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Editorial

A importância da
Reforma da Previdência
Aguinaldo Diniz Filho
Presidente da ACMinas

Não são novidade para ninguém
as dificuldades e o déficit fiscal
do Estado de Minas Gerais decorrentes do atual sistema previdenciário, que já há tempos exige
reformas necessariamente amplas,
profundas e absolutamente urgentes, única alternativa para estancar
um sorvedouro de recursos públicos que restringe substancialmente
a capacidade do Estado de investir e exige do governo dispêndios
que chegam a 80 por cento da
sua receita corrente líquida.
É muito pouco o que resta, portanto, para os investimentos de que o
Estado tanto necessita em saúde,
educação, segurança, e infraestrutura, por exemplo, situação que
certamente se agrava diante da
atual pandemia, cujo controle, fundamental, vem exigindo relevantes
gastos adicionais, crescentes e
não previstos.
O resultado é que o governo de
Minas Gerais precisou gastar mais
do que é permitido, pela lei de Responsabilidade Fiscal, para salários
pensões e aposentadorias, chegando a uma situação extrema em que
pode acontecer, simplesmente, não
ser possível pagar as pensões e
aposentadorias do funcionalismo.

Outro ponto: os gastos, juntamente com aqueles representados pela
dívida pública, vêm ultrapassando, de forma contínua, os 49 por
cento da arrecadação estabelecidos como limite pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na média
dos últimos quatro meses, foram
dispendidos 58,42 por cento em
gastos acima. Há, portanto, uma
enorme premência em se encontrar soluções.
Conforme declarações recentes
do Governador na Assembleia Legislativa de Minas ao expor o Projeto da Reforma, sem ela não há
alternativas. Se esta situação persistir, não haverá recursos sequer
para investir em saúde, educação,
segurança e infraestrutura.
Ele lembrou, ainda, que outros
estados já fizeram suas reformas
da previdência e disse que conta
com a aprovação da proposta na
ALMG, além de confiar que os
parlamentares podem melhorar o
texto. E as mudanças são importantes também para os próprios
servidores. Sem elas, a situação
pode chegar ao ponto de não haver dinheiro para pagá-los.
O governador Romeu Zema está
coberto de razão. O fato é que

sem novas regras para servidor
público e sem um rápido início
de sua vigência não haverá como
sanear as contas do Estado e garantir os investimentos necessários
para que os serviços públicos oferecidos à população sejam ampliados e aprimorados.
O nosso Estado precisa muito e
urgentemente do entendimento
de toda a sociedade para as reformas, necessárias e urgentes,
visando ao bem comum, criando
condições para que possa agir
em benefício de todos e que privilégios que não coadunam mais
com o atual momento em que vivemos sejam extintos, distribuindo os
benefícios e obrigações do Estado
de forma igualitária e justa.
Não há Estado que funcione sem
o servidor público, absolutamente
importante e necessário para o
dia a dia das obrigações e direitos do Estado. Sua importância,
sabemos todos, é fundamental.
Mas o modelo atual tornou-se impraticável!

Unidos, seremos
mais fortes!
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ACMinas Live

A pandemia
e o desafio do
crescimento
econômico
ACMinas recebeu o Governador
Romeu Zema para debate

As ações e as perspectivas da
saúde pública no enfrentamento
da pandemia do coronavírus, assim como as medidas de suporte
econômico foram os principais temas abordados pelo governador
Romeu Zema em vídeoconferência
realizada pela ACMinas com seus
associados e empresários. No encontro virtual, Zema destacou as
ações e as perspectivas do Estado
quanto à saúde pública, diante
da pandemia do novo coronavírus, e as medidas de suporte econômico que vêm sendo tomadas
diante da crise.

nação pelo vírus sars-cov-2 e já
está se preparando para enfrentar
o seu pico, em meados de julho,
momento em que a pandemia atingirá o maior índice de contaminação. Zema destacou os esforços
promovidos pelo Estado na construção do hospital de campanha e
a na ampliação de leitos das unidades de terapia intensiva (UTI),
além da aquisição de novos respiradores e a revitalização daqueles
já existentes, de modo a ampliar
a capacidade de atendimento.
“Ninguém está morrendo por falta
de atendimento”, enfatizou.

No encontro virtual, mediado
pelo presidente da entidade,
Aguinaldo Diniz Filho, e pelos vice-presidentes Cleodorvino Belini,
José Anchieta, Epiphânio Camilo,
Sérgio Bruno Zech e Ruy Araújo,
Zema informou aos participantes
sobre os projetos em curso no estado diante da crise do Covid-19
e as medidas que estão sendo tomadas para sua contenção.
Segundo Zema, Minas Gerais
se destacou como referência na
derrubada da curva de contami-

“Ninguém está morrendo por falta de atendimento”,
governador Romeu Zema (Novo).
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Zema falou também sobre os efeitos da pandemia sobre a saúde
pública, para os quais o Estado se
preparou, e também sobre o mercado, que, especialmente no setor de varejo, tem sido fortemente
afetado. O governador informou
que os esforços despendidos para
a liberação de linhas de crédito
para micro e pequenas empresas
enfrentam um gargalo, impedindo
a chegada do capital ao pequeno empresário. “Por uma série de
motivos”, revelou, “os empréstimos
não têm chegado à ponta. Tenho
ouvido reclamações de empresá-

Foto: Gil Leonardi | Imprensa MG

rios sobre a situação e alertei o
ministro Paulo Guedes sobre esta
questão. Espero que o governo
federal equacione isso em breve
pois, caso contrário, o setor produtivo ficará cada vez mais asfixiado”.
Ao expor os esforços do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) diante da situação, Zema
lembrou que “nos últimos meses o
BDMG bateu recordes em empréstimos para micro e pequenas
empresas, um segmento que tem
muita dificuldade para obter crédito. Espero”,
Disse, “que o governo federal
venha solucionar isto em breve,
porque o setor produtivo tende a
ficar asfixiado. O BDMG recebeu
um aumento de capital de R$ 100
milhões, o que vai permitir a criação de linhas de crédito num valor
oito ou nove vezes maior do que
havia até aqui.” O governador
lembrou ainda a situação delicada por que já passava a economia mineira e a necessidade de
uma atuação do governo federal
no auxílio aos estados no enfrentamento dessa crise. Zema salientou ainda as medidas de auxílio
emergencial e a importância que
elas tiveram para as regiões mais
pobres do Estado e para a situação de trabalhadores informais
que ficaram desamparados diante
do distanciamento social.

