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Câmara instaura grupo de estudo para reforma do 
código de ética e descumprem regimento interno 

Reunião prossegue sem quórum, o que contraria o regimento interno

Na última reunião or-
dinária da Câmara Muni-
cipal de São Lourenço, os 
vereadores instauraram 
uma Comissão Especial de 
Estudo, composta por cinco 
vereadores, para apresen-
tar propostas para reforma 
do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar.  No final da 
mesma reunião, os parla-
mentares descumpriram o 
regimento interno deixando 
o plenário vazio, que che-
gou a ficar somente com 
cinco dos 13 vereadores, 
enquanto deveria ter no 
mínimo sete. Somente dois 
estavam com a ausência 
justificada. Inclusive o pre-
sidente da casa legislativa 
não estava no plenário.

Mesmo com a realização 
da chamada dos parlamen-
tares, eles responderam 
presença do lado de fora do 
plenário e não voltaram para 
os lugares que ocupam se-
manalmente nas reuniões.
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Vence nesta quinta-
feira (19/4) o prazo 
para os servidores pú-
blicos do Executivo 
estadual - ativos, ina-
tivos e pensionistas 
- quitarem o Imposto 
sobre a Propriedade 
de Veículos Automo-

tores (IPVA) 2018 e 
o Seguro DPVAT. O 
prazo diferenciado foi 
concedido à parte do 
funcionalismo mineiro 
que teve o 13º salário 
de 2017 parcelado em 
quatro vezes.

Nesta data, o paga-

Está mantido o desconto de 3% para o pagamento do tributo para servidores e pensionistas estaduais

Foto: Internet

mento deverá ser no 
valor integral do tributo, 
com desconto de 3% - 
exceto para quem optou 
por antecipar a quitação 
de alguma parcela, que 
deverá pagar as parce-
las restantes.

Os servidores pode-

rão efetuar o pagamen-
to do IPVA e do Seguro 
DPVAT normalmente, 
nos terminais de auto-
atendimento ou guichês 
dos agentes arreca-
dadores autorizados 
(Bradesco, Mercantil do 
Brasil, Caixa Econômi-

ca Federal, Santander e 
Sicoob) - além do inter-
net banking -, bastando 
informar o número do 
Renavam do veículo.

Para pagamento nas 
casas lotéricas, Mais BB 
e no banco postal (Cor-
reios) é necessário levar 
a guia de arrecadação, 
que deve ser retirada no 
site da Secretaria de Fa-
zenda, nas Repartições 
Fazendárias ou nas Uni-
dades de Atendimento 
Integrado (UAI).

O não pagamento 
do IPVA gera multa de 
0,3% ao dia (até o 30º 
dia), e de 20% após o 
30º dia. Os juros são 
calculados sobre o 
valor do imposto ou 
das parcelas devidas, 
acrescido da multa, 
pela taxa referencial 
do Sistema Especial 
de Liquidação e Cus-
todia (Selic).

Foto: Jorge Marques

Plenário fica vazio na última parte da reunião oridinária

Está mantido o desconto de 3% para o pagamento do tributo. Na mesma 
data deve ser quitado o Seguro DPVAT
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Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim de Minas

Opinião

Posso afirmar que um dos 
maiores medos das pessoas 
é o de falar em público. Mas, 
qual o reflexo desse medo? 
São muitos, podendo ocasio-
nar problemas profissionais, 
prejudicando a carreira e 
também os de relacionamento 
pessoal. Mas é possível utili-
zar esse medo como estímulo 
para enfrentar desafios.

Contudo, é importante 
lembrar que existem os ca-
sos mais graves, gerados por 
fobias profundas ou traumas 
necessitando de medicamen-
tos específicos e tratamento 
feito por especialistas da 
medicina ou apoio terapêu-
tico. Com essas excessões, 
todas as pessoas podem 
enfrentar esse medo que as 
impede de mostrarem seu 
real potencial, praticando 
com professores de oratória, 
usando técnicas específicas 
para a obtenção de resulta-
dos mais satisfatórios.

Glossofobia é o nome 
técnico mais apropriado desse 
medo, mas há outras formas 
sob as quais ele é reconhe-
cido: ansiedade, fobia social 
e pânico. Suas reações mais 
comuns são: fugir da situa-
ção, arranjar uma desculpa, 
ficar doente só para não falar, 
ainda mais quando for diante 
de um público imenso, com 
palco, microfone, iluminação 
adequada, câmaras de vídeo, 
holofotes.... Há gente que 
não fala em público de jeito 
nenhum, nem sequer na festa 
de aniversário com pessoas 
da própria família!

Para mostrar como é pos-
sível vencer esse medo, pre-
parei algumas orientações:

1.Acredite em você mes-
mo, no seu imenso potencial. 
Mentalize-se tendo sucesso 
e sendo reconhecido pelo 
seu esforço de falar, sendo 
aplaudido pelo público e pa-
rabenizado pelo seu diretor 
ou superior imediato.

2.Conheça bem sobre o 
assunto que irá falar, saiba 
especialmente como iniciar; 
se necessário, tenha uma pe-
quena anotação para alguma 

emergência, caso esqueça.
3.Aprenda a relaxar, fa-

zendo exercícios de respi-
ração, meditação, disten-
sionando seus músculos, 
movimentando a cabeça, 
friccionando as mãos, man-
tendo uma postura firme e 
decidida.

4.Mesmo que esteja ten-
so, não demonstre, procure 
andar com passos firmes, 
sem exagero, olhe para as 
pessoas (nos olhos), posi-
cione-se, cumprimente essas 
pessoas e comece a falar.

5.Acredite que as pes-
soas estão torcendo para 
o seu sucesso, querem ser 
surpreendidas com você, 
com seu conteúdo e desejam 
que você se saia bem e que 
tenha êxito.

6.Tenha uma estratégia 
bem preparada para iniciar. 
Exemplo é fazer algumas 
perguntas para quebrar o 
gelo, contar um fato que 
seja relacionado com o tema, 
apresentar o objetivo da sua 
apresentação, usar um pen-
samento, provérbio ou uma 
mensagem alusiva ao tema 
que irá abordar.

