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2020 o ano que o vírus vindo 
da China assolou o mundo

ano de 2020 vem sendo marcado pela pandemia do 
novo coronavírus, que mais do que prejudicar a eco-
nomia do mundo todo, vem trazendo números inima-
gináveis de mortes todos os dias. Ao todo, milhares de 
pessoas vieram a óbito devido à COVID-19. A concen-
tração nos esforços para combater a pandemia vem 
trazendo graves efeitos colaterais no planeta, como o 
aumento da pobreza, e por isso é preciso se preocupar 
não só com as consequências. (Página 2)

O

EUA: Biden ganha eleições mas 
Trump diz que houve fraude

Governador Camilo edita 
decreto para Natal e Reveillon

Prefeitos eleitos
na Região do 
Maciço de Baturité

Criado o Instituto 
Conservador do Brasil

O presidente dos EUA, Donald 
Trump, voltou a acusar de frau-

de as eleições norte-americanas. O 
republicano utilizou o seu perfil no 
Twitter para contestar o pleito e se 
referiu ao presidente eleito, o de-
mocrata Joe Biden, como “presi-
dente falso”. (Página 8)

Confira relação dos 
prefeitos na página 5

Transposição chega ao Ceará

José Sarto ganha eleições em Fortaleza

(Página 3)

(Página 5)

O Instituto Conservador do Brasil (ICBR) 
foi criado no Ceará em julho de 2020 

pelo Jornalista e administrador de Empresas 
Aurélio Gonçalves (Presidente) junto com 
várias pessoas que fazem parte do pensa-
mento de direita conservadora no Brasil. O 
pensamento é levar a sede de Brasília e fun-
dar representações em capitais e cidade do 
interior de todo Brasil.

O governador do Ceará, Camilo Santana, 
afirmou nesta sexta-feira (11/12) que 

"não serão permitidas festas, nem eventos 
sociais e corporativos" no período de fim 
de ano, incluindo Natal e réveillon. A deter-
minação será publicada ainda nesta sexta 
em decreto que vale para todo o estado, 
conforme o governador.

(Página 4)

(Página 4)

O candidato José Sarto Nogueira 
(PDT) é eleito, neste domingo 

(29), prefeito de Fortaleza, na capital 
do Ceará, com 51.69% dos votos. No 
segundo turno, Sarto venceu o can-
didato Capitão Wagner (Pros), que 
teve 48.31% dos votos. 
O total de votos foi de 1.378.957. Fo-
ram registrados 1.268.307 (91,98%) 
votos válidos. 

Com a definição das urnas, 
prefeitos e vice-prefeitos fo-

ram definidos para governar os 
municípios do Maciço de Baturi-
té-Ce por quatro anos, a partir de 
janeiro de 2021.
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POLITICA EDITORIAL

Aurélio Gonçalves
Diretor Geral

O Jornal do Ma-
ciço é um jornal in-
dependente e aberto 
a todos os segmentos 
da região do Maciço 
de Baturité. Com o 
objetivo de construir 
uma sociedade livre, 
igualitária e que res-
peite o meio ambien-
te e o desenvolvimento organizado da região. O 
Jornal do Maciço, procura garantir espaço para 
que qualquer pessoa, grupo (de afi nidade polí-
tica, de ação direta e movimento social) que es-
tejam em sintonia com esses objetivos - possam 
publicar suas opiniões e os fatos presenciados.

Tem por objetivo promover, através de pu-
blicações impressas e eletrônicas, o desenvol-
vimento econômico, social e cultural dos mu-
nicípios que compõem a região do Maciço de 
Baturité, Ceará, incentivar e apoiar as iniciativas 
comunitárias de qualquer nível que venha ao 
encontro dos seus objetivos e do interesse social 
e fomentar a noticia na região do maciço em 
prol de todas as áreas primária, secundária e 
terciária existentes nos municípios do maciço e 
seus vizinhos, a fi m de alavancar o desenvolvi-
mento sócio-econômico da região.

Acreditamos que dessa maneira estaremos 
rompendo o papel de espectador (a) passivo/a e 
transformando a prática midiática. Esse conceito 
rompe com a mediação do/a jornalista profi s-
sional e com a interferência de editores/as no 
conteúdo das matérias. As produções não são 
modifi cadas, salvo a pedido do/a autor (a), ou 
quando pequenas formatações são necessárias 
para facilitar sua exibição.