ACMinas Live recebe Governador Romeu Zema em encontro mediado
pelo presidente da entidade, Aguinaldo Diniz Filho

Quando questionado sobre o andamento do projeto governamental de privatizações do governo
estadual, já em curso mas enfrentando dificuldades diante da
pandemia, o governador lembrou
que o projeto tem como prioridade a Codemig. “A escolha da
Codemig se deu por ser ela a
mais valiosa das estatais e por,
talvez, ser ela a que vai causar
menos desgaste político. Apesar
dos mercados estarem parados,
por conta do Covid-19, seguimos
conversando, especialmente com
o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social), que tem interesse na operação, seja da maneira como está
estruturada, seja ficando com parte da empresa”.

Lembrado pelo presidente Aguinaldo Diniz da necessidade de
uma isonomia entre os setores
empresariais em Minas, Zema reafirmou seu compromisso com as
reformas na máquina pública estadual e pediu ao setor corporativo
apoio para sua consolidação. “O
projeto da reforma já está com o
Legislativo. Minas é um dos cinco
estados que ainda não fizeram
a reforma da previdência. Estamos atrasados. Peço a todos esse
apoio. Os grandes beneficiados
serão os próximos governos. Se
não fizermos isto a situação só
vai se agravar, inclusive para o
funcionalismo, que há anos vem
recebendo os salários de forma
parcelada. Como cidadãos precisamos nos mover”, finalizou.

5

Artigo

Olimpíadas da Esperança.
Um chamado a toda Sociedade
Helena Neiva

Conselho Empresarial de Educação

Peter Senge, o grande pensador
americano, autor do inspirado
clássico “A Quinta Disciplina”,
nos ensina que o pensamento sistêmico é fundamental para nossa
compreensão da realidade e nossa consequente capacidade de
transformá-la. Sua inspiração é tamanha que vale gastar um tempo
na citação literal desse conceito.
“As nuvens ficam pesadas, o céu
escuro, as folhas giram no chão:
sabemos que vai chover. Sabemos
também que, depois da tempestade a água da chuva alimentará os
lençóis d’água, a quilômetros de
distância, e que pela manhã o céu
estará claro outra vez. Todos esses
eventos estão distantes no tempo
e no espaço, mas estão conectados em um mesmo padrão. Um
tem influência sobre o outro, uma
influência que, em geral, não é
aparente. Só poderemos entender
o sistema de uma tempestade contemplando o todo, não uma parte
individual do padrão.
As empresas e outros feitos humanos também são sistemas. Estão
6

igualmente conectados por fios
invisíveis de ações inter-relacionadas, que muitas vezes levam anos
para manifestar seus efeitos umas
sobre as outras. Como nós mesmos fazemos parte desse tecido, é
duplamente difícil ver o padrão de
mudança como um todo. Ao contrário, tendemos a nos concentrar
em fotografias de partes isoladas
do sistema, perguntando-nos por
que nossos problemas mais profundos parecem nunca se resolver.
O pensamento sistêmico é um quadro de referência conceitual (...)
para esclarecer os padrões como
um todo e ajudar-nos a ver como
modificá-los efetivamente.”
Assim entendemos os grandes desafios sociais enfrentados no Brasil
e pelo mundo afora. Fazem parte
de um sistema composto por realidades profundamente interconectadas e que se retroalimentam,
para o bem ou para o mal. Daí
nasce o programa Olimpíadas da
Esperança, implementado pela
Fundação Pitágoras e em parceria
com organizações de todos os setores da sociedade, entre eles a
ACMinas - Associação Comercial

e Empresarial de Minas , por meio
do Conselho Empresarial de Educação desta casa.
O programa tem esse nome por
apresentar diferentes esferas de
atuação, cuja composição final
de 5 aros se assemelha aos anéis
olímpicos, como na imagem acima. Para visualizar melhor esse
conceito preferimos começar de
trás para a frente, com as esferas
de números 4 e 5, formadas pelo
sistema penitenciário, que inclui
projetos para pessoas que estão
cumprindo pena e os egressos do
sistema prisional.
Esse é um tema delicado que
precisamos encarar. O esforço é
necessário pois toda a sociedade padece das consequências
desse modelo que aí está. Nesse
aspecto, segurança pública deixa
de ser um assunto dos poderes
competentes, e passa a ser um
pouco de cada um de nós, ainda que não tenhamos diretamente
“nada a ver” com o problema. Dr.
Drauzio Varella, com seu trabalho
pioneiro nessa causa de ajudar a
combater o preconceito e ser par-

te da solução, registra que o massacre do Carandiru representa a
origem da organização criminosa
PCC, cujo estatuto estabelece de
maneira clara sua razão de ser:
combater a repressão dentro do
sistema prisional paulista e vingar
a morte dos 111 no massacre do
Carandiru. Isso nos mostra como
uma ação é capaz de escalar um
problema para níveis inimagináveis de gravidade e extensão.
O Brasil já tem a 3a maior população carcerária do planeta, atrás
de EUA e China, com a desvantagem de que enquanto nesses
países o número está estagnado,
no Brasil ele cresce a quase 10%
ao ano. Já são quase 800 mil
pessoas nessa condição. Quem
são elas? Em sua maioria jovens
menores de 24 anos, negros, com
baixíssima escolaridade, grande
parte condenada por crimes ligados ao pequeno tráfico.
Dessa forma, condições dignas e
humanizadas para o cumprimento
da pena, incluindo capacitação
e emprego são absolutamente
necessárias para revertemos esse
enorme desafio, e de fato testemunharmos o que preconiza a Lei
de Execução Penal: a privação
da liberdade das pessoas que cometeram crimes concomitante ao
processo de ressocialização para
o retorno harmonioso no convívio
em sociedade.
Uma vez vencida a fase de cumprimento da pena, é premente que
as empresas possam abrir as portas da empregabilidade para as
pessoas que querem escrever uma
nova história, estamos falando especificamente do anel 5. Um estigma que elimine qualquer forma
digna de se ganhar a vida só vai
alimentar a reincidência (que hoje
ultrapassa os 80%), e em crimes
cada vez mais violentos. Não é
simples quebrar essa barreira,

