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“Ser advogada é desenvolver-me como ser humano em 
todas as dimensões. Trabalhamos o tempo todo com pessoas 

cheias de emoções, sentimentos e sonhos”. Léia Russi
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 ESCRITÓRIO: 1ª Avenida, nº 214, Centro, Mineiros-GO

  agro-contabil@hotmail.com

É (64) 3661-1195 / 9.8448-2727 / 9.8448-2424 / 9.8448-2929

Com uma equipe extremamente motivada e competente, 
buscamos interpretar e atender as necessidades dos nossos 

clientes, além de transformar os registros contábeis em 
valiosas informações gerenciais, com a responsabilidade 

e credibilidade de 45 anos de experiência.
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ENTREVISTA LÉIA RUSSI

“Há 20 anos estamos aqui, cada um com suas 
peculiaridades, prontos para melhor atender nossos 
clientes, primando pela ética, respeito e amor ao próximo”.

DUAS DÉCADAS 
DE DESAFIOS E 
CONQUISTAS

 RUSSI & RUSSI ADVOCACIA 

 | FEVEREIRO-MARÇO/2020 |  11



“É com muita gratidão que comemora-
mos juntamente com nossos clientes esses 
20 anos de dedicação e trabalho. Sentimo-
nos honrados em poder contribuir para o 
bom funcionamento da justiça, valorizando 
cada cliente que chegou até nós na busca de 
seus direitos”. A afirmação é da advogada 
Léia Marques Franco Russi, Pós-graduada 
em Processo Civil pelo LFG e Professional & 
Self Coaching pelo IBC. 

Ao lado do esposo, Dr. Nelson Russi Fi-
lho (in memoriam), ela iniciou sua trajetória 
com muita ética, responsabilidade e hones-
tidade. “São duas décadas de transformação 
e aprendizado. Ao longo desses anos o escri-
tório manteve-se conectado às transforma-
ções do mundo, tecnologia e dos paradigmas 
que regem pessoas, empresas, nações e con-
sequentemente, Lei”, disse.

Léia é proprietária do escritório Russi & 
Russi Advocacia e recebeu a reportagem da 
Olhaki para uma entrevista descontraída e 
marcada pela emoção, onde fala de sua vida, 
empresa e projetos para o futuro.

Eis a entrevista...

Quem é mesmo Léia Russi?
Dra. Léia Russi – Sou filha de Graça 

Marques (pedagoga) e Hilton Célio (marce-
neiro). Mãe de Liz Eduarda Russi .

Nasci em Mineiros – GO, no dia 10 de 
setembro de 1976. Estudei direito em Jataí 
(Cesut), pós graduei em Direito Processual 
Civil pelo LFG e estou me formando em Co-
aching pelo IBC.

Sou otimista, confiante, proativa e di-
nâmica, tenho muitos objetivos e me com-
prometo para alcançá-los. As tentativas e 
erros é o melhor professor ao longo da vida, 
baseio minhas decisões em minhas expe-
riências anteriores e sempre buscando sa-
bedoria e conhecimento. Sou muito social, 
gosto de fazer networking e acredito que 
conversar com outras pessoas e criar no-
vas redes são importantes ferramentas de 
aprendizagem.

Na minha carreira trabalho duro e de-
fino metas, muitas vezes baseadas em pro-
gredir ou me tornar uma pessoa mais huma-
na em minha organização.

Desejo coisas maiores e melhores em 
todas as áreas da minha vida. Não sou limi-
tada, ao contrário me ajusto ou contorno as 
regras. Sou apegada aos meus princípios, 
entendo a necessidade de haver regras e 
normas, mas vejo-as como guia ou sugestões 
de comportamento e não como imposição.
Tenho senso de urgência (busco resultados 
rápidos) e uma forma de agir impulsionado-
ra e motivadora. Adapto-me facilmente a 
situações desafiadoras.

Sou exigente, e consequentemente 
exijo da minha equipe eficiência e eficácia, 
motivando-a para isso.

O que é ser advogada para você?
Dra. Léia Russi – Ser advogada é de-

senvolver-me como ser humano em todas as 
dimensões; trabalhamos o tempo todo com 
pessoas, cheias de emoções, sentimentos e 
sonhos. Ser advogada é honrar e respeitar a 
história de cada um, respeitar o direito de ter-
ceiros, a aplicação ou reposição do seu direito 
por ser maior em virtude moral ou material.

Na sua visão, existe alguma premissa 

básica para o relacionamento advogado/
cliente?

Dra. Léia Russi –A premissa básica para 
o relacionamento advogado/cliente com cer-
teza é a confiança e ética, pois sem elas não 
tem como estabelecer relação duradoura.

Em que área o escritório Russi & Russi 
Advocacia atua?

Dra. Léia Russi –Atuamos em diversas 
áreas, entre elas civil, empresarial, trabalhis-
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Ser advogada é honrar e 
respeitar a história de cada um, 
respeitar o direito de terceiros, 
a aplicação ou reposição do 
seu direito por ser maior em 

virtude moral ou material 



ta, criminal e previdenciária. Contamos com 
assessoria para empresas, no sentido de de-
senvolver algo positivo e preventivo. 

Sua empresa chegou aos 20 anos, o 
que rendeu um selo de comemoração. Fa-
le-nos sobre esse feito.

Dra. Léia Russi – São 20 anos de muito 
trabalho, dedicação e aprendizado. Sinto que 
“Até aqui nos ajudou o Senhor”. E Deus na 
sua infinita sabedoria e bondade tem nos for-
talecido e nos capacitado para exercer esse 
ofício com êxito. Então, é com muita gratidão 
que comemoramos juntamente com nossos 
clientes esses 20 anos de dedicação e traba-
lho. Sentimo-nos honrados em poder contri-
buir para o bom funcionamento da justiça, 
valorizando cada cliente que chegou até nós 
na busca de seus direitos.

Qual é a missão da sua empresa?
Dra. Léia Russi –Temos como missão 

promover serviços jurídicos de qualidade, a 
fim de auxiliar os clientes a alcançar seus ob-
jetivos de forma eficaz e inovadora, através 
de advogados e colaboradores qualificados.

O escritório conta com uma equipe 
bastante dinâmica e competente. Poderia 
nos falar sobre ela?

Dra. Léia Russi –Nossa equipe tem alma: 
logo na entrada os clientes são recepcionados 
pela Graça Marques que tem como missão de 
vida ser luz na vida das pessoas, com foco no 
positivo. Ela é com certeza um dos grandes 
pilares da nossa empresa. É pedagoga aposen-
tada e está na Russi & Russi para nos servir 
com alegria e dinamismo, recebendo as pes-
soas com muita energia, para que todos que 
nos visitam se sintam amados e respeitados.

Temos a estagiária Liz Eduarda Russi 
que cursa o 4° período de Direito na Unifi-
mes, e que tem em sua essência muito do pai 
Nelson Russi Filho (in memoriam) que, aliás, 
é a nossa inspiração para prosseguir sendo 
cada vez melhores. Apesar de estar aqui para 

aprender, tem muito a nos ensinar, principal-
mente com a sua habilidade em tecnologia, 
diligência e perspicácia.

Dr. Frederico Pagliarine é pós-graduado 
em Direito Civil e Processo Civil, especializa-
do em execuções e recursos. É um advogado 
centrado, audacioso e competente.

Dr. Maxuel do Vale é o mais novo ad-
vogado da Russi & Russi, apesar de estar tra-
balhando conosco há mais de 10 anos, con-
sequentemente tem bastante experiência 
advocatícia, tem como paixão a área criminal, 
legado que carrega de seu maior professor 
Nelson Russi Filho (in memoriam). É um ad-
vogado muito humano, prestativo e compe-
tente.

Desta forma estamos aqui,cada um com 
suas peculiaridades, prontos para melhor 
atender nossos clientes, primando pela ética, 
respeito e amor ao próximo.

Durante esses 20 anos de história 
houve algum momento crítico em que foi 
preciso superar barreiras?

Dra. Léia Russi –Com certeza durante 

esses anos teve alguns momentos críticos, em 
que foi preciso superar. O início da carreira 
advocatícia é muito difícil, enfrentamos di-
versas barreiras, uma delas é a morosidade 
da justiça que nos impede de sermos mais 
ágeis e consequentemente trava todo o siste-
ma jurídico e financeiro. Sempre aconselho 
os nossos estagiários que é preciso ser persis-
tentes no início, tendo em vista que a carreira 
é bastante desafiadora e no que tange à par-
te financeira ela é paulatina, tendo em vista 
que leva tempo para formar uma carteira de 
clientes e ganhar a confiança da sociedade, 
por isso é de extrema importância seguir a 
trajetória com muita ética, responsabilidade 
e honestidade, pois ao longo dos anos o re-
sultado virá e eles vão ver que valeu a pena.

Em 2016 perdemos nosso mestre Nelson 
Russi Filho, que além de advogado era tam-
bém professor de matemática. Uma imensa 
perda para nossa família, bem como para toda 
a advocacia mineirense, por sua contribuição 
efetiva. Russi, como era carinhosamente cha-
mado, nos deixou um legado, de uma vida 
significativa, engajada e prazerosa. “Russi era 

Sou apegada 
aos meus princípios, 

entendo a necessidade 
de haver regras 
e normas, mas 

vejo-as como guia 
ou sugestões de 

comportamento e não 
como imposição 

LÉIA RUSSI

12 | FEVEREIRO-MARÇO/2020 |  | FEVEREIRO-MARÇO/2020 |  13

Em 2016 perdemos nosso mestre Nelson Russi Filho, que além de 
advogado era também professor de matemática. Uma imensa perda 
para nossa família, bem como para toda advocacia mineirense 
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uma pessoa muito feliz, amoroso, cuidadoso e 
intenso. Amava a advocacia e doava seu tem-
po e conhecimento aos necessitados através 
da advocacia dativa, e foi carinhosamente 
reconhecido através do recebimento do tí-
tulo de cidadão mineirense através do vere-
ador (Marcelo do Valle), dia em que esteve 
extremamente feliz pelo reconhecimento da 
sociedade mineirense. Russi era filho de Ja-
taí, mas adotou Mineiros como sua cidade de 
coração. 

Você tem uma história de vida emo-
cionante e de superação, na qual ficou vi-
úva muito jovem. Poderia falar sobre essa 
passagem da sua vida?

Dra. Léia Russi – Conviver com a ausên-
cia de pessoas que amamos não é nada fácil. 
Foi necessário ressignificar esse momento e 
isso consegui através da fé em Cristo Jesus, 
do conhecimento da palavra de Deus, onde 
aprendemos sobre a soberania de Deus, e re-
conhecendo isso temos paz em nosso coração, 
pois “Acaso Deus é injusto? De maneira ne-
nhuma (Romanos 9:14). A vontade de Deus é 
soberana, sendo assim acredito que devemos 
prosseguir firmes, acreditando que o mesmo 
Deus que permite provas é o mesmo Deus 
que nos capacita a seguir em frente. Acredito 
que as provas que Deus eventualmente aplica 
em nossas vidas têm um propósito.

O Senhor tem grandes coisas para as 
nossas vidas e precisamos identificar as li-
ções das provas que Ele permite que passe-
mos. “E não somente isto, mas também nos 
gloriamos nas tribulações, sabendo que a 
tribulação produz a paciência, e a paciência 
a experiência, e a experiência a esperança. 
E a esperança não traz confusão, porquanto 
o amor de Deus está derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado” Romanos 5: 1 a 5.

Quem vem ao escritório Russi & Russi 
Advocacia se depara com um memorial do 
Dr. Nelson Russi Filho. O que a motivou a 
fazer tão bela homenagem?

Dra. Léia Russi –Logo na recepção do 
nosso escritório nos deparamos com um me-
morial em homenagem ao Dr. Nelson Russi 

Filho (in memoriam). Esta homenagem sur-
giu da ideia de seu irmão que mora em Belo 
Horizonte, também advogado Dr. Fabrizzio 
Roger, quando me pediu se poderia ficar com 
o capacete que o irmão usava no momento do 
acidente. E então ele resolveu emoldurá-lo 
em uma cápsula de vidro com alguns dizeres 
que representavam a passagem de vida do ir-
mão aqui na terra.

Depois de pronto ele decidiu que esse 
memorial ficando aqui em Mineiros, permiti-
ria que amigos e familiares pudessem sempre 
ver e lembrar-se do Russi como um grande 
advogado, professor, filho, pai, irmão, esposo, 
amigo e piloto que foi, lembrar-se da alegria 
que ele tinha em andar em sua moto (Haya-
busa 1.300 CC). Assim em uma das várias 
noites em claro eu senti no coração de fazer 
esse espaço em nosso escritório, onde tivesse 
fotos dos melhores momentos do Russi por 
aqui e assim foi feito. Dentre as fotos, destaco 
a viagem de 20 dias que ele fez pela Argenti-
na de moto, o voo de parapente sobre a pedra 
da Gávea no Rio de Janeiro, as idas de moto a 
Brasília no STJ (Superior Tribunal de Justiça) 
e o recebimento do título de cidadão minei-
rense. É um local onde clientes e amigos têm 
um momento nostálgico, de reflexão, saudade 

e silêncio...

Quais são os projetos a serem destaca-
dos com a comemoração desses 20 anos de 
história da Russi & Russi Advocacia?