São bem-vindas ao Jornal do Maciço e suas 
publicações e esperamos que estejam de acordo 
com os princípios e objetivos da região, como:

- Relatos sobre o cotidiano dos municípios da 
região e do desenvolvimento regional;

- Relatos dos projetos de infra-estrutura do 
governo federal e estadual, e agronegócios;

- Análises sobre movimentos sociais e formas 
de atuação política;

- Divulgação dos segmentos esportivos da re-
gião, lazer e turismo;

- Preservação do meio ambiente ;
- Valorização do homem do campo e suas 

culturas;
- E no futuro uma produção audiovisual que 

vise a transformação da sociedade ou que retra-
te as realidades dos/as oprimidos/as ou as lutas 
dos novos movimentos.

O Jornal do maciço defende a liberdade de co-
nhecimento e de acesso a ele, para contribuir com 
a concretização destas liberdades, incentivamos os 
cursos de softwares livres e a publicação em for-
matos livres, e em formatos proprietários públicos 
Nossa intenção é unir esforços para uma real demo-
cratização da sociedade, primando sempre por privi-
legiar a perspectiva dos/as oprimidos/as. Em função 
disso, esperamos uma atitude construtiva e tolerante 
entre nossos parceiros sejam eles quem for, afi nal, 
queremos juntar forças, não lutar entre nós.

As reportagens, entrevistas, notícias, artigos 
e colunas do veículo serão pautadas prioritaria-
mente nos assuntos de interesse da região do 
Maciço de Baturité, focando os fatos e aconte-
cimentos dos municípios que compõem a área, 
divulgando as notícias dos poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário e das entidades represen-
tativas da sociedade civil que mereçam espaço 
público e a participação comunitária.

Todos os municípios serão igualitariamente co-
bertos pelo jornal, de acordo com os fatos e sua 
importância jornalística. A publicação terá espa-
ço para artigos de técnicos, lideranças políticas, 
comunitárias e empresariais que queiram expor 
seu pensamento ao público. O Jornal do Maciço 
promoverá o turismo e demais empreendimentos 
econômicos da região e buscará ampliar as infor-
mações no contexto nacional e internacional. Va-
lorizará o patrimônio cultural de cada município e 
promoverá os valores históricos do Estado e, prin-
cipalmente a auto-estima dos jovens da região.

O Jornal do Maciço não se responsabiliza 
pelo conteúdo dos artigos da coluna de publica-
ção aberta, especialmente quando há nelas da-
dos sufi cientes para contatar o/a autor(a). Even-
tual direito de resposta a artigos será concedido 
como comentário ao mesmo artigo que se pre-
tende responder, o que pode ser feito inclusive 
sem se contatar diretamente o coletivo editorial.

O ano de 2020 vem sendo marca-
do pela pandemia do novo coronavírus, 
que mais do que prejudicar a economia 
do mundo todo, vem trazendo números 
inimagináveis de mortes todos os dias. 
Ao todo, milhares de pessoas vieram a 
óbito devido à COVID-19.

A concentração nos esforços para 
combater a pandemia vem trazendo 
graves efeitos colaterais no planeta, 
como o aumento da pobreza, e por isso 
é preciso se preocupar não só com as 
consequências diretas do problema, 
como as indiretas, que vêm sendo gra-
vemente negligenciadas.

Além da procura médica por vacina, 
as pessoas estão deixando de buscar 
atendimentos por casos que podem 
ser graves, como infartos e ataques 
cardíacos. Pessoas que sentirem es-
tes sintomas precisam, urgentemente, 
buscar ajuda médica, pois quanto an-
tes o tratamento for feito, menores se-
rão os danos ao coração e cérebro, que 
uma vez danificados, podem trazer da-
nos irreversíveis.

A pandemia do novo coronavírus al-
terou por completo as relações sociais 
no mundo. Para além das vítimas em 
mais de 180 países, outro efeito sentido 
em grande parte das nações foram os 
impactos econômicos da doença. Mas 
os impactos ainda são severos. Muitas 
pessoas perderam seus empregos ou vi-
ram seus rendimentos cortados devido à 
crise do novo coronavírus. Nos Estados 
Unidos, a proporção de desempregados 
atingiu 10,4% Segundo o FMI, esse é o 
fim de uma década de expansão para 
uma das maiores economias do mundo.

A recuperação em grandes econo-
mias dependentes de serviços que fo-
ram duramente atingidas pelo surto, 
como o Reino Unido ou a Itália, deverá 
ser um processo lento. Esse também é 
um reflexo da economia brasileira, de-
pendente do turismo, por exemplo.

A saída para o mundo pode ser a 
ascensão de países com grande partici-
pação mundial. Segundo o FMI, países 

2020 o ano que o vírus vindo 
da China assolou o mundo

como China e Índia têm capacidade e 
potencial para ajudar outros países na 
recuperação do pós-pandemia. Mas 
isso vai depender da cooperação mun-
dial entre as nações. 