mas ela é crucial para que o ciclo
de exclusão não se perpetue. Em
geral, as pessoas com passagem
pelo sistema prisional no currículo, e que recebem essa chance
aparentemente impossível, são
extremamente dedicadas e comprometidas em honrar essa oportunidade. Temos no Brasil ótimos
e bem sucedidos exemplos nesse
sentido. Precisamos multiplicá-los.
No próximo aro, de número 3, temos uma geração de jovens fora
da escola e que em grande parte
acaba se tornando massa de manobra para o crime organizado.
É nesse grupo que as facções têm
recrutado seu exército. Precisamos
dar um basta na perda atroz dessa força produtiva que fica pelo
caminho com a falta de oportunidades. Nesse contexto, faz parte
das Olimpíadas identificar e fazer
circular as boas práticas que incentivem a permanência dos alunos
nas escolas e promovam o resgate
dos evadidos. Especialmente nessa esfera, o papel das empresas
é insubstituível para apoiar genuinamente a contratação de jovens
aprendizes, para que escolaridade e emprego caminhem sempre
juntos. Esse aro representa portanto uma enorme oportunidade latente, são mais de 10 milhões de

jovens com potencial a despertar.
No segundo anel está o foco nas
escolas públicas (educação básica), responsáveis pela formação
de mais de 80% das crianças e
dos adolescentes brasileiros. A
melhoria da qualidade das escolas públicas é um interesse consensual de toda a sociedade. E
é surpreendente como pequenas
atitudes podem fazer toda a diferença, do ponto de vista individual até o coletivo. Sem dúvida
os caminhos de solução passam
por identificar as boas práticas
e compartilhar as lições aprendidas, valorizar os esforços e as
pequenas grandes vitórias. Cada
cidadão pode contribuir, seja se
oferecendo como voluntário para
dar o suporte no dia a dia (e aqui
entre os pais dos alunos encontramos todo o tipo de suporte – aulas
de reforço, fortalecendo o time da
cozinha, ajudando em pequenos
reparos de manutenção), ou numa
ação mais estruturada de apoio a
uma rede de escolas. A simples
aproximação de um empresário
junto à liderança da escola, atuando como mentor do diretor, ajudando a melhorar os processos de
gestão, disponibilizando o time da

Foto: Unsplash
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empresa sempre que preciso (para
ensinar a fazer um bom controle financeiro, por exemplo), enfim, estando ao lado e contribuindo para
colocar todos os esforços rumo ao
mesmo (e mais importante!) objetivo: o alto nível de aprendizagem
dos alunos.
Finalmente, no anel final, não por
acaso o número 1, temos a primeira infância. A infância dura para
sempre! Estudos científicos no
mundo inteiro, sobretudo na área
da neurociência, mostram que
existe uma janela preciosa que
vai da concepção até os 3 anos
de idade, que é absolutamente
determinante para a formação integral daquele ser humano. Uma
primeira infância bem cuidada,
sobretudo com afeto, vai repercutir
pro resto da vida, gerando benefícios transversais em áreas como
educação, saúde e segurança. James Heckman, prêmio Nobel da
Economia, provou cientificamente
o impacto da Primeira Infância na
economia, mostrando que é o investimento que mais traz retorno
para sociedade (citação a seguir).
É nessa esfera que se encontra a
verdadeira prevenção!

“Países que não investem na primeira infância apresentam índices
de criminalidade mais elevados,
maiores taxas de gravidez na adolescência e de evasão no ensino
médio e níveis menores de produtividade no mercado de trabalho,
o que é fatal. Como economista,
faço contas o tempo inteiro. Uma
delas é especialmente impressionante: cada dólar gasto com uma
criança pequena trará um retorno
anual de mais 14 centavos durante toda a sua vida. É um dos melhores investimentos que se podem
fazer — melhor, mais eficiente e
seguro do que apostar no mercado de ações americano.”
Enfim, existe uma gama de demandas sociais nas quais pessoas
e organizações podem escolher
apoiar. Uma única ação, em qualquer um dos anéis, é capaz de
gerar um impacto extraordinário,
que às vezes a ausência do pensamento sistêmico nos impede de
perceber. Fato é que cada um de
nós pode e deve fazer a sua parte. E quanto maior o nosso poder
de transformação, ainda mais profunda é a nossa responsabilidade.
Afinal de contas, estamos todos
interligados e tudo o que acontece

ao nosso redor tem impacto imediato não apenas na sociedade
de forma geral, mas diretamente
na vida de cada um de nós, já
que fazemos parte do mesmo tecido.
O grande alívio é perceber que
nessas Olimpíadas, a cada passo
na direção certa em cada um desses aros, os benefícios também se
desdobram sequencialmente, gerando um círculo virtuoso, no qual
uma primeira infância mais bem
cuidada, se desdobra em uma escola pública melhor e um sistema
prisional mais esvaziado.
Edgar Morin, filósofo e sociólogo
francês, um pensador referência
na área de educação, hoje com
98 anos, usou uma frase para expressar sua missão de vida que
gostamos de pegar emprestada:
“parece uma missão impossível,
mas é impossível renunciar a ela.”
Com a soma das forças de uma
aliança intersetorial e com a união
de parceiros em diferentes segmentos, essa missão se torna não
apenas irrenunciável, como também possível de se concretizar.
Afinal de contas, estamos todos
conectados por fios invisíveis.

Disseminar esse conhecimento internamente na empresa
(em eventos de capacitação, meios de comunicação internos).
Estender o modelo de home office para além da licença maternidade/paternidade
(a pandemia do covid-19 nos mostrou a efetividade desse formato).
Possibilitar folgas em dias de aniversários dos filhos.
Flexibilizar horários para que os pais possam levar ou buscar o filho na escola.
Disponibilizar um pequeno espaço na empresa para lactantes ou berçário.
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Fazer uma aproximação com a escola pública mais próxima, para atuar como mentor.
Ser um ponto de apoio para o diretor da escola.
Incentivar entre o seu pessoal para que os pais de alunos atuem como voluntários nas
escolas dos filhos.
Disponibilizar um espaço na empresa para que um grupo de alunos possa ter aulas de
reforço com acompanhamento de funcionários voluntários.
Doar aparelhos celulares para alunos usarem como ferramenta para a aprendizagem remota.
Apoiar na adequação da escola para retomada das aulas presenciais - mais pias,
janelas, dispenser álcool gel).
Apoiar na manutenção da estrutura física de escolas (telhados, vazamento, pintura
etc).

Montar um programa de seleção com a escola pública mais próxima para contratação
de jovens aprendizes.
Contratar um jovem de fato vulnerável e genuinamente assumir seu processo de aprendizagem e desenvolvimento na empresa (contando com funcionários voluntários).

