JORNAL

Segunda-feira, 17 | jan | 2022

CIDADE

jornalcidademg

ANO X - EDIÇÃO nº 194

jornalcidademg

Ponte do rio Jacaré
continua interditada
e segue registrando
acidentes
Interditada desde 30 de dezembro, a ponte
do rio Jacaré tem causado transtornos
por quem precisa trafegar pelo local.

PÁG. 02

Chuvas castigam região
Centro-Oeste de Minas
Muitas famílias e agricultores sofreram com rios transbordando, estradas e rodovias
interditadas, locais e residências comprometidas pelo excesso de umidade no solo.

PÁG. 04

Gripe ou covid-19?
A resistência à vacinação, a negação de
que essas doenças existem, torna ainda
mais difícil a contenção dos vírus.

PÁG. 05

Metas para 2022
Como evitar que um objetivo para o
próximo ano se transforme em
autocobrança e ansiedade?

PÁG. 07

JORNAL

CIDADE

TRÂNSITO

17 DE JANEIRO

02

Ponte do rio Jacaré continua interditada
e segue registrando acidentes
Rhaiane Carvalho
João Alves
Interditada
desde 30 de dezembro, a
ponte do rio Jacaré tem
causado transtornos por
quem precisa trafegar
p e l o
l o c a l .
O
Departamento de Estrada
e Rodagem de Minas
Gerais (DER-MG) interrompeu o tráfego das
duas pistas da ponte
sobre o rio Jacaré,
localizada na MG-170, Km
24,8, no trecho Córrego
Santa Luzia – Rio Jacaré,
perímetro urbano de
Lagoa da Prata, quando
detectou uma fadiga na
estrutura, que recebia
tráfego diário médio de
800 veículos, entre
pesados e leves.
De lá para cá, muitas
pessoas tiveram suas
rotinas alteradas,
chegando o local a ser
vandalizado. No dia 6 de
janeiro, a reportagem do
Jornal Cidade esteve no
local e constatou que a
barreira metálica ﬁxada
pelo DER-MG havia sido
daniﬁcada, deixando uma
pequena abertura que
permitia a passagem de
veículos pequenos. Na
mesma data, o DER-MG
ainda não tinha conhecimento dessa situação.
N o l o c a l ,
também foram colocadas
pedras de calcário como
forma de sinalização
temporária, mas que
a i nda pe r m a nc e m l á ,

(Foto: Jornal Cidade)

causando acidentes.
Poucas horas depois da
interdição, na noite de 31
de dezembro, um veículo
Pálio Weekend, que
transportava um grupo de
pastores evangélicos da
cidade de Divinópolis, se
chocou contra essa
mesma barreira de
pedras. As vítimas foram
levadas para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
e liberadas na manhã
seguinte.
No dia 3 de
janeiro, o Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), foi
acionado às 21h29 para o
atendimento de um outro
acidente de carro sobre a
ponte do Rio Jacaré. No
local, a Unidade de
Suporte Básico (USB)
encontrou uma mulher, de
42 anos, consciente, com

escoriações no nariz e se
queixando de falta de ar.
Após os primeiros
cuidados, ela foi encaminhada para a UPA de
Lagoa da Prata. No dia 16
de janeiro, em um vídeo
divulgado nas redes é
sociais é possível ver a
colisão de um veículo
contra a barreira de
pedras de calcário que
precede a barreira
metálica. Não há informação oﬁcial sobre o estado
de saúde dos passageiros.
Contudo, ess e já é o
terceiro acidente que
ocorre no local, mesmo
após a troca de sinalização e do bloqueio total.
A ponte, que já
tinha o tráfego restrito à
24 toneladas, era monitorada pelo DER-MG. Para
orientação dos motoristas, placas foram instala-
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das. A ação de vândalos
promoveu também a
retirada das placas.
O desrespeito à
restrição de peso permitia
que caminhões com
cargas de 60 toneladas
utilizassem diariamente a
ponte.
Para restabelecer
o tráfego da ponte sobre o
rio Jacaré, está sendo feita
uma avaliação técnica
para indicar qual a solução
a ser adotada. Técnicos do
DER-MG já estão com
estudos preliminares em
andamento para recuperação da estrutura. A
execução dos serviços
dependerá das condições
climáticas favoráveis e da
disponibilidade de
recursos, conforme
explica o DER-MG.