7.Conheça suas virtudes, 
apoie-se nelas, resgate mo-
mentos que teve coragem, 
firmeza para enfrentar situ-
ações difíceis na sua vida 
e procure trazer essas lem-
branças para esse momento. 
Talvez você se surpreenda 
como isso é poderoso.

8.Por último, treine muito; 
procure dar aulas, fale em 
reuniões, ouse dar a sua 
opinião, mesmo que seja 
simples, não importa; conte 
piadas no seu grupo de ami-
gos, defenda seu ponto de 
vista, lute por uma causa.

**Reinaldo Passadori é 
especialista em Comunica-
ção Verbal e CEO do Insti-
tuto Reinaldo Passadori de 
Comunicação Verbal (http://
www.passadori.com.br/ ). 
Administrador de Empresas 
com especialização em 
Recursos Humanos.

Oito dicas para vencer o 
medo de falar em público

Agência Nacional do Cinema adota cota para mulheres, negros e índios 
em edital que destina R$ 100 milhões à realização de longas

Por Pedro Galvão Do Uol

Nos últimos anos, a diversi-
dade se tornou tão necessária 
na produção cinematográfica 
quanto luz, câmera e ação. Sob 
os holofotes de Hollywood, mo-
vimentos exigem mais represen-
tatividade para artistas negros no 
Oscar, igualdade salarial entre os 
gêneros e mais reconhecimento 
para o trabalho das mulheres, 
cuja presença é hoje minoritária 
em indicações a prêmios.

Mas não é só no bilionário ci-
nema norte-americano que uma 
mudança estrutural é necessária 
para mudar esse cenário. No 
Brasil, de acordo com estudo 
divulgado pela Agência Nacional 
do Cinema (Ancine), 75,4% dos 
filmes lançados no país em 2016 
foram dirigidos por homens bran-
cos. Com a intenção de corrigir 
esse desequilíbrio, a Agência 
anunciou um novo sistema de 
cotas de gênero e raça em um 
edital que destinará R$ 100 mi-
lhões a projetos de produção de 
longa-metragem.

De acordo com os novos pa-
râmetros, ao menos 35% desse 
valor deverá financiar filmes 
dirigidos por mulheres cisgênero, 
transexuais ou travestis. Outros 
10% são assegurados para pro-
jetos com direção de pessoas 
negras ou indígenas. Os dados 
de 2016 ainda apontam apenas 
2,1% dos filmes lançados na-
quele ano por homens negros 
e nenhum por mulheres negras.

INCLUSÃO 
Diretoras ouvidas pelo Estado 

de Minas avaliam que a medida 
é positiva, mas insuficiente para 
estabelecer um panorama mais 
diverso na produção cinema-
tográfica brasileira. Vencedora 
da Mostra de Tiradentes no ano 
passado com o longa Baronesa, 
a diretora mineira Juliana Antu-
nes enfatiza a necessidade de 
políticas amplas para a correção 
da disparidade histórica entre ho-
mens e mulheres no cinema.

“As cotas devem valer para 
tudo, não só para a Ancine. O 
número de produções feitas 
por mulheres é muito baixo e, 
quando conseguem, é a que 
preço? Para Baronesa, eu tive 
um orçamento de R$ 50 mil. 
Isso é a metade do valor de um 
curta. Não é justo, foi um filme 
no qual trabalhei por seis anos 
sem ser remunerada, tendo dí-
vida”, argumenta a diretora. Ela 
afirma que “ser mulher tentando 
fazer cinema é uma luta que os 
homens não conhecem”.

“Quando estudava cinema, 
meus professores, quase todos 
homens, me direcionavam a ser 
produtora, diretora de arte, nin-
guém incentivava a ser diretora. 
A gente tem que ser assistente 
de produção, passar por várias 
etapas até chegar lá, enquanto 
muitos homens já começam 
dirigindo. Por isso cotas são 

urgentes, para todas as minorias 
– homens negros, indígenas. 
Está passando da hora e (isso) 
ainda não é suficiente”, afirma 
Juliana, que conquistou outros 
sete prêmios com Baronesa, seu 
primeiro longa.

Sócia com outras duas mu-
lheres na produtora Ventura, a 
cineasta pretende aproveitar o 
edital para viabilizar um novo 
projeto, chamado Bate e volta 
Copacabana, um longa sobre 
duas garotas lésbicas da peri-
feria de BH que partem em uma 
excursão de fim de semana rumo 
ao Rio de Janeiro para conhecer 
o mar. “É um filme inclusivo, que 
apresenta a questão de gêne-
ro, LGBT, fala sobre o direito a 
território, sexualidade feminina 
e a relação entre mulheres, que 
raramente é mostrada na tela no 
cinema brasileiro”, diz.

Marcella Jacques, produtora 
na Ventura, avalia que a cota de 
35% para mulheres é “cabível”, 
em um primeiro momento. “É 
uma oportunidade de começar 
a mudar esse quadro de desi-
gualdade. Como primeiro passo, 
está OK. Mas acho que é preciso 
formular uma política pública 
específica, principalmente para 
mulheres negras, que claramente 
são as mais desprivilegiadas”, 
argumenta. Ela também preten-
de usar o edital para viabilizar o 
longa de animação Orquestra va-
zia, da diretora belo-horizontina 
Maria Leite.

Além das cotas, outro ponto 
defendido por Marcella é o incen-
tivo para empresas produtoras de 
menor porte. A primeira versão 
do edital, divulgada pela Ancine 
em 19 de março, foi recebida 
com preocupação por ela e por 
diversos outros profissionais do 
audiovisual em Minas Gerais 
devido à exigência de qualifi-
cações técnicas das empresas 
produtoras. O edital usa um sis-
tema de ponderação de fatores 

na atribuição de notas aos 
projetos concorrentes.

