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Nomes dos candidatos à
Prefeitura de Japaraíba já
estão deﬁnidos

A eleição acontece
no dia 3 de abril.
PÁG. 02

Mulheres em posições
historicamente masculinas
inspiram outras mulheres a
lutarem por mais espaço na
sociedade
PÁGs . 04 e 05

Feminicídios no Centro-Oeste de Minas:
Antes da violência física – e fatal – vítimas
passam anos sofrendo outras formas de violência,
geralmente despercebidas.
PÁGs . 06 e 07
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Conheça os candidatos
à Prefeitura de Japaraíba
Ao todo, três nomes disputam o Executivo da cidade: a vereadora Noeli Teixeira (PT), o vereador e atual
prefeito interino Écio Veloso (PC do B) e o também vereador Geraldo Alexandre Lopes (Cidadania).
João Alves

O Cartório
Eleitoral de Lagoa da
Prata divulgou nesta
segunda-feira (7), a
relação de candidatos
aos cargos de prefeito e
vice-prefeito da cidade
de Japaraíba. As
eleições suplementares foram marcadas
para o dia 3 de abril,
conforme já publicado
pelo Jornal Cidade,
após aprovação do
Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) da
resolução contendo o
calendário e as demais
orientações que devem
reger o pleito no
município.
Conﬁra os candidatos:
Ao todo, três
chapas disputarão as
eleições suplementa-
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Alexandre Lopes
(Cidadania) é o candidato a prefeito e Zé
Branco é o candidato a
vice.
Entenda as Eleições
Suplementares de
Japaraíba:

Écio Veloso
(Fonte: Câmara de Japaraíba)

res de Japaraíba.
Concorrendo pelo
P a r t i d o
d o s
Trabalhadores (PT), a
vereadora eleita em
2020 e empresária,
Noeli Teixeira , concorre
à prefeita e tem como
candidato a vice José

Geraldo Alexandre
(Fonte: Câmara de Japaraíba)

Fernandes da Rocha,
conhecido popularmente como “Zé
Vicente”.
A coligação
“Japaraíba para todos”,
dos partidos Rede e PC
do B, lançou o vereador
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Noeli Teixeira
(Fonte: Câmara de Japaraíba)

Écio Veloso (PC do B),
atual prefeito interino
da cidade, para o cargo
de prefeito, e Geralda
Aparecida Rabelo
Ferreira, conhecida
como Cidinha do Turiba
(PC do B), para a
posição de vice-
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prefeita.
A chapa que reúne o
maior número de
partidos é a “Unidos por
Japaraíba”, que reúne
as legendas do MDB,
Cidadania e PSD. O
vereador Geraldo

A decisão da
cidade de Japaraíba
passar por novas
eleições aconteceu
após o recurso do
indeferimento da
candidatura de Rogério
Lacerda ser rejeitado
pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Em
linhas gerais, o candidato mais bem votado
da cidade foi barrado
pela Lei da Ficha Limpa,
dispositivo de iniciativa
popular que impede a
eleição de pessoas com
condenação transitada
em julgado.
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Projeto ‘Páscoa Solidária’ arrecada
doações em Lagoa da Prata
Teve início a arredação de doações para o projeto ‘Páscoa Solidária’ em Lagoa da Prata.
Estão sendo arrecadadas balas e doces, alimentos e itens para confeccionar saquinhos surpresa.
Para doar, basta entrar em contato com um dos voluntários pelos números (37) 99804-3344 (Laura) ou (37) 99961-7004
(Maria Eduarda). As doações também podem ser feitas através de PIX, basta entrar em contato e solicitar a chave.
Conheça mais sobre o trabalho dos voluntários do projeto através do Instagram @acaosolidaria_lp. Junte-se à equipe
e seja solidário também!
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Mulheres em posições historicamente
masculinas inspiram outras mulheres a
lutarem por mais espaço na sociedade
“Hoje, com quase 12 anos de proﬁssão, depois de ter passado por incontáveis situações em que
precisei ‘provar’ minha competência, não me permito mais ser colocada em tais provas”,
comenta a engenheira civil, Anita Bessas.
João Alves

Não é preciso
voltar muito no tempo
para perceber que o
ingresso de mulheres em
espaços de poder
historicamente masculinos, como em cargos
políticos e de cheﬁa, é um
evento bastante recente.
Mesmo hoje, quando o
número de mulheres no
mercado de trabalho
cresce, ainda que
timidamente, é comum
ouvir da boca de ﬁguras
conservadoras frases
como “lugar de mulher é
na cozinha” ou “isso não é
trabalho de mulher”.
Comentários
deste gênero, ainda que
pareçam reproduções
inofensivas e cada vez
mais descoladas da
realidade, evidenciam o
caráter machista de uma
cultura responsável por
colocar o homem no
centro das relações
sociais, sejam elas
trabalhistas, da política ou
da mídia, e manter a
mulher presa ao ambiente doméstico. E não é só,
tais alegações criam
também uma “barreira de
ferro”, dividindo proﬁssões e papéis sociais por
gênero - “coisa de
homem” e “coisa de
mulher”. Ultrapassar esta
barreira, quase sempre,
requer das mulheres
esforços, sacrifícios e uma
auto-cobrança - especialmente para mostrar que
são capazes de realizar
algo - desproporcionais,
especialmente quando
comparados aos empenhados pelos homens
com os quais elas dividem
espaço.
No Brasil, por
exemplo, apenas 34% dos
cargos de liderança sênior
são ocupados por
mulheres, de acordo com
a p e s q u i s a d o
International Business
Report da Grant
Thornton. Na política, este
número é ainda menor:
mulheres representam
16% dos vereadores
eleitos em 2020 e 12% dos

prefeitos. No Congresso
Nacional, apenas 15% das
cadeiras da Câmara do
Deputados são ocupadas
por mulheres, ao passo
que no Senado Federal,
este número é de 12,4%.
Dispostas a
mudar este cenário
preponderantemente
masculino, lagopratenses
que assumem posições de
liderança em diferentes
setores da sociedade
inspiram outras mulheres
a lutar por direitos,
respeito e equidade de
gênero.
“É de suma importância
que as as mulheres
acreditem em si mesmas”
U m d e s s e s
exemplos é o da empresária Thalita Magno, hoje, à
frente da Netwise. A
empresária relata que
logo no início da sua
trajetória proﬁssional, na
época como instrutora de
estágio de enfermagem,
sofria constrangimento
com comentários de
cunho sexista como “você
tem cara de médica não de
enfermeira”, que desvalorizavam a sua proﬁssão de
formação. Pouco mais de
um ano mais tarde,
seguindo o legado das
mulheres de sua família
materna, Thalita decidiu
empreender em uma
franquia de chocolates
ﬁnos.