A reportagem do
Jornal Cidade buscou
informações sobre
sinalizações, principalmente no que tange
barreiras, junto ao
Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran).
Segundo o órgão, A
sinalização horizontal
temporária tem a ﬁnalidade básica de ordenar o
ﬂuxo de tráfego, canalizar
e orientar os condutores e
pedestres de modo a
aumentar a segurança e
ﬂuidez do tráfego. No
manual do Conselho
Nacional de Trânsito
(Contran), não se fala
especiﬁcamente sobre a
utilização de pedras como
barreira de tráfego,
porém, ﬁca explícito que o
material utilizado em
sinalização horizontal
provisória deve ser
retrorreﬂetivo para
proporcionar melhor
visibilidade noturna.
Também ﬁca
claro que, os dispositivos
delimitadores horizontais
devem ser balizador,
balizador de ponte,
viaduto, túnel, barreira e
Defensa (como é o caso da
que foi colocada no local),
tacha, tachão e cilindro
delimitador. Além das
placas, pode-se ter painel
eletrônico móvel e/ou
painel com seta luminosa;
tambor etc.

tem por ﬁnalidade
advertir os usuários, com
antecedência, sobre
alterações ocorridas na
via em decorrência de
obra, serviço, ou outras
situações temporárias
previstas. Essa sinalização
deve ser utilizada
criteriosamente, pois o
excesso de sinais de
advertência pode ter
efeito contrário ao
desejado, confundindo o
motorista ou provocando
desatenção, com consequente desrespeito aos
dispositivos, cabendo à
engenharia de tráfego
decidir sobre quais os
sinais de advertência
devem ser implantados
em cada caso.
Detalhes completos você
pode acessar no site
http://www.der.mg.gov.b
r/institucional/legislacao/
normas-tecnicasdeer#manuais
Rotas alternativas
Os veículos com
destino a Arcos e Lagoa da
Prata, a partir da rodovia
BR-262, poderão ser
realizados por meio das
rodovias MG-164, MG429, LMG-891, BR-354 ou
BR-262 e BR-354, uma vez
que a interdição da ponte
implicará na restrição
total do tráfego no km
24,8 da MG-170, em
ambos os sentidos.

S o b r e
a
Sinalização Vertical de
Advertência Temporária,

37 99806-6100 • 37 98816-6100
contato@jornalcidademg.com.br
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Chuvas castigam região
Centro-Oeste de Minas
Devido o volume, muitas famílias e agricultores sofreram com rios transbordando, estradas e
rodovias interditadas, locais e residências comprometidas pelo excesso de umidade no solo.
Rhaiane Carvalho
Desde o ﬁnal de
2021 tem chovido na
região Centro-Oeste de
Minas. Devido o volume,
muitas famílias e
agricultores têm sofrido
com rios transbordando,
estradas e rodovias
interditadas, locais e
residências comprometidas pelo excesso de
umidade no solo. No dia
10 de janeiro, a
Prefeitura de Lagoa da
Prata, por intermédio da
Secretaria de Assistência
Social e Defesa Civil
Municipal, mapeou
famílias em habitações
com estrutura comprometida e risco de
desabamento, e alocou
as famílias em um hotel,
não descartando a
possibilidade da criação
de um abrigo provisório
na Escola Municipal
Monteiro Lobato até que
não haja mais riscos.
E m S a n t o
Antônio do Monte, na
mesma data, a Prefeitura
decretou situação de
emergência em decorrência das chuvas
intensas dos últimos
dias. O objetivo do
Decreto é garantir a
segurança dos moradores tanto da zona urbana
quanto da zona rural.

pelas chuvas; no dia 8 de
janeiro, segundo a
Prefeitura, a cidade
possui muitos buracos
nas ruas, áreas alagadas
durante as chuvas,
encostas desmoronando, muros caídos ou com
risco de cair. Uma casa
foi interditada, outras
foram parcialmente
interditadas. Na mesma
data, a Prefeitura
decretou situação de
emergência nas áreas
afetadas.