A disseminação do novo coronaví-
rus fez com que as empresas em todo o 
mundo cortassem custos e à procura de 
uma saída. A queda no varejo também 
registrou quedas sem precedentes, já 
que os clientes ficaram em casa em uma 
tentativa de impedir a disseminação da 
Covid-19. No Brasil, segundo dados do 
IBGE, mais de 700 mil empresas foram 
fechadas desde março, quando a pan-
demia começou.

Quanto a vacinação. O Brasil já ga-
rantiu mais de 300 milhões de doses 
de vacinas contra a Covid-19 por meio 
dos acordos com a Fiocruz/AstraZeneca 
(100,4 milhões de doses) e Covax Faci-
lity (42,9 milhões de doses). O início da 
distribuição das doses realizada pelo 
Ministério da Saúde acontecerá em até 
cinco dias após aval da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa). As 
vacinas serão enviadas aos estados, que 
serão encarregados de distribuir aos 
municípios. A expectativa é que a vaci-
nação no Ceará comece em fevereiro. 
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De acordo com o ministro 
do Desenvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho, nesta 
semana, foram concluídas as 
obras que garantem a fun-
cionalidade ao Eixo Norte do 
São Francisco. Segundo ele, a 
expectativa é que no próximo 
ano o projeto de integração 
esteja concluído.

“Imaginamos que ago-
ra no mês de junho as águas 
do rio Chico vão chegar final-
mente ao estado do Ceará. Es-
peramos que no final do ano, 
início do próximo, cheguem 
ao Rio Grande do Norte. No 
Pernambuco e Paraíba já che-
garam, está sendo estendido 
pelo Canal do Sertão. Então, 
teremos até junho do próxi-
mo ano, é nossa expectativa, a 
conclusão da transposição”, 
disse Marinho.

Atualmente, o Reservatório 
Milagres (PE) está em proces-
so de enchimento. Quando 
cheio, as águas do Rio São 
Francisco atravessarão a divisa 
entre Pernambuco e o Ceará e 
deverão começar a encher o 
Reservatório Jati (CE) no mês 
de junho. Neste ano, o Go-
verno Federal já destinou R$ 
271,5 milhões ao maior em-
preendimento hídrico no País.

Além do término do Eixo Nor-
te, o recurso é destinado para as 
ações ambientais, recuperação e 
modernização dos reservatórios 
estratégicos que receberão a 
água do Rio São Francisco, bem 
como para a operação e manu-
tenção das estações de bombe-
amento e demais estruturas ao 
longo dos seus 477 quilômetros 
de extensão.

O Eixo Norte tem a finalida-
de de levar água ao Ceará, Rio 
Grande do Norte e Paraíba. O 
Eixo Leste está em funciona-
mento e já abastece 1,4 milhão 
de pessoas em 46 municípios 
da Paraíba e de Pernambuco.

“São ações transforma-
doras e, sobretudo ações que 
vão ao encontro de anseios 
seculares da população do se-

miárido brasileiro. No caso do 
São Francisco quase que 30 
milhões de pessoas que serão 
integradas em uma ação des-
se porte”, disse o ministro.

Cinturão das Águas
O Ministério de Desenvol-

vimento Regional estima que, 
em agosto, sejam iniciados os 
testes de entrega de água do 
São Francisco ao Cinturão das 
Águas do Ceará.  A obra, exe-
cutada pelo governo estadual 
com recursos federais, vai be-
neficiar cerca de 4,5 milhões de 
moradores na região metropo-
litana de Fortaleza.  O total de 
repasses federais pactuados 
para o cinturão é de R$ 1,7 bi-
lhão, sendo que R$ 1,1 bilhão 
já foi repassado pela União ao 
Governo do Ceará. A previsão 
é que o projeto seja entregue 
em dezembro de 2022.

Revitalização 
do São Francisco
Depois de levar água à po-

pulação com a transposição, 
o governo já planeja iniciar a 
fase de revitalização do Rio 
São Francisco. Segundo o mi-
nistro Rogério Marinho, a ideia 

que essa etapa seja iniciada 
nos próximos quatro meses.

“Esperamos começar já 
esse ano a revitalização do rio. 
Não adianta ter a água corren-
do e o rio estar morto, assorea-
do, com as margens aterradas, 
matas ciliares mortas, com as 
nascentes ser ter reposição das 
águas”, disse.  

O ministro explicou que a re-
vitalização abrange ações como 
tratamento de esgoto e de re-
síduos sólidos nas cidades que 
estão no perímetro do rio, plan-
tação de matas ciliares e desas-
soreamento para retomar a ca-
pacidade de navegabilidade.