Contratar mão de obra prisional (grandes incentivos tributários).
Contratar uma pessoa egressa.
Fazer campanhas de arrecadação de produtos de higiene, por exemplo.
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Ou acordamos para a nova realidade
ou seremos engolidos pela crise.
Fábio Camillo

Diretor da empresa Nativa Comunicação
Estratégia & Consultoria

Diante do cenário atual que se espalhou pelo mundo, estamos nos
deparando todos os dias com grandes desafios pessoais e profissionais. Neste contexto as empresas,
cada vez mais, precisam adaptar
os processos para enfrentar os percalços que surgem a todo momento, buscando mitigar seus efeitos e
encontrar soluções inovadoras e seguras para continuar operando em
ambiente que se encontra confuso e
conturbado. Sabemos que a situação é delicada, desafiadora, e que
muitas empresas poderão se deparar diante de riscos relevantes caso
não encontrem soluções adequadas
para sobreviver às dificuldades que
já se instalam. No entanto, é fundamental lembrar que toda crise pode
também gerar oportunidades.
O maior desafio neste momento é
adotar posturas inovadoras e simplificadas que possam manter a engrenagem funcionando até que as
circunstâncias permitam avanços.
Para isso, é fundamental preparar-se com base em dados concretos
e informações corretas para que a
análise possa superar as dificuldades atuais e nos fortalecer para a
retomada que certamente ocorrerá.
Por mais difícil que seja o cenário, é
extremamente necessário nos mantermos unidos, participantes, comprometidos, solidários e confiantes.
Para quem é gestor de empresa,
uma frase que para mim faz muito
sentido, proferida um dia por Hen10

ry Ford, pode ser uma boa dica no
enfrentamento de novos desafios:
“Não encontre as falhas, encontre
as soluções”. Muitas vezes temos o
hábito, por vezes cultural, de nos focarmos em demasia no problema e
sucumbindo nas armadilhas das lamentações estéreis. “Não sei o que
fazer, desse jeito a minha empresa
vai quebrar!”, “São tantas as dificuldades, que não consigo pensar
em uma solução!”, “Já não aguento
mais essa crise, acho que vou desistir!”. E por aí vai! São tantos os
exemplos de frases negativas e de
lamentações com foco no problema, que eu ficaria aqui, por horas,
escrevendo dezenas delas.
Não adianta desesperar; o que precisamos mais do que nunca é privilegiar o direcionamento estratégico
para encontrar a solução possível;
concentrar-se nas dificuldades é despender energia que não resolverá
os problemas que surgirem. Visão
estratégica, planejamento e ação,
são as palavras mais adequadas
para suportar nossas atitudes e comportamentos diante dos atuais desafios e dos que ainda virão.
Se você é o gestor ou colaborador
em outras funções e responsabilidades, tanto faz: o momento agora
exige calma e sabedoria para que
a sua empresa não caia de vez no
abismo das lamentações. No caso
dos gestores, em especial, é fundamental que estejam preparados
para pilotar a sua aeronave mesmo

atravessando turbulências. Já sabemos pelo cenário que se desenha,
que a tempestade não será passageira, mas como tudo na vida,
um dia cessará. Já aos demais
servidores cabe o entendimento de
que é preciso respeitar as regras
de segurança e se adequarem às
novas estratégias e processos estabelecidos pela empresa, para que
pelo menos se garantam como empregados mesmo durante e após a
tempestade que se instalou e que
se anuncia para os próximos meses.
A principal dica para enfrentar
esse momento de grandes desafios é arregaçar as mangas e procurar ser ainda mais criativo. Não
importa se o formato atual adotado pela sua empresa é o sistema
Home Office; o que interessa mesmo é que você continue produzindo com qualidade. Aproveite
o ambiente e o conforto do seu
lar para ser ainda mais criativo
e ousado, pois não há previsão
segura de quando estas dificuldades cessarão. Lembre-se: o seu
empenho diário pode fazer toda
a diferença. Certamente, agindo
assim suas chances de encontrar
boas soluções e novas oportunidades neste cenário desafiador irão
crescer muito. Não há mais tempo
para lamentações, pois o mundo
já mudou! “Numa tempestade em
alto mar o pessimista reclama do
vento, o otimista espera a chuva
passar, o realista ajusta as velas.”

Comércio

Pandemia: comércio e
logística internacional

Foto: Unsplash

“Em relação ao comércio e o impacto na logística internacional,
pouca coisa mudou. É preciso
ter a convicção de que essa pandemia trará mudanças. Não sou
adepto ao termo ‘novo normal’,
pois o novo normal surge a cada
dia com os ajustes da realidade,
como decisões presidenciais e
valorização da moeda”. A afirmação, do CEO e fundador da Vantine Consulting, José Geraldo Vantine, foi feita durante reunião com
os membros do Conselho Empresarial de Relações Internacionais
da ACMinas.
Apresentado pelo presidente do
Conselho, Sílvio Nazaré, Vantini
afirmou que no período de janeiro
à maio de 2020 foram importados 60 milhões de toneladas, mesmo índice do ano passado. “São
Paulo foi o ‘campeão’ das importações, talvez pela quantidade de

indústrias presentes no estado. Em
dólares, tivemos o valor de 70 milhões em 2019 para 69 milhões
este ano. Sendo assim, não houve
grande impacto nas importações
do país”, afirmou.
Sobre a pandemia e seus efeitos
quanto ao comércio e logística internacional, Vantine destacou que
a venda pela internet deixou de
ser e-commerce para se tornar varejo virtual e que a busca por produtos importados em grandes sites
gera fluxo das embarcações de
carga. Ainda segundo ele, quando se fala em comércio exterior é
importante observar as relações
de negócios de maneira global –
como por exemplo o Brasil, que
é um dos países que mais pratica
a exportação, com uma configuração contínua e com pontos de
destino definidos.

