DICAS PARA EVITAR A PROCRASTINAÇÃO

1  Liste suas demandas e prioridades
Tenha uma agenda ou algum caderninho que possa usar para anotar suas 
tarefas e lembre-se de fazer planos específicos, com data e hora (sim, 
bem específico). Só escrever a lista não adianta. Quando você coloca um 
prazo específico, sua produtividade aumenta.

3  Elimine as distrações convidativas
São grandes as chances de perder “o fio da 
meada” quando você decide parar alguma 
atividade para papear nas redes sociais ou 
ver aquele vídeo que seu amigo te enviou. 
Enquanto estiver fazendo um trabalho da 
faculdade ou estudando para a prova, o ideal é tirar 
o celular de perto e fechar o Facebook e Instagram. 
Ressaltando que deixar no silencioso não basta!

4  Encontre alguém para te incentivar
Conte o que você precisa fazer para um amigo ou para a sua família. Isso 

vai fazer com que você se cobre mais, afinal de contas, você se 
comprometeu e tem alguém sabendo disso. Fica feio não fazer, não é?

7  Pense no futuro para poupar correria
Quando bater aquela vontade de deixar as coisas para depois, pense no 

futuro e em como será corrido (e sofrido) fazer um trabalho durante a 
madrugada para entregar nas primeiras horas da manhã, por exemplo.

6  Foque na sensação de bem-estar ao concluir a tarefa
É impagável a sensação de missão cumprida ao finalizar uma 
atividade. Uma dica para vencer a procrastinação é focar no 
bem-estar que você vai desfrutar ao ver que seu trabalho está 

concluído e bem feito.

8  Mude o ambiente para ‘enganar’ a rotina
Algo simples e que tem chance de funcionar muito bem: mudar o 

ambiente de estudo pode dar mais ânimo para executar as tarefas. Para 
isso, trocar a mesa de lugar ou estudar na cozinha são alguns exemplos.

5  Dê uma recompensa a si mesmo
Recompensar-se por fazer coisas que você não quer pode ser um 

motivador poderoso. Ao invés de comer o chocolate antes da tarefa, 
diga que vai dá-lo de presente a si mesmo depois que terminar o que 

está fazendo. Os “presentes” podem ser: cinco minutinhos para rolar o feed 
do Facebook ou visualizar o WhatsApp, uma ida ao cinema depois de 

terminar os estudos do dia ou até uma soneca à tarde se você 
conseguir adiantar a lição de casa. Seja criativo e isso será motivador!

2  Dividir as tarefas em pequenos períodos de tempo
Se você dedicar uma hora do seu dia para parte do 
conteúdo e tentar concluí-lo em outro horário, irá 
perceber que a atividade nem é tão pesada assim e 
que poderia ter liquidado as obrigações de estudos 
há um bom tempo.
Pensar em passar uma tarde inteira estudando física 
assusta, né? A chance de abandonar essa ideia 
será grande. Mas, se você destinar, por exemplo, 
apenas uma hora do seu dia, as chances de 
desanimar são menores. E uma hora é 
melhor do que nenhuma, certo?

O NEGATIVO HÁBITO DE PROCRASTINAR

Com o bombardeamento de informações e tra-
balhos ininterruptos, a falta de planejamento e orga-
nização das pessoas no cotidiano fica cada vez 
mais evidente. Desta maneira, é possível identificar 
que algumas deixam suas tarefas para depois ou 
até mesmo para a última hora. A procrastinação é o 
resultado da ausência de programação das obriga-
ções diárias, refletida por um atraso irracional, que, 
consequentemente, acarreta na falta de qualidade 
do que deveria ser entregue.

De acordo com o psicólogo Piers Steel, da 
Universidade de Calgary, no Canadá, autor de 

estudos sobre o assunto e do livro A Equação de 
Deixar para Depois, diferentemente dos preguiço-
sos, que são aqueles que não têm vontade de reali-
zar uma tarefa, os procrastinadores têm o interesse 
de efetuar seu trabalho, porém, acabam deixando 
seus afazeres acumularem, gerando estresse e 
cansaço desnecessários.

Mesmo sabendo que cada indivíduo possui 
seus próprios costumes, alguns hábitos podem 
ajudar. É fato que conseguir dormir mais cedo nem 
sempre é uma escolha da pessoa, entretanto, acor-
dar e levantar no momento em que o despertador 

toca, sem adiá-lo por alguns minutos, já é um pri-
meiro passo. Outra dica muito importante é ter 
metas e objetivos a curto, médio e longo prazos, 
pois, com foco e trabalho, é possível atingi-los, 
tanto na vida pessoal quanto na profissional.