“Tive a oportunidade de
empreender, através de
uma franquia de chocolates ﬁnos. Foi uma
oportunidade incrível, onde
conheci pessoas incríveis e,
principalmente, tive a
oportunidade de trabalhar
com meu pai, um homem
muito visionário, que
apesar de me dar total
autonomia no negócio, me
ensinou muito. Porém,
creio que minha veia
empreendedora veio das
mulheres da família
materna. Minha avó que
além dos afazeres domésticos já trabalhava fora de
casa e costurava para
ajudar na renda familiar,
todas minhas tias estudaram e se formaram em
faculdades, todas mulheres
muito fortes”, comenta a
empresária.
Após assumir
este cargo de liderança,
Thalita alega que recebeu
um tratamento diferenciado daquele que um
homem, na mesma
posição, provavelmente
receberia.
“Com medo, inexperiência,
e pouca idade, todas
pessoas que iam à loja,
perguntavam pelo
responsável, isso naquele
momento não tinha
signiﬁcado para mim, hoje
consigo entender melhor. Já
passei por momentos em
que, em reuniões juntamente com meu irmão e
sócio, pessoas não dirigiam

Um fato curioso
narrado pela entrevistada
é que, durante a sua
trajetória, ela precisou
enfrentar não só o
preconceito vindo de
homens, mas também de
outras mulheres, muitas
vezes dentro do próprio
ambiente de trabalho. “Ao
me deparar com essa
situação, pude perceber
como está enraizado a
cultura de homens em
cargos de liderança”,
comenta.
Anita Bessas (Arquivo/Pessoal).

a palavra a mim ou ﬁngiam
não ouvir o que estava
dizendo, por não acreditarem no meu conhecimento
ou potencial”.
Essa descrença
na capacidade das
mulheres de gerir
negócios sem o auxílio de
um homem, inclusive, é
uma microviolência que
consegue passar despercebida por muitas. Thalita,
contudo, além de tentar
combatê-la, orienta que
outras mulheres façam o
mesmo. Perguntada como
mulheres em posição de
liderança, e que ocupam
posições tradicionalmente masculinas, podem
ajudar suas semelhantes a
conquistar mais espaço
no empreendedorismo,
ela responde:
“Ter sucesso naquilo faz. Ser
exemplo de vitória. Provar
que somos tão capazes
quanto. É de suma importância que as mulheres
acreditem em si mesmas.
Não podemos acreditar nos
limites que as pessoas
colocam em nós, e às vezes
internalizamos esses
limites, deixamos de ter
grandes conquistas, por
medo, até mesmo das
críticas das pessoas que nos
ﬁzeram acreditar nessas
limitações”, ﬁnaliza.
“Em discussões, aprendi a
impor minha opinião
diante de outras opiniões,
e o principal, não me deixei
abalar pelas críticas”

Thalita Magno (Arquivo/Pessoal).

A engenheira civil
Anita Bessas, mesmo

tendo se formado em
2014, atua desde 2010 no
ramo da construção civil,
área ocupada, em sua
maior parte, por homens.
Anita também foi a
primeira - e única - mulher
à frente da Secretaria
Municipal de Obras e
Urbanismo de Lagoa da
Prata, posição que
exerceu por quase 6 anos.
Paralelo ao cargo de
secretária, começou a
empreender na área de
desenvolvimento de
projetos, inicialmente na
Conceito Engenharia e
Projetos e, em seguida, na
Castel Construtora, da
qual é proprietária em
sociedade com o seu
marido, o também
engenheiro Caio
Guadalupe.
Anita relata que
desde o início da sua
carreira esteve cercada
por desaﬁos. Aos 23 anos,
quando assumiu seu
primeiro cargo de
liderança, em uma área para variar - quase
exclusivamente masculina, precisou desenvolver
habilidades que, segundo
a própria, em outras áreas
não seriam necessárias.
“Estudei muito para ter
conhecimento para tomar
decisões, e tomá-las com
consciência e segurança.
Sempre foi necessário
impor minha hierarquia
para delegar funções. Em
discussões, aprendi a impor
minha opinião diante de
outras opiniões, e o
principal, não me deixei
abalar pelas críticas”.

Em relação a isso,
Anita ﬁnaliza ressaltando
que, no âmbito proﬁssional, a capacidade de
determinada pessoa não
está atrelada ao gênero.
Da mesma forma que
conheceu proﬁssionais
homens que “só jesus na
causa [sic]”, conheceu
outros com uma competência ímpar.
“Como sempre estudei
muito, sempre soube da
minha capacidade, e esse
para mim é o principal
ponto. As mulheres
precisam quebrar em si
mesmas a barreira do auto
preconceito, não somente
sonhar, mas saber que
podem realizar. E para isso
é necessário sim ir à luta.
Hoje, com quase 12 anos de
proﬁssão, depois de ter
passado por incontáveis
situações em que precisei
“provar “ minha competência, não me permito mais
ser colocada em tais
provas. Os desaﬁos são
diários, e busco encarar
todos de frente, sem perder
a minha essência feminina”, completa a engenheira e empresária.
“Eu e meu irmão ajudávamos meu pai, sem
diferença por ser homem
ou mulher. Foi pesado no
início, mas trouxe a
certeza de que eu poderia
fazer acontecer também”
O depoimento de
Clarisce Gontijo, analista
de comunicação e
marketing do Sicoob
Crediprata, destaca que o
tratamento recebido
pelos pais durante a
infância é decisivo para
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mercado pelo fato de ser
mulher, ainda mais nessa
época, foram inúmeras a
começar pelo descrédito
no meio do empreendedorismo. Era mais comum
ver homens se destacando com criação novos de
negócios e abertura de
empresas, ainda bem que
hoje essa realidade tem
mudado”.