Vantine disse ainda que o espaço para novos negócios em Minas Gerais é um escape para o
mercado tradicional. “A mudança
é absoluta e real, é uma grande
oportunidade”. Para ele O estado
de Minas Gerais é complexo, de
múltiplas facetas, mas é um estado
onde, além de aflorar cultura, também reflete tradição e história. Na
visão do palestrante, Minas é um
estado capaz de explorar novos
negócios, diferentes dos tradicionais já operados.
Para o presidente do Conselho
Empresarial de Relações Internacionais da ACMinas, Sílvio Nazaré, esse tipo de debate é frutífero para análise do cenário. “Hoje
podemos absorver informações
e entender um pouco mais desse segmento, por meio de uma
análise importante e experiente”
conclui.
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Conselho

O mundo pós-pandemia: o
novo escopo empresarial
Conselho se reúne para analisar
o novo mundo pós-pandemia
Foto: Nasa

“As crises estão presentes, mudam e causam rupturas, alterando
e criando novos modelos para
melhorarmos o que já existe”.
A afirmação é da presidente do
Conselho Empresarial de Recursos
Humanos, Eliane Ramos, proferida
ao dar início a reunião do organismo que teve como tema “Pessoas,
Estratégias e Governança - os pilares no novo mundo pós-pandemia”. Para Eliane, competências
como ações sociais, bem como
saúde e higiene, vêm sendo repensadas durante a pandemia.
Convidada do encontro, a psicóloga Cassiane Machado definiu
a pandemia como um período de
angústia que, apesar do contexto
atual, reflete-se numa ação positiva ao se transformar em mobilização do indivíduo, que se reorganiza em rede de suporte que cresce
e se fortalece com o passar dos
dias. “Os negócios continuaram,
na medida do possível. Não podemos nos congelar diante da ansiedade, gerar inércia. Quando a
gente produz, provoca uma maior
movimentação dentro das organizações”, afirmou. “Ao incentivar
novos insights e posicionamentos
de mercado, estes se traduzem na
criação de novos nichos.
Já o empresário CEO da Prime
Talent David Braga analisou o
momento atual, que definiu como
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“interessante”, e explicou que,
apesar do receio dos empresários
quanto ao futuro, existe um planejamento em relação à nova estruturação de mercado. “As lideranças
estão sendo colocadas em xeque
quanto ao bem estar do profissional ao estabelecer um nível saudável de cobrança”, afirmou. Para
ele a inovação está relacionada
ao trabalho, de maneira geral, e
não apenas quanto à adoção de
novas tecnologias. “O momento é
propício para se repensar a atuação das empresas e das lideranças.”
“Mesmo num momento de crise as
contratações não pararam”, disse.
“Evidentemente, num primeiro momento as empresas avaliaram as
competências e habilidades para
realizar as possíveis movimentações ou demissões”, prosseguiu,
explicando que a busca das empresas por um perfil generalista voltou a ser procurado pelas empresas, e por isto as competências têm
sido colocadas em teste. “O novo
modelo de atuação, em que predomina o home office, se traduz em
uma nova forma de se comunicar
por meio da tecnologia, mediante
o uso de plataformas digitais como
ferramenta de trabalho”.
De acordo com Adriana Baracho,
membro do Conselho, “é preciso
ter um olhar de ambidestria ao

analisar o que as outras empresas
podem oferecer e unir forças para
sustentar os novos desafios, olhar
para a questão da abundância e
não somente a da escassez”. Para
ela é necessário olhar para este
novo espaço e reconhecer que a
barreira geográfica deixou de ser
um empecilho na busca de novas
contratações.
Também atuante no Conselho,
Adriana Fontini afirmou que, em
momentos de crise o processo
sucessório também é colocado à
prova, seja ele familiar ou não.
“As famílias e organizações começam a se ver diante de uma necessidade que chegou atropelando o
pensamento de sucessão. Ou se
afasta um executivo que faz parte do grupo sem que se tenha um
sucessor preparado ou se assume
o risco de uma perda na família,”
afirmou. Para ela, “o tema sucessão, que até outro dia era um
tabu em muitas empresas, passa
a emergir de uma forma diferente,
como uma questão de sobrevivência do negócio e preservação do
patrimônio”.
Eliane Ramos concluiu a reunião
reforçando a importância de se
pensar em um novo mundo pós-pandemia. “Temos que ser otimistas e enxergar o lado positivo da
situação e acreditar em uma interação maior”.
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Saúde

Saúde mental em
tempos de pandemia
Especialistas revelam as mudanças
e as dificuldades do isolamento

Foto: Unsplash

A pandemia do Covid-19 alterou
rotinas, hábitos e adiou planejamentos. O mundo se viu diante de
uma contingência de isolamento
social adotada como fundamental
para o combate ao vírus. Manter
boas conexões e relacionamentos no ambiente de trabalho, por
exemplo, faz parte do cenário social do ser humano, e apesar de a
tecnologia ajudar no estreitamento
e aproximação das relações durante a pandemia, uma nova crise,
oculta, afeta a saúde mental. Para
entender as adaptações adotadas
nas empresas em relação aos funcionários e ao trabalho remoto, a
ACMinas conversou com a presidente do Conselho de Recursos
Humanos da ACMinas, Eliane
Ramos, que analisou as mudanças
que estão acontecendo durante a
pandemia e as que acontecerão
quando ela passar.
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Quais os principais
desafios para as
empresas nesse
momento de
pandemia? Como
a saúde mental dos
profissionais é tratada
dentro das empresas?
Sobre a saúde mental do trabalhador durante a pandemia, a maioria das empresas adota uma prática para cuidar das pessoas em
isolamento, mas são empresas de
médio e grande portes. Elas oferecem assistência psicológica e
social que adotam como iniciativa
a qualidade de vida, promovendo
lives e cursos com assuntos extra-trabalho. É um momento de forte

emprego da comunicação institucional. Durante o retorno gradativo dos funcionários, as empresas
deverão continuar com esta prática dentro das organizações, é um
cuidado fundamental. A maioria
das empresas já desenvolveu planos para o pós pandemia. A volta
será gradual e as organizações
estarão muito mais preocupadas
com a saúde física e mental das
pessoas. As viagens a trabalho
serão reduzidas e algumas práticas mudarão. O mundo, hoje,
pede mais agilidade nas tomadas
de decisão, reescrevendo novos
fluxos de trabalho. Precisamos
cortar o que não está agregando.
Preparar o ambiente com a maior
segurança possível no retorno dessas pessoas é essencial para a
saúde de todos. As reuniões sobre
assuntos operacionais e o atendimento psicológico vão ser agrega-

dos e terão continuidade. Acredito
que haverá momentos nos quais
as pessoas poderão falar de sentimentos, de angústias. É importante para a curva da produtividade
termos um lado mais humano na
gestão.