Dra. Léia Russi – Queremos conectar 
inovação e inteligência jurídica, apostamos 
na segmentação para prestar um serviço de 
excelência aos clientes, com foco especial no 
atendimento a empresas do setor privado.

São duas décadas de transformação e 
aprendizado. Ao longo dos nossos 20 anos de 
atuação, o escritório manteve-se conectado 
às transformações do mundo, tecnologia e 
dos paradigmas que regem pessoas, empresas, 
nações e consequentemente, Lei.

Investimos no desenvolvimento de nos-
sos profissionais, valorizando e aplicando 
novas tecnologias que chegam ao mercado 
que se tornaram importantes aliados a inte-
ligência jurídica e importante diferencial do 
escritório no mercado.

Quais são as maiores dificuldades en-
frentadas pelos advogados de Mineiros?

Dra. Léia Russi – Nós Advogados de Mi-
neiros, sofremos com a morosidade da Justiça, 
tendo em vista os inúmeros processos, que 
tende a aumentar cada dia mais, devido ao 
crescimento da população e a falta de juízes e 
servidores para dar andamento em tempo jus-
to aos processos ali protocolados. Bem dizia 
Rui Barbosa: “A justiça atrasada, não é justiça; 
se não injustiça qualificada e manifesta”. Hoje 
contamos com 4 (quatro) juízes, mas é nítida a 
necessidade de mais juízes em algumas varas.

Além disso, temos a desvalorização dos 
honorários advocatícios, que impedem o ad-
vogado (a) de exercer sua profissão em tem-
po integral, tendo muitas vezes que procurar 
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a empresas do setor privado 



14 | FEVEREIRO-MARÇO/2020 |  | FEVEREIRO-MARÇO/2020 |  15

outras fontes de renda, pois viver somente da 
advocacia é difícil. E isso acontece porque al-
guns profissionais não respeitam e nem segue 
a tabela da OAB, fazendo concorrência desle-
al com os colegas e com ele mesmo.

É necessário ter consciência e ética na 
hora de precificar o trabalho do profissional 
e fazer campanhas nas faculdades de direito 
que temos em nossa cidade para que os es-
tudantes já se formem com essa consciência, 
sobre a importância da aplicação da tabela 
da OAB, consequentemente a valorização do 
trabalho do advogado.

Qual foi a grande lição que você tirou 
do exercício do direito?

Dra. Léia Russi – São várias as lições 
que tiramos do exercício do direito ao lon-
go do tempo, uma delas é que nós somos o 
resultado de nossas escolhas e ações. E tem 
algumas palavras que representam as minhas 
escolhas. São elas: Ressignificar, Resiliência, 
afastar julgamentos e doar. Eu escolho doar 
para me manter conectado e ajudar ao pró-
ximo. Toda e qualquer etapa em nossa vida 
deve ser comemorada e/ou ressignificada, 
pois ganhamos uma evidente oportunidade 
de eliminarmos tudo que já não traz felicida-
de para nossas vidas e, assim, obtemos mais 
espaço para viver novas alegrias. 
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EXEMPLO NA 
ADVOCACIA

Em uma ligeira viagem ao passado 
me recordo do primeiro dia no Russi & 
Russi quando o saudoso Dr. Nelson Rus-
si Filho me recebeu como estagiário. Dai 
em diante foram anos de aprendizado, 
conhecimento e muitas histórias, com 
aquele que defino como meu exemplo 
na advocacia, até ocorrer o fatídico aci-
dente que veio a óbito o Russi, que para 
mim era um chefe, um pai, um irmão, um 
ídolo, após o fato não podendo deixar “a 
peteca cair” assume a direção do Russi & 
Russi a Dra. Léia Marques Franco Russi 
que elevou o escritório para novas tec-
nologias, ferramentas se adequando aos 
novos tempos que a advocacia pede e ne-
cessita. Atuando nas áreas cível, criminal 
e trabalhista.

(Dr. Maxuel do Vale)

TRABALHO 
EM EQUIPE

Entrei na Russi & Russi Advocacia 
em novembro de 2016, logo quando re-
tornei para a cidade de Mineiros-GO 
após 11 anos morando em Goiânia-GO, 
aonde fui recebido de braços abertos 
por toda a equipe, e desde então en-
frentamos juntos grandes desafios. Foi 
aqui que realmente entendi o signifi-
cado de trabalho em equipe, através de 
reuniões e troca de informações para 
decidirmos estratégias para apresen-
tar o melhor caminho para cada um de 
nossos clientes.

Na Russi & Russi Advocacia atuo na 
área Cível, tanto judicial quanto extraju-
dicial, tendo como especialidade a área 
de Execução e na parte de recursos.

(Dr. Frederico Pagliarine) 

São várias as lições que 
tiramos do exercício do direito 
ao longo do tempo, uma delas 
é que nós somos o resultado de 
nossas escolhas e ações 

DR. FREDERICO CÉSAR SOUZA PAGLIARINI
OAB-GO 43.014

MAXUEL REZENDE VALE
OAB-GO 57.235

LÉIA MARQUES FRANCO RUSSI
OAB-GO 36.716

LÉIA RUSSI
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  MINEIROS  

PREFEITO AGENOR REZENDE 
INAUGURA NOVO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE MINEIROS
Unidade passou por reforma total com ampliação de salas, construção de 
laboratórios, de moderno centro cirúrgico e UTI. “Estamos a transformar Mineiros 
em cidade saúde”, afirmou o prefeito Agenor Rezende durante inauguração

Um sonho realizado. Esse foi o sen-
timento da equipe do prefeito 
Agenor Rezende e de centenas de 
moradores que estiveram presen-

tes, no último 10/02, durante solenidade de 
entrega da reforma e ampliação do Hospital 
Municipal Dr. Evaristo Vilela Machado.

O hospital passou por reforma total em 
sua estrutura, com ampliação de salas, cons-
trução de laboratórios, de um moderno cen-
tro cirúrgico e UTI. “Estamos a transformar 
Mineiros em cidade saúde”, destaca o prefei-
to. Com a entrega da obra ele cumpre mais 
uma meta da gestão no que diz respeito ao 
cuidado e zelo para com a saúde do cidadão 
mineirense.

O novo Hospital Municipal, localizado 

no setor Boa Vista, recebeu, ainda, pintu-
ra, novas salas, central de gás, instalação de 
equipamentos, reparos nas redes elétrica e 
hidrossanitária, cobertura, revestimento de 
paredes, de pisos danificados, substituição de 
portas e faixas de orientação revitalizadas.

“O novo Hospital Municipal representa 
muito, não só para a gestão do prefeito Age-
nor Rezende, mas para todos nós que ama-
mos essa cidade”, disse o secretário de Go-
verno e Comunicação, Aleomar Rezende.

“O corpo clínico que vai atuar nesse 
hospital é de altíssima competência para le-
var saúde de qualidade com o respeito que 
essa gestão sempre teve por cada um dos ci-
dadãos de Mineiros”, destaca o secretário.

O novo hospital vai oferecer a implan-

tação do internato do curso de medicina do 
Centro Universitário de Mineiros (Unifi-
mes), informa a secretária municipal de Saú-
de, Rosangela Rezende. Os acadêmicos terão 
todo o suporte necessário com o acompanha-
mento de médicos capacitados.

Neste primeiro momento a unidade ofe-
recerá ambulatório de pediatria e obstetrícia, 
internação, exames de ultrassonografia, raios 
X, mamografia, entre outros.

A solenidade de inauguração contou 
com as presenças de autoridades, convida-
dos, médicos, prefeitos, secretários, servido-
res públicos e da população em geral.

Textos: Liah Resende – SECOM/
Prefeitura de Mineiros

FOTOS: ODONEL PEREIRA
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SAIBA MAIS SOBRE O NOVO 
HOSPITAL MUNICIPAL...

O Hospitalar Municipal Dr. Evaris-
to Vilela Machado é uma unidade recém 
reformada e reformulada que possui um 
Centro de Parto para o atendimento à 
mãe e ao recém-nascido.

Tem capacidade para atender uma 
média mínima de 840 partos anuais e 
de 70 partos mensais. Garantindo assis-
tência ao parto de baixo risco e cuidados 
com recém-nascido da admissão à alta. 

Conta com uma equipe qualifica-
da de obstetras, pediatras, anestesistas, 
enfermeiros obstétricos e equipe mul-
tidisciplinar que propiciarão um grande 
avanço na qualidade da assistência à saú-
de em Mineiros.

Tem ainda a aptidão/função de ga-
rantir a continuidade do cuidado nos 
diferentes níveis de complexidade, com 
estabelecimento de referência hospitalar 
externa (UTI neo natal, infantil e adulta), 
incluindo acesso diagnóstico e terapêuti-
co em possíveis intercorrências obstétri-
cas e neonatais.

O HMM conta ainda com um am-
bulatório de especialidades médicas em 
diversas áreas.

Ainda em relação à maternidade 
e pediatria, ofertará orientações para o 
planejamento familiar e saúde sexual e 
reprodutiva após o parto, acompanha-
mento pediátrico do bebê até os 6 meses, 
com promoção da continuidade deste 
cuidado na atenção básica.

É uma unidade de integração ensino 
saúde especialmente para o curso de me-
dicina da Unifimes.

O HMM já tem ampliação de lei-
tos planejada e UTI com estrutura física 
concluída, faltando instalação de equipa-
mentos e habilitação.

Integra a rede de saúde de Minei-
ros, como um hospital geral apto às in-
ternações clínicas e cirúrgicas e exames 
de apoio diagnóstico (laboratoriais, RX, 
mamografia, ultra-sonografia, eletrocar-
diograma...)

O HMM é um hospital “fechado”, 
ou seja, as portas de entrada continuam 
na UBS e UPA que referenciam para o 
HMM. 

NOVO HOSPITAL, NOVOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS
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  MINEIROS  

UNIFIMES INAUGURA NOVO 
BLOCO COM 56 SALAS
Nova estrutura vai abrigar mais de 3 mil alunos. Prefeito diz que 
faculdade cresceu a partir da implantação do curso de medicina, 
em 2017, “resultado de muito trabalho”

O prefeito Agenor Rezende partici-
pou da solenidade de inauguração 
do Bloco H do Centro Universi-
tário de Mineiros (Unifimes), dia 

10/02. O espaço leva o nome do ex-prefeito e 
ex-deputado estadual Roldão Ernesto de Re-
zende. A estrutura vai abrigar mais de 3 mil 
alunos. É composto por 56 salas onde serão 
realizadas atividades acadêmicas nos turnos 
matutino, vespertino e noturno.

O prefeito Agenor Rezende parabeniza a 
reitora, Ita de Fátima Dias Silva, e o Conselho 
Superior da Fundação Integrada Municipal de 
Ensino Superior (Fimes), ao lembrar o quanto 
a faculdade cresceu a partir da implantação 
do curso de medicina, em 2017.

Ao cumprimentar o corpo diretivo da 
faculdade, Agenor Rezende citou o momen-
to difícil que o país enfrenta, ao observar 
que a entrega do novo bloco, com 56 salas, 
demostra que a educação em Mineiros ven-
ce desafios.

“O investimento é fruto de uma ideia 
construída a partir de muito trabalho”, disse o 
prefeito. A implantação do curso de medicina 

Ao participar da inauguração de bloco da Unifimes, com 56 salas, prefeito Agenor 
Rezende e reitora Ita de Fátima destacaram conquistas
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alavancou a arrecadação da faculdade. “Estou 
muito feliz em colaborar com esse cresci-
mento, na medida em que a Unifimes leva o 
nome da nossa Mineiros para outros municí-

pios”, destaca. Ele observa que as obras im-
plantadas pela gestão municipal igualmente 
projetam a cidade.

“Hoje Mineiros se torna referência como 
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cidade universitária graças à iniciativa do pre-
feito Agenor Rezende, que realizou todos os 
esforços necessários para a implantação do 
curso de medicina”, diz o secretário de Gover-
no e Comunicação, Aleomar Rezende. “Muito 
já foi feito em prol da população, e muito ain-
da será realizado até o fim de 2020”, ressalta.

Além de abrigar as salas de aulas, o novo 
prédio vai atender demandas específicas da 
faculdade com moderna infraestrutura.

“Grande parte do sucesso desta institui-
ção foi possível a partir da ousadia do prefeito 
Agenor Rezende, quando me chamou em seu 
gabinete para apresentar o projeto de criação 
do curso de medicina aqui na Unifimes”, diz 
a reitora Ita de Fátima. “O impacto foi grande, 
mas hoje colhemos os frutos e eu agradeço a ele 
por todo apoio que presta à instituição”, conclui.

Texto: Liah Resende – Secom/
Prefeitura de Mineiros

ESCOLA REVERENDO EUDÓXIO FOI REFORMADA
A Prefeitura de Mineiros entregou no 

último dia 04/3 a reforma completa da Es-
cola Municipal Reverendo Eudóxio, locali-
zada no setor Aeroporto. A unidade recebeu 
quatro novas salas e passa a abrigar mais 180 
alunos. 

A reestruturação da Escola Municipal 
Reverendo Eudóxio é mais uma obra de des-
taque do prefeito Agenor Rezende. A unida-
de acolhe, atualmente, 315 crianças do en-
sino fundamental distribuídas nos períodos 
matutino e vespertino.

A escola ganhou uma fachada moderna 
e entrada invertida, antes pela rua 21 e agora 

pela rua 23 esquina com a 18-A. Salas e ba-
nheiros foram ampliados.