Clarisce Gontijo (Arquivo/Pessoal).

que a mulher acredite ser
capaz de fazer qualquer
coisa. Quando perguntada se já vivenciou alguma
situação de constrangimento em função do seu
gênero, ela responde que,
em alguns momentos,
pessoas já lhe disseram
que tal atitude não era de
mulher.
"Contudo, meu pai me
ensinou que posso fazer
qualquer trabalho ou
atividade que eu quiser,
porque sou capaz. Essa
crença me impediu de
supervalorizar esses
comentários e seguir meu
caminho com respeito a
todos”, adverte.
Clarisce conta
que teve uma infância
humilde. Por ser a
primeira de quatro
irmãos - todos eles
homens - ajudava
juntamente com o
segundo irmão mais
velho na olaria de seu pai,
sem qualquer diferença
por ser uma menina.
“Eu e meu irmão ajudávamos meu pai, sem
diferença por ser homem
ou mulher. Foi pesado no
início, mas trouxe a
certeza de que eu poderia
fazer acontecer também.
Aos poucos fui buscando
realizar meus sonhos e a
crença que me fortaleceu
foi a de jamais permitir
que o fato de ser mulher
me impeça de fazer algo”,
conta a analista de
comunicação.
Outro ponto
levantado por Clarisce em
sua fala, é a importância
do mercado de trabalho
estar disposto a acolher
funcionárias em seu time.
Ela, atualmente, integra a
equipe do Sicoob
Crediprata, que possui
mais de 70% do seu
quadro funcional
composto por mulheres o que para ela é motivo de
muito orgulho. “O que nós
mulheres precisamos é
buscar o autoconheci-

mento, conhecer nossas
potencialidades a ﬁm de
realizar os nossos sonhos.
Caso alguma empresa não
valorize, felizmente
existem empresas que
respeitam e dão valor ao
ser humano, sem distinção”, acrescenta.
“Mulher, estou conquistando o meu espaço”.
Carina Dias,
gerente executiva da
ACE/CDL, batalhou muito
antes de ocupar um cargo
de cheﬁa, começando a
trabalhar aos 14 anos.
Natural de Japaraíba,
trabalhou em uma fábrica
de foguete, como empregada doméstica e babá.
"Aos 14 anos, fui para
Divinópolis trabalhar
como babá. Gosto de
contar esta história
porque foi lá que aprendi a
me desenvolver. Eu era
uma adolescente cheia de
traumas, mas sabia que
queria escrever uma
história diferente da
minha família", relata
Carina.
A p ó s i s s o ,
começou a empreender.
Montou um salão de
beleza, uma clínica de
estética e a ﬁlial de uma
franquia de produtos de
beleza. Só em 2015, Carina
passou a integrar a equipe
da ACE/CDL. Sobre sua
experiência como
empreendedora, a
executiva conta que se
deparou com o descrédito
por parte da sociedade:
“As diﬁculdades para

Carina também
revela outras situações de
constrangimento pelas
quais passou, como o
"mansplaining" e “manterrupting” - termos que
descrevem quando um
homem interrompe a fala
de uma mulher para
explicar algo, geralmente
por achar que ela mesma
não é capacitada para
explicar.
“A mulher na sociedade
sempre vai se deparar
com constrangimento
pelo simples fato de ser
mulher. Antigamente, os
homens eram preparados
para proteger a mulher e
os ﬁlhos. O homem era o
provedor, saia para caçar
e defendia a família das
feras, eram rudes e
bravos, digamos assim… E
essa natureza os acompanha. Pensam que a
mulher não tem capacidade de se interpretar e nem
de concluir por isso
interrompem e tentam
ensinar novamente,
ignorando nossa capacidade cognitiva”, explica a
executiva.
Contudo, ela
acrescenta que não se
incomoda e para momentos como esse, repete o
mantra: “Mulher, estou
conquistando o meu
espaço”.
“Em Lagoa da Prata, temos
mulheres fortes e arrojadas, que não têm medo de
desaﬁos.”
Q u a n d o o
assunto é representatividade política, Lagoa da
Prata pode ser considerada uma exceção com
relação às demais casas
legislativas do país.
Embora a porcentagem
de mulheres vereadoras
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na Câmara não seja ideal na composição da casa, há
o dobro de homens em
comparação às mulheres a presidência do poder é
exercida, pela terceira vez
consecutiva, por uma
mulher.
Carol Castro,
comenta que se candidatou ao cargo de vereadora
em 2020 por entender ser
necessário que as
mulheres ocupem mais
espaços, inclusive o
político
“É um desaﬁo muito grande,
porque o Brasil é um dos
países com menos representatividade feminina no
parlamento. Na câmara,
nós somos três, e vejo que
ainda é complicado as
pessoas entenderem que as
mulheres podem pegar
esses cargos de liderança e
de cheﬁa", explica.
Segunda ela, a
baixa presença feminina
no legislativo está
relacionada a várias
outras questões que
interessam às mulheres,
como por exemplo, a
equiparação salarial. “É no
parlamento que se
defendem as ideias e que
se fazem as leis para a
sociedade. Enquanto a
política ainda for dominada por homens, diﬁcilmente as questões das
mulheres terão a devida
atenção. Se tivessem mais
mulheres, ao menos
pareando com o número
de homens, talvez
teríamos mais facilidade
de mudar, porque com
certeza elas defenderiam
mais políticas públicas
para o gênero feminino”.
Além disso, a
vereadora e assistente
social destaca que a
mulher tem um papel
fundamental na sociedade, como foi possível
observar com o surgimento da pandemia da covid19. Segundo ela, países
liderados por mulheres
conseguiram sair mais
rapidamente dos momentos mais severos impostos
pela doença e sofreram
menos com os seus
efeitos.
Para onde as mulheres
estão caminhando?
.
Questionada
sobre a situação atual da
mulher nos vários setores
da sociedade, Carol Castro
considera que esta
posição, ainda que em
passos lentos, avança.

Carina Dias (Arquivo/Pessoal).
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“Tudo vem da educação. A
questão do machismo, de
desmontar esses paradigmas de gênero, parte
muito do que é ensinado.

Carol Castro (Arquivo/Pessoal).

Temos que levar esse
debate para a comunidade, para trabalhar
questões como a violência
doméstica, porque são
essas questões de gênero
que causam a violência
como a mulher - quando o
homem vê a mulher
exclusivamente como um
objeto”, pondera a
presidente da Câmara.
Thalita Magno, na mesma
esteira, concorda que a
mulher, hoje, ocupa
espaços antes legados
exclusivamente ao
público masculino, porém
ressalta: “Vejo evolução,
mas também vejo muita
falta de informação. É o
que mais me preocupa, e
também o que, muitas
vezes, invalida muita
nossa luta”.
A respeito da evolução do
número de mulheres no
mercado de trabalho,
Clarisce Gontijo é mais
otimista: “Felizmente
conquistamos um avanço
e a cada dia mais percebemos que as mulheres
estão conquistando seu
lugar. Precisamos que
essas mulheres acreditem
em sua capacidade de
realizar, sem sentimento
de inferioridade. Que
façam acontecer na
sociedade, na política, na
mídia e no mercado de
trabalho. Temos muito a
contribuir”.
Para Anita
Bessas, é fundamental
que as mulheres conheçam o seu potencial e
estejam dispostas a
alcançá-lo - o que ainda só
é possível com muita
garra.