MOTIVOS
As principais razões pelas quais adiamos as 

coisas são: falta de confiança e a insegurança, 
achar a tarefa difícil, chata ou pouco prazerosa, 
além da distração provocada pela impulsividade 
e/ou por outros atrativos, como TV, celular, redes 
sociais e internet, por exemplo. Quando você 
comete o ato de procrastinar, o que era impor-
tante, eventualmente, se torna urgente. Como con-
sequência, a atividade a ser feita pode acabar não 
sendo entregue com a devida qualidade que se 
espera. Desse modo, quanto mais “enrolar”, mais 
atividades urgentes aparecerão na sua vida, o que 
vai impactar diretamente na administração do seu 
tempo e na realização de seus objetivos.

Então é hora de se organizar. Não adianta 
somente querer, é necessário ação para que as 
coisas aconteçam. É importante saber que você 
é o único responsável por suas escolhas e seus 
planos. Defina seus objetivos e busque sempre 
a melhor solução possível, mesmo que não seja 
pelo caminho mais fácil. (Fabiano Lana)
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matrículas
abertas 
para 2021!
Desde a 
Educação infantil 
ao Ensino médio!

Há 44 anos educando para o futuro!
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Com o cenário instaurado pela pandemia da 
Covid-19, a educação não será mais a mesma e, 
em meio às incertezas e aos novos rumos que 
todos foram obrigados a traçar, a sociedade segue 
em busca de soluções eficazes para os mais diver-
sos segmentos. O isolamento social trouxe, entre 
outras questões, a necessidade de reinventar, 
avançar e consolidar a tecnologia. Com as aulas 
remotas, discussões foram abertas e, com elas, 
surgiu espaço para adaptações por parte de pro-
fessores, estudantes, pais e demais envolvidos no 
processo de ensino. 

O Sindicato das Escolas Particulares de Minas 
Gerais e a Associação Mineira de Epidemiologia 

e Controle de Infecções divulgaram uma nota, no 
site do Sinep-MG, em que afirmam que mantêm o 
objetivo e a missão de oferecer suporte, informa-
ção, orientação e esclarecimento para as institui-
ções particulares mineiras e para a Comunidade 
Escolar. 

No documento, a Presidente do Sinep-MG, 
Zuleica Reis Ávil, garante que já foi feito um estudo 
e que, no momento exato, poderá ser colocado em 
prática. “Pesquisamos os protocolos de diversos 
Estados do Brasil e de outros países, apresenta-
mos um manual de orientação para nortear plane-
jamentos e intervenções que poderão ser utiliza-
dos por cada Instituição Educacional, amparado 

pelos protocolos sanitários da Associação Mineira 
de Epidemiologia e Controle de Infecções. Desta-
camos que, como o contexto é muito novo para 
todos, ainda não possuímos experiência compro-
vada no Brasil ou no mundo sobre a melhor forma 
de equilibrar as variáveis envolvidas, mas vamos 
nos esforçar para que, juntos, possamos buscar 
as melhores soluções para garantir uma retomada 
segura,” explica.

MUNICÍPIO
A Secretaria Municipal de Educação de Belo 

Horizonte informou, por meio de nota, que haverá 
uma mudança na forma de acompanhamento estu-
dantil das crianças e dos adolescentes. Segundo 
o órgão, os roteiros de atividades serão feitos 
com base no conhecimento dos conteúdos que o 
estudante deve aprender. Ou seja, para que novos 
roteiros cheguem na casa do aluno e, assim, ele 
aprenda sobre um novo assunto, é necessário, 
primeiro, realizar as atividades e enviar para o 
professor. A Secretaria garantiu que trabalhará 
de uma maneira bem organizada, monitorada e 
personalizada.

ESTADO
Também por meio de nota, a Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais informou que 
os alunos desde o 2º ano do Ensino Fundamen-
tal até o 3º ano do Ensino Médio da rede pública 
estadual estão sendo submetidos a uma Avalia-
ção Diagnóstica para verificar a aprendizagem no 
período do Regime de Estudo não Presencial. 

NOVOS TEMPOS E INCERTEZAS SOBRE O FUTURO DA EDUCAÇÃO PÓS PANDEMIA
DIVULGAÇÃO
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No Santa Marcelina
seu filho aprende 
a protagonizar
sua história. 