Segundo o secretário de Educação do 
Município, Carlos Roberto Oliveira Amo-
rim, as intervenções contemplam, ainda, 
muro de alvenaria, reforma total da cozinha, 
conjunto de sanitários, parquinho e jardina-
gem, que também passaram por ampliação.  
E mais: novas salas para secretaria e coor-
denação.

O secretário de Governo e Comunica-
ção, Aleomar Rezende, afirma que o prefei-
to Agenor Rezende cumpre o compromisso 
firmado com a educação de qualidade em 

Mineiros, além de suprir a demanda por va-
gas para alunos do ensino fundamental do 
setor Aeroporto e região.

“Garantimos a ampliação do número de 
vagas e a reestruturação vai oferecer melho-
res condições para alunos, professores e co-
laboradores”, afirma Aleomar. “Tenho certe-
za de que teremos grandes avanços no que se 
refere ao desempenho escolar das crianças”, 
destaca. “Toda a população está convidada a 
conhecer o novo espaço”, conclui. 

Texto: Liah Rezende-Secom/
Prefeitura de Mineiros

MENSAGEM DA REITORA ITA AOS ALUNOS DA UNIFIMES
Queridos alunos. Este pequeno pre-

âmbulo tem o objetivo de nos levar a uma 
reflexão.

Quanto vale uma ideia?
Nos idos de 1985 alguns visionários lan-

çaram a ideia maluca para aquela década, de 
abrir um curso superior aqui em Mineiros.

Essa ideia foi materializada por uma lei 
assinada por um prefeito que tinha apenas o 
quarto ano primário. (Quem quiser conhe-
cer melhor essa história leia o meu livro).

No decorrer destes 35 anos de existên-
cia desta semente lançada em terra fértil, 
que cresceu e se tornou uma árvore frondo-
sa, já foram colhidos mais de 4.000 frutos.

Hoje, ela abarca mais de 4.000 pessoas, 
entre alunos nos diversos cursos e projetos 
de extensão e funcionários. Se levarmos 
em conta que cada família é composta por 
no mínimo 3 pessoas, teremos então 12.000 
pessoas recebendo um pouco da seiva desta 

frondosa árvore.
As raízes desta árvore não levam seiva 

apenas aos mineirenses, e olha que ela foi 
plantada com esse objetivo: acolher os filhos 
de Mineiros que por um motivo ou outro 
não podiam sair para estudar nos grandes 
centros.

Hoje ela abriga alunos dos mais diver-
sos municípios goianos e de muitos estados 
brasileiros. Já tem até uma raiz se consoli-
dando em Trindade-GO, com mais ou me-
nos 200 alunos e muitos funcionários.

Caríssimos alunos, faço esta reflexão 
para lembrá-los que vocês também são fru-
tos desta grande árvore. Para dizer que estão 
vinculados a uma história de uma boa ideia 
que nasceu com o objetivo de semear co-
nhecimento, de fazer o bem, de acolher os 
excluídos, de respeitar o ser humano, a natu-
reza, o meio em que vive.

Que vocês sejam bons frutos, honrem a 

tradição desta árvore do bem e não tenham 
medo de seguir em frente, de abrir cami-
nhos. Alcem vôos, mas nunca se esqueçam 
daqueles que contribuíram com vocês de um 
modo ou de outro. Sejam éticos. O mundo 
precisa de pessoas éticas.

Quando sentirem a necessidade de re-
abastecer as energias, retornem à sombra 
desta árvore. Seus professores, os funcioná-
rios e a equipe diretiva estarão sempre lá de 
braços abertos para acolhe-los e suprir suas 
carências.

Esta pessoa que vos dirige esta men-
sagem dedicou 18 anos de sua vida a esta 
instituição e agora também pretende alçar 
novos vôos. No final de janeiro de 2021 es-
tarei passando o bastão para novo comando, 
na certeza de que cumpri com o meu dever.

(Ita de Fátima Dias Silva – 
Reitora da Unifimes)
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  MINEIROS  

NOVO TERMINAL 
RODOVIÁRIO GANHA FORMA

Mesmo em período de chuvas, a 
construção do novo terminal ro-
doviário de Mineiros segue em 
ritmo avançado. As empresas de 

ônibus que têm destino a partir do município 
passarão a utilizar os novos guichês. A popu-
lação terá mais comodidade no embarque e 
desembarque.

Uma equipe com mais de 30 profissio-
nais trabalha incansavelmente para que a po-
pulação tenha, em breve, um local apropriado, 
aconchegante e moderno ao chegar ou sair do 
município.

O projeto do novo terminal conta com 
sala de espera, infraestrutura adequada para 
abrigar comerciantes e passageiros. Será uma 
edificação moderna e inovadora, um espaço 
confortável e seguro. O prefeito Agenor Re-
zende, desta forma, cumpre mais um compro-
misso com a população. 

O novo terminal rodoviário terá altura 
suficiente para que ônibus maiores possam 
estacionar na área destinada para o embarque 
e desembarque de passageiros sem nenhum 
problema. A planta prevê as demandas das 
empresas de ônibus que possuem veículos de 
dois andares, conhecidos como double-decker.

De acordo com projeto, o novo termi-
nal terá, aproximadamente, 3 mil metros 
quadrados de construção. Será composto por 
um hall de entrada, espaço comercial para 10 
salas, 14 guichês, uma sala para o setor ad-
ministrativo, guarda-volumes, praça de ali-
mentação com cinco salas para lanchonetes 
e uma para sorveteria.

A concepção da obra está dentro dos pa-
drões mais avançados do país e todos os deta-
lhes foram definidos para atender de maneira 
satisfatória aos usuários e comerciantes que 
atuarão no local. “Com certeza, o empreen-
dimento também será referência para outros 
municípios”, ressalta o secretário de Governo 
e Comunicação, Aleomar Rezende.

Obras avançam, mesmo em período de chuvas, com o trabalho 
de 30 profissionais. Prefeito Agenor Rezende projetou edificação 
moderna e inovadora, um espaço confortável e seguro

A população de Mineiros está prestes 
a receber a nova Praça Deputado José Al-
ves de Assis, ampla e moderna. A Prefeitura 
Municipal constrói a área de lazer para pre-
sentear a todos. As obras seguem em ritmo 
acelerado. A fase intermediária está quase 
concluída, incluindo setor de alimentação e 
sanitários.

Com estrutura acolhedora e moderna, 
para garantir o bem-estar da população, o 
local servirá para o encontro das famílias. 
Contará com bancos, iluminação, estaciona-
mento organizado, rampas de acessibilida-
de, serviço de paisagismo, espaço recreativo 
e de convivência, acessibilidade pública e 
área destinada ao comércio.

O secretário de Governo e Comunica-

ção, Aleomar Rezende, desta-
ca a determinação do prefeito 
Agenor Rezende no sentido 
de cumprir compromissos as-
sumidos. Ele enfatiza que só 
é possível fazer obras graças 
ao planejamento da adminis-
tração. “Mesmo com a crise 
econômica, a Prefeitura de 
Mineiros trabalha de forma 
equilibrada, executa obras que 
beneficiam o município e a po-
pulação”, pontua. 

Texto: Liah Rezende-Secom/
Prefeitura de Mineiros

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DEP. JOSÉ ALVES

Praça contará com estrutura acolhedora e moderna, 
com bancos, iluminação, estacionamento organizado, 
rampas de acessibilidade, serviço de paisagismo, es-
paço recreativo e de convivência, acessibilidade pública 
e área destinada ao comércio

FOTOS: ODONEL PEREIRA

Construção do novo terminal rodoviário em ritmo acelerado
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  ELEIÇÃO MUNICIPAL  

OITO SECRETÁRIOS 
DA PREFEITURA VÃO 
DISPUTAR ELEIÇÕES 
EM MINEIROS

Oito dos 18 secretários da admi-
nistração do prefeito Agenor Re-
zende devem se desincompatibi-
lizar em abril para a disputa das 

eleições municipais deste ano. A lista é en-
cabeçada por Aleomar Rezende (Governo e 
Comunicação), pré-candidato à Prefeitura de 
Mineiros pelo MDB e ampla aliança de par-
tidos. Os demais vão buscar um mandato na 
Câmara de Vereadores. 

Aleomar é sobrinho do prefeito Agenor 
Rezende, tem o seu integral apoio, e já defi-
niu o vice: o presidente da Câmara dos Ve-
readores, Dr. Sílvio Azarias, atualmente no 
PSDB. Os dois vão à disputa tendo como eixo 
básico a sequência da gestão municipal, que 
detém um alto índice de aprovação popular, 
bem como o aprofundamento e ampliação 
das conquistas. 

Para a Câmara Municipal são pré-
-candidatos os secretários Jailson Martins 

Machado (Obras Urbanas e Estradas e Ro-
dagens), Priscila de Carvalho Bueno (Agro-
pecuária, Indústria, Comércio e Serviços), 
João Carlos Grandeaux (Mineiros Prev), 
Gervanir Rodrigues de Rezende (Instituto 
de Assistência dos Servidores do Municí-
pio de Mineiros -Ipremin-Saúde), Welling-
ton de Andrade (Tomé) (Desporto, Lazer 
e Juventude,Cultura e Turismo), Sérgio 
Brandão (Meio Ambiente), Antônio Vieira 
de Carvalho (Nico) (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto - SAAE).

“O prefeito Agenor Rezende trouxe para 
o serviço público quadros de grande qualida-
de que agora se habilitam ao Legislativo tendo 
como aval a excelência dos serviços prestados 
à população de Mineiros”, diz Aleomar. “To-
dos pautam sua conduta com muita dignida-
de e, com certeza, representarão a sociedade 
com o máximo de dedicação e de empenho no 
sentido de ampliar conquistas”, conclui.

Lista é encabeçada por Aleomar Rezende (Governo e Comunicação), pré-candidato à 
Prefeitura de Mineiros com ampla aliança de partidos. Os demais vão buscar um mandato 
na Câmara de Vereadores

FOTOS: VR DIGITAL

PRAZO PARA 
ELEITOR 

REGULARIZAR 
TÍTULO TERMINA 

EM MAIO

Os cidadãos que tiveram o título 
de eleitor cancelado têm até o dia 6 de 
maio para regularizar a situação. Após 
o prazo, quem não estiver em dia com 
o documento não poderá votar nas 
eleições municipais de outubro, quan-
do serão eleitos prefeitos, vice-prefei-
tos e vereadores nos 5.568 municípios 
do país.

No ano passado, 2,4 milhões de tí-
tulos foram cancelados porque os elei-
tores deixaram de votar e justificar au-
sência por três eleições seguidas. Para 
a Justiça Eleitoral, cada turno equivale 
a uma eleição.

Para regularizar o título, o cidadão 
deve comparecer ao cartório eleitoral 
próximo a sua residência, preencher o 
Requerimento de Alistamento Eleito-
ral (RAE) e apresentar um documento 
oficial com foto. Além disso, será co-
brada uma multa de R$ 3,51 por turno 
que o eleitor deixou de comparecer. O 
prazo para fazer a solicitação termina 
no dia 6 de maio, último dia para emis-
são do título e alteração de domicílio 
eleitoral antes das eleições.

Além de ficar impedido de votar, 
o cidadão que teve o título cancelado 
fica impedido de tirar passaporte, to-
mar posse em cargos públicos, fazer 
matrícula em universidades públicas, 
entre outras restrições.A situação de cada eleitor pode 
ser verificada no site do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). O primeiro turno 
será realizado no dia 4 de outubro. Se 
necessário, o segundo turno será no dia 
25 do mesmo mês. Cerca de 146 milhões 
de eleitores estarão aptos a votar.  

Texto: André Richter - Agência Brasil 

 Quem não estiver em dia 
com documento não poderá 

votar nas eleições 
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Especial Mês da

MULHER
É possível

gastar sem
culpa?

Confi ra as dicas para colocar 
em dia o seu orçamento

Elas sofrem
menos acidentes

de trânsito
Pesquisa do DPVAT 

aponta que mulheres 
são mais cuidadosas

7 dicas para 
gerenciar 

melhor o tempo
Especialista ensina 

como aproveitar bem 
as 24 horas do dia 

Atenção para
os  exames

de rotina
Mulheres devem tomar dois 

cuidados básicos com a saúde

Mulheres
são vítimas 
duas vezes
Assediadas e abusadas 

podem desenvolver doenças
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COMO GASTAR SEM CULPA
Confira as dicas da economista e presidente do SPC Brasil

Conciliar as obriga ções
profissionais,  familia-
res e os cuidados com a 
casa são atividades que 

fazem parte da vida de muitas 
brasileiras. Cada vez mais no con-
trole de suas vidas, as mulheres 
de hoje vêm conquistando novos 
espaços e trilhando carreiras nas 
mais diversas áreas. Engenhei-
ras, advogadas, médicas, profes-
soras, físicas, administradoras, 
vendedoras, entre outras tantas 
profissões, elas estão em todos os 
lugares. E precisam dar conta de 
cuidar da casa, dos filhos e da vida 
pessoal e financeira.

“O controle do orçamento 
é o segredo para não se enrolar, 
aprender a lidar com os gastos 
e poupar dinheiro para atingir 
seus objetivos”, diz Marcela Ka-
wauti, economista-chefe do SPC 
Brasil. Por isso, é importante 
manter a organização financei-
ra em dia para conhecer a ren-
da mensal da casa, saber quanto 
sobra ao fim do mês e entender 
o quanto você pode gastar com 
seus mimos pessoais.