“As mulheres precisam
quebrar em si mesmas a
barreira do auto preconceito, não somente sonhar,
mas saber que podem
realizar. E para isso é
necessário sim ir à luta”,
ressalta a engenheira.
Sobre isso,
Thalita Magno acrescenta
que, embora todas

tenham necessidades
individuais, o crescimento
de uma mulher impacta
diretamente no crescimento de outra: “Não
busco reconhecimento - é
claro que ser reconhecida
é ótimo - mas minha real
necessidade é ver a
evolução das pessoas,
fazer com que elas se
sintam melhores consigo
mesmas e gratas pelas
suas conquistas, por
menor que sejam.
O potencial transformador desta aliança entre
mulheres, inclusive, é
comentado pela executiva Carina Dias, ao
comentar o projeto
“Câmara da mulher
empreendedora”, da
ACE/CDL.
“Queremos dar voz a
essas mulheres que
constituem a presença
feminina do mercado de
trabalho, da política, da
mídia e da sociedade
como um todo. Sabe
porque a posição da
mulher ainda é vulnerável? É vulnerável porque
falaram pra elas e elas
acreditaram nisso,
estamos chegando e
mudando essa realidade”,
comenta.
A g e r e n t e
executiva ainda cita que a
sociedade e o estado têm
um papel fundamental na
promoção da igualdade
de gênero e que é
fundamental discutir esta
problemática coletivamente: “O papel do
estado é fundamental na
elaboração de políticas
públicas voltadas à
valorização e ao reconhecimento da mulher. O
empoderamento da
feminino pode levar o
público feminino a
exercer papéis nunca
imaginados em todas as
áreas da sociedade. E
quem tem a ganhar com
isso? Todos. Se as
mulheres soubessem o
valor que elas têm, uma
ajudaria mais a outra a
alcançar o seu objetivo”.
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Feminicídios no Centro-Oeste de Minas:
Antes da violência física - e fatal - vítimas
passam anos sofrendo outras formas de
violência, geralmente despercebidas
Casos recentes em Lagoa da Prata, Arcos e Bom Despacho trazem à tona as várias facetas da
violência doméstica e familiar, herança das sociedades patriarcais que, além
de inferiorizar a mulher, colocam em risco sua integridade física e vida.
mulheres não conseguem acessar esses
meios. “A informação
não chega, às vezes, às
camadas mais baixas da
população, nas quais as
mulheres que sofrem a
violência doméstica e a
entendem como
normal, naturalizam a
violência”, comenta.

João Alves
Falar sobre a
violência contra a
mulher é um desaﬁo
por dois motivos: o
primeiro, porque é
impossível desassociar
as agressões cometidas
diariamente contra o
público feminino sem
comentar o status de
inferioridade histórico
legado às mulheres,
privadas de uma vida
pública plena e conﬁnadas ao ambiente
doméstico - até mesmo
nos dias de hoje; e,
segundo, porque
muitos casos de
violência familiar não
são reportados às
autoridades competentes - nos casos, é claro,
em que há proﬁssionais
especializados para o
acolhimento dessas
vítimas - por medo de
retaliação, pela dependência ﬁnanceira ou até
mesmo pela pressão da
própria família.
Embora o tema
venha conseguindo
uma maior visibilidade
na mídia e em debates
entre a sociedade,
especialmente pelas
campanhas de mobilização e de combate às
formas de agressão
contra a mulher, a
violência familiar
sempre parece um
problema do outro - de
outra casa, de outra
cidade, de outra
mulher, distante desta
realidade social da qual
somos sujeitos. É aí que
reside o problema:
ainda que sejam
diariamente vítimas de
diferentes manifestações de abuso contra a
mulher, muitas só se
veem neste papel
quando encaram a
faceta mais cruel deste
tipo de violência ou
quando já parece ser

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

“tarde demais”.
O s c a s o s
recentes de feminicídio
na região Centro-Oeste
evidenciam, inclusive,
que o problema está
mais próximo do que se
imagina. Em Lagoa da
Prata, no dia 13 de
fevereiro, uma mulher
de 44 anos foi assassinada a facadas pelo
marido, sob a justiﬁcativa de que a esposa tinha
saído e passado a noite
fora. Há 20 anos atrás, o
mesmo homem havia
sido preso por assassinar sua ex-esposa.
Casos semelhantes
também aconteceram
em cidades vizinhas.
Uma bomdespachense de 23 anos
foi morta pelo companheiro, de 37 anos, no
dia 2 de fevereiro. De
acordo com testemunhas, durante o relacionamento, que durou 3
anos, o homem agredia
a vítima mesmo quando
ela estava grávida da
ﬁlha do casal, dando-lhe
socos no rosto, na
cabeça e, ainda, tentando lhe esganar pelo
pescoço.
Em Arcos, no dia
6 de fevereiro, uma
mulher de 35 anos foi
atropelada por uma
carreta após saltar do
carro de seu agressor.
Segundo pessoas que

estavam no local, o
condutor do carro no
qual a vítima estava,
ainda realizou manobra
de marcha ré e passou
por cima dela algumas
vezes. Após isso, ele
fugiu da cena do crime.
T e n d o e m
mente este número
alarmante de casos de
feminicídio em um
curto período de tempo,
o Jornal Cidade conversou com Luciana de
Sousa Castro, advogada
especialista em Direito
das Famílias e Violência
Doméstica e com Lécia
Paiva, psicóloga do
Centro de Referência
Especializado de
Assistência Social
(Creas) que é referência
técnica no atendimento
das vítimas de violação
de direitos em Lagoa da
Prata.
Perguntadas
sobre o que explica a
persistência da violência contra as mulheres,
Luciana comenta a
diﬁculdade das vítimas
romperem o ciclo de
agressão e denunciarem os autores, geralmente por estarem
dependentes ﬁnanceiramente deles ou por
desconhecerem a Lei
Maria da Penha e seus
mecanismos de enfrentamento à violência. Há,
também, a sensação de
impunidade por parte

do sistema de Justiça.
Lécia ressalta que a
violência contra a
mulher é difícil de ser
identiﬁcada justamente
por ocorrer, na maioria
das vezes, no ambiente
doméstico. “Muitas
vezes ela é ocultada,
seja pelas características da própria família ou
por questões culturais.
É, por isso, difícil de ser
combatida e sanada”,
completa.
Ela também cita
o medo das vítimas
sofrerem represálias do
parceiro e a desinformação. Segundo Lécia,
embora as redes sociais
e as mídias tenham um
papel fundamental na
divulgação e no combate a todas as formas de
violência, muitas

Para a psicóloga, uma das causas da
violência contra a
mulher é cultural:
“Desde a infância nós
ensinamos que os
meninos batem e as
meninas apanham e
ﬁcam caladas. Isso, ao
longo dos tempos, foi
criando a cultura de
submissão da mulher”.
Luciana, sobre o mesmo
assunto, também
comenta que estamos
acostumados com uma
sociedade na qual os
homens sempre
dominaram os cargos
de poder e em que as
mulheres, por sua vez,
ﬁcavam responsáveis,
exclusivamente, pelos
afazeres domésticos e
conjugais.