(Fotos: Prefeitura de Bom Despacho e Defesa Civil de Bom Despacho / divulgação).

Com a persistência das
chuvas fortes, a cidade
sofre com danos em
ediﬁcações, em vias
públicas e em estradas
vicinais. Foi registrado
neste ﬁnal de semana,
um grande deslizamento
de terra na encosta da
Rua Chiquito Miranda,
Bairro São Geraldo, na
lateral esquerda. Pelas
imagens, é visível o
prejuízo que o desabamento representa para
quem mora no local,
além de um alerta para
quem habita nas proximidades. De acordo com
Flávio de Oliveira Neto,
secretário de Obras de

Samonte, não teve
ruptura de drenagem
ﬂuvial, mas o deslizamento de terra foi
grande. “Estamos
esperando este período
de chuva passar para,
imediatamente, fazer a
intervenção e recomposição da rua, além de
revisar a drenagem, rede
de água e esgoto, e o
pavimento”. No mesmo
dia, a Prefeitura também
comunicou que a ponte
que liga os municípios de
Santo Antônio do Monte
e Pedra do Indaiá (ponte
da prainha) foi interditada pelo Departamento
de Estradas e Rodagem

Rodovia que liga as cidades de Santo Antônio do Monte
e Pedra do Indaiá. (Foto enviada por leitor / reprodução).

(DER/MG), após ser
constatada uma erosão
devido às fortes chuvas.
E m
B o m
Despacho, a Prefeitura e
a Defesa Civil precisaram
interditar algumas áreas
rurais. Uma delas foi a
Ponte da Amizade, que
liga Bom Despacho a
Leandro Ferreira. O nível
da água subiu em torno
de 6 metros e alcançou o
corrimão da travessia.
Quem precisar ir ao
município vizinho deve
usar o caminho pela BR262.
Outra ponte

interditada foi a da
Comunidade Várzea do
Machado, que liga Bom
Despacho à BR-262.
Neste caso, não há rota
alternativa. As pessoas
precisarão aguardar que
o local esteja seguro e
liberado. A Defesa Civil
também alerta à população para que não
trafegue pela estrada
principal do Povoado de
Capivari dos Alves e pela
estrada que liga o
Condomínio Pica-pau 2
ao Condomínio da Prata.
Estes dois pontos estão
intransitáveis.
Residências urbanas
também foram afetadas

Em Arcos, a Ponte Raiz,
na zona rural também foi
interditada por causa
das chuvas. Em relação a
transporte para outras
cidades, a Prefeitura
também informou no dia
10 de janeiro que, por
causa das enchentes,
desabamentos de
encostas, e constantes
alertas da Defesa Civil, o
município suspendeu os
transportes eletivos,
exceto para pacientes de
hemodiálise, oncologia e
urgências.
Mais chuvas
As chuvas
devem continuar até a
próxima semana, com
temperaturas entre 18 e
31 graus. Já a umidade
máxima varia 83 a 100%,
e a mínima de 38 a 63%.