Por onde começar? A pri-
meira lição é não achar que ad-
ministrar as contas é tarefa do 
marido ou do pai. “É importante 
estar consciente dos ganhos e 
gastos. A mulher precisa enten-
der sobre finanças para tomar 
as decisões da casa em conjunto 
ou até mesmo administrá-la so-
zinha. Assim, ganha-se liberdade 

financeira”, observa Marcela.
E este é apenas o começo. 

É importante também mudar os 
próprios hábitos no que diz res-
peito às formas de pagamento. 
Contas do salão, como cabelo e 
manicure, por exemplo, devem 
ser pagas à vista. “Se for preciso, 
deixe o cartão de crédito em casa. 
Gastar menos do que se ganha é 
determinante para equilibrar suas 
finanças”, afirma a economista.

As mulheres devem, ainda, 
reservar alguns minutos do seu 
tempo para analisar suas contas. 
Ter registrado tudo o que você 
gastou é pertinente para men-

surar e entender onde está gas-
tando mais dinheiro. Essas ano-
tações podem ser feitas em um 
simples caderno, em uma plani-
lha do Excel e também pelo ce-
lular. Já existem aplicativos que 
ajudam nesta tarefa, entre eles, 
o Mobilis e o GuiaBolso. “ Após 
fazer as contas, você perceberá 
que tudo é questão de analisar as 
finanças e conhecer as próprias 
prioridades”, afirma.

É possível se cuidar gas-
tando menos? 

Marcela - Descubra suas 
habilidades e faça você mesmo 

algumas coisas, como sobrance-
lhas, unhas, esfoliação na pele 
e hidratação no cabelo. Você 
pode também investir em trata-
mentos caseiros para cuidar da 
pele e cabelo. Existem milhares 
de produtos disponíveis – e re-
senhas de pessoas reais sobre 
eles, explicando como usar, 
suas vantagens e desvantagens, 
como o blog Petiscos e blog da 
Camila Coelho.

A perfumaria  está cara? 
Marcela - Busque por re-

ceitas caseiras para fazer cremes 
de hidratação para o cabelo e ou-
tros cosméticos. O blog Escolha 
Natural está cheio de opções.

Dá para  economizar 
com academia? 
Marcela - Que tal reunir as 

amigas para correr no parque? 
Em duas horas semanais de cor-
rida você perde cerca de 1000 
calorias – e o melhor, sem gastar 
um centavo sequer. Sente falta 
do personal trainer? Você pode 
baixar aplicativos que fazem 
todo o controle de quilometra-
gem, definem metas e calculam 
sua velocidade. É o caso do Nike 
Training Club e Adidas Corrida & 
Treino, ambos totalmente grátis. 
Se correr não é a sua onda, que 
tal se exercitar em casa? O apli-
cativo Daily Workouts Free ajuda  
você a organizar-se para malhar 
por 5, 15 ou 30 minutos diários.

 CONTINUA ►

 A mulher precisa entender sobre finanças para 
tomar as decisões da casa em conjunto ou

até mesmo administrá-la sozinha 

   MÊS DA MULHER   Especial 
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NAS COMPRAS, NÃO EQUEÇA 
DE FOCAR NO BOLSO

Para quem está entrando 
no mercado de trabalho, o ideal é 
que comece a poupar desde cedo. 
“É muito fácil se deslumbrar ao 
receber o primeiro salário. Afi-
nal, você não recebia nada e ago-
ra passa a ter o próprio dinheiro. 
Mas é preciso ter cuidado para 
não gastar descontroladamente”, 
diz a economista. Atente-se que 
este é o momento ideal para co-
meçar a guardar dinheiro, pois 
geralmente você ainda não tem 
muitos gastos com filhos ou casa. 
É hora também de planejar a sua 
carreira!

Se você já mora sozinha é 
preciso dobrar os cuidados para 
manter a saúde financeira em 

dia. “A reserva para essas pes-
soas deve ser ainda maior. Pois, 
em caso de emergência, não há 
muito para onde correr. Também 
é importante planejar toda a mo-
vimentação financeira para, pelo 
menos, um ano”, alerta Marcela.

 Se, além de morar sozinha, 
você tem filhos, é preciso encai-
xar os gastos com a criança no 
orçamento básico. Aqui, a palavra 
de ordem, mais que nunca, é o 
planejamento. “Os gastos com es-
cola, a cada ano vão ficando ainda 
maiores. Uniforme, material es-
colar, tudo deve ser colocado no 
papel. Por isso, planeje sua reser-
va para um período ainda maior”, 
explica Marcela.

SAIBA MAISMimos são 
possíveis?
Marcela - Sim, e você não 

precisa cortar todos os gastos 
com o que lhe faz bem, não! É 
possível também incluir os tra-
tamentos estéticos ou gastos 
com beleza no orçamento, basta 
ter prioridades. Descubra qual é 
o seu ponto fraco e destine um 
valor mensal para ele, incluindo 
este valor no orçamento. Quem 
é louca por roupas, pode separar 
um valor para isso. 

Quem ama livros, separe 
um dinheiro só para isso. Apro-
veite brechós ou sites de venda 
de segunda mão, como o Enjoei, 
para encontrar itens descolados 
e baratos. E, para economizar 
ainda mais, é fundamental pes-
quisar e comparar preços.

Está no
vermelho?

Veja dicas para organizar a 
sua vida financeira. E, se quiser 
se aprofundar mais em finan-
ças femininas, a economista 
indica 3 leituras certeiras:

 Finanças Femininas, de 
Carolina Ruhman Sandler e 
Samy Dana

 Detox das compras, de
Carolina Ruhman Sandler

 O meu guia de finanças 
pessoais — Como gastar sem 
culpa e investir sem erros, de 
Mara Luquet 

COMO GASTAR SEM CULPA
Confira as dicas da economista e presidente do SPC Brasil

Conciliar as obriga ções
profissionais,  familia-
res e os cuidados com a 
casa são atividades que 

fazem parte da vida de muitas 
brasileiras. Cada vez mais no con-
trole de suas vidas, as mulheres 
de hoje vêm conquistando novos 
espaços e trilhando carreiras nas 
mais diversas áreas. Engenhei-
ras, advogadas, médicas, profes-
soras, físicas, administradoras, 
vendedoras, entre outras tantas 
profissões, elas estão em todos os 
lugares. E precisam dar conta de 
cuidar da casa, dos filhos e da vida 
pessoal e financeira.

“O controle do orçamento 
é o segredo para não se enrolar, 
aprender a lidar com os gastos 
e poupar dinheiro para atingir 
seus objetivos”, diz Marcela Ka-
wauti, economista-chefe do SPC 
Brasil. Por isso, é importante 
manter a organização financei-
ra em dia para conhecer a ren-
da mensal da casa, saber quanto 
sobra ao fim do mês e entender 
o quanto você pode gastar com 
seus mimos pessoais.

Por onde começar? A pri-
meira lição é não achar que ad-
ministrar as contas é tarefa do 
marido ou do pai. “É importante 
estar consciente dos ganhos e 
gastos. A mulher precisa enten-
der sobre finanças para tomar 
as decisões da casa em conjunto 
ou até mesmo administrá-la so-
zinha. Assim, ganha-se liberdade 

financeira”, observa Marcela.
E este é apenas o começo. 

É importante também mudar os 
próprios hábitos no que diz res-
peito às formas de pagamento. 
Contas do salão, como cabelo e 
manicure, por exemplo, devem 
ser pagas à vista. “Se for preciso, 
deixe o cartão de crédito em casa. 
Gastar menos do que se ganha é 
determinante para equilibrar suas 
finanças”, afirma a economista.

As mulheres devem, ainda, 
reservar alguns minutos do seu 
tempo para analisar suas contas. 
Ter registrado tudo o que você 
gastou é pertinente para men-

surar e entender onde está gas-
tando mais dinheiro. Essas ano-
tações podem ser feitas em um 
simples caderno, em uma plani-
lha do Excel e também pelo ce-
lular. Já existem aplicativos que 
ajudam nesta tarefa, entre eles, 
o Mobilis e o GuiaBolso. “ Após 
fazer as contas, você perceberá 
que tudo é questão de analisar as 
finanças e conhecer as próprias 
prioridades”, afirma.

É possível se cuidar gas-
tando menos? 

Marcela - Descubra suas 
habilidades e faça você mesmo 

algumas coisas, como sobrance-
lhas, unhas, esfoliação na pele 
e hidratação no cabelo. Você 
pode também investir em trata-
mentos caseiros para cuidar da 
pele e cabelo. Existem milhares 
de produtos disponíveis – e re-
senhas de pessoas reais sobre 
eles, explicando como usar, 
suas vantagens e desvantagens, 
como o blog Petiscos e blog da 
Camila Coelho.

A perfumaria  está cara? 
Marcela - Busque por re-

ceitas caseiras para fazer cremes 
de hidratação para o cabelo e ou-
tros cosméticos. O blog Escolha 
Natural está cheio de opções.

Dá para  economizar 
com academia? 
Marcela - Que tal reunir as 

amigas para correr no parque? 
Em duas horas semanais de cor-
rida você perde cerca de 1000 
calorias – e o melhor, sem gastar 
um centavo sequer. Sente falta 
do personal trainer? Você pode 
baixar aplicativos que fazem 
todo o controle de quilometra-
gem, definem metas e calculam 
sua velocidade. É o caso do Nike 
Training Club e Adidas Corrida & 
Treino, ambos totalmente grátis. 
Se correr não é a sua onda, que 
tal se exercitar em casa? O apli-
cativo Daily Workouts Free ajuda  
você a organizar-se para malhar 
por 5, 15 ou 30 minutos diários.

 CONTINUA ►

 A mulher precisa entender sobre finanças para 
tomar as decisões da casa em conjunto ou

até mesmo administrá-la sozinha 
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TEMPO: 7 DICAS PARA GERENCIAR

Um dos maiores dile-
 mas enfrentados   pelas 
mulheres nos dias atu-
ais é a falta de tempo. 

Elas assumem inúmeros papéis e 
responsabilidades, que vão mui-
to além da jornada de trabalho e 
incluem obrigações com familia-
res e atividades de casa. E, para 
dar conta de tantas missões diá-
rias, muitas acabam se anulando 
e deixam de lado as atividades 
pessoais.

“Aliás, essa é uma das gran-
des diferenças entre as mulhe-
res e os homens. Raramente 
eles se anulam diante de uma 
atividade rotineira, como deixar 
de ir ao futebol com os amigos. 
No mundo em que vivemos, as 
mulheres se cobram cada vez 

mais por serem capazes de li-
derar o próprio sucesso. Elas 

cresceram na carreira e assu-
miram rapidamente sua inde-

pendência; porém, isso tem um 
valor muito alto: o tempo delas”, 
diz o especialista no Brasil em 
administração de tempo e pro-
dutividade e CEO da Triad PS, 
Christian Barbosa.

Na maioria dos casos, as 
mulheres focam grande parte do 
dia nos problemas, nas urgências 
do trabalho, de casa, dos filhos e 
do marido, o que resulta na falta 
de tempo para realizar as ativi-
dades que realmente gostariam 
de fazer, como ir à academia, sair 
com as amigas ou ler um livro. 
Uma forma de reverter esse ce-
nário, segundo ele, é aprender a 
gerenciar melhor o tempo. Para 
ajudar as mulheres Barbosa fez 
uma lista com sete dicas. Confira 
abaixo. 

1. Entenda suas urgên-
cias para evitá-las: as mulhe-
res têm mais urgências diárias, 
porém é preciso entender por 
que a urgência aconteceu e o 
que poderia ser feito para evi-
tá-la em uma próxima opor-
tunidade. Aprenda com essa 
urgência e antecipe futuros pro-
blemas. Isso irá reduzir o tem-
po perdido apagando incêndios.

2. Delegue tarefas aos seus 
familiares: assumir todas as res-
ponsabilidades de casa sozinha 
faz com que as mulheres não te-
nham tempo e estejam sempre 
cansadas. Elas precisam compar-
tilhar essas atividades com filhos 

e maridos. A casa não é apenas 
delas, é responsabilidade de todos.

3. Exercite o uso da palavra 
“não”: você não precisa dizer sim 
para tudo. Se você não quer fa-
zer algo, seja sincera. Ao dizer 
sim para os outros quando gosta-
ria de dizer não, você está assu-
mindo coisas circunstanciais que 
não gostaria de realizar. A regra 
é simples: nunca diga sim para 
alguém quando quiser dizer não.

4. Decida a roupa na noite 
anterior: o período da manhã 
costuma ser de baixa produti-
vidade para muitas mulheres. 
Para quem se enquadra nesse 
perfil, a dica é deixar toda a 

roupa do dia seguinte separada, 
passada e arrumada na noite an-
terior. Isso irá poupar um bom 
tempo. Tente também expandir 
essas ações deixando pronto 
seu café da manhã, a bolsa, os 
documentos etc.