O s c a s o s
recentes de feminicídio
citados compartilham a
característica de que as

Luciana de Sousa Castro, advogada especialista em
Direito das Famílias e Violência Doméstica (Arquivo Pessoal).

vítimas já foram
agredidas outras vezes
pelo mesmo parceiro.
De acordo com Lécia,
isso pode ser explicado
pelo “Ciclo da violência”.

“São fases em que o
relacionamento vai
sendo marcado a cada
momento por um tipo
de comportamento do
agressor. Este ciclo se
inicia com a fase da
tensão, que são as
brigas e discussões,
como por exemplo
quando o parceiro
começa a demonstrar
ciúmes e irritabilidade.
Essa agressividade
tende a crescer ao longo
do relacionamento.
Logo em seguida,
começa a fase da
agressão ou da explosão, que é quando o
agressor parte para as
formas de violência
mais elaboradas,
podendo, inclusive,
chegar à violência física.
Depois disso, vem a fase
da ‘lua de mel’, em que o
agressor se arrepende e
promete que vai mudar.
A m u l h e r
geralmente acredita e
resolve dar uma nova
oportunidade, geralmente movida por
sentimentos afetivos
pelo parceiro. Com isso,
o ciclo tende a se
repetir. Pode durar
anos até que a mulher
se canse e saia desse
ciclo ou até que algo
pior aconteça, como até
mesmo a sua morte”,
explica.
Em concordância com a psicóloga
Lécia, Luciana aﬁrma
que a dependência
ﬁnanceira do parceiro
também é um dos
motivos que obrigam a
mulher a se manter em
um relacionamento
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abusivo: “Sob a ótica
das mulheres, temos a
diﬁculdade de romperem o ciclo da violência
e denunciarem seus
agressores por estarem
dependentes ﬁnanceiramente (como vou
criar meus ﬁlhos sem
ele?)”.
Ainda sobre o
ciclo de violência, Lécia
menciona que a
tendência, ao longo do
tempo, é de que as fases
ﬁquem cada vez mais
curtas. “Então às vezes o
período da lua de mel é
bem pequeno, já
começa a fase da tensão
novamente, e depois da
explosão. Isso pode
levar a momentos de
agressividade cada vez
mais frequentes e
acaba expondo a
mulher ao risco de
feminicídio”.
Segundo as
entrevistadas, vale
ressaltar que a violência
contra a mulher se
manifesta de diferentes
formas, podendo,
inclusive, ser sutil a
ponto da própria vítima
não perceber que está
em uma relação
abusiva.
“Nós temos a
violência verbal, como
xingamentos e ofensas;
a violência psicológica,
que é uma forma de
violência muito abusiva,

JORNAL
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mulher, o que pode
levá-la a lesões, danos
permanentes e à
morte”, relata Lécia.
Após estas
explicações, ﬁca a
pergunta: Mas, aﬁnal,
quais os mecanismos
legais e sociais que o
estado dispõe para
sanar a violência de
gênero? A advogada
Luciana Castro elucida
que a legislação penal
sempre oferece mecanismos para punir a
violência contra a
mulher, contudo, não de
uma forma especíﬁca.

Lécia Paiva, psicóloga do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas) (Arquivo Pessoal).

porque acaba gerando
danos psicológicos
permanentes na vítima;
a violência patrimonial,
que é quando o agressor
faz uso do recurso
ﬁnanceiro da mulher; a
violência moral, que é
quando há calúnia ou
difamação contra a
vítima”, enumera.
A a d v o g a
Luciana, ainda, acrescenta a violência sexual,
que está prescrita na Lei
Maria da Penha, e é
entendida como
qualquer conduta que
constranja a presenciar,
a manter ou participar
de relação sexual não

CULTURA

desejada mediante
intimidação, ameaça,
coação ou uso da força.
“Essas violências podem
todas acontecer ao
mesmo tempo, ou ir
acontecendo gradativamente, uma puxando a
outra. Começa como
uma violência verbal,
depois passa para a
violência psicológica,
logo em seguida vêm os
insultos e o homem
passa a fazer uso do
recurso ﬁnanceiro da
mulher. A forma de
violência mais reconhecida é a violência física,
que é atingir o corpo e a
integridade física da

“Somente com o
advento da Lei Maria da
Penha, (que foi uma
punição do Brasil pela
Corte Interamericana de
Direitos Humanos da
ONU), foi possível a
criação de mecanismos
não só de punição, mas
de prevenção à violência
doméstica e familiar
contra mulheres.
Dentre os mecanismos
podemos citar o agravamento das penas para
os crimes envolvendo
violência doméstica, a
proibição de condenação dos agressores à
penas pecuniárias, as
medidas protetivas de
urgência, como o
afastamento do agressor e a proibição de
contato”.
Lécia comple-

jornalcidademg.com.br

menta que a cidade de
Lagoa da Prata tem uma
rede estruturada de
prevenção e combate à
violência contra a
mulher, e que é importante que estes equipamentos desta rede
atuem de forma articulada.
“A unidade de
saúde é muito importante, a UPA, as escolas e
o conselho tutelar,
porque muitas vezes
uma situação de
violência doméstica
pode ser percebida
através das crianças e
adolescentes. Temos
também a política de
assistência social com o
Cras, unidade que está
próxima ao local em que
as famílias moram, e o
próprio Creas, para
quando as situações já
tenham sido denunciadas e encaminhadas
para os órgãos responsáveis”, enumera.
As entrevistadas também citam os
canais de denúncia,
como a Polícia Militar
(190), a Polícia Civil e a
Guarda Municipal (153),
o Disque Denúncia (180)
e o Disque Direitos
Humanos (100). A Polícia
Militar, ainda, dispõe da
Patrulha de prevenção à
violência doméstica
(PPVD), que é um serviço
continuado de monitoramento às situações de

jornalcidademg
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violência contra a
mulher. Já a Guarda
Municipal conta com a
Patrulha Guardiã Maria
da Penha e o botão do
pânico, instrumento
que a vítima pode
acionar caso se sinta em
risco.
Lécia ﬁnaliza
c i t a n d o
a s
Organizações não
Governamentais (Ong’s)
e as redes sociais, que
são importantes
instrumentos de
mobilização e de
informação sobre a
violência doméstica e
familiar. Contudo, tanto
para ela quanto para
Luciana, a educação é a
mais importante
ferramenta no combate
às agressões contra a
mulher.
“ S o m e n t e
através de políticas
públicas, como a
promoção e realização
de campanhas educativas de prevenção da
violência doméstica e
familiar, voltadas ao
público escolar e à
sociedade em geral será
possível encorajar essas
vítimas a romperem o
ciclo da violência. A
participação da sociedade e da família também
é muito importante no
que se refere à possibilidade de denúncias e
prestação de socorro”,
comenta a advogada.