(Foto: Prefeitura de Arcos / divulgação)Ponte da Raiz, zona rual de Arcos

O Jornal Cidade é o mais lido de Lagoa da Prata
e região, conforme pesquisa realizada pelo
Doxa Instituto de Pesquisa
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Onda de gripe vem preocupando
municípios da região Centro-Oeste MG
A resistência à vacinação, a negação de que essas doenças
existem, torna ainda mais difícil a contenção dos vírus.
Rhaiane Carvalho
Prefeituras de
toda a região CentroOeste de Minas Gerais
vêm divulgando nas
redes sociais o aumento
na procura de postos de
saúde para tratar
sintomas gripais. Ainda
enfrentando a pandemia
de covid-19 e suas
variantes, o sistema
teme a chegada de mais
uma pandemia através
da Inﬂuenza A H3N2. A
resistência à vacinação, a
negação de que essas
doenças existem, torna
ainda mais difícil a
contenção dos vírus.
O subtipo H3N2
do vírus inﬂuenza está
provocando surtos
atípicos de gripe em
dezenas de cidades
brasileiras. Em uma
semana, os casos de
gr ipe c a usa dos pelo
vírus Inﬂuenza H3N2
cresceram 107% em
Minas Gerais, segundo a
Secretaria de Estado de
Saúde (SES/MG). Até
nesta segunda-feira (3), o
Estado tinha 305
infecções pelo vírus,
sendo a região CentroOeste a líder com 149
casos de gripe, seguida
das regiões Sudeste com
44, Centro-Sul com 30,
Leste com 25 e Sul com
17. O Triângulo Mineiro e
o Norte de Minas ainda
não registrou conﬁrmações de casos, de acordo
com a Secretaria
Estadual de Saúde.
A reportagem
conversou com a médica
Synara Veloso Cardoso,
que explicou os sintomas dessa nova gripe e
como diferenciá-la da
covid-19 é importante
para entender o avanço
dos dois vírus e buscar o
tratamento correto.
Segundo a
médica, a infecção
causada pelo H3N2 gera
sintomas respiratórios
clássicos, mal-estar
intenso e é mais perigosa
para idosos, crianças e
portadores de comorbidades.

(Foto: banco de imagens do Canva/Divulgação).

“Suspeita-se que tenha se
espalhado por aqui fora
de hora devido a dois
fatores: a baixa adesão à
vacina da gripe e o
relaxamento das medidas que estavam sendo
tomadas para frear o
coronavírus”.
Sintomas
De acordo com
Synara, os principais
sinais são coriza, tosse,
dor de garganta, dor no
corpo, dor de cabeça,
fraqueza e febre.
“Em linhas gerais,
pacientes com esses
sintomas devem passar
por um isolamento de
sete dias para evitar
contaminar outras
pessoas, além de fazer
repouso, ter boa alimentação, hidratar-se bem e
usar medicamentos para
amenizar dores e febre. Se
houver desmaio, falta de
ar, chiado no peito, febre
de difícil controle ou
convulsão, é preciso
buscar ajuda imediata. Se
o quadro for leve, é
melhor cuidar em casa,
uma vez que unidades de
saúde tendem estar mais
lotadas devido a esses
casos. O problema é que
estamos em tempos de
covid-19, que provoca
sintomas muito parecidos
com os da inﬂuenza, e só
os exames podem
diferenciar os dois vírus.
Então, a responsabilidade
deve ser dobrada, por
você e pelos outros”.

A médica ainda
complementou dizendo
que a inﬂuenza em si é
uma preocupação
mundial há séculos. Nos
últimos dois anos, no
entanto, deu uma
sumida, porque o
coronavírus teve mais
notoriedade e, com os
cuidados adquiridos na
pandemia, a circulação
do vírus ﬁcou mais
controlada.
“As pessoas se esqueceram dela e não se
vacinaram. Fora que
ainda houve o relaxamento dos protocolos de
segurança na maioria
das cidades, como uso de
máscaras e distanciamento. Esse tipo de vírus
circula com mais
facilidade no outono e no
inverno. Só que com
tanta janela de oportunidade, ele acabou se
replicando fácil por aqui
mesmo em meio às altas
temperaturas. Quem não
está vacinado ou está
com a imunidade mais
baixa pode ter febre mais
alta, mal estar intenso e
transmitir mais o vírus.
Isso vale também para a
covid-19. Nos dois casos,
as vacinas salvam vidas!”.
Cuidados
Apesar de ainda
não ter sido divulgado
casos da H3N2 na região
de Lagoa da Prata, Arcos,
Santo Antônio do Monte,
Moema, Japaraíba e
Formiga, a situação do
Estado preocupa a