"Essa revitalização vai per-
mitir que as cidades que estão 
no perímetro do rio - no caso 
do São Francisco são quase 
mil cidades - tenham seu es-
goto tratado de maneira ade-
quada para evitarem continu-
ar a poluir o rio, tratamento 
dos resíduos sólidos através 
dos consórcios municipais, 
inclusive com a geração de 
energia”, explicou Marinho.

Ramal do Agreste
O Ramal do Agreste, obra 

que levará água do projeto de 

Integração do Rio São Francis-
co à região de maior escassez 
hídrica em Pernambuco, rece-
beu deste o início do ano R$ 
131,6 milhões do Governo Fe-
deral e cerca de 55% da obra 
já está concluída. Desde o ano 
passado, foram R$ 722,7 mi-
lhões repassados para o em-
preendimento.

O empreendimento vai be-
neficiar pelo menos 2,2 mi-
lhões de nordestinos. A previ-
são de entrega é fevereiro do 
2021 e mais de 70 cidades na 
região serão atendidas.

Recursos
Até o mês de abril deste 

ano, o Ministério do Desenvol-
vimento Regional empenhou 
R$ 723,9 milhões para am-
pliar oferta de água na região 
Nordeste, que é a mais afeta-
da pela escassez de recursos 
hídricos. Nesse período, R$ 
367,3 milhões foram pagos 
para obras estruturantes na 
região, sendo que R$ 271,5 
milhões foram empenhados 
para o Projeto de Integração 
do Rio São Francisco.

Fonte: Governo do Brasil

As águas do São Francisco 
estão chegando ao Ceará 
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Reconhecer profissionais que 
transformam o serviço 

público brasileiro.

O Prêmio Espírito Público, maior 
premiação de reconhecimento de pes-
soas que transformam o setor público 
brasileiro, busca revelar a importância 
dos profissionais que se dedicam ao 
setor e suas histórias. Resultado da 
construção coletiva de diversas orga-
nizações, seu foco se firma na conti-
nuidade dos trabalhos e caminhos 
que levam os trabalhadores públicos 
às suas contribuições pelo Brasil.

Em 2020, serão reconhecidas tra-
jetórias que impactaram o setor pú-
blico na área de Educação, Gestão de 
Pessoas, Governo Digital, Meio Am-
biente e Segurança Pública. Baseado 
na tônica de que nada se faz indivi-
dualmente no serviço público e bus-
cando manter-se em sinergia com o 
espírito do tempo, o Prêmio reco-
nhecerá equipes na área de Saúde e 
será criada a Medalha Espírito Públi-
co – iniciativa que oferecerá menções 
honrosas a instituições que estejam 
engajadas na busca por soluções 
para mitigação dos efeitos da Co-
vid-19, tema escolhido como o atual 
desafio da administração pública.

Mais Informações acesse: ht-
tps://premioespiritopublico.org.br/

José Sarto ganha eleições em Fortaleza

José Sarto  Nogueira é o novo prefeito de Fortaleza

Governador Camilo Santana veta festas e eventos sociais e corporativos

Governador Camilo edita 
decreto para o Natal e Reveillon
O governador do Ceará, Ca-

milo Santana, afirmou que "não 
serão permitidas festas, nem 
eventos sociais e corporativos" 
no período de fim de ano, in-
cluindo Natal e réveillon. A de-
terminação será publicada ainda 
nesta sexta em decreto que vale 
para todo o estado, conforme o 
governador.

A proibição dos eventos vale 
para o período de 15 de dezembro 
(terça-feira) a 4 de janeiro de 2021.

O governador afirmou ainda 
que o horário de funcionamento 
do comércio no período de fim 
de ano será ampliado, "para que 
o público tenha mais opções de 
horário e evite aglomerações".

"As medidas foram plane-
jadas de forma a respeitar as 
normas sanitárias, buscando 
preservar ao máximo a econo-
mia e os empregos", justificou 
Camilo Santana.

“Objetivo desse decreto es-

pecial é evitar a maior propaga-
ção do vírus neste período de 
fim de ano, principalmente no 
momento em que há aumen-
to de casos em todo o Brasil e 
no mundo. As medidas foram 
planejadas de forma a respeitar 
as normas sanitárias, buscando 
preservar ao máximo a econo-

mia e os empregos”, destacou 
o governador.

“Tanto que o horário de fun-
cionamento do comércio será 
ampliado, para que o público 
tenha mais opções de horário e 
evite aglomerações. Por outro 
lado, não serão permitidas fes-
tas, nem eventos sociais e cor-

porativos nesse período. Todos 
os detalhes estarão no decreto 
publicado hoje. O objetivo é fre-
ar a maior propagação do vírus, 
até que tenhamos a vacina, cuja 
aquisição estamos empreenden-
do todos os esforços para con-
seguir o mais rápido possível”, 
disse Camilo.