5. Utilize um sistema de pas-
tas: não guarde os documentos 
jogados de qualquer jeito. Crie 
pastas com assuntos específicos - 
carro, IR, bancos, contas a pagar, 
contas a receber, imóvel, facul-
dade etc. Desta forma, você terá 
tudo o que precisar facilmente;

6. Transforme seus filhos 
em aliados da produtividade: or-
ganize antecipadamente as tare-

fas da semana com as crianças. 
Imprima um quadro com todos 
os itens que devem ser feitos dia 
a dia e, quando algo for conclu-
ído, estimule-as a registrar no 
quadro. Isso acabará se transfor-
mando em uma brincadeira di-
vertida e ajudará a criar hábitos 
de organização nas crianças.

7. Organize seus acessórios: 
compre uma caixa pequena com 
divisões para guardar os acessó-
rios. Coloque em cada divisão um 
item específico: anéis, brincos, 
colares, gargantilhas etc. Faça o 
mesmo procedimento com as 
maquiagens. A organização vai 
ajudar a poupar o tempo. 

SAIBA QUAIS SÃO

 Gerenciar o tempo é um dos maiores
desafios para as mulheres 
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MENOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

 Estatística do DPVAT mostra que 
mulheres são mais cuidadosas 

As mulheres são
mais  cuidadosas,
pru dentes e se
envolvem menos 

em acidentes. Especialis-
tas garantem que algumas 
características do sexo 
feminino, refletem, sim, 
no trânsito. E os dados di-
vulgados pela Segurado-
ra Líder, responsável pela 
administração do DPVAT, 
no Boletim Estatístico Es-
pecial “Mulheres no Trân-
sito” comprovam a afir-
mação. Do total de quase 
384 mil indenizações pagas 
pelo Seguro DPVAT em 
2017, apenas 25% foram 
para vítimas do sexo feminino. 
No último boletim disponível, 
com dados de janeiro a outubro 
do ano passado, o percentual se 
mantém inalterado.

As mulheres tendem a ser 
mais atentas na direção ou nas 

ruas. Além disso, elas costu-
mam respeitar mais às normas 
e leis de trânsito, como o uso do 
cinto de segurança e da cadeira 

infantil. Isso reflete diretamen-
te nos números. Em casos de 
morte, por exemplo, a diferença 
no pagamento das indenizações 

é ainda maior: 82% das víti-
mas são do sexo masculino. 
Dados do Denatran mos-
tram que, dos 67 milhões 
de motoristas no Brasil, 
34% são do sexo feminino, 
mas elas recebem apenas ¼ 
das indenizações. Propor-
cionalmente, se envolvem 
em menos acidentes de 
trânsito. Segundo o Censo 
do IBGE 2010, a população 
brasileira é composta por 
49% de homens e 51% de 
mulheres.

Ainda de acordo com 
os números da Seguradora 
Líder, o menor risco asso-
ciado à mulher ao volan-

te também pode ser verificado 
pelas estatísticas referentes ao 
condutor do veículo. Em 2017, 
apenas 7% das indenizações 
pagas foram para motoristas do 
sexo feminino, contra 42% para 
motoristas do sexo masculino. 

TEMPO: 7 DICAS PARA GERENCIAR

Um dos maiores dile-
 mas enfrentados   pelas 
mulheres nos dias atu-
ais é a falta de tempo. 

Elas assumem inúmeros papéis e 
responsabilidades, que vão mui-
to além da jornada de trabalho e 
incluem obrigações com familia-
res e atividades de casa. E, para 
dar conta de tantas missões diá-
rias, muitas acabam se anulando 
e deixam de lado as atividades 
pessoais.

“Aliás, essa é uma das gran-
des diferenças entre as mulhe-
res e os homens. Raramente 
eles se anulam diante de uma 
atividade rotineira, como deixar 
de ir ao futebol com os amigos. 
No mundo em que vivemos, as 
mulheres se cobram cada vez 

mais por serem capazes de li-
derar o próprio sucesso. Elas 

cresceram na carreira e assu-
miram rapidamente sua inde-

pendência; porém, isso tem um 
valor muito alto: o tempo delas”, 
diz o especialista no Brasil em 
administração de tempo e pro-
dutividade e CEO da Triad PS, 
Christian Barbosa.

Na maioria dos casos, as 
mulheres focam grande parte do 
dia nos problemas, nas urgências 
do trabalho, de casa, dos filhos e 
do marido, o que resulta na falta 
de tempo para realizar as ativi-
dades que realmente gostariam 
de fazer, como ir à academia, sair 
com as amigas ou ler um livro. 
Uma forma de reverter esse ce-
nário, segundo ele, é aprender a 
gerenciar melhor o tempo. Para 
ajudar as mulheres Barbosa fez 
uma lista com sete dicas. Confira 
abaixo. 

1. Entenda suas urgên-
cias para evitá-las: as mulhe-
res têm mais urgências diárias, 
porém é preciso entender por 
que a urgência aconteceu e o 
que poderia ser feito para evi-
tá-la em uma próxima opor-
tunidade. Aprenda com essa 
urgência e antecipe futuros pro-
blemas. Isso irá reduzir o tem-
po perdido apagando incêndios.

2. Delegue tarefas aos seus 
familiares: assumir todas as res-
ponsabilidades de casa sozinha 
faz com que as mulheres não te-
nham tempo e estejam sempre 
cansadas. Elas precisam compar-
tilhar essas atividades com filhos 

e maridos. A casa não é apenas 
delas, é responsabilidade de todos.

3. Exercite o uso da palavra 
“não”: você não precisa dizer sim 
para tudo. Se você não quer fa-
zer algo, seja sincera. Ao dizer 
sim para os outros quando gosta-
ria de dizer não, você está assu-
mindo coisas circunstanciais que 
não gostaria de realizar. A regra 
é simples: nunca diga sim para 
alguém quando quiser dizer não.

4. Decida a roupa na noite 
anterior: o período da manhã 
costuma ser de baixa produti-
vidade para muitas mulheres. 
Para quem se enquadra nesse 
perfil, a dica é deixar toda a 

roupa do dia seguinte separada, 
passada e arrumada na noite an-
terior. Isso irá poupar um bom 
tempo. Tente também expandir 
essas ações deixando pronto 
seu café da manhã, a bolsa, os 
documentos etc.

5. Utilize um sistema de pas-
tas: não guarde os documentos 
jogados de qualquer jeito. Crie 
pastas com assuntos específicos - 
carro, IR, bancos, contas a pagar, 
contas a receber, imóvel, facul-
dade etc. Desta forma, você terá 
tudo o que precisar facilmente;

6. Transforme seus filhos 
em aliados da produtividade: or-
ganize antecipadamente as tare-

fas da semana com as crianças. 
Imprima um quadro com todos 
os itens que devem ser feitos dia 
a dia e, quando algo for conclu-
ído, estimule-as a registrar no 
quadro. Isso acabará se transfor-
mando em uma brincadeira di-
vertida e ajudará a criar hábitos 
de organização nas crianças.

7. Organize seus acessórios: 
compre uma caixa pequena com 
divisões para guardar os acessó-
rios. Coloque em cada divisão um 
item específico: anéis, brincos, 
colares, gargantilhas etc. Faça o 
mesmo procedimento com as 
maquiagens. A organização vai 
ajudar a poupar o tempo. 

SAIBA QUAIS SÃO

 Gerenciar o tempo é um dos maiores
desafios para as mulheres 
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ATENÇÃO PARA OS EXAMES

ODia Internacional 
da  Mulher tem por 
ob jetivo discutir o 
papel da mulher na 

sociedade atual. A data funcio-
na também para estimular os 
cuidados com a saúde femi-
nina. Estar atenta aos sinais 
do corpo e manter hábitos 
saudáveis podem ajudar tanto 
na prevenção quanto no diag-
nóstico precoce de doenças. 
Para isso, especialistas reco-
mendam o check-up feminino 
como uma avaliação abran-
gente voltada à melhoria da 
qualidade de vida.

Segundo Jurandir Pas-
sos, médico ginecologista que 
compõe o corpo clínico do 
Laboratório Exame, existem 
exames específicos para cada 
fase feminina. “Para quem 
ainda não possui vida sexual 
ativa, recomenda-se realizar a 
vacina contra o HPV (vírus do 
papiloma humano). Além do pre-
servativo, atualmente é a única 
forma de prevenção contra esse 
tipo de infecção sexualmente 
transmissível que, se não for tra-
tada, expõe a mulher ao câncer 
do colo uterino”, explica.

No caso das mulheres que 
já tiveram relação sexual, segun-
do o especialista, é aconselhável 
fazer anualmente o exame Pa-
panicolau, que serve para detec-
tar possíveis células cancerosas 
no colo do útero. “Quando esse 
procedimento apresenta altera-

ções, como presença de verrugas, 
mancha, vermelhidão ou feridas, 
o ginecologista solicita exames 
complementares para avaliação 
mais detalhada da vulva, vagina 
e colo do útero”, destaca Passos.

Nos casos de mulheres que 
possuam família com registro de 
mioma, Passos enfatiza a impor-
tância de um acompanhamento 
do útero e do ovário por meio 
de ultrassom transvaginal. “A 
população feminina deve estar 
atenta para sintomas como dores, 
menstruação atrasada por perío-

dos longos, sangramento pós-re-
lação sexual ou após a menopau-
sa e fluxo menstrual intenso, pois 
indicam que algo está errado.”

MAMAS
De acordo com o médico, 

quando a mulher possui histórico 
familiar de câncer, ao completar 
20 anos deve iniciar a realização 
do autoexame, que consiste em 
uma técnica de prevenção para 
identificar estágios iniciais do 
câncer de mama. Esse método é 
indicado para ser feito mensal-

mente de três a cinco dias após 
o aparecimento da menstru-
ação. “Quando há algum tipo 
de suspeita ou existência de 
nódulo, é solicitado um ul-
trassom. Caso tenha um risco 
maior, solicita-se uma mamo-
grafia. Esta última é obrigató-
ria após os 35 anos e deve ser 
feita de forma anual”, destaca. 
Passos acrescenta que existem 
exames mamários considera-
dos complementares, como a 
ressonância - procedimento de 
diagnóstico por imagem usado 
para o acompanhamento de 
lesões, e a mamografia tomo-
gráfica, que possui capacidade 
superior de detecção de câncer 
de mama em até 30%.

EXAMES 
Quando há o desejo de 

engravidar, o ginecologista eluci-
da que o mais correto é a mulher 
procurar um especialista para lhe 
acompanhar no planejamento da 
gestação. “Futuras mamães que 
estão nesse processo precisam 
primeiramente avaliar alguns 
aspectos para saber como está a 
saúde. Por isso, o médico que a 
auxilia solicitará exames para de-
tectar diabetes, riscos de infec-
ções congênitas como rubéola, 
toxoplasmose, citomegalovirose 
ou as sexualmente transmissí-
veis que podem trazer problemas 
para o bebê, sendo elas a sífilis, 
hepatites e HIV”, completa Ju-
randir Passos. 

 Mulheres devem tomar pelo menos 
dois cuidados básicos com a saúde 
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ELAS SÃO VÍTIMAS DUAS VEZES

De acordo com a pu bli-
cação científica  Jama 
Internal Medicine, mu-
lheres que sofreram 

agressão sexual ou abuso têm três 
vezes mais probabilidade de de-
senvolver depressão e duas vezes 
mais chances de apresentar an-
siedade do que mulheres sem his-
tórico de trauma sexual. Aquelas 
que sofreram ataques sexuais ou 
assédio ficaram duas vezes mais 
propensas a ter insônia. Os dados 
foram divulgados no último tri-
mestre do ano passado, nos Esta-
dos Unidos.

O estudo incluiu 304 mu-
lheres não fumantes com idade 
entre 40 e 60 anos. O levanta-
mento apontou que 19% das mu-
lheres relataram já ter sofrido 
assédio sexual, 22% afirmaram 
ter passado por agressão sexu-
al em algum momento da vida e 
10% disseram que passaram por 
ambas as situações.

“Como o assédio ou o abuso 
sexual interferem diretamente 
nas áreas emocionais do cére-
bro, as mulheres podem sofrer 
consequências desastrosas que 

incluem também o transtorno de 
estresse pós-traumático, além de 
absenteísmo no trabalho, dores 
somáticas, fobia social, perda de 
confiança em si e transtorno ob-

sessivo compulsivo (TOC)”, ex-
plica o professor e psicólogo do 
Centro Universitário Internacio-
nal Uninter, Ivo Carraro.

Já as mulheres que relata-
ram ter sofrido assédio sexual 
no local de trabalho apresenta-
ram pressão arterial alta, situa-
ção que poderia colocá-las em 
risco, pois problemas com pres-
são arterial elevada podem cau-
sar Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) como Isquemia ou Aneu-
risma Cerebral, doenças renais 
e ataques cardíacos, conforme 
especialistas. 

Segundo Carraro, as vítimas 
precisam procurar ajuda profis-
sional para superar as pressões 
psicológicas. “Elas precisam criar 
uma realidade psíquica vence-
dora em situações ameaçadoras, 
bem como esquivar-se do efeito 
perturbador causado pelo assédio 
sexual sofrido no ambiente de tra-
balho”, recomenda o psicólogo. 

  Assediadas ou abusadas têm mais 
chances de desenvolver doenças  

ATENÇÃO PARA OS EXAMES

ODia Internacional 
da  Mulher tem por 
ob jetivo discutir o 
papel da mulher na 

sociedade atual. A data funcio-
na também para estimular os 
cuidados com a saúde femi-
nina. Estar atenta aos sinais 
do corpo e manter hábitos 
saudáveis podem ajudar tanto 
na prevenção quanto no diag-
nóstico precoce de doenças. 
Para isso, especialistas reco-
mendam o check-up feminino 
como uma avaliação abran-
gente voltada à melhoria da 
qualidade de vida.