Qual o papel das
lideranças nesse
momento? E aos
colaboradores,
quais os desafios e
aprendizados?
A maioria das organizações está
buscando trabalhar por um propósito, mas um propósito que esteja
alinhado entre todas as partes interessadas, e não só aos acionistas. Isso é super- importante. Pelas
pesquisas que estão sendo feitas
percebemos que mais de 80% dos
líderes empresariais concordam
que o propósito de uma organização deve ir além da primazia dos
acionistas, ou seja, devem ir além,
pensando na sustentabilidade do
negócio. Tentando conciliar todos
esses pontos, vêm realizando pesquisa de opinião com os colaboradores e avaliando sua saúde
mental. Quanto aos funcionários,
a maioria das pessoas sempre
busca um trabalho mais valorizado, uma carreira que tenha a ver
com seus propósitos e que lhe dê
brilhos nos olhos – quando um em-

A aceitação da necessidade de isolamento tende a
diminuir a dificuldade ao enfrentar o período

prego se torna uma vocação, realizamos um trabalho importante,
com um propósito que tenha significado e com uma carreira que
seja atraente. Os desafios estão
presentes quando consideramos a
estrutura oferecida no home office
que esses colaboradores têm dentro de casa e ao analisar a produtividade desses funcionários no
trabalho remoto.

Como está a
adaptação das
atividades para o
home office?
Em primeiro lugar a gestão da

Foto: Unsplash

equipe, com uma comunicação
clara, alinhando bem os resultados e fazendo o acompanhamento. Em segundo lugar é importante
trabalhar a infraestrutura, assegurando que as pessoas tenham condições de produzir e de lidar com
as demandas. Acho importante
a autogestão, ou seja, ajudar as
pessoas a adotá-la, conciliando
rotina familiar, foco, administração
do tempo e o local. Trabalhar a
cultura, a dificuldade da virada de
mindset, as maneiras como podemos ajudar as pessoas nessa virada. Precisamos analisar quem são
as pessoas que têm condição de
permanecer em home office, que
estão produzindo e principalmente se estão se dando bem nesse
sistema, assim como as pessoas
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que preferem voltar ao trabalho.
Precisamos ouvir, trabalhar com
uma comunicação transparente.
O home office, acredito eu, será
um modelo híbrido de pelo menos
uma ou duas vezes na semana.
Corpo e mente precisam manter-se
em uma rotina saudável para não
sofrerem a sobrecarga do impacto
nos hábitos e relacionamentos sociais. Para entender melhor como
manter a mente sã, Sofia Bauer,
médica psiquiatra especialista em
psicologia positiva, tem trabalhado muito na análise do assunto,
explicando como superar os desafios e sobressair diante das dificuldades do isolamento social.

Como a pandemia
impacta a
manutenção das
relações sociais
e familiares? A
tecnologia pode ser
considerada como
aliada para preservar
essas relações?
O isolamento social fez com que
as pessoas ficassem mais presas
dentro de casa, com suas próprias
famílias, e bem menos relações
sociais. Isso é bom na perspectiva da saúde, e ruim em termos de
relacionamento, mas com a tecnologia, considerada uma grande
aliada, há as plataformas online
que permitem a comunicação e a
manutenção desse contato social,
o que é imprescindível para o ser
humano – a conexão com seus
familiares, com pessoas que são
importantes. É imprescindível para
a saúde psíquica e mesmo física
do ser humano. Já foi comprovado que pessoas que têm relacionamentos bons e duradouros são
mais longevas, em média oito ou
16

Manter uma rotina saudável aliada à atividades que proporcionam
momentos de distração alivia os momentos de isolamento social.

nove anos a mais. Elas enfrentam
melhor as doenças, pois a imunidade é melhor. Nesses tempos de
pandemia, o que acontece é que
o isolamento assustou todo mundo. No primeiro momento houve
o medo e paralisação, mas após
100 dias as pessoas já estão
aprendendo a manter seus relacionamentos por meio da tecnolo-

Foto: Unsplash

gia. São mais flexíveis e já lidam
melhor dentro de casa, com seus
familiares, aprendendo a educar
suas crianças em casa, aprendendo a lidar com a impaciência e
a raiva. Todo mundo precisou de
reeducar e se reconhecer. A pandemia veio para que a gente parasse de ficar apenas no mundo
da sofrência, numa vida sem sen-

tido, com conversas vazias. Fez
com que fôssemos para dentro de
casa, nos fez refletir e ver o que é
importante na vida.

Qual a melhor
maneira de lidar com
o isolamento social?
Primeiro a aceitação. Aceitar que
esse momento é difícil, primeiro
vem o medo, a tristeza e, em alguns casos, a desesperança. Mas
as pessoas mais positivas e mais
realistas estão encarando o isolamento como uma necessidade. É
a aceitação do momento, e dentro
dessa necessidade, transformando
essa prisão domiciliar em algo melhor. Improvisando. A pausa está
sendo obrigatória, as pessoas nem
sempre o fazem, mas no isolamento ela é obrigatória. No entanto
as pessoas mais positivas estão improvisando e se tornando melhores naquilo que elas têm dentro do
isolamento – poder abrir a janela
pela manhã, sentindo o ar puro e
agradecendo o dia – ou podem
se fechar, pensando somente em
mais um dia preso em casa. Há
duas opções: ou você olha o copo
d’água pela metade como algo
positivo ou pensar “que pena só tenho isso”. A pandemia serve para
a gente aprender. Faça o melhor
possível na sua rotina dentro de
casa. Mantenha-a, acorde cedo e

durma cedo para preservar a saúde mental. Dormir mal provoca desequilíbrio nos neurotransmissores,
provocando uma baixa produção
de serotonina e, no caso de pessoas que sofrem com depressão, pânico ou ansiedade, a produção incorreta desses neurotransmissores
vai aumentar o quadro depressivo,
piorar o quadro de ansiedade. É
recomendado que se durma no
horário habitual, que se mantenha
os exercícios físicos, mesmo no
isolamento, que podem ser feitos
com ajuda das plataformas digitais e as inovações da tecnologia.
Também manter a rotina de uma
alimentação saudável – o que
acontece é que as pessoas que sabem cozinhar comem melhor e as
que não sabem passam um pouco
de aperto. Mas é essencial manter
uma rotina alimentar, uma rotina
de trabalho, de todas as coisas
que você já fazia habitualmente.