O candidato José Sarto No-
gueira (PDT) é eleito, , prefei-
to de Fortaleza, na capital do 
Ceará, com 51.69% dos votos. 
No segundo turno, Sarto ven-
ceu o candidato Capitão Wag-
ner (Pros), que teve 48.31% 
dos votos. 

O total de votos foi de 
1.378.957. Foram registrados 
1.268.307 (91,98%) votos válidos. 

De acordo com o TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), 34.434 
(2,50%) dos eleitores votaram 
em branco, 76.216 (5,53%) de 
votos nulos. Foram registradas 
407.449 (22,81%) abstenções. 

José Sarto Nogueira Moreira 
nasceu em 13 de fevereiro de 
1959, em Acopiara, interior do 
Ceará. Graduou-se em medicina, 
com especialização em gineco-
logia e obstetrícia, pela Universi-
dade Federal do Ceará (UFC).

Iniciou a trajetória pública 
no Fundo Cristão para Crianças 
(atual ChildFund Brasil), projeto 
filantrópico para crianças e ado-
lescentes em vulnerabilidade 

social. Ganhou notoriedade em 
Fortaleza ao atuar como médico 
em bairros periféricos.

O prefeito eleito ingressou na 
política há mais de 30 anos. Foi 
vereador de Fortaleza por um 
mandato e meio. Em seguida, tor-
nou-se deputado estadual - car-
go para o qual foi reeleito para o 
sétimo mandato consecutivo em 
2018. o longo do período, foi líder 

dos governos Cid Gomes (PDT) e 
Camilo Santana. Nos anos 1990, 
Sarto chegou a assumir interina-
mente a prefeitura de Fortaleza. 

Em 2020, decidiu concorrer 
pela primeira vez a um cargo do 
Executivo. Para a disputa, contou 
com o apoio dos irmãos Ferreira 
Gomes, influentes personagens 
políticos do Ceará, e do senador 
Tasso Jereissati (PSDB).

Prêmio
Espírito Público
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Aurélio Gonçalves, fundador do Instituto Conservador do Brasil

Criado o Instituto
Conservador do Brasil

O Instituto Conservador do 
Brasil (ICBR) foi criado no Ceará 
em julho de 2020 pelo Jornalis-
ta e administrador de Empresas 
Aurélio Gonçalves (Presidente) 
junto com várias pessoas que 
fazem parte do pensamento de 
direita conservadora no Brasil.

O pensamento é levar a sede 
de Brasília e fundar representa-
ções em capitais e cidade do in-
terior de todo Brasil. Segundo o 
Presidente Aurélio Gonçalves o 
Instituto já tem CNPJ e foi regis-
trado em cartório do Ceará, e que 
em parceria com o Presidente da 
União Brasileira dos Municípios-
-UBAM, Dr.Leonardo. Cedeu uma 
sala em Brasília para a sede pro-
visória na capital do Brasil. E cita 
algumas atribuições do ICBR:

O ICBR tem por Missão, con-
tribuir para o estudo da Filosofia 
Conservadora no Brasil, por meio 
do debate, do ensino, da forma-
ção, da propagação e da publi-
cação das teorias que embasam 
as ideias e conceitos do pensa-
mento conservador no país e no 
mundo e a função de auxiliar na 
criação de institutos, associações 
ou grupos de estudos da Filoso-

fia Conservadora nos 
estados e/ou muni-
cípios do Brasil.

O ICBR tem 
por Valores, o 
desenvolvimento 
científico da Fi-
losofia Conserva-
dora no Brasil, via 
estudos e debates, 
voltados para a forma-
ção e o aperfeiçoamento con-
ceitual para seus associados e 
público geral interessado, que 

atendam sobretudo 
às necessidades, 

interesses e as-
pirações da so-
ciedade brasi-
leira, mediante 
a realização de 

fóruns, con-
gressos e/ou se-

minários nacionais, 
regionais, estaduais e 

locais.
O ICBR, mediante fundamen-

tos da Filosofia Conservadora, 

estuda, debate, defende e pro-
move o respeito e as práticas 
das liberdades nas expressões: 
I) política; II) econômica; III) so-
cial; IV) psicossocial; V) cultural; 
VI) religiosa; VII) ambiental; VIII) 
científico-tecnológica; IX) comu-
nicacional e, outras.