Segundo Jurandir Pas-
sos, médico ginecologista que 
compõe o corpo clínico do 
Laboratório Exame, existem 
exames específicos para cada 
fase feminina. “Para quem 
ainda não possui vida sexual 
ativa, recomenda-se realizar a 
vacina contra o HPV (vírus do 
papiloma humano). Além do pre-
servativo, atualmente é a única 
forma de prevenção contra esse 
tipo de infecção sexualmente 
transmissível que, se não for tra-
tada, expõe a mulher ao câncer 
do colo uterino”, explica.

No caso das mulheres que 
já tiveram relação sexual, segun-
do o especialista, é aconselhável 
fazer anualmente o exame Pa-
panicolau, que serve para detec-
tar possíveis células cancerosas 
no colo do útero. “Quando esse 
procedimento apresenta altera-

ções, como presença de verrugas, 
mancha, vermelhidão ou feridas, 
o ginecologista solicita exames 
complementares para avaliação 
mais detalhada da vulva, vagina 
e colo do útero”, destaca Passos.

Nos casos de mulheres que 
possuam família com registro de 
mioma, Passos enfatiza a impor-
tância de um acompanhamento 
do útero e do ovário por meio 
de ultrassom transvaginal. “A 
população feminina deve estar 
atenta para sintomas como dores, 
menstruação atrasada por perío-

dos longos, sangramento pós-re-
lação sexual ou após a menopau-
sa e fluxo menstrual intenso, pois 
indicam que algo está errado.”

MAMAS
De acordo com o médico, 

quando a mulher possui histórico 
familiar de câncer, ao completar 
20 anos deve iniciar a realização 
do autoexame, que consiste em 
uma técnica de prevenção para 
identificar estágios iniciais do 
câncer de mama. Esse método é 
indicado para ser feito mensal-

mente de três a cinco dias após 
o aparecimento da menstru-
ação. “Quando há algum tipo 
de suspeita ou existência de 
nódulo, é solicitado um ul-
trassom. Caso tenha um risco 
maior, solicita-se uma mamo-
grafia. Esta última é obrigató-
ria após os 35 anos e deve ser 
feita de forma anual”, destaca. 
Passos acrescenta que existem 
exames mamários considera-
dos complementares, como a 
ressonância - procedimento de 
diagnóstico por imagem usado 
para o acompanhamento de 
lesões, e a mamografia tomo-
gráfica, que possui capacidade 
superior de detecção de câncer 
de mama em até 30%.

EXAMES 
Quando há o desejo de 

engravidar, o ginecologista eluci-
da que o mais correto é a mulher 
procurar um especialista para lhe 
acompanhar no planejamento da 
gestação. “Futuras mamães que 
estão nesse processo precisam 
primeiramente avaliar alguns 
aspectos para saber como está a 
saúde. Por isso, o médico que a 
auxilia solicitará exames para de-
tectar diabetes, riscos de infec-
ções congênitas como rubéola, 
toxoplasmose, citomegalovirose 
ou as sexualmente transmissí-
veis que podem trazer problemas 
para o bebê, sendo elas a sífilis, 
hepatites e HIV”, completa Ju-
randir Passos. 

 Mulheres devem tomar pelo menos 
dois cuidados básicos com a saúde 

   MÊS DA MULHER   Especial 
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O SEU LAR EM MINE IROS
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Kids

INFORMAÇÃO SOBRE CRIANÇA
QUE TODO ADULTO PRECISA SABER.

“No amor de uma 
criança tem tanta canção 

para nascer, carinho e 
confiança, vontade 
e razão de viver”. 

Cláudio Nucci
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BRINCADEIRAS SUMIRAM?
Adultos têm a sensação de que as crianças de hoje brincam menos

As crianças de hoje em 
dia estão brincando 
menos que as de anti-
gamente? A pergunta 

não tem uma resposta definitiva. 
Para alguns especialistas, isto é 
um mito, conforme dados di-
vulgados pela Fundação Maria 
Cecilia Souto Vidigal, que se 
dedica a temas ligados à primei-
ra infância. Segundo a ONG, os 
adultos têm dificuldade de re-
conhecer e aceitar as brincadei-
ras da atualidade. Na realidade, 
há certo saudosismo da infância 
de 40 ou 30 anos atrás, em que 
as crianças se divertiam nas 
ruas. Os mais velhos acham que 
as crianças não brincam mais 
porque não fazem as mesmas 
brincadeiras que eles costuma-
vam fazer.

Já para outros especialistas, 
o acesso amplo à tecnologia, falta 
de segurança nos espaços públi-
cos ou de tempo na agenda cheia 
de compromissos, atrapalham o 
brincar. Atualmente, vários as-
pectos da rotina interfere como 
ela se relaciona com o mundo e 
como o descobre”, explica Letícia 
Zero, coordenadora da secretaria 
executiva da organização Aliança 
pela Infância.

Há 16 anos a entidade or-
ganiza atividades de incentivo 
à brincadeira no Brasil, como 
a Semana Mundial do Brincar, 
pouco antes do Dia Mundial do 
Brincar, comemorado em 28 de 
maio. “Quanto as crianças de 50 
anos atrás brincavam mais do 
que as crianças de hoje? Elas ti-
nham mais tempo e espaço para 
isso. Toda a mudança do mundo e 
as tecnologias fazem com que as 
crianças de agora cresçam rápido 
demais. A gente pensa em toda 
a competitividade e sucesso e 
por isso quer que elas aprendam 
matemática, inglês, natação, e a 
gente acaba criando uma agenda 
cheia de atividades que tomam 
o cotidiano da criança e ela fica 
sem o fator que é mais funda-
mental para o desenvolvimento 
dela”, sintetiza.

“Quando uma criança mer-
gulha na brincadeira, ela para o 
tempo. Os longos intervalos de 

tempo para a criança criar, so-
cializar, estar com ela mesma, 
imaginar, são muito preciosos. 
As crianças agora vivem o tempo 
dos adultos e os adultos andam 
muito apressados. É importan-
te lembrar aos adultos que esse 
tempo é necessário e que a gente 
precisa colocar em nossa agenda 
o tempo para brincar”, aconselha 
a professora Mariana Campello, 
ativista pela infância.

Um outro ponto é se as 

crianças precisam de muitos 
brinquedos para se desenvolver 
e se precisa de brinquedos da 
moda. O consumismo, conforme 
profissionais da Fundação Maria 
Cecilia Souto Vidigal,  é carac-
terística marcante da sociedade 
atual. Nem as crianças são pou-
padas. As relações afetivas estão 
sendo mediadas por bens mate-
riais. Além disso, as crianças são 
bombardeadas a todo momento 
pelo mercado publicitário, que 

prega a elas a necessidade de 
brinquedos para se divertir e 
aprender. “Ter não é mais im-
portante que ser. Essa ideia é 
fundamental para a criança, que 
está constituindo a própria per-
sonalidade”, destacam. 

No YouTube, segundo a 
Fundação, há uma série de víde-
os que podem ser encontrados 
pelo nome “cesto (ou cesta) de 
tesouros”, em português, ou en-
tão “treasure basket”, em inglês. 
Essas cestas ou cestos são com-
postos por objetos do cotidiano 
(em geral, cerca de 15 ou 20), 
como colheres, tampas, panelas, 
panos, mangueiras e chaves para 
as crianças explorarem à vonta-
de. Há mais de 100 itens suge-
ridos para as cestas que podem 
servir de inspiração para suges-
tões de brincadeiras com crian-
ças de 6 a 18 meses. 

“Quando uma criança mergulha na 
brincadeira, ela para o tempo. Os longos 
intervalos de tempo para a criança criar, 

socializar, estar com ela mesma, imaginar,
são muito preciosos.”
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A ciência tem compro-
vado que as experi-
ências vividas na pri-
meira infância, que 

vai desde a concepção do bebê 
até os 6 anos de idade, influen-
ciam diretamente na formação 
do adulto que a criança será no 
futuro. Essa fase é uma janela 
de oportunidades para que o in-
divíduo desenvolva todo o seu 
potencial. Nos primeiros anos de 
vida, a arquitetura do cérebro co-
meça a se formar.

Esse processo continua ao 
longo do tempo, moldado pelas 
experiências positivas ou nega-
tivas vividas e compartilhadas, 
principalmente, com seus pais, 
parentes e cuidadores em geral. 
Por isso, a proteção é essencial: 
problemas graves logo no início 
da vida, como violência familiar, 
negligência e desnutrição, podem 
interferir no desenvolvimento 
saudável do cérebro.

Por outro lado, o estímulo 
adequado, com afeto, gera bene-
fícios, que vão desde o aumento 
da aptidão intelectual, que favo-
rece o acompanhamento escolar 
e diminui os índices de repetên-
cia e evasão, até a formação de 
adultos preparados para apren-
der a lidar com os desafios do 
cotidiano. A primeira infância, 
de zero a 6 anos, é um período 
muito importante para o desen-
volvimento mental e emocional 
e de socialização da criança. É 

fundamental estimular bem a 
criança nessa fase, para que ela 
tenha uma vida saudável e possa 
desenvolver-se bem na infância, 
na adolescência e na vida adul-
ta. Veja algumas dicas elaboradas 
pelo Ministério da Saúde.

DO NASCIMENTO
ATÉ 2 MESES

 Para que o bebê se desen-
volva bem, é necessário, antes de 
tudo, que seja amado e desejado 
pela sua família. A ligação entre a 

mãe e o bebê é muito importante.  
 Converse com o bebê, 

buscando contato visual (olhos 
nos olhos). Não tenha vergonha 
de falar com ele de forma cari-
nhosa, aparentemente infantil. 
É desse modo que se iniciam as 
primeiras conversas. 

 Preste atenção no choro 
do bebê. Ele chora de jeito dife-
rente dependendo do que está 
sentindo: fome, frio/calor, dor, 
necessidade de aconchego.

 Estimule o bebê mos-
trando-lhe objetos coloridos a 
uma distância de mais ou menos 
30cm.

2 A 4 MESES
 Brinque com o bebê con-

versando e olhando para ele. 
Ofereça objetos para ele pegar, 
tocar com as mãos.

 Observe que o bebê brin-
ca com a voz e tenta “conversar”, 
falando “aaa, qqq, rrr”.

4 A 6 MESES
 Ao oferecer algo para o 

bebê (comida, brinquedo etc.), 
espere um pouco para ver sua 
reação. Com isso, ele aprenderá 
a expressar aceitação, prazer e 
desconforto.

 Acostume o bebê a dor-
mir mais à noite.

 Ofereça brinquedos a pe-
quenas distâncias, dando a ele a 
chance de alcançá-los.

6 A 9 MESES
 Dê atenção à criança de-

monstrando que está atento aos 
seus pedidos. Nesta idade, ela 
busca chamar a atenção das pes-
soas, procurando agradá-las e ob-
ter a sua aprovação.

 Converse bastante com a 
criança, cante, use palavras que 
ela possa repetir (dadá, papá 
etc.). Ela também pode localizar 
de onde vem o som.

A IMPORTÂNCIA DO AFETO

 Ele é fundamental na primeira infância
para o desenvolvimento saudável 
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9 MESES A 1 ANO
 Brinque com a criança 

com músicas, fazendo gestos (ba-
ter palmas, dar tchau etc.), solici-
tando sua resposta.

 Coloque ao alcance da 
criança, sempre na presença de 
um adulto, objetos pequenos 
como tampinhas ou bolinha de 
papel pequena, para que ela pos-
sa apanhá-los, usando o movi-
mento de pinça (dois dedinhos). 

 Converse com a criança e 
use livros com figuras. Ela pode 
falar algumas palavras como 
(mamã, papá, dá) e entende or-
dens simples como “dar tchau”.

 Deixe a criança no chão 
para que ela possa levantar-se e 
andar se apoiando.

1 ANO A 1 ANO E 3 MESES
 Seja firme e claro com 

a criança, mostrando-lhe o que 
pode e o que não pode fazer.

 Afaste-se da criança por 
períodos curtos, para que ela não 
tenha medo da sua ausência.

 Estimule o uso das pala-
vras em vez de gestos, usando ri-
mas, músicas e sons comumente 
falados.

1 ANO E 3 MESES
A 1 ANO E 6 MESES
 Continue sendo claro e 

firme com a criança, para que ela 
aprenda a ter limites.

 Conte pequenas histórias, 
ouça música com a criança e dan-
ce com ela.

 Dê ordens simples, como 
“dá um beijo na mamãe”, bate 
palminha.

 Dê à criança papel e giz 
de cera (tipo estaca, grosso) para 
que ela inicie os seus rabiscos. 
Isto estimula a sua criatividade.

1 ANO E 6 MESES A 2 ANOS
 Estimule a criança a co-

locar e tirar suas roupas, inicial-
mente com ajuda.

 Ofereça brinquedos de 
encaixe, que possam ser empi-
lhados, e mostre como fazer.

 Mostre figuras nos livros 
e revistas falando seus nomes.

 Entenda que nesta idade 
a criança demonstra ter vontade 
própria, testa limites e fala muito 
a palavra não.