população e o sistema de
Saúde. Saiba como se
proteger:
• Lavar as mãos com água
e sabão ou usar álcool
em gel, principalmente
antes de consumir algum
alimento;
• Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
• Cobrir o nariz e boca ao
espirrar ou tossir;
• Utilizar máscara;
• Evitar tocar mucosas de
olhos, nariz e boca;
• Não compartilhar
objetos de uso pessoal,
como talheres, pratos,
copos ou garrafas;
• Manter os ambientes
bem ventilados;
• Evitar contato próximo
a pessoas que apresentem sinais ou sintomas
de gripe;
• Evitar aglomerações e
ambientes fechados
(procurar manter os
ambientes ventilados);
• Adotar hábitos saudáveis, como alimentação
balanceada e ingestão de
líquidos;
• Em caso de gripe,
procure um médico ou a
unidade de saúde mais
próxima para diagnóstico e tratamento;

Covid-19 na região
No dia 17 de
janeiro, a Prefeitura de
Lagoa da Prata divulgou
427 casos conﬁrmados
de covid-19 somente
nesta data; sendo 1
internação hospitalar;
somando, desde o início
da pandemia 10. 301 c a s
o s . S e g u n d o a secretária de Saúde do município, Margarete Borges, a
vacina disponível na rede
de saúde não é destinada
ao H3N2, mas que a
imunização contra a
gripe é muito importante. “Era importante que
as pessoas tivessem se
vacinado no período.
Mas ela não protege
contra essa nova
variante, pois não está
em sua composição.
Então é para, na verdade,
se evitar de pegar outras
gripes e se confundir”,
explicou.
E m A r c o s, o boletim
Epidemiológico do dia 14
de janeiro a p o n t o u
1133 c a s o s monitorados nesta data, e s t a n d
o 8 p e s s o a s aguardando resultados, 4 internados em leito clínico e 4
em leitos de U T I . Em v i r
t u d e d o aumento pela
procura das unidades de
saúde, a Prefeitura de Ar
cos emitiu um comunicado no início do mês. “Em
A r c o s, n o m ê s de
dezembro corrente, foi
observado um aumento
considerável do número
depacientescom
sintomas gripais. Porém,
a grande maioria, ao

passar por avaliação m é
dicaetestagem
rápida para covid-19,
apresentou resultados
negativos. Segundo a
Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais,
no Estado a circulação do
vírus 'Inﬂuenza A' tem
sido veriﬁcada desde
ﬁnal do mês passado.
Após análise dos dados
de a t e n d i m e n t o n o
Ambulatório Covid-19, f
o i i d e n ti ﬁ c a d o um
aumento de 185% na
procura do serviço –
comparativo da 1ª e 3ª s e
m a n a d o m ê s d e
dezembro (SE 49 e SE 51).
E, nesta semana, foram
identiﬁcados 03 casos
positivos para 'Inﬂuenza
A' na cidade, todavia
ainda não foi identiﬁcado o subtipo. Amostras
de material de um dos
pacientes positivo para
Até o dia 17 de janeiro,
Santo Antônio do Monte
possuía 838 casos em
isolamento sendo
monitorados 837; e uma
internação. Tendo em
vista a alta procura para
atendimentos de
Síndrome Respiratória e
suspeita de covid-19, a
Prefeitura emitiu um c o
municadosobreate
n d i m e n t o s n a s
Unidades Básicas de
Saúde. Formiga, até no
dia 17 de janeiro possuía
990 casos monitorados,
7 internações em leitos
clínicos e 4 em UTI. “A
Secretaria de Saúde vem
a público informar que
os casos de Covid-19
estão aumentando em
nossa cidade, isso se
deve a falta das medidas
de prevenção da doença,
evite nas festas de ﬁm de
ano compartilhar copos,
talheres,cigarrosel
etrônicos,entre
outros. Se estiver com
sintomas gripais evite
contato com outras
pessoas e procure a
unidade de saúde. O uso
da máscara em ambientes fechados é imprescindível. Vale ressaltar,
que a pandemia não
acabou, e que depende
de cada um de nós para c
ontê-laemnossa
cidade, faça sua parte!”
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Metas para 2022: como evitar que um
objetivo para o próximo ano se transforme
em autocobrança e ansiedade?
De acordo com o psicólogo Rodrigo Mendonça, o planejamento de metas é saudável,
desde que sejam realistas e se encaixem em uma rotina adequada ao seu cumprimento;
no entanto, é necessário cuidado para não transformá-las em “missões impossíveis”.