No concurso direcionado 
a filmes de viés comercial, a 
qualificação técnica do dire-
tor e a capacidade gerencial 
e desempenho da produtora 
(critérios baseados no currí-
culo do diretor e da produ-
tora e no desempenho de 
seus filmes nos cinemas e 
nos festivais) tinha 60% de 
peso. Já a disputa voltada 
a filmes artísticos e autorais 
atribuía 55% de peso para 
a qualificação do diretor 
e da produtora. Os outros 
critérios de avaliação são o 
projeto do filme em si e seu 
planejamento de produção 
e adequação do plano de 
negócios.

Para Marcel la, esse 
modelo prejudica quem é 
iniciante. A Associação de 
Trabalhadores do Cinema 
Independente de Minas Ge-
rais, da qual ela faz parte, 
divulgou nota no Facebook 
desaprovando a versão ini-
cial do edital. A pressão 
parece ter surtido efeito e, 
dias depois, a Ancine retifi-
cou o documento, alterando 
os pesos. A avaliação do 
projeto subiu para 65% no 
caso dos filmes autorais e 
artísticos, com os critérios 
de desempenho valendo os 
outros 35%. “A Ancine costu-
ma se preocupar mais com 
retorno comercial e menos 
com o fortalecimento dos ar-
tistas. Pequenas produtoras 
são muito prejudicadas com 
isso. Nossa luta é por polí-
ticas públicas para cultura, 
no sentido de fortalecer as 
produções e a quantidade de 
gente filmando”, diz ela.

Luana Melgaço, produ-
tora da Anavilhana Filmes, 
também entende que a cons-
trução de um cinema nacio-

nal mais forte e diverso 
vai além das cotas. “Elas 
são fundamentais, mas 
é quase uma migalha o 
que estão nos dando. A 
política hoje é para que 
as grandes empresas 
tenham acesso. É quase 
dirigido o resultado. Que-
remos que as cotas sejam 
muito mais amplas, em 
todas as linhas, todos os 
editais. É uma conquis-
ta, mas ainda é pouco”, 
afirma.

A produtora cita o fil-
me Hoje eu quero voltar 
sozinho (2014), de Daniel 
Ribeiro, para exemplificar 
sua avaliação de que há 
um direcionamento nos 
resultados. “Foi um filme 
escolhido para represen-
tar o Brasil no Oscar, deu 
um retorno de bilheteria 
legal (US$ 1,2 milhão) e 
foi feito por produtora e 
direção iniciantes. É um 
filme que pretende dia-
logar com o público, tem 
uma forte característica 
autoral, mas, se fosse 
tentar a Linha A (trecho do 
edital da Ancine voltado 
a produções comerciais) 
não alcançaria a pontua-
ção necessária.”

PERCURSO 
Gabriel Martins, dire-

tor mineiro do curta Nada, 
exibido em Cannes em 
2017, endossa a crítica. 
“Temos um sistema de 
pontuações que privilegia 
realizadores com certo 
percurso. No caso de 
realizadores negros, é 
evidente que ainda temos 
um déficit muito grande 
no número de produções. 
O desafio é contemplar 
produtores de menos ex-
periência com cotas ou 
editais específicos. Nas 
regras atuais, a pontua-
ção da produtora conta 
muito. Minha produtora 
tem uma história de su-
cesso, curta exibido na 
TV, 10 anos de existência, 
mas temos poucos longas 
e poucos produtos consi-
derados de mercado. É 
um exemplo de como isso 
deveria ser repensado.”

Martins também opina 
que um dos desafios é 
“melhorar a informação 
sobre as leis”. “Deveria 
haver uma política para 
melhor formação sobre os 
editais do cinema brasilei-
ro. Ter isso na periferia, 
nos pequenos cursos 
de cinema, discutir os 
processos de escrita de 
editais, entender a legisla-
ção, que é difícil, mesmo 
para quem está no meio. 
Dessa forma, podería-
mos incluir quem está às 

margens do processo”, 
propõe o cineasta, que é 
um dos sócios da Filmes 
de Plástico.

Gabriel se prepara 
para rodar Marte 1, sua 
primeira direção solo de 
longa-metragem. O pro-
jeto é financiado pelo 
edital afirmativo de lon-
gas de baixo orçamento 
do Ministério da Cultura, 
voltado a diretores ne-
gros. Sobre a política 
de cotas da Ancine, ele 
diz que existe uma de-
manda que não é ex-
clusiva do cinema. “Não 
se diferencia muito de 
outros setores públicos 
no Brasil. É compensar 
uma questão histórica. 
As demandas se apro-
ximam de um panorama 
mais amplo, como foi o 
acesso às universidades. 
É para dar oportunidade, 
mais variedade e incluir 
mesmo. É um fato, não é 
uma opinião a ausência 
de realizadores e realiza-
doras negras no cinema 
brasileiro”, afirma.

QUESTÃO MOTIVOU 
RACHA NA ANCINE

Em dezembro do ano 
passado, o ministro da 
Cultura, Sérgio Sá Leitão, 
se desentendeu publi-
camente com a então 
presidente interina da 
Ancine Débora Ivanov. O 
motivo era justamente a 
política de cotas para o 
audiovisual. Em nota, o 
MinC comunicou a apro-
vação pelo comitê gestor 
do Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA) de um 
pacote de verbas e medi-
das para a promoção da 
igualdade, mas expondo 
que o único voto contrário 
foi o de Débora. Em res-
posta, a agência decla-
rou que a presidente era 
contra a postergação das 
medidas, proposta pelo 
ministro, que gostaria de 
submetê-las ao Conselho 
Superior do Cinema.

Em janeiro, Débora 
Ivanov deixou a presidên-
cia da Ancine e voltou a 
exercer o cargo de dire-
tora da agência. Sérgio 
Sá Leitão emplacou a 
indicação de Christian de 
Castro como novo diretor-
presidente da agência. 
Hoje, Débora Ivanov é 
esperada na UNA da Pra-
ça da Liberdade, como 
uma das convidadas do 
seminário “Mulheres no 
audiovisual brasileiro”. 
O evento está marcado 
para as 19h30, na Rua 
da Bahia, 1.764, Centro. 
Mais informações em 
www.una.br.