jornalcidademg

Festa do Reinado já tem data
deﬁnida em Samonte
O evento religioso é um dos mais tradicionais da cidade e é organizado pela Irmandade dos Devotos.
Rhaiane Carvalho

Irmandade.

Um dos eventos
religiosos mais tradicionais de Santo Antônio
do Monte já tem data
deﬁnida para este ano
de 2022. A Festa do
Reinado de Nossa
Senhora do Rosário,
organizada pela
Irmandade dos
Devotos, acontecerá de
1º de maio a 21 de
agosto, com participação das Congadas da

Conﬁra a programação:
• 1º de maio:
Festa da Santa Cruz,
comunidade de
Cachoeira Bonita, com a
presença das Congadas
da Irmandade Nossa
Senhora do Rosário.
• 29 de maio:
Levantamento do
Mastro de Santo

Antônio, com a participação das Congadas da
Irmandade Nossa
Senhora do Rosário, e
celebração da Santa
Missa na Igreja Matriz
de Santo Antônio às 17
horas.
• 13 de junho:
Descimento do Mastro
de Santo Antônio, com a
presença das Congadas
da Irmandade Nossa
Senhora do Rosário, e
celebração da Santa

Missa na Igreja Matriz de
Santo Antônio, seguido
de procissão com as
Congadas e a Imagem
de Santo Antônio.
• 17 de Julho:
Levantamento dos
Mastros de Nossa
Senhora do Rosário, São
Benedito e Santa
Eﬁgênia, com a
presença de todas as
C o n g a d a s d a
Irmandade, e com a
celebração da Santa

Missa no Santuário
Nossa Senhora do
Rosário.
• 18, 19, 20 e 21 de agosto:
Festa do Reinado de
Nossa Senhora do
Rosário, São Benedito e
Santa Eﬁgênia, com as
participações de todas
as Congadas da
Irmandade Nossa
Senhora do Rosário e
celebração da Santa
Missa todos os dias.

JORNAL

CIDADE

PUBLIEDITORIAL

10 DE MARÇO

08

JORNAL

CIDADE

PUBLIEDITORIAL

10 DE MARÇO

09

JORNAL

CIDADE

SAÚDE

10 DE MARÇO

10

Covid longa - Por que alguns sintomas
permanecem mesmo após a cura?
A médica ainda alertou que, caso haja a permanência de sintomas por um período
prolongado, principalmente que causem impactos na rotina, é fundamental
procurar ajuda médica.
Rhaiane Carvalho
Teve covid-19,
mas os sintomas
permanecem mesmo
após a cura? Isso tem
sido queixa frequente
nos consultórios
médicos. Com a disseminação da ômicron,
um assunto que já era
complicado entender
para algumas pessoas
ganhou novos capítulos: a chamada covid
longa. O termo passou a
ser utilizado para se
referir a sintomas do
coronavírus que
permanecem mesmo
após um longo período
da infecção. A
Organização Mundial
de Saúde (OMS) chama
este fenômeno de
síndrome pós-covid.
E quais seriam
essas queixas? A
reportagem do Jornal
Cidade conversou com
a médica Vanessa
Cristina, que explicou
que elas são muitas e
até mesmo variáveis,
veja:
• Fadiga, o cansaço
extremo;
• Problemas de memória e concentração
("névoa mental");
• Tosse; Forte dor de
cabeça;
• Falta de ar,

território mineiro, já
nesta semana.
Com isso, o item
que tem sido indispensável desde o início da
pandemia de covid-19,
deﬂagrado em março de
2020, pode estar
próximo do desuso no
estado.

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

• Palpitações no coração,
• Dor ou aperto no peito;
• Alterações no olfato e
paladar;
• Dor nas articulações;
• Alterações bruscas de
humor e depressão.
“São raros os casos em
que a covid longa tem
manifestações sérias a
ponto de exigir uma
reabilitação, por exemplo, ou ameaçar sobrecarregar os serviços de
saúde. Mas qualquer um
que, por azar, foi
contaminado pelo SarsCoV-2 corre o risco de
ﬁcar com um ou outro
sintoma persistente
como herança, inclusive,
quem mal percebeu que
estava com covid-19. No
entanto, todos notam
que a tendência de o

problema se prolongar é
maior naqueles pacientes que tiveram quadros
moderados ou graves na
fase aguda”, explicou.
A médica ainda
alertou que, caso haja a
permanência de
sintomas por um
período prolongado,
principalmente que
causem impactos na
rotina, é fundamental
procurar ajuda médica.
“Sobre tratamentos, até
o momento, não há
nenhum que seja à base
de medicamentos
c o m p r o v a d o s .
Portanto, o foco
principal está no
controle dos sintomas e
no aumento gradual da
atividade. Estudos
sobre a melhor forma
de identiﬁcar, tratar e
melhorar a vida de
pessoas com covid
longa ainda estão em

andamento”.
Uso de máscaras em
ambientes abertos
pode deixar de ser
obrigatório em Minas
Indispensável
desde março de 2020,
quando foi deﬂagrada a
pandemia, equipamento pode estar perto do
desuso em todo território mineiro. Belo
Horizonte e Divinópolis
já retiraram a obrigatoriedade da máscara ao ar
livre.

“A gente tem algumas
regiões, como Triângulo,
Sul, a Região Central com
tendência de queda
maior, mas outras
demoraram a cair,
Nordeste, Norte, Leste,
então por isso nossa
decisão é uma decisão
mais ampla. Mas a
expectativa nossa é de
que na semana que vem
a gente tome essa
decisão, não acredito
que passe do meio do
mês que a gente já
desobrigue o uso de
máscara em locais
abertos. Desde novembro, veio a ômicron,
estamos esperando o
vírus circular menos, ﬁca
mais seguro a gente
tomar essa decisão”,
comentou o secretário.