 Observe que a criança co-
meça a juntar palavras e a falar 
frases simples como “gato cadê?” 
ou “leite não”.

2 ANOS A 2 ANOS
E 6 MESES

 Continue estimulando 
a criança para que ela se torne 
independente em atividades de 
autocuidado diário, como, por 
exemplo, na alimentação (inicia-
tiva para se alimentar), no mo-
mento do banho e de se vestir.

 Comece a estimular a 
criança a controlar a eliminação 
de fezes e urina, em clima de 

brincadeira, sem exercer pressão 
ou repreender. Gradativamente, 
estimule o uso do sanitário.

 Estimule a criança a brin-
car com outras crianças.

2 ANOS E 6 MESES
A 3 ANOS

 Converse bastante com a 
criança, peça para ela comentar 
sobre suas brincadeiras e nomes 
de amigos, estimulando a lingua-
gem e a inteligência.

 Dê oportunidade para ela 
ter contato com livros infantis, 
revistas, papel, lápis, giz de cera. 
Leia, conte historinhas, brinque 
de desenhar, recortar figuras, co-
lagem.

 Mostre para ela figuras 
de animais, peças do vestuário, 
objetos domésticos e estimule a 
criança a falar sobre eles: o que 
fazem, para que servem.

 Faça brincadeiras utili-
zando bola e peça para a criança 
jogar a bola em sua direção, ini-
ciando, assim, brincadeira en-
volvendo duas ou mais pessoas. 
Percebendo alterações no desen-
volvimento da criança, procure o 
pediatra. 

 A primeira infância, de zero a 6 anos, 
é um período muito importante para o 
desenvolvimento mental e emocional

e de socialização da criança 
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GARANTINDO A SAÚDE DO BEBÊ
Pré-natal, alimentação equilibrada e exercícios físicos são fundamentais 
à saúde do bebê e da futura mamãe

Para garantir uma gesta-
ção tranquila e a segu-
rança do bebê, é fun-
damental que a futura 

mãe tome cuidados especiais. 
Fazer o acompanhamento pré-
-natal e adotar um estilo de vida 
saudável, evitando o consumo de 
bebidas alcoólicas e cigarros, são 
algumas dessas práticas.

Outra forma de suprir as 
necessidades diárias do orga-
nismo durante a formação do 
bebê é manter uma alimentação 
balanceada. Para isso, deve-se 
incluir o consumo de proteínas 
(carnes magras, aves, peixes), 
ferro (leguminosas como feijão, 
grão-de-bico e soja), vitaminas 
do complexo B (tomate, ervilha 
e brócolis), cálcio (leite, iogurte 

  CONTINUA ►
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e queijos) e grãos e cereais (pães, 
arroz, aveia e massas). O consu-
mo de fibras, presentes nas frutas 
e nos cereais integrais, também é 
essencial, pois auxilia no funcio-
namento do intestino, que fica 
mais lento nessa fase. Já os ali-
mentos com excesso de açúcar, 
sal, gorduras e aditivos químicos 
devem ser evitados.

Como o tempo de digestão 
é maior na gestação, o ideal é se 
alimentar com moderação e a 
cada três horas, em seis refeições 
ao dia: café da manhã, lanche da 
manhã, almoço, lanche da tarde, 
jantar e ceia. Isso pode ameni-
zar sensações como azia e gases 
e controlar melhor o ganho de 
peso, que deve ficar entre 9 e 12 
quilos até o fim da gravidez. Ou-
tra dica é comer carnes e legu-
mes sempre bem cozidos e lavar 
bem as verduras, para não haver 
contaminação por toxoplasmose.

Os exercícios físicos tam-
bém são recomendados para 
aliviar eventuais desconfortos 
trazidos pelas mudanças no or-
ganismo. “Eles ajudam a gestante 
a relaxar, melhoram a postura, 
diminuem a dor lombar e o risco 
de desenvolver diabetes gesta-
cional”, explica Rosiane Mattar, 
membro da Comissão de Gesta-
ção de Alto Risco da Federação 

Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia (Fe-
brasgo).

No caso de gestantes que 
não estão acostumadas a se exer-
citar, recomenda-se iniciar a ati-
vidade após o primeiro trimestre 
de gravidez, período que requer 
maior cuidado por conta da for-
mação do embrião. Os exercícios 
devem ser leves e de baixo im-
pacto, como caminhadas, nata-
ção e hidroginástica.Outro ponto 
de atenção é evitar situações de 
estresse, que podem ocasionar o 
parto prematuro e agravar casos 
de hipertensão e diabetes. Todos 
esses cuidados ajudam a garantir 
maior bem-estar e saúde para a 
mãe e o bebê durante a gestação.

Ao longo da gravidez é ne-
cessário realizar diferentes exa-
mes. Existem os testes obrigató-
rios, que toda gestante deve fazer, 
e os específicos, solicitados em 
casos de risco, como mulheres 
acima de 35 anos, com histórico 
de doenças genéticas ou proble-
mas como diabetes e hipertensão. 
É importante ressaltar que os exa-
mes são solicitados pelo ginecolo-
gista durante o acompanhamento 
pré-natal e a necessidade de tes-
tes específicos varia de acordo 
com a avaliação médica e as con-
dições da gestação. 

“Os exercícios físicos também são 
recomendados para aliviar eventuais desconfortos 

trazidos pelas mudanças no organismo.”

COLORIR & RELAXAR

Caça Palavras
Procure na arvorezinha o nome de

quatro componentes dos quais
ela mais precisa para viver:
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FAKE NEWS NAS VACINAS
Divulgação de informações incorretas prejudicam metas vacinais

No ano passado a cober-
tura vacinal para a po-
liomielite, que deveria 
ser de 95%, ficou em 

apenas 77%. A vacina tríplice vi-
ral (contra o sarampo, caxumba 
e rubéola) tinha cobertura pró-
xima a 100%, em 2014, mas o 
índice caiu para 85%, em 2017. 
Esse ano os índices de cobertura 
também caíram. A baixa cober-
tura está contribuindo para o re-
torno de doenças que já estavam 
erradicadas. Além da falta de in-
formação dos pais sobre as vaci-
nas necessárias para seus filhos, 
outro fator que contribui para a 
baixa cobertura são as notícias 
falsas, as chamadas fake news. 
Confira a seguir as principais de-
las desmentidas pelo Ministério 
da Saúde.

VACINAS CAUSAM AUTISMO

NÃO É VERDADE

Não, vacinas não causam 
autismo. Um estudo apresentado 
em 1998, que levantou preocupa-
ções sobre uma possível relação 
entre a vacina contra o sarampo, 
a caxumba e a rubéola e o autis-
mo, foi posteriormente conside-
rado seriamente falho e o artigo 
foi retirado pela revista que o 
publicou.

UMA MELHOR HIGIENE E 
SANEAMENTO FARÃO AS DOENÇAS 

DESAPARECEREM – VACINAS 
NÃO SÃO NECESSÁRIAS

NÃO É VERDADE

As vacinas são necessárias, 
assim como a higiene e o sane-
amento. As doenças que podem 
ser prevenidas por vacinas re-
tornarão caso os programas de 
imunização sejam interrompi-
dos. Uma melhor higiene, lava-
gem das mãos e uso de água lim-
pa ajudam a proteger as pessoas 
de doenças infecciosas. Entre-
tanto, muitas dessas infecções 
podem se espalhar, independen-
te de quão limpos estamos.

A VACINA COMBINADA 
CONTRA A DIFTERIA, TÉTANO 
E COQUELUCHE E A VACINA 

CONTRA A POLIOMIELITE 
CAUSAM A SÍNDROME DA 
MORTE SÚBITA INFANTIL

NÃO É VERDADE

Não é verdade. Não há rela-
ção causal entre a administração 
de vacinas e a síndrome da mor-
te súbita infantil (SMSI), tam-
bém conhecida como síndrome 
da morte súbita do lactente. No 
entanto, essas vacinas são admi-
nistradas em um momento em 
que os bebês podem sofrer com 
essa síndrome. Em outras pa-

lavras, as mortes por SMSI são 
coincidentes à vacinação e te-
riam ocorrido mesmo se nenhu-
ma vacina tivesse sido aplicada. 
É importante lembrar que essas 
quatro doenças são fatais e que 
os bebês não vacinados contra 
elas estão em sério risco de mor-
te ou incapacidade grave.

AS DOENÇAS EVITÁVEIS 
POR VACINAS ESTÃO QUASE 

ERRADICADAS EM MEU 
PAÍS, POR ISSO NÃO HÁ 

RAZÃO PARA ME VACINAR

NÃO É VERDADE

Não se pode relaxar em re-
lação à vacinação. Embora as do-
enças evitáveis por vacinação te-
nham se tornado raras em muitos 
países, os agentes infecciosos que 
as causam continuam a circular 
em algumas partes do mundo. Em 
um mundo altamente interligado, 
esses agentes podem atravessar 
fronteiras geográficas e infectar 
qualquer pessoa que não esteja 
protegida. Desde 2005, por exem-
plo, na Europa Ocidental ocorrem 
focos de sarampo em populações 
não vacinadas (Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, França, Alemanha, 
Itália, Espanha, Suíça e Reino Uni-
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do). Dessa forma, as duas princi-
pais razões para a vacinação são 
proteger a nós mesmos e também 
as pessoas que estão à nossa volta.

DOENÇAS INFANTIS EVITÁVEIS 
POR VACINAS SÃO APENAS 
INFELIZES FATOS DA VIDA

NÃO É VERDADE

Essa afirmação é errada e 
absurda. As doenças evitáveis por 
vacinas não têm que ser “fatos da 
vida”. Enfermidades como saram-
po, caxumba e rubéola são graves e 
podem levar a complicações sérias 
em crianças e adultos, incluindo 
pneumonia, encefalite, cegueira, 
diarreia, infecções de ouvido, sín-
drome da rubéola congênita (caso 
uma mulher seja infectada com 
rubéola no início da gravidez) e, 
por fim, à morte. Todas essas do-
enças e o sofrimento que elas cau-
sam podem ser prevenidos com 
vacinas. O fato de não vacinar as 
crianças faz com que elas fiquem 
desnecessariamente vulneráveis.

APLICAR MAIS DE UMA VACINA 
AO MESMO TEMPO EM UMA 

CRIANÇA PODE AUMENTAR O 
RISCO DE EVENTOS ADVERSOS 

PREJUDICIAIS, QUE PODEM 
SOBRECARREGAR SEU 

SISTEMA IMUNOLÓGICO

NÃO É VERDADE

Não é verdade. Evidências 
científicas mostram que aplicar 
várias vacinas ao mesmo tempo 
não causa aumento de eventos 
adversos sobre o sistema imuno-
lógico das crianças. Elas são ex-
postas a centenas de substâncias 
estranhas, que desencadeiam 
uma resposta imune todos os 
dias. O simples ato de comer in-
troduz novos antígenos no corpo 
e numerosas bactérias vivem na 
boca e no nariz. Uma criança é 
exposta a muito mais antígenos 
de um resfriado comum ou dor 
de garganta do que de vacinas. As 
principais vantagens de aplicar 

várias vacinas ao mesmo tempo 
são: menos visitas ao posto de 
saúde ou hospital, o que econo-
miza tempo e dinheiro; e uma 
maior probabilidade de que o ca-
lendário vacinal seja completa-
do. Além disso, quando é possível 
ter uma vacinação combinada – 
como para sarampo, caxumba 
e rubéola – menos injeções são 
aplicadas.

AS VACINAS CONTÊM 
MERCÚRIO, QUE É PERIGOSO

NÃO É VERDADE

Não existe evidência que 
sugira que a quantidade de tio-
mersal utilizada nas vacinas 
represente um risco para a saú-
de. O tiomersal é um composto 
orgânico, que contém mercúrio, 
adicionado a algumas vacinas 
como conservante. É o conser-
vante mais utilizado para vaci-
nas que são fornecidas em fras-
cos multidose.

AS VACINAS TÊM VÁRIOS EFEITOS 
COLATERAIS PREJUDICIAIS E DE 
LONGO PRAZO QUE AINDA SÃO 

DESCONHECIDOS. A VACINAÇÃO 
PODE SER ATÉ FATAL

NÃO É VERDADE

Não é verdade. As vacinas 
são muito seguras. A maioria das 
reações são geralmente peque-
nas e temporárias, como um bra-
ço dolorido ou uma febre ligeira. 
Eventos graves de saúde são ex-
tremamente raros e cuidadosa-
mente monitorados e investiga-
dos. É muito mais provável que 
uma pessoa adoeça gravemente 
por uma enfermidade evitável 
pela vacina do que pela pró-
pria vacina. A poliomielite, por 
exemplo, pode causar paralisia; o 
sarampo pode causar encefalite e 
cegueira; e algumas doenças pre-
veniveis por meio da vacinação 
podem até resultar em morte. 
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  DITO E FEITO 

“Eu sou aquela mulher a quem o 
tempo muito ensinou. Ensinou a amar 

a vida e não desistir da luta, recomeçar 
na derrota, renunciar às palavras e 

pensamentos negativos. Acreditar nos 
valores humanos e ser otimista.” 
Cora Coralina, poetisa e contista goiana

“Nós somos mulheres, 
nós somos diferentes. Nossas 

imperfeições são o que fazem de 
nós únicas e bonitas.” 