EXTRATO DE EDITAL - CHAMA-
MENTO PUBLICO 03/2018, 

Objeto: Convocação das Ins-
tituições representativas da So-
ciedade Civil que atuam no Mu-
nicípio de Bom Jardim de Minas/
MG, com notório conhecimento 
nas áreas de história, antropo-
logia, arqueologia, arquitetura 
e urbanismo, ou artes plásticas, 
afim de comporem o Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural,  
nos termos do art. 2º inciso I da 
Lei Municipal 1.056 de 06 de abril 
de 2011. Sérgio Martins Prefeito 
Municipal. Bom Jardim de Minas, 
19 de abril de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCES-
SO N° 20/2018, PREGÃO PRE-

SENCIAL N° 18/2018. 
Objeto: Registro de preços, pelo 

prazo de 12 (doze) meses, para 
eventual e futura prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e 
corretiva nos veículos e máquinas da 
frota municipal. Entrega de Envelo-
pes e Sessão Pública dia 08 de Maio 
de 2018, Horário: 09:00 horas para 
credenciamento e após, abertura dos 
envelopes. Informações (32) 3292-
1601. E-mail: licitacao@bomjardim-
deminas.mg.gov.br. Pregoeiro: Danilo 
Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de 
Minas- MG, 19/04/2018.

Governo do Estado realiza curso de capacitação 
para pessoas com Síndrome de Down

O Governo do Estado 
de Minas Gerais, por 
meio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino 
Superior (Sedectes), deu 
início à segunda turma 
do curso do Programa 
Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec) para pes-
soas com Síndrome de 
Down. A aula inaugural 
aconteceu na Faculdade 
Jesuíta de Filosofia e 
Teologia (Faje).

Dando continuidade 
ao primeiro curso, que 
aconteceu no município 
de Pedro Leopoldo, no 

ano passado, a segun-
da turma do Pronatec 
vai atender 25 alunos 
com deficiência inte-
lectual. Ao fim de 200 
horas de conteúdo, 
eles receberão o título 
de Recepcionista de 
Eventos.

Com o apoio de 
Dudu do Cavaco, 
membro do Instituto 
Mano Down, que há 
7 anos auxilia  pesso-
as com Síndrome de 
Down a serem pro-
tagonistas de suas 
histórias – a aula inau-
gural começou com 
um show do artista. 
Fonte de entusiasmo 

para todos os partici-
pantes, Dudu, acom-
panhado da noiva 
Vitória e do irmão e 
presidente do Instituto 
Mano Down, Leonar-
do Gontijo, motivou 
os presentes.

Os alunos, por 
meio dos pais, vão 
receber ajuda de 
custo de R$ 9,00 por 
dia. O auxílio vai ser 
de acordo com o dia 
de aula frequentado. 
Além disso, todos 
receberão material 
escolar e uniforme. 
Para participar o alu-
no deve ter idade 
superior a 16 anos.



Correio do Papagaio  ::  Pág 3Quinta-feira, 19 de abril de 2018
São Lourenço e Geral

Foi instaurada uma Comissão de Estudo para reformar o Código de Ética e Decoro, 
porém reunião prossegue sem quórum, o que contraria o regimento interno

Plenário ficou vazio na última reunião, contrariando o regimento interno da casa

Vereadores descumprem regimento interno após 
propor reforma do Código Ética e Decoro

No mesmo dia que a 
Câmara Municipal de São 
Lourenço instituiu uma Co-
missão Especial de Estudo 
para propor a reforma do 
Código de Ética e Decoro 
Parlamentar da Casa Le-
gislativa, os vereadores 
descumpriram o regimento 
interno do parlamento mu-
nicipal. A terceira e última 
parte da reunião ordinária 
desta segunda-feira, 16, 
prosseguiu sem quórum, 
que é a maioria dos verea-
dores dentro do plenário.

Durante a palavra fran-
ca, o plenário chegou a 
ficar com cinco vereadores. 
Para que a reunião seja 
realizada, é preciso que, 
no mínimo, sete, dos 13 
vereadores estejam no ple-
nário. O regimento interno 
diz que os vereadores têm 
que permanecer presentes 
e podem ausentar-se so-
mente com a autorização 
do presidente.

Nas diversas vezes que 
foram realizadas a cha-
mada dos parlamentares, 
apenas os vereadores Abel 
Goulart Ferreira e Renato 
Motta de Carvalho estavam 
com a ausência justificada. 
O primeiro não chegou a 
comparecer a reunião e 
o segundo saiu durante 
a sessão por motivos de 
saúde na família.

O vereador Agilsander 
Rodrigues se despediu 
dos demais parlamentares 
ainda na primeira fala da 
palavra franca. Ele justificou 
a saída para o presidente 
em exercício, o vice-presi-
dente, vereador Waldinei 
Alves Ferreira. Os demais 
estavam presentes no re-
cinto da Câmara, porém 
não estavam no plenário 
acompanhando a reunião, 
inclusive o presidente da 
Casa Legislativa, vereador 
Ricardo de Mattos.

O vereador Paulo Gil-
son Choppinho de Castro 
Ribeiro pediu uma questão 
de ordem ao presidente em 
exercício. “Senhor presi-
dente sugiro que o senhor 
encerre a reunião devido a 
falta de quórum”. O vice-
presidente realizou a cha-
mada. A maioria respondeu 
presença do lado de fora 
do plenário. O presidente 
justificou a ausência. “Estou 
na secretaria assinando 
documentos”, disse Ricardo 
de Mattos.

Em nota a Câmara Mu-
nicipal argumentou que 
o regimento interno casa 
específica somente que a 
maioria absoluta dos vere-
adores deve estar presente 
para dar início a reunião 
ordinária e nas votações. 