Em breve a página na web 
para melhor atender a deman-
da dos interessados e infor-
mações enviar perguntas para 
Rua Otávio Justa nº 69 – CEP 
60450-510, Bairro: Parque Ara-
xá, em Fortaleza/Ceará, Brasil.  
E-Mail:icbr0107@gmail.com - 
CNPJ:39.670.149/0001-13

Prefeito eleitos na Regional
Maciço de Baturité

1. Edilberto, do PDT, foi eleito, prefeito de Acarape (CE);
2. Thiago Campelo, do PDT, prefeito de Aracoiaba (CE);
3. Joerly Vitor, do Republicano, prefeito de Aratuba (CE);
4. Dra Auxiliadora, do PSD, prefeita de Barreira (CE);
5. Herberth Mota, do PL, prefeito de Baturité(CE);
6. Joerly Vitor, do Republicano, prefeito de Aratuba (CE);
7. Carlomano Marques, do MDB, prefeito de Pacatuba (CE);
8. Dr. Marcos, do PT, prefeito de Pacoti (CE);
9. Roberlandia Ferreira, do PDT, prefeita de Guaramiranga (CE);
10. Izabella Fernandes, do PSB, prefeita de Guaiuba (CE);
11. David Campos, do MDB, prefeito de Palmácia (CE);
12. Davi Benevides, do PDT, prefeito de Redenção(CE);
13. Dário Coelho, MDB, prefeito de Itapiúna (CE);
14. Junior Saraiva, do PSD, prefeito de Capistrano (CE);

Com a definição das urnas, prefeitos e vice-prefeitos foram 
definidos para governar os municípios do Maciço de Baturité-Ce 

por quatro anos, a partir de janeiro de 2021:

Enem Digital
 2020

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
anunciou como uma das 
novidades no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
para 2020 a aplicação de 
provas digitais. 

A princípio, as provas di-
gitais atenderiam cerca de 
50 mil estudantes em 15 
capitais. Porém, após a pu-
blicação do edital do Enem 
Digital 2020, no dia 31 de 
março de 2020, foram apli-
cadas algumas mudanças 
para que a prova pudesse 
atender um número maior 
de participantes.

Confira todas as informa-
ções sobre o Enem Digital 2020:

Quem poderá participar 
do Enem Digital?

Só poderão participar 
das provas digitais do Enem 
2020 os participantes que já 
concluíram o Ensino Médio 
ou os que irão concluir até o 
final do ano. Neste caso, não 
haverá a opção para treinei-
ros. Também não serão apli-
cadas provas digitais neste 
ano para os participantes que 
necessitam de atendimento 
especial no Enem, como re-
cursos de acessibilidade.
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Exportações do agronegócio
 do Brasil  vão superar
 UU$ 100 bi em 2020

Uma projeção do Insper Agro 
Global aponta que as exporta-
ções do agronegócio do Brasil 
devem chegar a US$ 100,4 bi-
lhões em 2020.  Este montante 
representa um crescimento de 
3,5% em relação à 2019.  

A soja, principal produto ex-
portado pelo agro brasileiro, 
deve atingir exportações próxi-
mas a US$ 35 bilhões neste ano 
de pandemia. A exportação su-
croenergética apresentou uma 
elevação de 63% em relação à 
2019, e deve chegar perto da 
marca de US$ 10 bilhões em 
2020. O agronegócio é formado 
por um conjunto de atividades 
interdependentes que têm em 
seu centro a agropecuária. Num 
dos pólos dessas atividades es-
tão os fornecedores de máqui-
nas, equipamentos e insumos 
agrícolas e, no outro, as ativi-
dades de processamento indus-
trial, de distribuição e serviços.

A safra brasileira de grãos 
bate sucessivos recordes a cada 
ano, a pecuária tem a maior fa-

tia do mercado internacional, o 
suco de laranja tomou conta de 
quase todo o planeta (cerca de 
80% do suco comercializado em 
todo o mundo). Acrescenta-se 

ainda a liderança de outros pro-
dutos como a carne de frango, o 
açúcar, o café, o tabaco, etc. Em 
relação ao conjunto de ativida-
des que formam o agronegócio, 

a maior parte do valor do PIB é 
agregado nas atividades de in-
dustrialização e distribuição, res-
tando apenas 30% para a agro-
pecuária.

Desde o registro do primei-
ro caso de covid-19 no Brasil, o 
mundo escolar virou de cabe-
ça para baixo: com o esquema 
100% remoto, professores, alu-
nos e pais precisaram experi-
mentar diferentes ferramentas e 
formatos de aula para dar con-
tinuidade aos estudos. “O que 
se viu, desde então, é que uma 
grande rede de apoio se formou, 
na qual todos os educadores es-
tão trabalhando juntos para al-
cançar um nível de aprendizado 
e desenvolvimento nessas novas 
ferramentas”, afirma Renata 
Capovilla, formadora de profes-
sores e capacitadora do Google 
For Education. “Os professo-
res se descobriram muito criati-
vos nesse momento, ao mesmo 

Estratégias criativas que os professores 
encontraram para dar aulas a distância

tempo em que encaram uma de-
manda de trabalho surreal”.