MATRÍCULAS ABERTAS
www.marcelinas.com.br

Agende sua visita: (31) 9 9321-1025
Educação Infantil / Ensino Fundamental / Ensino Médio

Uma das melhores formas de 
aprendizagem é quando o aluno se 
dedica a projetos que reúnem 
diversas matérias para a resolução de 
problemas reais na prática, agindo de 
forma local para uma solução global.

No Santa Marcelina seu filho irá 
aprender em salas multidisciplinares, 
criando projetos com diversos 
focos de responsabilidade social: 
economia da água, sustentabilidade, 
colaboração e cidadania, dentre 
outros. Seu filho como protagonista
da própria aprendizagem.

Educação bilíngue

Conheça nosso Colégio!
Acesse o Tour Virtual.

A avaliação não vale nota e o objetivo é identificar 
as dificuldades que precisam ser superadas. 

EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS
A Educação para Jovens e Adultos (EJA) é ofe-

recida pelo governo Municipal de Belo Horizonte e 
Estadual de Minas Gerais. As aulas incluem desde 
adolescentes que não cumpriram o percurso 
escolar típico a idosos que estão iniciando o pro-
cesso de alfabetização. Na rede municipal, será 
adotado um procedimento especial em relação 
aos estudantes com mais de 60 anos de idade, já 
que, enquanto não for descartado o risco epide-
miológico, não podem retornar presencialmente 

junto com os demais. Dessa forma, não haverá um 
retorno presencial. Já na rede estadual, os alunos 
participam e desenvolvem as atividades propostas 
no Regime de Estudo não Presencial. Com isso, 
estão se adequando ao Plano de Estudo Tutorado 
(PET), que é a principal ferramenta e instrumento 
estruturante das atividades remotas, adaptado 
para essa modalidade de ensino. Seu funciona-
mento ocorre por meio da disponibilização de 
materiais, entregues virtualmente ou, para os estu-
dantes que não têm acesso à internet, de forma 
impressa. 

PAIS E RESPONSÁVEIS
A vice-presidente da Federação de Associações 

e de Pais de Alunos de Minas Gerais (Faspa/MG), 
Maria de Fátima Batista Amaral Lopes, disse que 
os pais têm se preparado e estão esperançosos 
para o retorno das atividades presenciais. Segundo 
ela, a expectativa de que os alunos se adaptem 
rapidamente às novas normas necessárias é 
muito positiva. Quando perguntada sobre o futuro 
da Educação pós-pandemia, ela destacou que os 
pais aguardam definições e lembrou do papel da 
Escola: “Eles esperam maior entrosamento entre 
as Instituições e as famílias. Conseguir levá-los 
a participarem da vida escolar de seus filhos é 
um dever de todo gestor.” 

ESCOLAS DA PAMPULHA
A equipe de reportagem do jornal Jaraguá em 

Foco ouviu gestores de escolas de diversos bair-
ros, como Jaraguá, Dona Clara, Guarani, Itapoã e 

NOVOS TEMPOS E INCERTEZAS SOBRE O FUTURO DA EDUCAÇÃO PÓS PANDEMIA

Castelo, além de algumas instituições com filiais 
no Centro, Buritis, Venda Nova, Barreiro e Região 
Metropolitana. Observamos que a expectativa 
está grande e são muitos os preparativos para 
o retorno das aulas. Os representantes se mos-
traram preocupados e adeptos às orientações 
das autoridades sobre os protocolos de higiene 
e segurança. Além disso, para eles, a saúde emo-
cional dos alunos também é um fator que merece 
cuidado especial.  

Em alguns casos, é perceptível a consciência 
de que é necessário um novo olhar para a educa-
ção. Os gestores acreditam que o futuro promete 
mudanças, inclusive, no que diz respeito à relação 
família/escola. (Ana Guimarães)

IVAN ALEKSIC BANCO DE IMAGENS
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 “A pandemia nos trouxe a urgência do olhar da sociedade para 
a Educação. Acreditamos que o futuro do ensino será marcado 
pelo fortalecimento da relação família/escola, da valorização do 
trabalho pedagógico com foco no desenvolvimento de habilida-
des cognitivas, sociais e emocionais, de forma equitativa, do uso 
da tecnologia para o processo de aprendizagem e de aulas que 
promovam criatividade e inovação.” 

Grace Zauza, Diretora pedagógica do Colégio Dona Clara

“Haverá uma mudança gigante no futuro das instituições de 
ensino. Na Educação Infantil, mudará, principalmente, a relação 
família/escola. A pandemia veio nos alertar e mostrar a impor-
tância da presença dos pais na educação dos filhos. Fomos 
obrigados a parar e os pais ficaram mais presentes na vida dos 
filhos. Por isso, acho que a família e a escola continuarão juntas.” 