“De acordo com o Re-

gimento Interno da Câmara 
Municipal de São Lourenço, 
é necessário que a maioria 
absoluta dos parlamentares 
estejam presentes no Plená-
rio para dar início à sessão. 
No entanto, o documento 
não diz que a reunião deve 
ser encerrada caso o núme-
ro de vereadores presentes 
seja inferior a isso durante 
a Palavra Franca, haja vista 
que neste momento não há 
mais votações”, informou a 
Assessoria de Comunicação 
da Casa Legislativa. 

A Assessoria ainda in-
formou que quanto aos 
vereadores responderem 
chamada fora do plenário, 
cabe ao presidente a deci-
são de considerar ou não 
a presença. Ainda informou 
que a Comissão Especial 
de Estudo sobre o Código 
de Ética e Decoro Parla-
mentar vai disciplinar com 
mais clareza os deveres dos 
vereadores. 

“O Regimento Interno 
também não prevê o caso de 
os vereadores responderem 
à chamada fora do Plenário. 
Cabe, então, ao presidente 
da Mesa Diretora tomar essa 
decisão. A Câmara Municipal 
de São Lourenço ressalta 
que está trabalhando para 
que sejam estabelecidas 
algumas normas em relação 
a esses e outros casos. Por 

isso foi instituída ontem 
a Comissão Especial de 
Estudo, que apresentará 
sugestões de reforma no 
Código de Ética e Deco-
ro Parlamentar da Casa 
Legislativa, com o intuito 
de deixar o texto mais 
claro e objetivo no que se 
refere, por exemplo, aos 
deveres dos vereadores”, 
concluiu.

Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar

A Comissão Especial 
de Estudo foi proposta pelo 
vereador Orlando da Silva 
Gomes. Os parlamentares 
indicados para compor a 
comissão foram: Orlando 
da Silva Gomes, Isaac 
Ribeiro, Rodrigo Martins 
de Carvalho, Natanael 
Paulino de Oliveira e Agil-
sander Rodrigues da Silva. 
Eles terão quarenta e cin-
co dias para apresentar 
as sugestões, que serão 
submetidas a aprovação 
no Plenário.

Criado pela Resolução 
265, de 06 de maio de 
2002, o Código prevê os 
deveres fundamentais dos 
vereadores, as vedações 
constitucionais, os atos 
contrários à ética e ao 
decoro parlamentar, as 
medidas disciplinares e 
as hipóteses de perda de 
mandato. 

Foto: Jorge Marques

Dia Nacional do Livro Infantil
Comemorado no dia 18/04, relembra a importância da leitura

O Dia Nacional do Livro 
Infantil foi instituído em 
2002, ano em que foi criada 
a Lei 10.402/02, registran-
do a data de nascimento 
de Monteiro Lobato como 
o dia oficial da literatura 
infantojuvenil. Escritor vin-
culado ao Pré-Modernismo 
brasileiro que contribuiu 
com obras célebres para 
o público adulto, Lobato 
deixou também um enorme 
legado para a literatura in-
fantojuvenil, já que mais da 
metade de seus livros era 
dedicada a esse público. 
Sua primeira história infan-
til, A menina do narizinho 
arrebitado, foi publicada em 
1920, e o sucesso do livro 
fez com que outros tantos 
surgissem, imortalizando as 
personagens Dona Benta, 
Pedrinho, Narizinho, Tia 
Nastácia, Emília, o Viscon-
de de Sabugosa, entre ou-
tros, que posteriormente se-
riam eternizados no famoso 
programa de TV produzido 
no final dos anos 1970 até 
meados dos anos de 1980 e 
retomado no final dos anos 
de 1990 até meados dos 
anos 2000.

Monteiro Lobato foi o 

Foto: Internet
primeiro escritor da literatu-
ra infantojuvenil a perceber 
a necessidade de inserir 
nas histórias para as crian-
ças e os jovens elementos 
da cultura nacional, como 
os costumes do povo do 
interior e as lendas de nos-
so folclore. Fez isso de 
maneira única, combinando 
a identidade brasileira aos 
elementos da literatura 
universal, como a mito-
logia grega. Foi também 
o precursor da literatura 
paradidática, cuja principal 
característica é permitir que 
a criança aprenda enquanto 
brinca e lê.

Nascido em Taubaté, 
estado de São Paulo, no dia 
18 de abril de 1882, Montei-
ro Lobato transformou-se 
em “gás inteligente” — de-
finição bem-humorada que 
costumava dar à morte — 
no dia 04 de julho de 1948. 
Durante seus 66 anos de 
vida contribuiu intensamen-
te para a literatura brasilei-
ra, transformando-se em 
referência no assunto. Para 
celebrar o dia da literatura 
infantojuvenil, escolha um 
dos vários títulos de Lobato 
e boa leitura!

Títulos da literatura in-
fantojuvenil de Monteiro 
Lobato:

1 – Reinações de Nari-
zinho;

2 – Viagem ao céu e O 
Saci;

3 – Caçadas de Pedrinho 
e Hans Staden;

4 – História do mundo 
para as crianças;

5 – Memórias da Emília 

e Peter Pan;
6 – Emília no país da 

gramática e Aritmética da 
Emília;

7 – Geografia de Dona 
Benta;

8 – Serões de Dona 
Benta e História das in-
venções;

9 – D. Quixote das 
crianças;

10 – O poço do Vis-
conde;

Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Paresi acompanharam audiência pública no Congresso que discutiu agricultura em 
terras indígenas

Dia do índio: há o que comemorar?

O desrespeito aos povos 
indígenas é imperativo no 
Brasil há mais de 500 anos. 
Desde o desembarque dos 
primeiros portugueses, são 
reiteradas as iniciativas 
de negar aos indígenas 
as condições elementares 
para exercerem plenamen-
te suas dignidades.

O Brasil não estava 
desocupado antes do ca-
tastrófico 22 de abril de 
1500. Pelo contrário, povos 
que desconhecemos ou 
ignoramos completamente 
habitavam essas terras 
denominada Pindorama: 
guarulhos, guaianazes, 
bororos, carijós, caetés, 
tamoios, tupinambás entre 
tantos outros, compunham 
um diversificado universo 
cultural e cosmogônico.