Os desafios para testar e apli-
car essas ferramentas digitais 
são inúmeros: além da própria 
demanda elevada, muitos estu-

dantes não têm acesso regular 
à internet, ou dividem aparelhos 
celulares com outras pessoas da 
casa. Some-se a isso que pou-
cos educadores tiveram contato 
com tecnologias educacionais 

em sua formação e, em muitos 
casos, não possuem equipa-
mentos adequado para produzir 
conteúdos digitais.

A duração curta dos vídeos 
pode ser um desafio para expli-
cações mais aprofundadas; com 
isso, os professores têm aprovei-
tado para propor as devolutivas 
dos trabalhos em formato do 
TikTok, unindo a facilidade dos 
estudantes com o uso do app 
ao formato de vídeos curtinhos, 
que são mais fáceis de serem 
compartilhados por WhatsApp 
e outras ferramentas. É possível, 
inclusive, produzir futuramente 
uma montagem no Inshot com 
os vídeos do TikTok enviados 
pelos alunos.

Fonte: Nova escola
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Elieudo Sergio

O cenário de pandemia do 
novo coronavírus, a COVID-19, 
trouxe preocupações e mudan-
ças evidentes em diversas áreas 
e atividades humanas. Embora 
a Saúde e a Economia sejam as 
áreas mais afetadas, os impac-
tos se estendem para diversos 
setores, incluindo as áreas de 
trabalho e a necessidade de 
uma reorganização das empre-
sas para continuar tocando os 
seus negócios.

Em um momento com tantas 
incertezas, a pergunta que se re-
pete é: e depois? O que esperar 
do cenário comercial pós pan-
demia? Uma coisa é certa e está 
além das tendências: você preci-
sa investir na gestão de clientes 
para entender como vender mais 
a partir desse novo momento. A 
tecnologia pode ajudar muito 
e de forma efetiva nesta tarefa. 
Por isso veja a seguir como re-
cursos tecnológicos contribuem 
para a força de vendas.

A tecnologia continua sendo 
a grande protagonista das mu-
danças que podemos esperar 
daqui em diante, principalmen-
te quando o assunto é o uso 
de inteligência artificial, IoT (In-
ternet of Things) e a robótica. 
Cada vez mais a capacidade dos 
algoritmos aprenderem com as 
interações entre dispositivos e 
humanos refina a capacidade de 
compreensão.

Inteligência Artificial
O aprendizado das máquina 

definitivamente pode revolucio-
nar a estratégia em vendas, de 
uma forma que o foco se torna 
a experiência do cliente. O que, 

2020: como a pandemia 
acelerou a transformação digital

por si só, renova técnicas como 
as de rapport – baseada no de-
senvolvimento de empatia entre 
vendedores e clientes.Quer sa-
ber como? Com a tecnologia e 
as interações online, é possível 
desvendar o comportamen-
to do consumidor e aprender 
mais sobre ele, na medida em 
que as interações podem ser 
feitas a partir de chatbots. Es-
ses robôs digitais têm revo-
lucionado o atendimento ao 
cliente, pois estão presentes 
nos aplicativos de mensagens 
mais usados pelos consumido-
res e podem ser usados como 
parte do time de vendas.

Empresas de todos os seg-
mentos precisam ficar de olho 
nessa tendência tecnológica do 
uso de bots na criação de uma 
esfera conversacional, que per-
mite também automatizar pro-
cessos e integrar sistemas. Já 
pensou se o seu CRM (Customer 
Relationship Management) con-
tasse com uma assistente virtu-
al? Existem no mercado diversas 
soluções para gestão de clientes 
que contam com essa vantagem 
e realizam o sonho de quem tra-

balha com vendas: ter todas as 
oportunidades organizadas!.

Algumas tendências tecno-
lógicas já estavam sinalizadas 
antes da pandemia ganharam 
ainda mais força. Elas foram e 
continuarão sendo aceleradas, 
contribuindo para construir 
uma sociedade mais resiliente 
com significativos efeitos sobre 
como fazemos negócios, como 
trabalhamos, como produzimos 
bens, como aprendemos, como 
procuramos serviços médicos e 

como nós nos divertimos.
A resiliência, a agilidade e a 

criatividade são essenciais para 
os negócios se reinventarem. 
Entregas feitas por drones, lives 
que substituem eventos ao vivo, 
serviços prestados por meio de 
ferramentas digitais. Resumindo, 
essas adaptações necessárias 
têm levado pequenos e grandes 
negócios a rever sua atuação no 
mercado. Certamente não vol-
taremos ao antigo “normal” 
quando a pandemia acabar.