Gisele Bündchen, modelo e 
ativista ambiental

“A principal finalidade da lei não é punir os homens.  
É prevenir e proteger as mulheres da violência. Ninguém nesse 
mundo de Deus aprisiona uma alma livre, um ser liberto.” 
Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica bioquímica.  
Vítima de violência doméstica durante 23 anos

“Dizem que tenho corpo de 
sereia, cérebro de jegue e falo 

como o Pato Donald.” 
Sabrina Sato, apresentadora

“Eu era mais vaidosa. 
Cuidava muito do externo e 
achava que estava sempre 
fazendo a coisa certa, pintando 
e torrando o cabelo na 
chapinha. E hoje minha vaidade 
é cuidar do meu sono, do que 
eu como. É uma relação que 
não pode ser de tortura.” 
Grazi Massafera, atriz

“Considero muito importante 
dizer a todos com clara 

sinceridade algumas razões 
que presidem minha firme 

atitude contra a corrupção. 
Continuaremos a agir 

firmemente contra a corrupção 
de verbas públicas e da moral 

pública no País.” 
Raquel Dodge, jurista 
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  ACONTECEU COMIGO  

ALCOOLISMO. 
O RELATO DE UM 
VENCEDOR

“Só Deus pode 
realizar tamanha 
alegria em nossas 
vidas. Alcoólicos 
Anônimos não é 

religião, mas milagres 
acontecem lá”

Primeiro o homem toma a bebida, depois a bebida toma o homem. 
(Provérbio Japonês)

A experiência me mostrou alegria e 
tristeza provocadas pelo consumo 
abusivo do álcool. É uma doença 
tão cristalina quanto a mais pura 

cachaça. Por ser sutil entre o beber social-
mente e a embriaguez, um descuido é o que 
basta para sair por aí “cambaleando de um 
lado para outro”. Passa da brincadeira, da ale-
gria, ao vício.

O álcool, assim como o cigarro ou 
outro qualquer tipo de droga, causa de-
pendência. Por isso, o primeiro sinal de 
que algo está errado é a necessidade de se 
consumir dose cada vez maior e com mais 
frequência. Para se obter o mesmo efeito 
prazeroso, o organismo precisa cada vez 
mais de álcool. É um abismo sem fim e com 
efeitos terríveis para o usuário: pesade-

los, alucinações e o apagamento total. Os 
efeitos causados pelo álcool são tão fortes 
que leva a pessoa ao descrédito, perda da 
família, dos bens, deixando o alcoólatra na 
miséria, na sarjeta e, por fim, chegando ao 
suicídio em muitos casos.

A OMS – Organização Mundial de Saú-
de adverte que o alcoolismo é uma doença de 
determinação fatal.

FOTO: REPRODUÇÃO INTERNET
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A DESTRUIÇÃO 
DA FAMÍLIA

Um dos maiores danos do alcoolismo é 
a destruição da família. O alcoólatra passa a 
viver exclusivamente em função da bebida e 
não consegue mais controlar seus impulsos. O 
resultado: brigas em casa, agressões contra fi-
lhos e a consequente desagregação da família.

Quem mais sofre com isso são as crian-
ças. Algumas ficam traumatizadas por toda 
a vida. 

O álcool é a droga mais consumida pelos 
jovens brasileiros. Apesar de sua venda proi-
bida a menores de idade, é fácil encontrar be-
bida alcoólica em qualquer bar.

EU PENSAVA 
QUE ERA FORTE

Hoje aprendi que o excesso de álcool 
faz um tremendo estrago em nosso organis-
mo. Antes não admitia que causasse algum 
dano à minha saúde. Eu era forte e toma-
va qualquer tipo de bebida: cerveja, vinho, 
cachaça, uísque, etc. Parecia não acontecer 
nada comigo, a não ser uma pequena em-
briaguez. Foi aí que a coisa pegou. Quando 
acordei para a realidade, eu já estava no 
fundo do poço, viciado, sentindo compulsão 
alcoólica todos os dias. Mesmo assim não 

me dei por vencido.
Pensava comigo: - Eu trabalho todos 

os dias, nunca deixei de trabalhar por cau-
sa da bebida, não falta nada para minha fa-
mília, dou carinho a todos, não brigo com 
ninguém, vou a missa todos os domingos 
e participo dos movimentos da igreja... E 
questionava: - Que mal tem em beber com 
meus amigos no final de tarde? Afinal, eu 
me sentia como uma pessoa normal, igual 
a todos os meus amigos. Só que eu era re-
almente diferente. Eles bebiam, mas logo 
retornavam para casa. Eu ficava. Sabe por 
quê? Porque eu era portador de uma doença 
chamada alcoolismo.

A CULTURA 
DO ÁLCOOL

Vivemos numa cultura que estimula e 
facilita o consumo de bebidas alcoólicas. Os 
anúncios publicitários passam a impressão de 
que o álcool não faz mal. 

O álcool sequer é considerado uma dro-
ga que causa dependência física e psicológica 
por grande parte da sociedade. No entanto, o 
grande inimigo está camuflado sobre o man-
to do socialmente aceitável. Nas reuniões em 
casa de amigos, na maioria das festas sociais, 
comerciais, aniversários e até mesmo nas fes-
tas religiosas (como o Natal) lá está o álcool 
fazendo suas vítimas.

Primeiro o homem toma a bebida. De-
pois a bebida toma o homem. Não sou um tolo 
em dizer que todos os bebedores são doentes 
alcoólicos ou viciados. Tem pessoas que con-
seguem beber com moderação. É possível sim 
saber conviver com a bebida. Mas raro são os 
que reconhecem estar fazendo uso abusivo e 
nocivo do álcool. Muitos, mesmo não sendo 
dependentes, incorrem em riscos que deve-
riam e poderiam ser evitados. 

HOJE ACREDITO 
EM MILAGRES
A maior tristeza que tive quando 

ainda estava na ativa do vício era perce-
ber que minhas filhas tinham vergonha 
do pai quando estava embriagado. Hoje 
tenho medo que alguns dos meus possam 
desenvolver essa doença maldita, que 
mais mata no mundo.

Hoje digo que acredito em milagres. 
Porque eu sou um milagre de Deus. Parei 
de beber!...

Fui convidado por várias vezes para 
participar da reunião de Alcoólicos Anô-
nimos. No início não aceitei, pois achava 
que não precisava. Mas numa bela noite 
fui à primeira reunião. E que reunião! Só 
Deus pode realizar tamanha alegria em 
nossas vidas. Alcoólicos Anônimos não é 
religião, mas milagres acontecem lá. 

Não tenho palavras para descrever 
o que aconteceu comigo naquela sala de 
A.A. Muitas lágrimas jorraram de alegria, 
felicidade, emoção e muita esperança. 
Naquela noite inesquecível nasceu um 
novo homem. Um homem sóbrio.

Devo minha vida a Deus, à minha 
esposa que sempre acreditou que um dia 
Ele ouviria suas preces e me livraria do 
alcoolismo. 

Meu agradecimento ao grupo Uni-
dos Venceremos de Mineiros. 

Alcoólicos Anônimos me sugeriu 
que evite o primeiro gole só por hoje.

Faça como eu. Procure uma sala de 
A.A. Para o milagre acontecer em sua 
vida, você precisa estar presente.

Mineiros 23 de fevereiro de 2020.

(Helton Gonçalves) 

O álcool pode deixar em 
seu filho o maior de todos 
os medos. O medo de ver 

você chegando 
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  GENTE QUE FAZ

FÉRIAS EM FAMÍLIA
Dr. Nilton Carvalho de Souza e sua esposa 
Vera Lúcia (Pilões Hotel), durante férias com 
a família em Cancún – México.

EQUIPE DESTAQUE
A brilhante equipe da A Econômica Tecidos, Calçados e Esporte, durante a realização 
do Troféu Emas.

EXEMPLO DA FAMÍLIA
Janice Pires Novais, esposa de João Batista de No-
vais (João da Ótica), é empresária e do lar. Mãe de 4 
filhos (Ricardo, Jeane, Maristela e Edvaldo Júnior). 
Avó de 8 netos e bisavó de 1 bisneto. Mulher de 
muita garra, coragem esforço e determinação! Um 
exemplo inigualável de ser humano. 8 de março, 
além de ser o Dia Internacional da Mulher, é a data 
que comemora seus 68 anos.  Ela é inspiração para 
toda a família e amigos.
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Glória
Elaine

DUPLINHA ANIMADA
A alegria estampada no rosto dos irmãos Pedro Lu-
cas e João Guilherme, filhos dos proprietários da RN 
Locações, Ricardo e Naymara Carrijo.

TIROLESA 
    NA BAHIA

A querida 
psicóloga Adriane 

Carneiro e seu esposo 
Alex Silva, gerente 

comercial da empresa 
Bananas Climatizadas 

Machado, com 
adrenalina em alta 

na tirolesa no Morro 
de São Paulo - Ilha 
de Tinharé, Bahia.

MULHER DINÂMICA
Cleidmar Martins Pereira, proprietária da Cleire’s 
Lingerie (Fone: 66 99954-0431). Profissionalismo 
e dedicação para atender suas clientes.

SIMPÓSIO EM SAMPA
Dr. Rogério Morale, cirurgião plástico, partici-
pou do movimentado Simpósio Internacional 
de Lipoaspiração de Alta Definição, em São 
Paulo.
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PAPAI, VOCÊ PODE ME VENDER 
UMA HORA DO SEU TEMPO?

Todo dia o mesmo ritual: o pai extenu-
ado chega à noite em casa após mais 
um duro dia de trabalho. Seu filho, 
com os olhos cheios de admiração, 

abraça-o. Eles trocam algumas palavras sobre 
a escola e se despedem com beijos na face, 
o boa-noite e o “durma com os anjos”. Cer-
to dia, com a voz tímida, o garoto pergunta ao 
pai, que acaba de chegar: “Papai, quanto você 
ganha por hora?” O pai surpreso, desconversa. 
O filho insiste: “Papai, quanto você ganha por 
hora?”

O sempre ocupado pai promete uma res-
posta para o dia seguinte, mas se aflige com a 
pergunta. Passado algum tempo, dirige-se ao 
quarto do filho e o encontra deitado. “Filho, 
você está dormindo?”, pergunta. “Não, papai!”, 
responde o garoto. “Querido, eu ganho 28 re-
ais por hora.” O filho levanta-se da cama, abre 
a gaveta e, entre notas e moedas, conta 28 re-
ais. Abraça o pai com ternura e, com os olhos 
cheio de lágrimas, pergunta: “Você pode me 
vender uma hora do seu tempo?”

Esta singela história é conhecida; o lei-
tor certamente já a recebeu por e-mail ou a 
leu nas mídias sociais. Ela enseja a medita-

ção sobre a disponibilidade de tempo para os 
filhos, os quais, mais cedo do que se pensa, 
compreenderão a árdua luta dos pais pela sua 
sobrevivência profissional, o necessário cum-
primento dos deveres no importante papel de 
provedores e que a dedicação ao trabalho é 
fator de realização pessoal e é modelo de res-
ponsabilidade.

Busca-se, evidentemente, a prevalência 
do bom senso, da medida, do equilíbrio entre a 
vida profissional e a vida familiar. Nesse con-
texto, importa mais a qualidade do afeto que 
a quantidade de tempo disponível aos filhos. 
O abraço afetuoso, o beijo estalado, a imposi-
ção de limites, o diálogo objetivo e adequado 
à idade, o acompanhamento do rendimento 
escolar, a presença nos momentos de lazer ou 
doença e a transmissão (pela palavra e pelo 
exemplo) de valores éticos e de cidadania po-
dem ser praticados diariamente – com ênfase 
nos finais de semana – por pais que trabalham 
cerca de oito, nove ou dez horas por dia.

O consultor Gutemberg de Macedo dá 
seu depoimento em um de seus livros: “Co-
nheço executivos bem sucedidos que mantêm 
uma vida balanceada. São bons profissional-

mente e, até prova em contrário, bons mari-
dos, bons pais, bons líderes e bons cidadãos. O 
segredo? Saber dividir, compartimentar esses 
diferentes papéis. É preciso parar para refletir 
com profundidade. A vida é uma bênção de 
Deus. Desequilibrá-la é destruí-la. E destruí-
-la é uma espécie de estupro da própria di-
vindade. Se Ele descansou, quem afinal você 
pensa que é para querer ir além?”

“Devo dar segurança do meu amor” deve 
ser um mantra diário de todo pai. Significa, 
sim, menos lazer, menos convivência com os 
amigos, menos academia. Mesmo cansados, 
podemos ir além para cumprir o papel de pai 
(ou mãe). A paternidade responsável é uma 
missão e um dever a que não se pode furtar. 
No entanto, veem-se nas escolas filhos órfãos 
de pais vivos. E, na maioria das vezes, falta 
de tempo é apenas uma desculpa para a sua 
omissão. A vida profissional, apesar de suas 
elevadas exigências, pode muito bem ser ajus-
tada a uma vida particular equilibrada. É uma 
questão de ênfase e dosagem de tempo. 

*Jacir J. Venturi, pai de três filhos, é 
coordenador da Universidade Positivo, foi 

professor da UFPR e diretor de escolas.

  ARTIGO  
Jacir 
J. Venturi

“É preciso parar para refletir com 
profundidade. A vida é uma bênção de 
Deus. Desequilibrá-la é destruí-la”
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