Como evitar o
estresse e as doenças
psicossomáticas? O
consumo excessivo
de informação pode
contribuir para isso?
Rotina, exercício físico e meditação limpam a mente. Escolha
um horário em que você vai ficar

quieto, em silêncio – a meditação
pode ser simplesmente escutar
música, apreciar o céu pela janela, ficar quieto em um canto, só
sentindo a própria respiração ou,
até mesmo, fazer uma meditação guiada. Então, para evitar
o estresse e as doenças psicossomáticas é preciso acreditar em
um futuro melhor, é começar a
planejar o que será feito no futuro,
é ter uma rotina equilibrada, uma
alimentação saudável, fazer exercícios, realizar algum trabalho e
um hobby para se distrair enquanto está em isolamento. Caso não
tenha nenhum hobby, a internet
está lotada de coisas interessantes
que a gente possa aprender, basta buscar. Mas cuidado: o excesso de informação causa estresse,
pois, cansa a mente. E é comum
encontrar muita informação falsa
na internet – as fake news – que
podem nos deixar mais ansiosos.
A nossa mente precisa descansar,
o nosso cérebro está muito bem
pela manhã, bem alimentado pelo
sono, e produz muito. É o milagre
da manhã, um horário ótimo para
exercício físico e para atividades
importantes. À medida que o dia
vai passando, você vai acumulando muitas informações no cérebro
e fica cansado, podendo até entrar em exaustão com tantas informações. Tudo tem sua medida
– até mesmo a absorção de informações. Tudo tem seu jeitinho. Um
pouco de cada vez.
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Saídas Criativas

Reinvente,
crie e
cresça
Empresários apostam na criatividade
como solução diante a crise

Foto: Unsplash

Em meio à pandemia do Covid-19
as medidas necessárias de isolamento interferem nos negócios e
empresários procuram soluções
criativas para se manterem ativos,
reinventando seus empreendimentos e atuação no mercado. Alguns
segmentos apostam em estratégias
anticrise que incluem desde a criação de novos produtos ao atendimento delivery e personalizado.
Alessandra Moretzsohn, por exemplo, é proprietária da Casa Moretzsohn Buffet e concessionária da
padaria Nossa Senhora Rainha.
Em meio a pandemia, teve todos
os seus eventos cancelados pelos
próximos meses, seguindo a orientação da Organização Mundial
da Saúde quanto a evitar aglomerações. Para manter seus compromissos com o mercado e com
seus funcionários, optou por fazer
entregas delivery aos sábados e
domingos com um cardápio espe18

cial. Como diferencial, a empresária afirma ter dobrado os cuidados
com a higiene e reduzido a quantidade de pessoas que manuseiam
os pacotes que vão para entrega.
“O delivery foi uma opção. O retorno tem sido positivo e estamos
estudando a demanda para decidirmos sobre a sua permanência
depois dessa fase”, concluiu.
Para enfrentar a crise, Fabiana
Eike, sócia da agência D2F Comunicações, afirma que a criatividade e a tranquilidade são
as principais iniciativas a serem
tomadas, pois o desespero dificulta encontrar alternativas para
solucionar e pontuar os problemas. Segundo Fabiana, “é fundamental preparar-se para a crise,
procurar entender o conceito de
planejamento preventivo e a importância de ser anti-frágil, ou
seja, conseguir perceber oportunidades em situações como esta.

Cabe dizer que isso não inclui
oportunismo” disse.
A ideia da agência é criar conteúdo capaz de ajudar as empresas
a se reinventarem e conseguirem
um norte com pouco investimento.
Este conteúdo é disponibilizado
pelo Instagram, por meio de ligações telefônicas com soluções rápidas, lives, trocas de mensagens
por WhatsApp. “Temos também
oferecido consultorias, mentorias
online, individuais e coletivas”,
disse, “assim como reuniões de
network para fortalecer grupos de
consumo consciente e de apoio
mútuo. E ainda desenvolvemos
um webinário com baixíssimo
investimento e uma entrega substantiva, com toda a estratégia e
implementação do modelo digital
e reposicionamento de mercado
para empresários que estão com
as portas fechadas”, assinala a
empresária.

A Belpa Embalagens, que atua na
produção de embalagens e sacolas para diversas marcas e produtos, também precisou de adaptar
às exigências das autoridades e
ao novo tipo de consumo que foi
estabelecido com a pandemia.
Adotou o home office e passou
a realizar reuniões on-line com os
clientes e com seus colaboradores
que estão trabalhando nesse regime. No caso específico do departamento comercial, foram criadas
novas ações de marketing que dão
visibilidade para o material produzido, totalmente voltado para o
e-commerce. Segundo a empresária Izabel Mendes, que comanda
em empresa, “a demanda neste
setor subiu 65%”. Ela completa
afirmando que “esta modalidade
de comércio não só continuará
aquecida como será responsável
pela criação de novas frentes de
emprego”. Para manter ativa a
confecção do material a empresa
aderiu também ao rodízio, com
dias intercalados, para o trabalho
dos colaboradores que continuam
no front.
O setor vestuário também precisou
se adequar às novas exigências,
como conta a proprietária da Lala
Loja, Laís Santana. “Intensificamos
a nossa presença online e as nossas redes ganharam conteúdos
que extrapolam a venda de roupas, como, por exemplo, o compartilhamento de receitas de bolos, atuação em projetos sociais
que apoiamos, lives ensinando a
montar tábuas de frios para curtir
em casa,” revelou.
“E em meio a este conteúdo,”
prosseguiu, “postamos a nossa
coleção, e as vendas estão sendo
feitas pelo WhatsApp e pelo nosso site, com entrega grátis para
todo Brasil.” Ainda segundo a empresária essa aproximação leve e
descontraída pode não garantir
a venda das peças, mas sempre
gera empatia e prestígio para a

empresa, assim como o atendimento personalizado e individual
para cada cliente, que foi ainda
mais intensificado.”
Localizada na região centro-sul da
capital mineira, a Padaria Vianney,
que oferece também refeições diárias em seu restaurante, indicava
queda no faturamento. Como medida criativa foi adaptado o espaço
antes destinado a refeições para
abrigar um supermercado. “Reduzir
em 50% a equipe não era uma opção”, revela a empresária Isabella
Santiago, proprietária da padaria.
“Assim”, afirma, “mudamos a es-

tratégia para reduzir os impactos e
assim não precisar demitir em larga
escala. Foi um trabalho de noite
e dia”, lembra. “Em uma semana
transformamos o site da padaria em
um site de supermercado. A nossa
equipe do restaurante virou delivery,
a equipe de produção agora atua
no e-commerce e ajuda a equipe
de compras. Remanejamos todos”.
A padaria intensificou as vendas da
chamada “marmita express” que,
com preço acessível, serve refeições
caseiras. O cardápio foi simplificado, mas pedidos específicos ainda
podem ser feitos pelo consumidor
por meio dos aplicativos.