João Alves
Traçar metas
para o ano novo já é um
elemento constitutivo da
personalidade social.
“Ano novo, vida nova”,
como é geralmente dito
nas celebrações do
período, representa o
desejo de mudança para
o ciclo seguinte e a
oportunidade certa para
realizar objetivos que,
por algum motivo,
ﬁcaram na “gaveta”
durante o ano que
passou.
Seja adquirir o
imóvel próprio, aprender
um outro idioma ou até
mesmo iniciar um novo
relacionamento amoroso, metas deﬁnem aquilo
que será prioritário para
os próximos meses e,
com o planejamento
ideal, podem ser o
“ponto de virada” na vida
de uma pessoa. No
entanto, é necessário
cuidado para que estes
mesmos objetivos não se
tornem “superexigências”, gerando
ansiedade e um sentimento de fracasso.
O Jornal Cidade
conversou com o
psicólogo Rodrigo
Tavares Mendonça, que
aﬁrma que a mudança
de ano, ainda que
simbólica, pode ser
produtiva para o
planejamento de metas
de mudança.
“A mudança de ano, a
construção de uma “vida
nova”, é apenas simbólica, mas precisamos de
símbolos para nos
orientar. Então, aproveitar o símbolo da mudança para planejar metas
de mudanças pode ser
produtivo. Contudo, antes
de planejar as metas, a
pessoa precisa descobrir
o que a impediu de
alcançar essas mesmas
metas no passado. Sem
isso, provavelmente o
fracasso a visitará

(Foto: banco de imagens do Canva/Divulgação).

novamente”, adverte.
Além disso, o
psicólogo esclareceu
outros pontos sobre o
tema que merecem
atenção, especialmente
agora, quando o ano de
2022 se inicia.
Conﬁra a entrevista na
íntegra.
Deﬁnir metas
para cumprir ao longo de
um ano que está começando é um hábito
saudável? Se sim, como
agir para não transformálas em cobranças
excessivas e um estresse
desnecessário?
Rodrigo Mendonça: As
pessoas são muito
diferentes umas das
outras, para umas a
deﬁnição de metas
direciona sua vida, para
outros, transforma-se em
uma cobrança excessiva
que produz muita
ansiedade. O desejo
precisa acompanhar o

Rodrigo Tavares Mendonça
é especialista em
Psicoterapia de Família
e Casal. (Foto: Arquivo
pessoal/reprodução)

cumprimento das metas,
ninguém consegue
suportar uma tarefa por
muito tempo se o desejo
não estiver presente.
Então, para muitas
pessoas, o desaﬁo maior
é encontrar o que está
bloqueando o aparecimento do desejo por
uma tarefa necessária.
Se a autossabotagem
está presente, faz-se
necessário investigar a
existência de um ganho
secundário em permanecer no fracasso.
Metas podem
ser um gatilho para a
ansiedade? Se sim, é
possível evitar a ansiedade sem comprometer o
resultado que a pessoa
estabeleceu para si
mesma?
Rodrigo Mendonça:
Com certeza as metas
podem ser um gatilho
para a ansiedade.
Contudo, elas causam
ansiedade apenas se
forem altas demais. A
ansiedade aparece
quando estamos com
medo, quando estamos
diante de uma ameaça e
pensamos que não
somos capazes de
enfrentá-la. A autoestima baixa tem um papel
essencial na produção
dessa ansiedade. Se a
pessoa acredita que não
é capaz de alcançar uma
meta que seja importante para ela, provavelmente a ansiedade aparecerá
com força. É preciso
construir uma boa
autoestima, acreditar