João Alves
Em entrevista
coletiva dada no dia 4 de
março, o secretário de
Estado de Saúde, Fábio
Baccheretti, comunicou
que o uso das máscaras
faciais em ambientes
abertos pode deixar de
ser obrigatório em todo

um
novo
mundo
Trabalhos integrados em Design Gráﬁco on e ofﬂine e Criação
de conteúdo e gerenciamento de Redes Sociais, com engajamento
e crescimento de seguidores.

A capital do
Estado, Belo Horizonte,
e Divinópolis, no CentroOeste de Minas, por
exemplo, já retiraram a
obrigatoriedade do uso
da máscara ao ar livre. O
governador mineiro,
Romeu Zema, relembrou que o estado

orienta as cidades, e
que os prefeitos, a partir
disso, têm autonomia
para traçar as suas
próprias diretrizes.

“O estado é grande, nós
ainda temos situações
distintas dentro do
estado, mas se continuar
a melhorar é bem
provável que esse tipo
de medida venha
acontecer nas próximas
semanas. Nós ainda
temos regiões em que a
taxa de incidência é alta,
então nós temos que
considerar o todo. Mas
cada prefeito tem
autonomia para fazer
aquilo que julga mais
adequado caso a sua
cidade esteja numa
situação mais segura”,
ressaltou, antes do
posicionamento do
secretário.
De acordo com
os dados do “Vacinômetro”, do governo de
Minas, o estado tem
86,11% da população de
cinco anos ou mais
imunizada com a
primeira dose da vacina
contra a COVID-19 e
81,02% com a segunda
ou com a dose única. A
cobertura da dose de
reforço é de 42,98%.

Faça seu
orçamento:
37 99913-3829
_umnovomundo
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Sepultamento de corpo não identiﬁcado
comove moradores de Lagoa da Prata
Cerimônia chamou a atenção dos moradores pelo cuidado e carinho
empregados nos cuidados com o corpo encontrado na cidade
A Funerária São
Francisco, do Grupo
Minasprev, realizou no
dia 27 de fevereiro o
velório de um corpo não
identiﬁcado encontrado
na cidade. O carinho e o
preparo empregados no
tratamento do corpo de
um homem dado como
indigente, ainda que
sem familiares e
conhecidos para velá-lo,
chamou a atenção de
muitas pessoas que
presenciaram a situação.

tratado com muito
respeito. Achei muito
bonito o modo que
arrumaram o corpo. Se
fosse uma outra funerária qualquer, arrumaria
de qualquer jeito, já que
provavelmente ninguém
apareceria para vê-lo. A
gente que tem família,
tem que pensar em todo
mundo, porque pode
acontecer com o parente
nosso também”, comentou.

A funcionária
pública Ana Lúcia dos
Santos foi uma das
pessoas que perceberam esses cuidados e
elogiou os funcionários
da Funerária São
Francisco pela iniciativa.

Depoimento de Ana Lúcia
dos Santos, funcionária pública

“Quero parabenizar pelo
carinho e atenção que
eles deram ao corpo da
pessoa encontrada. Foi

De acordo com o
diretor da Funerária São
Francisco, Thiago
Cândido da Silva, o

homem, cuja causa da
morte ainda está sob
investigação, faleceu em
Lagoa da Prata e não
teve a procura da família
ou identiﬁcação. Mesmo
assim, a equipe se
preocupou em realizar o
atendimento com
bastante zelo e em
preservar a dignidade
do falecido - ou seja, um
atendimento funerário
humanizado.
“Procuramos mostrar o
respeito ao corpo, que
esse corpo teve uma
história e uma família,
por mais que os familiares sejam desconhecidos
o mínimo que pode ser
feito é um tratamento
digno”, aﬁrmou o
diretor.
No caso da
morte de pessoas em
situação de extrema
vulnerabilidade socioeconômica, como a desse

valores que o serviço
público custeia neste
serviço são muito
inferiores aos valores
praticados pelas
funerárias nos sepultamentos particulares.

Thiago Cândido da Silva, diretor da
Funerária São Francisco (Foto: arquivo pessoal).

homem, a Prefeitura,
através da Secretaria
Municipal de Assistência
Social, arca com as
despesas do velório e do
sepultamento. Os

valores que o Município
destina a esses serviços
são estabelecidos por
meio de licitação, na qual
a concorrência se dá pelo
menor preço. Ou seja, os

De acordo com
Thiago, nesses casos é
comum ver situações
em que as funerárias
fazem o serviço sem
qualquer valor afetivo,
sem qualquer cuidado
com o corpo não
identiﬁcado da pessoa
que faleceu, que é
sepultado como
indigente. “Como eu
disse, para nós esse
corpo tem uma história,
tem uma família e
merece todos os
cuidados para que tenha
um sepultamento digno.
É uma vida que se
encerrou”.
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É preciso muito acolhimento, amor,
respeito e proteção”, disse ﬁlha de
portadora de Alzheimer
A reportagem do Jornal Cidade conversou com a geriatra Fernanda Vieira e Souto, que
explicou sobre a doença e levantou importantes questões sobre o assunto.
Rhaiane Carvalho
O Alzheimer é
uma doença que
acomete milhares de
pessoas, em especial,
idosos. Uma doença que
muitas vezes demora ser
diagnosticada por falta
de informações, principalmente, quando se
trata de idosos que tem
lapsos de memórias
mais frequentes. O mês
de fevereiro é marcado
por campanhas de luta e
conscientização sobre o
Alzheimer, uma doença
degenerativa e, até o
momento, incurável.
Funções cerebrais como
memória, linguagem,
cálculo, comportamento
são comprometidos de
forma lentamente
progressiva levando o
paciente a uma dependência para executar
suas atividades de vida
diária. No Brasil estimase que cerca de um
milhão de pessoas
sofram de Alzheimer. A
doença acomete
principalmente pessoas
entre 60 e 90 anos,
podendo aparecer antes
e também depois desta
faixa de idade, porém
com menor frequência.
Para saber mais
sobre essa doença, a
reportagem do Jornal
Cidade conversou com a
geriatra Fernanda Vieira
e Souto, que falou sobre
os sintomas a serem
observados e também a
importância de cuidar de
quem cuida da pessoa
com Alzheimer. “A gente
tem que observar muito.
Quem aqui nunca passou
por aquela sensação de
esquecimento, de não
lembrar o que queria
dizer, de esquecer o nome
de alguém ou o que iria
pegar e acabou esquecendo quando chegou no
lugar? Estes “lapsos de
memória” são preocupantes? Podem ser os
primeiros sinais de
demência?
Estas Dúvidas
são frequentes na terceira

disto faz você se
adaptar a cada fase da
doença para cuidar
melhor de quem ama,
conforme explica a
médica, que também
fala sobre as fases da
doença, veja:
• FASE INICIAL Demência Leve