Setor Financeiro
Pessoa físicas ou micro e pequenas empresas também foram incluídas nas medidas emergenciais. Segundo a Federação Brasileira
de Bancos, os estabelecimentos do setor abriram a possibilidade
de prorrogar as dívidas de seus clientes por até 60 dias. Cada
banco já definiu quais as linhas de crédito em que poderão ser
feitas as prorrogações, inclusive por meio de aplicativos e outros
canais digitais que oferecem total suporte ao cliente. Confira o
que oferecem três dos principais estabelecimentos:

Banco do Brasil: Os clientes que já tinham operações de crédito
contratadas podem renovar a carência para pagamento da primeira parcela nas linhas de crédito direto ao consumidor (CDC).
Os prazos para pagamentos do saldo devedor do cheque especial aumentaram para até dois meses. Para aderir às novas
condições basta acessar os canais digitais.
Santander: Ampliou em 10% o limite dos cartões de crédito de
todos seus clientes que estejam adimplentes. Estes poderão também prorrogar o vencimento das suas parcelas de crédito pessoal
mediante acordo, sem multas e mantendo o valor das parcelas.
Bradesco: Com base no prazo prorrogado, cada empréstimo
será recalculado, mantendo a taxa de juros do contrato original.
Já o crédito consignado terá as datas mantidas, uma vez que o
débito é vinculado ao salário/benefício.
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É a educação,
estúpido
Stefan Salej

Ex-presidente da Fiemg, consultor internacional,
empresário e cientista político
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É A EDUCAÇÃO, ESTÚPIDO Neste bendito Brasil, há sempre e em
todos os lugares um comentário
de que o povo brasileiro não tem
educação. E que todas as nossas
mazelas têm origem na falta de
educação do povo.
Bem, primeiro cabe perguntar quem
é o povo e definir o que é a educação. Que certo segmento do povo
tem demonstrado uma educação
bem própria, está comprovado no
vídeo da Val Marchionni com a Bia
Doria, primeira dama de São Paulo. Ali não tem nada de novo, mas
é um padrão de comportamento, e
não de educação que estamos falando. Comportamento respeitoso
faz parte de educação.
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“
Bem, primeiro
cabe perguntar
quem é o povo
e definir o que
é a educação.

“

Nesta epidemia, uma parte da
população pertencente à classe
da Val, tem demonstrado um desdém com os demais segmentos da
sociedade brasileira que é assustador. Epidemia é para pobre, e
o rico não precisa usar nem mascara, nem respeitar os outros. Esse
tipo de comportamento, independe de educação formal, depende
de educação que chamávamos
antigamente “de casa”. E ele não
está restrito a uso de mascaras, ao
desdém com o vírus, mas impregna também o comportamento empresarial e social, como um todo,
das pessoas.
Ainda bem que a maioria empresarial não é composta por valetes

dorianas e que tem feito um trabalho formidável na área social. Se
não fosse assim, e prevalecendo
os e as valetes, a situação seria
bem pior. E para ter honra e respeito, o certificado não é dinheiro, mas caráter. Tem ou não tem.

“

O nosso Estado
precisa muito
e urgentemente
do entendimento
de toda a
sociedade para
as reformas,
necessárias e
urgentes

“
Mas, por que o brasileiro não tem
educação, eis a questão. De um
lado, muitos avanços foram feitos
com programas de alfabetização,
melhorias na qualidade de ensino
e sua expansão. Há sim um esforço no país, mas sobre tudo há na
sociedade brasileira uma consciência cristalina de que a mobilidade social passa por educação.
Você só progride na vida com
conhecimento. Mas, mesmo assim
o grau de penetração de oportunidades de educação na sociedade
brasileira e sua qualidade em geral (veja sobre isso os estudos do

Prof. Simon Schwartzman), não
são satisfatórios.
Em qualquer pesquisa que fizer, a
educação está em primeiro lugar
como preocupação de qualquer
brasileiro. E por que não avançamos mais? Simples, porque
fora de palavras e mais palavras
de todos os governos e de todos
políticos, a educação na prática
nunca foi prioridade. Do JK, foram estradas e energia, do FHC
, foi consolidação da estabilidade monetária com o Plano Real,
dos militares, foi dominar a estudantada rebelde, e no governo
do Lula, foi dar oportunidade de
diploma universitário, através do
setor privado virando bilionário,
e da expansão do sistema federal
de ensino, empobrecendo o que
existia e piorando a qualidade.
Sem falar do desastre do Ciência
sem Fronteiras, cuja ideia, ainda
da época do FHC, foi mal gerida
e administrada, enriquecendo as
universidades privadas no exterior
e vendendo ilusão de conhecimento ao estudante brasileiro.
E chegamos aos dias de hoje.
Sem comentários. Mas, há uma
conclusão clara: o maior crime,
além dos milhares de mortos pela
gestão da pandemia, é a oportunidade perdida para uma geração inteira na área da educação.
Isso vai ter consequências gravíssimas não só na área social, mas
também na área econômica, que
na reestruturação pos-covid vai
precisar de mais e mais pessoas
capacitadas para trabalhar.
A pandemia piora sim e em muito as possibilidades de gestão na
área. Mas, justamente, uma situação de crise exige uma gestão
ainda melhor. Em todos os níveis
do sistema educacional, claro

com algumas exceções honrosas,
estamos vivendo um desastre pior
do que a Covid-19. Esse vírus da
inépcia na área se alastra há dezenas de anos e só piora e piora.
Não custa lembrar que a Imperatriz Maria Thereza da Áustria
editou uma Lei escolar em 1792,
que foi a base até hoje de um
sistema escolar eficaz e eficiente.
Os portugueses, como bons colonizadores, não queriam um povo
educado. Mas, também já se passaram 200 anos que eles foram
embora, e os nossos governantes
continuam querendo ter um povo
mal formado e pouco educado.

“

o Estado tanto
necessita
em saúde,
educação,
segurança, e
infraestrutura

“
Se todos estamos de acordo em
que a educação é primeira, segunda e terceira prioridade nacional,
então espera-se que a sociedade
expresse isso. Não cabe dizer,
antes que seja tarde, porque tarde
já é. Parafraseando James Carville, estrategista da campanha de
Clinton, (It’s economy, stupid), É a
educação, estupido . Stefan Salej
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