Lúcia de Almeida Faria Santos, Diretora 
da Escola Infantil Pequetitos

“A nossa instituição desenvolveu o ‘Protocolo de Higiene’, 
baseado na Associação Brasileira de Pediatria, juntamente com 
a Organização Mundial de Saúde. Esse protocolo envolve rodízio 
de entrada e saída de alunos, de recreio e de alunos dentro de 
sala de aula. É esse documento que traz todas as regras e as 
normas necessárias para a reabertura. Momento importante 
de preparação.”

Viviane Brandão de Toledo, Diretora pedagógica 
do Instituto Educacional Manoel Pinheiro

“No Espaço Baby & Encantado, enriqueceremos ainda mais as 
vivências nos diferentes ambientes interativos, onde a criança 
continuará tendo espaço para experimentar, expor suas ideias 
e trabalhar com as habilidades que serão necessárias no futuro, 
tudo dentro de uma rotina de carinho, cuidado e construção de 
conhecimento.”

Ângela Castro, Diretora pedagógica do Instituto 
Educacional Espaço Baby & Encantado

 “Adotamos todas as precauções necessárias, embasadas nas 
orientações dos órgãos competentes, como respeito ao distan-
ciamento físico e ao uso de álcool em gel, máscaras, tapetes 
químicos, aferição de temperatura. Estamos nos organizando 
para um retorno às aulas com sucesso. Afinal, precisamos olhar 
para o futuro com responsabilidade e otimismo, pois cremos que 
Deus tem o melhor para os seus filhos.”

Pastor Jorge Linhares, Diretor/Presidente 
do Colégio Batista Getsêmani 

 “Nossa escola está prontinha, conforme as orientações dos 
protocolos de saúde: álcool em gel, tapete sanitizante, distan-
ciamento de mobiliários, aquisição de EPI’s e, principalmente, 
toda a equipe devidamente informada, após lives, cursos on-line 
e leituras diversas. As escolas e a educação, em geral, jamais 
serão as mesmas! Todos terão de se adaptar.”

Denise Campos Duarte, Diretora pedagógica 
do Centro Educacional Iza Rizzotti

“Estamos, desde março, nos organizando para dar continuidade 
aos compromissos pedagógicos e socioemocionais de todos 
os alunos, familiares e colaboradores. Formamos o Comitê de 
Retorno que, composto por integrantes de diversas áreas da 
escola, está encarregado de elaborar e executar todas as medi-
das necessárias para a volta segura dos nossos alunos e de toda 
a comunidade escolar.”

Flávio Zuppo, Diretor do Colégio Chromos Pampulha

 “Vamos dar prioridade a um acolhimento voltado ao socioemo-
cional dos alunos, com o objetivo de reintegrá-los ao ambiente 
escolar após tanto tempo afastados. Seguiremos para uma 
revisão de conteúdos, a fim de que não haja nenhum prejuízo 
no âmbito pedagógico. E, principalmente, vamos seguir com os 
protocolos de higienização orientados pela Secretaria de Saúde.”

Lilian Barros Lacerda, Supervisora geral 
do Colégio Pampulha (Copam-BH)

“O mundo não é mais o mesmo, as crianças das nossas escolas 
também não, mas todos crescemos e aprendemos muito com as 
dores oriundas desta tragédia mundial. Estamos nos preparando 
para, em 2021, recebermos nossos alunos e suas famílias de 
forma bem acolhedora e afetiva, valorizando muito as compe-
tências socioemocionais.”

Elizabeth Amaral, Diretora da Officina das Letras

“Elaboramos uma cartilha de orientações para equipar toda a 
comunidade escolar com as informações necessárias para a 
formação de novos hábitos de convivência em período de pan-
demia de forma segura e consciente. O Colégio Batista Mineiro 
tem feito grandes investimentos também na área de tecnologia 
para permitir ao estudante a continuidade do processo de aulas 
remotas, mesmo com um retorno presencial.”

Andrea Silva, Coordenadora do Comitê de Retorno 
às Aulas Presenciais e Diretora das unidades 

Buritis I e II do Colégio Batista Mineiro

GESTORES SE PREPARAM PARA UMA 
NOVA REALIDADE NO ENSINO
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Toda qualidade Odontoclinic,
agora mais próximo de você.

Nova unidade em Belo Horizonte.

Agende uma avaliação!

RT: Vanessa Carla de Oliveira CRO MG 34823

A melhor avaliada
no ReclameAQUI.