nas suas capacidades de
superar desaﬁos, para
evitar a ansiedade.
Como reconhecer que determinada
meta se transformou em
uma missão impossível?
Rodrigo Mendonça:
Missões impossíveis são
gatilhos certos para a
ansiedade. Se a meta
depende de uma outra
pessoa, como conquistar
o amor de um amor, com
certeza é uma missão
que causará ansiedade.
Por outro lado, depende
apenas de você, perceber
a presença ou ausência
do desejo é fundamental.
Sem ele, a meta certamente se transformará
em uma missão impossível. E desejo aqui deve
ser entendido como
desejo de superar os
desaﬁos, não apenas de
realizar as tarefas
planejadas.
Quando que
algumas metas, como
parar de fumar e emagrecer determinado número
de quilos, que muitas
pessoas recomeçam ano
após ano, deixam de ser
eﬁcientes e passam a ser
um indicativo de procrastinação?
Rodrigo Mendonça:
Muitos elementos
envolvem as metas de
parar de fumar e de
e m a g r e c e r .
Frequentemente a meta
de parar de fumar existe
para agradar o outro,
porque a família insiste.

Se é assim, diﬁcilmente a
pessoa terá um desejo
forte o suﬁciente para
permanecer tentando. Se
a meta realmente for da
pessoa, a ansiedade
causada pela ausência
tanto da nicotina quanto
do hábito de fumar pode
produzir um sentimento
de incapacidade.
Suportar a ansiedade
para possibilitar a
prevalência do sentimento de capacidade é um
desaﬁo que precisa ser
enfrentado. O emagrecimento altera a imagem
corporal e, portanto, a
identidade, podendo
causar medo por abrir
um mundo novo. Uma
vez, uma paciente obesa
que buscava o emagrecimento me disse, após
meses de psicoterapia:
“Se eu for magra e bonita,
que desculpa terei para
meus fracassos? Terei
obrigação de ser capaz,
de ser feliz!”. Portanto, o
próprio processo de
emagrecimento pode
produzir ansiedade. As
metas podem ser
importantes, mas devem
estar acompanhadas de
um autoconhecimento
para evitar a procrastinação e a autossabotagem.
Na sua visão,
quais tipos de metas são
válidas – as de curto ou
médio prazo, por
exemplo – e podem ser
implementadas sem
gerar uma “super
cobrança”?
Rodrigo Mendonça:
Todas os tipos de metas
podem ser válidas,
depende da pessoa que a
planeja, porque as
pessoas são diferentes
umas das outras, o que
funciona para um pode
não funcionar para outro.
Pessoas com diﬁculdade
para cumprir metas
longas podem planejar
metas curtas, por
exemplo: se exercitar
duas vezes por semana
por quatro semanas ou
não comer doce por seis

dias. Depois desse
tempo, ela pode se
permitir um curto
período sem metas ou
planejar uma nova meta,
e seguir assim por muito
tempo. Algumas pessoas
são motivadas pelo
impossível, gostam de
superar desaﬁos. Para
elas, planejar metas
difíceis é importante
para manter o desejo
aceso. O planejamento
de metas em conjunto
pode ser uma solução
para quem tem diﬁculdade em cumpri-las
sozinho e necessita de
uma motivação externa.
P e l a
s u a
experiência, metas
trazem mais malefícios
do que benefícios? Além
disso, para você, metas
seriam o resultado de
uma sociedade na qual a
produtividade é cada vez
mais cobrada?
Rodrigo Mendonça:
Vivemos em uma época
em que existe uma
cobrança constante por
produtividade, uma
vontade constante de
subir a escada econômica. Essa pressão com
certeza estimula o
planejamento de metas,
como se fôssemos robôs
programados para
alcançar objetivos. Não
somos assim. Por outro
lado, acredito que o
planejamento de metas
pode ser uma motivação
para o cumprimento de
uma tarefa. Contudo, a
meta precisa ser realista,
um passo de cada vez,
sem uma diﬁculdade
excessiva, e a rotina
muitas vezes precisa
estar adequada para o
seu cumprimento. Além
disso, precisamos
compreender que
fazemos parte de um
todo, que estamos
vulneráveis ao inesperado. Aceitar o inesperado
é essencial, assim como
estar sempre prontos
para ﬂexibilizar as metas
que planejamos.
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