Os nativos america-
nos foram chamados pelos 
europeus de índios. Esse 
termo foi adotado quando 
Cristóvão Colombo chegou 
à América, pois pensou ter 
encontrado a parte do conti-
nente asiático denominado 
àquela época de Índias.

De largada, os europeus 
carimbaram seus estranha-
mentos em relação aos 
povos que habitavam es-
sas paragens. Revelaram, 
sobretudo, uma visão etno-
cêntrica e se empenharam 
em construir um imaginário 
onde os indígenas eram 
descritos como selvagens, 
primitivos, preguiçosos, sem 
história e outras caracterís-
ticas depreciativas, muitas 
delas presentes até hoje.

Iniciado o processo de 
colonização, as guerras e 
as doenças causadas pe-
los portugueses reduziram 
drasticamente os cerca de 5 
milhões de seres humanos 
que viviam por aqui. Já no 

primeiro século de ocupa-
ção portuguesa, centenas 
de povos desapareceram 
e junto com eles costu-
mes, crenças, saberes e 
um universo de leituras do 
mundo fundamentais para 
humanidade.

Dados tabulados pelo 
Instituto Socioambiental 
(ISA), informam que atual-
mente existem 252 etnias 
espalhadas pelo Brasil. Já 
para o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o território abriga 
305 etnias. Outro ponto 
divergente é a quantidade 
de indígenas que vivem no 
país. No Censo de 2010, 
896.917 entrevistados se 
declaram indígenas. Pelo 
levantamento do ISA, o nú-
mero é de 715.213. Esses 
povos vivem em reservas 
ou em terras ainda não de-
marcadas pela União, distri-
buídos em diversas cidades 
do território brasileiro.

Mas para que parte das 
suas terras sejam demarca-
das, homologadas e prote-
gidas da sanha gananciosa 
dos grandes fazendeiros 
são necessárias décadas 
de persistência.

Nesse mês de abri l 
comemora-se 56 anos da 
criação do Parque Indígena 
do Xingu, primeiro território 
legalmente demarcado no 
Brasil. Esse também é o 
mês da celebração do Dia 
do Índio, onde são orga-
nizadas atividades mui-
to mais empenhadas em 
disseminar estereótipos 
e folclorizar os indígenas, 
do que preocupadas em 
contribuir com um debate 
sério sobre a situação des-
ses povos.

“Dia do índio pra quem?” 
questiona Ronildo Aman-

dios, guarani mbya da Al-
deia Paranapuã, localizada 
na região de São Vicente no 
litoral paulista. Ameaçados 
de serem despejados por 
uma criminosa reintegração 
de posse, os guaranis que 
ali habitam resistem. Lutam 
para não serem devorados 
pelo descaso do poder pú-
blico, para não sucumbirem 
e serem relegados a peças 
de museu ou para não se-
rem lembrados apenas nas 
narrativas de um passado 
idílico, forjado nos livros 
escolares de história.

A pergunta de Ronildo 
ecoa nos diversos rincões 
desse país, cuja espolia-
ção sistemática dos povos 
originários é um crime não 
somente contra eles, mas 
contra toda humanidade. Os 
direitos constitucionais dos 
indígenas estão expressos 
num capítulo específico da 
Constituição de 1988 (título 
VIII, “Da Ordem Social”, 
capítulo VIII, “Dos Índios”), 
além de outros dispositivos 
dispersos ao longo de seu 
texto, mas são descarada-
mente desrespeitados.

Fazendeiros, garimpei-
ros, empresários, políticos 
e o atual ministro da justiça, 
Omar Serraglio, pouco se 
importam com a sorte dos 
indígenas. Cabe à socie-
dade civil decidir a respon-
sabilidade de perpetuar o 
modus operandi inaugura-
do pelos portugueses ou 
devolver aos indígenas o 
que lhes foi roubado há 
mais de 500 anos: as terras 
e a dignidade humana.

*Luis Gustavo Reis é 
professor, editor de livros 
didáticos e colabora para 
Pragmatismo Político
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RECEITA

PIADA

CRUZADAS

3.Assim que o brigadei-
ro começar a soltar do 
fundo da panela, misture 
o biscoito picado até for-
mar uma massa, retire 
do fogo
4.Unte uma bancada 

de mármore, ou alguma 
superfície lisa, com mar-
garina e despeje essa 
massa
5.Abra a massa, ba-

tendo com a palma das 
mãos
6.Deixe esfriar e corte 

em quadradinhos

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

Se quiser, pode colocar 
a massa numa vasilha e 
comer de colher.

PALHA 
ITALIANA

INGREDIENTES

•1 lata de leite conden-
sado
•8 colheres (sopa) de 

chocolate em pó
•1/2 colher (sopa) de 

margarina
•1 pacote de biscoito 

maisena

MODO DE PREPARO

1.Pique o biscoito em 
pedacinhos pequenos e 
reserve
2.Com o leite conden-

sado, a margarina e o 
chocolate em pó, faça um 
brigadeiro

José Fernandes Garrido

Nossa Gente, Nosso Orgulho
Por Teresinha Maria Silveira Villela

José Fernandes Garrido 
deixou marcas profundas no 
progresso de São Lourenço, 
e por este motivo não foi 
esquecido. Entre os anos 
1918 a 1922 procurou a 
estância hidromineral para 
fazer uso das águas, só ou 
acompanhado de amigos. 
Espanhol de Chain – Ponte 
Vedra, nascera a 4 de se-
tembro de 1887.

Seu pai era um homem 
honesto e trabalhador e ti-
vera uma educação austera. 
Sua mãe, Carmem Garrido, 
pertencia à nobreza espa-
nhola; constava no brasão 
da família a condecoração 

da Ordem de Carlos III des-
de 1796.