31 3047-3370 Av. Sebastião de Brito, 98
Dona Clara, Belo Horizonte
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Gentileza Urbana SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA

QUANTO DE ATIVIDADE FÍSICA É 
PRECISO FAZER POR DIA?

Profissionais da saúde recomendam que a prática de exercícios físicos 
musculares deve ser feita, no mínimo, duas vezes na semana. Já os exercícios 
aeróbicos, como pular corda e corrida, devem ser realizados diariamente, por 
pelo menos 30 minutos, sendo três sessões de 10 minutos ou uma contínua 
de meia hora. Além disso, a caminhada rápida é ideal para todas as idades, 
pois ela aumenta os batimentos cardíacos.

ENTÃO,
PORQUE NÃO? ...

Usar mais as escadas
ao invés do elevador; 

Estacionar o carro um pouco
mais longe do seu destino; 

Andar em uma bicicleta
ergométrica enquanto

assiste TV;

Descer do ônibus
um ponto antes; 

Praticar yoga e pilates;
Nadar nas horas vagas;

Anotar suas atividades físicas
realizadas ao longo do dia e

tentar fazer um pouco
mais no outro.

Dar uma volta no quarteirão
após uma refeição feita no

restaurante;

Dançar ouvindo sua
banda ou artista favorito;

Fazer uma rápida caminhada
nas horas livres; 
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GELADEIRA
E guardar na geladeira? Muitos 

guardam o café acreditando que 
sua durabilidade será maior 

quando comparado à temperatura ambiente, pois 
baixas temperaturas ajudam a preservar o aroma 
do produto, e, consequentemente, na bebida final. 
Por outro lado, muitos evitam para que o café não 
absorva umidade e odores de outros alimentos. 
Quem preferir guardar, terá que observar se o pote 
ou a embalagem estão bem fechados. Caso con-
trário, o sabor e aroma podem ser alterados. 

Outro ponto importante: ao retirar uma porção 
de pó ou grão de dentro da geladeira, ela deve 
alcançar a temperatura ambiente antes de ser 
preparada. Então, se você tem pressa no pre-
paro, repense. Evitem ainda guardar o café perto 
de temperos e produtos de limpezas, mesmo que 
estejam em armários ou dispensas.

RESUMINDO
Grãos ou pó de café devem ser armazenados 

em potes escuros e fechados, em locais secos 
e longe da luz do sol. Se o consumo em casa é 
pequeno, sugerimos que compre pacotes meno-
res (250 gramas). Se quer comprar mais, mesmo 
sendo um consumo menor, então compre dois 
menores. Ótimos cafés para você!

É muito comum ter em casa aqueles potes 
decorativos onde se armazena o café. São vários 
os modelos. Alguns transparentes, outros de 
vidro, além dos escuros e os de inox (mais indica-
dos). No entanto, a maneira mais recomendável 
de guardar o café é dentro da própria embalagem 
original. O papel laminado desses recipientes 
evita a oxidação, que causa a perda de aroma e 
o sabor do café. Ao se oxidarem, os óleos aro-
máticos do café são transformados com o tempo 
e não há nada pior que um café com um aroma 
já passado.

Mesmo a embalagem original pode ser guar-
dada dentro de um pote a vácuo para conservar 
ainda mais o produto. Lembrando que o impor-
tante é nunca esquecer que, depois de aberto, 
é fundamental que o café seja bem acondicio-
nado para que a luz, que facilita a oxidação, 
fique menos intensa, preservando ainda mais o 
produto e suas características.

COMO GUARDAR O SEU CAFÉ

VALIDADE
Mais importante que olhar a 

validade é observar a data da torra. 
Este dia mostra o quão fresco o 

café está dentro do pacote. No entanto, indepen-
dentemente da data, após a abertura, o ideal é con-
sumir em até 15 dias para garantir sua qualidade 
e o seu frescor.

CONGELAR 
Mais uma das polêmicas no 

mundo do café: e se eu guardar 
o pacote no congelador? Muitos 

têm esse hábito acreditando que isso manterá o 
café fresco até a hora do consumo. Para alguns, 
isso é um erro, afinal, eles podem absorver o 
cheiro de outros alimentos guardados, além da 
umidade do lugar. Outro problema é que nunca 
devemos expor o café a temperaturas extremas 
(calor ou frio). 

INIMIGOS DO 
ARMAZENAMENTO 
DO CAFÉ

LUZ CALOR UMIDADE AR

- Matéria publicada na Revista Café e Motivação, Ed.4
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