Fonte: Senior

http://www.usifort.com.br/index.php



8 JORNAL DO MACIÇO |DEZEMBRO|2020

O presidente dos EUA, Do-
nald Trump, voltou a acusar de 
fraude as eleições norte-ameri-
canas. O republicano utilizou o 
seu perfil no Twitter para con-
testar o pleito e se referiu ao 
presidente eleito, o democrata 
Joe Biden, como “presidente 
falso”. As alegações de fraude 
nas eleições por parte de Donald 
Trump antecedem o pleito e fo-
ram repetidas nas últimas sema-
nas. A campanha do republicano 
entrou com ações judiciais para 
contestar os resultados em vá-
rios Estados-chaves. Na maioria, 
os processos foram indeferidos 
ou abandonados. Observadores 
da OEA (Organização dos Esta-
dos Americanos) afirmaram em 
relatório que não houve “ne-
nhuma irregularidade grave” 
nas eleições norte-americanas.

Semanas depois que o pre-
sidente eleito Joe Biden foi de-
clarado vencedor do pleito de 
novembro, ainda existe uma pro-
funda desconfiança no processo 
eleitoral entre muitos defensores 
fervorosos de Donald Trump. Isso 

reflete um sentimento mais am-
plo entre os conservadores que 
pode ter profundas implicações 
para a nação e suas instituições. 
Embora alguns republicanos te-
nham dito que contestariam essa 
etapa final do processo de certi-
ficação do vencedor da eleição, 
isso apenas atrasará, em vez de 
alterar, o resultado.

"Os EUA estão em uma po-
sição muito frágil", diz Edward 
Foley, um estudioso de direito 
eleitoral da Ohio State Univer-
sity em Columbus. Ele descre-
ve a desconfiança no processo 
eleitoral como "um verdadeiro 
desafio à própria premissa do 
sistema".

Foley relembra outro mo-
mento na história quando es-
tourou uma batalha por cau-
sa de uma eleição. Em 2000, o 
candidato republicano George 
W. Bush venceu na Flórida por 
apenas 537 votos, conquistando 
a eleição. Apoiadores de seu ri-
val democrata, Al Gore, ficaram 
desesperados.

"Havia o medo de que as au-

EUA: Biden ganha eleições mas 
Trump diz que houve fraude

Trump afirma que vitória de Bidem foi fradulenta

toridades usassem o poder po-
lítico para manipular as urnas", 
disse ele, embora não tenha ha-
vido nenhum esforço sério para 
minar o processo. Os demo-
cratas levaram o assunto à Su-
prema Corte, mas os juízes não 
aceitaram as contestações.

Nos Estados Unidos, a elei-
ção presidencial é indireta. Por 
isso, em novembro de 2020, os 
eleitores indicaram em quem os 
delegados de cada um dos 50 
Estados deveria votar no Colé-
gio Eleitoral, que se reuniu em 
dezembro. Tanto no voto popu-

lar quanto no Colégio Eleitoral, 
Biden venceu.

De acordo com a Constitui-
ção do país, cabe ao Congresso 
contar oficialmente esses votos 
e ratificar o resultado. Na his-
tória moderna dos EUA, nunca 
o veredicto das urnas foi alte-
rado pelos parlamentares. Mas 
Trump, que afirmou na Geórgia 
essa semana que não reconhece 
a derrota e tem repetido falsas 
alegações de fraude eleitoral, 
pretende ser o primeiro a con-
seguir isso. As chances dele, no 
entanto, são praticamente nulas.

Que nosso 2021 venha
pleno, feliz e sereno

FBI alerta sobre 
protestos armados antes 

da posse de Biden nos EUA
O FBI alertou sobre possíveis protestos arma-

dos planejados para Washington e todas as 50 
capitais estaduais dos Estados Unidos durante 
os dias que antecedem a posse do presidente 
eleito dos EUA, Joe Biden, em 20 de janeiro, uma 
fonte na área de segurança.

Diante das ameaças de violência por parte de 
apoiadores do presidente Donald Trump, a Guar-
da Nacional foi autorizada a enviar até 15 mil sol-
dados a Washington, e os turistas foram impedi-
dos de visitar o Monumento a Washington.

O comitê de posse de Biden disse que o tema 
da cerimônia de 20 de janeiro será "América Uni-
da", mesmo enquanto o país sofre com as con-
sequências da invasão do Capitólio por apoiado-
res de Trump.

Falando sob condição de anonimato, a fon-
te disse que os alertas do FBI se referiam ao 
período de 16 de janeiro a pelo menos até 
20 de janeiro para as capitais dos Estados e 
durante os três dias que antecedem o dia da 
posse em Washington.