Em 1897 José Fernan-
des Garrido com apenas 10 
anos imigrou para o Brasil. 
Pouco se sabe desta época 
até sua maioridade. Com o 
passar do tempo, José Fer-
nandes Garrido, tornou-se 
comerciante e teve oportu-
nidade de conhecer vários 
estados brasileiros. Esco-
lheu o Rio de Janeiro para 
viver, fundar a Casa Tércia 
em Botafogo, casa que 
marcou época no comércio 
carioca.

Identificou-se com o Bra-
sil como sua segunda Pátria 

e naturalizou-se “Cidadão 
Brasileiro”. Casou-se com a 
portuguesa Belmira Gomes 
Garrido. O casal teve 5 
filhos: Lucília Garrido Pinto, 
Ormezinda dos Santos Vaz, 
José Fernandes Garrido 
Filho, Marina Garrido Perna 
e Francisco Gomes Garrido. 
Em 1924 fixou residência 
em São Lourenço. Comprou 
terras e fundou a Pensão 
Sobral. Tornou-se pessoa 
muito estimada.

A 1º de abril de 1927 
deu-se a Emancipação 
Político Administrativa da 
cidade. Concretizara-se 
o anseio do povo! O Dr. 

Bráulio Vasconcelos foi no-
meado 1º Prefeito de São 
Lourenço e, a 17 de abril 
do mesmo ano foi eleito o 1º 
Conselho Deliberativo. José 
Fernandes Garrido foi um 
dos seis grandes homens 
que assumiram os destinos 
da cidade.

Promoveu o prolonga-
mento da rua que receberia 
o nome de Dr. Getúlio Var-
gas. Esta avenida cortava 
o terreno que Garrido com-
prara. Certo de que estaria 
ajudando a cidade a crescer, 
doou lotes a várias pessoas 
para imediata construção.

Havia uma condição: se 

365 dias após a doação o 
beneficiado não houvesse 
iniciado a construção de 
suas casas não receberiam 
a escritura. A Pensão Sobral 
foi ampliada e recebeu outro 
nome: Hotel Sul América, 
certamente é um orgulho 
da cidade. José Fernandes 
Garrido fez doações à cida-
de, abriu ruas e construiu 
pontes com seus próprios 
recursos.

Faleceu a 13 de abril de 
1964 aos 77 anos.

Através do decreto nº 
143, do dia 12 de março de 
1971 seu nome foi dado à 
uma rua.

Como planos de celular com Facebook e WhatsApp ilimitados 
podem potencializar propagação de notícias falsas - Final-

(Continuação)

A BBC Brasil questionou 
as operadoras de telefonia 
móvel no Brasil sobre a asso-
ciação entre zero rating e notí-
cias falsas. O SindiTelebrasil, 
sindicato que representa as 
empresas, respondeu por 
elas. “É preciso esclarecer 
que a prática de zero rating 
não limita o acesso dos usuá-
rios. Uma vez conectado à in-
ternet, o usuário pode acessar 
qualquer aplicativo ou fonte 
de informação. Portanto, a 
insinuação de que zero rating 
fomenta a prática de notícias 
falsas é equivocada”, afirmou, 
em nota.

Questionado sobre os 
casos em que a franquia do 
usuário acaba, o sindicato 
respondeu: “Dependendo do 
tipo de zero rating praticado 
pelo provedor de acesso 
que o usuário contratou, ele 
poderá ter a possibilidade 
de (mesmo sem pacote de 
internet válido) navegar pelos 
sites que são objeto de pro-
grama de zero rating. Assim, 
nesse caso, o zero rating 
ainda possibilita alguma na-
vegação na Internet, como 
acessar serviços públicos, 
comprar produtos em sites 
conveniados, usar as redes 
sociais, mandar mensagens, 
fotos etc. Assim, o zero rating 
amplia e não limita”.

“A prática está cada vez 
mais comum, não se aplican-
do somente às redes sociais 
ou serviços de mensageria. 
Ela já vem sendo praticada 
em acordos com diferen-
tes tipos de provedores de 
aplicação de Internet, como 
bancos (Bradesco), comércio 
eletrônico (Netshoes, Natu-
ra), educação (Wikipedia), 
serviços governamentais 
(e-gov), entre muitos outros. 
Tais inciativas beneficiam os 
usuários de forma geral, uma 
vez que todos podem adquirir 
planos de serviços mais ba-
ratos junto aos provedores 
de acesso.”

De fato, o consumidor 
também têm tido acesso 
subsidiado a aplicativos de 
empresas e outras organi-
zações, argumento usado 
mundo afora para defender 
a prática - principalmente 
quando se trata de aplicati-
vos do governo.

E quem paga pelo acesso 

gratuito? Segundo o sindi-
cato, “o acesso patrocina-
do é objeto de um acordo 
comercial entre o provedor 
de acesso (prestadoras de 
telecomunicações) e os pro-
vedores de aplicações de 
internet” e “a forma e respon-
sabilidade pelo pagamento 
desse tráfego depende do 
acordo comercial firmado, 
sendo que, nas modalidades 
mais comuns de zero rating, 
o custo é absorvido pelo pro-
vedor de aplicação”. Ou seja, 
na maioria das vezes, são as 
próprias empresas donas dos 
aplicativos que pagam pelo 
acesso ilimitado.

Também questionada, a 
Anatel informou não possuir 
“estudos técnicos ou posiciona-
mento oficial já exarado sobre 
a relação entre ‘zero rating’ e a 
proliferação de notícias falsas” 
e disse não saber a quantida-
de de consumidores no Brasil 
vinculados a esses tipos de 
planos.

No mundo
Zero rating existe sob 

diferentes legislações em 
diferentes regiões do mundo. 
Nos Estados Unidos, tem sido 
objeto de debate nos últimos 
anos, e o governo Trump se 
mostrou mais aberto à prática 
do que o governo Obama.

Já países como a Es-
lovênia, Noruega, Holanda 
têm legislação mais restrita 
em relação ao zero rating, 
abraçando mais o conceito 
chamado “neutralidade da 
rede”, de que as informações 
que trafegam na internet de-
vem ser tratadas da mesma 
forma e, a navegação, com 
a mesma velocidade, dando 
livre acesso para conteúdo 
aos usuários. Na Europa, 
o país com legislação mais 
permissiva ao zero rating é 
Portugal.

O maior projeto que di-
funde zero rating no mun-
do é do próprio Facebook. 
O “Free Basics”, da rede 
social, oferece acesso gra-
tuito ao Facebook e alguns 
aplicativos parceiros com o 
objetivo, segundo a empresa, 
de universalizar o acesso à 
internet. Ou seja, quem adere 
ao Free Basics tem em seu 
celular um grupo de aplica-
tivos, com Facebook e, por 
exemplo, Wikipedia, ESPN, 
o site de buscas Bing, que 
pode acessar de graça.

O projeto está em 63 paí-
ses e cidades - grande parte 
dos participantes, na África. 
Mark Zuckerberg, fundador 
do Facebook, chegou a se 
encontrar com a ex-presiden-
te Dilma Rousseff (PT) para 
falar sobre o projeto.

Mas em 2016 o programa 
sofreu um de seus maiores 
revezes, com o banimento do 
programa na Índia, um dos 
maiores mercados consumido-
res do Facebook, sob alegação 
de que o Free Basics violava a 
neutralidade da rede.

Diante de repetidas acu-
sações de que permite a 
circulação de notícias falsas, 
o Facebook tem anunciado 
uma série de medidas para 
combatê-las na rede. A em-
presa anunciou medidas 
como a inserção de logotipos 
dos veículos de mídia ao lado 
de artigos, o teste de um bo-
tão no feed de notícias que, 
ao ser clicado, oferece mais 
contexto aos usuários e a 
eliminação da possibilidade 
da customização de títulos 
e descrições de links, entre 
outras mudanças.

A empresa diz que “boa-
tos, notícias falsas são ruins 
para nossa comunidade e 
tornam o mundo menos in-
formado”. “Trata-se de um 
tema complexo, e todos - 
empresas de tecnologia, 
mídia, academia, governos 
e organizações não-governa-
mentais - temos a responsa-
bilidade de buscar soluções 
para o tema.”

Cidadania
Críticos ao zero rating 

também dizem que a prática 
viola o Marco Civil da Inter-
net, lei que regula o uso da in-
ternet no Brasil, e fere a livre 

competição, já que privilegia 
alguns aplicativos.

O Marco Civil da Internet 
estabelece que o acesso 
à internet é “essencial ao 
exercício da cidadania”. “Mas 
uma enorme porcentagem 
da população, por causa de 
suas condições econômicas, 
não têm possibilidades de 
ter acesso livre à internet. 
Têm, portanto, uma cidada-
nia limitada. São cidadãos 
de segunda classe”, afirma 
Belli. Ele lembra que para 
fazer o imposto de renda é 
preciso estar conectado à 
rede. “Você pode falar o dia 
todo no WhatsApp, mas não 
pode pagar impostos. É um 
serviço público essencial e o 
acesso é pago. Mas para o 
WhatsApp, é patrocinado.”

O texto da legislação tam-
bém defende a “neutralidade 
de rede”, estabelecendo 
que “o responsável pela 
transmissão, comutação ou 
roteamento tem o dever de 
tratar de forma isonômica 
quaisquer pacotes de dados, 
sem distinção por conteúdo, 
origem e destino, serviço, 
terminal ou aplicação”.

Segundo o SindiTele-
brasil, zero rating não viola 
o Marco Civil da Internet, 
que definiu “um conceito de 
neutralidade de rede que não 
se confunde e não veda a 
prática de zero rating”.

O Cade (Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econô-
mica) arquivou em setembro 
de 2017 um inquérito admi-
nistrativo aberto contra contra 
Vivo, Tim, Claro e Oi, que in-
vestigava práticas comerciais 
discriminatórias e a suposta 
violação à neutralidade da 
rede por meio de zero rating. A 

denúncia havia sido feita pelo 
Ministério Público Federal.

No processo, a Vivo se 
manifestou dizendo que 
“não possui relação de ex-
clusividade com as empre-
sas objeto de suas políticas 
comerciais, e permanece 
aberta a negociar em termos 
isonômicos com qualquer 
outra empresa que tenha 
interesse em ser parte de 
políticas similares”. A Anatel 
informou que “além de gerar 
ganhos de eficiência, a prá-
tica de preços diferenciados 
denunciada pelo MPF não 
produz efeitos limitadores 
da capacidade de inovação 
e do caráter disruptivo do 
mercado de provimento de 
conteúdo, e, por este motivo, 
não criaria barreiras à entra-
da no mesmo”.

Em sua decisão, o Cade 
afirmou que o zero rating 
pode, ao contrário do que 
estimular notícias falsas, 
estimular a busca por outras 
fontes de informação: “Por 
serem os aplicativos mais 
acessados mesmo antes das 
promoções [os aplicativos 
ofertados pelas operado-
ras], é natural supor que, na 
ausência de tais ofertas, os 
usuários continuariam a utili-
zar grande parte da franquia 
de dados contratada para 
navegar em tais conteúdos. 
Por essa perspectiva, pode-
se inferir que a oferta de gra-
tuidade no acesso a esses 
sites teria o efeito de poupar 
a franquia de dados contrata-
da, que poderia ser utilizada, 
portanto, para experimenta-
ção de novos aplicativos e 
conteúdos. Sob esse ponto e 
vista, as práticas analisadas 
poderiam fomentar o acesso 
a outras fontes de informa-
ção, gerando incentivos ao 
consumo de outros conteú-
dos e aplicativos”.

Belli, da FGV, diz que 
não é contrário a todas as 
técnicas de zero rating. “Po-
deriam patrocinar uma classe 
inteira de aplicativos. Todos 
os de mensagem, todas as 
redes sociais, e assim o con-
sumidor poderia escolher”, 
sugere.

Para Córdova, pesqui-
sadora de Harvard, “o certo 
seria baixarem o preço de 
acesso à toda a internet”.

**Por Juliana GragnaniDa 
BBC Brasil em Londres