(Foto: Roseli Medeiros /Arquivo Pessoal).

idade. Com o envelhecimento do cérebro,
algumas capacidades
cognitivas tornam-se mais
lentiﬁcadas e a capacidade de concentração em
vários focos é reduzida. E
isto não signiﬁca
demência.
Porém quando
estas diﬁculdades
começam a interferir na
autonomia do idoso, na
sua capacidade de
resolver problemas e
manter a sua autonomia,
aí sim precisamos estar
atentos. Muitas vezes
estamos diante de uma
redução da concentração
associada a atenção
dividida, ansiedade e
depressão, deﬁciência de
vitaminas e alterações
metabólicas que podem
piorar a memória do
idoso. Vale lembrar que
NÃO EXISTE pílula mágica
que melhore a memória.
Nenhuma medicação ou
ﬁtoterápico até o
momento se mostrou
eﬁcaz neste sentido.
Remédio bom para a
memória é manter o seu
cérebro ativo. Por outro
lado, muitos remédios
podem piorar a nossa
memória. A lista é grande!
E se você ou seus familiares perceberem alterações

de memória que estão
atrapalhando a sua
autonomia e capacidade
de realizar as atividades
do dia a dia sozinho, peça
ajuda. Procure um médico
capaz de te avaliar de
forma ampla e individualizada. Nem sempre é
demência. E nem sempre é
Alzheimer”, explicou.

Como é feito o diagnóstico
Segundo a
médica, o diagnóstico é
clínico, através da
história contada pelo
familiar ou cuidador. Por
isto, é importantíssimo
que o acompanhante do
paciente na consulta
seja alguém que convive
com ele e observa as
alterações no dia a dia.
“A história clínica nos
traz informações como
prejuízo de memória
recente, frequentemente poupando as memórias antigas, fala repetitiva, esquecimento sobre
datas e eventos, desorientação em espaço e
tempo e diﬁculdade de
realizar atividades de
forma independente. As
histórias da juventude
estão muito presentes e
são trazidas com

frequência para o
momento atual. A família
começa ajudar o idoso
nas atividades do dia a
dia. Ocorre perda de
autonomia para atividades mais complexas
como: pagar contas,
cuidar das medicações,
sair de casa sozinho...
Com a evolução da
doença o idosos necessita de ajuda para as
atividades básicas do dia
a dia como tomar banho,
se vestir, ir até o banheiro e se alimentar. Esta
evolução é LENTA E
PROGRESSIVA, ocorre
em anos”.
Fernando ainda
acrescentou que junto
com esses fatores é
frequente os sintomas
de comportamento: falta
de vontade de fazer as
coisas, irritabilidade,
“teimosias”, mania de
perseguição e conspiração contra algumas
pessoas, depressão,
alterações do sono,
alucinações, entre
outras.
A segunda etapa
para fechar o diagnóstico é feita com uma
bateria de testes
cognitivos que feitos no
consultório. “Ela mostra

de forma objetiva as
diﬁculdades trazidas
pela família. Excluir
depressão é muito
importante, pois ela
pode simular um quadro
demencial em idosos.
Feito isto, solicitamos
exames que são complementares para excluir
causas de demência
reversíveis. Solicitamos
também um exame de
imagem cerebral que
pode ser RNM ou
Tomograﬁa. Este exame
não faz o diagnóstico de
Alzheimer, mas nos traz
achados que são mais
típicos nesta patologia e
também afasta outras
causas de demência
como demência vascular, hidrocefalia de
pressão normal e
tumores. Entendam que
o exame não traz o
diagnóstico. Ele é
complementar. E que a
peça fundamental para
este diagnóstico é as
informações serem
passadas por quem
convive com o idoso. Esta
pessoa tem que estar
junto na consulta”.
Evolução da doença
O Alzheimer é
uma doença progressiva. Não se iluda. Saber

Muitas vezes confundida com “é normal do
envelhecimento”, o
paciente se atrapalha
com as memórias
recentes, faz perguntas
repetitivas, esquece de
fatos atuais. Por vezes,
quando a família bate
de frente e diz: “já te
falei”, “você acabou de
perguntar isto” o
paciente sente-se
envergonhado e
constrangido, algumas
vezes ﬁca irritado e
mais agressivo. Para
quem não convive com
o paciente, pode passar
despercebido. Ele
começa a sentir diﬁculdades de realizar
atividades mais complexas e resolução de
problemas. Mas ainda
consegue manter a sua
autonomia para grande
parte das atividades de
vida diária. Esta fase
dura em média 1-3
anos.
• FASE INTERMEDIÁRIA
Os esquecimentos são
mais perceptíveis, o
paciente perde a
capacidade de realizar
atividades mais complexas como pagar
contas, cuidar dos
remédios, ﬁcar em casa
sozinho sem se expor a
riscos e sair sozinho.
“Geralmente, é neste
momento que as famílias
me procuram, pois a
convivência torna-se
mais difícil. Os sintomas
comportamentais
aparecem: irritação,
tristeza, alucinações,
alterações do sono,
mania de perseguição,
querer voltar pra casa
(estando em casa).
Algumas alterações de
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dependente de cuidado.
Esta fase dura de 3-8 anos
em média”, explica.
FASE AVANÇADA
Nesta etapa, o paciente
é dependente para
todas as atividades
básicas de vida diária:
precisa de ajuda para
tomar banho, se vestir,
se alimentar, usam
fralda, auxílio para se
locomover (maioria é
acamado ou passa a
maior parte do dia
deitado ou sentado). É
esperado que o fale
poucas palavras (mas a
comunicação não
verbal segue super
presente). Podem não
reconhecer mais os
familiares (ao menos o
seu rosto atual). A
recusa alimentar é
muito frequente. Para
chegar nesta fase são 8
a 15 anos de evolução.
E como ﬁca quem
cuida?
Só quem cuida
de um idoso frágil ou
alguém que necessite de
atenção em tempo
integral sabe o peso
desta rotina. Não é fácil!
Exige muito amor e
paciência, mas isto por si

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

só não é suﬁciente. Você
precisa ser bom tecnicamente para cumprir esta
missão. E estar atento
aos sinais de esgotamento do cuidador é fundamental para que se
procure ajuda e isto não
inﬂuencie no cuidado
deste idoso. É importante dividirmos o cuidado
com mais alguém. Eu sei
que para muitos isto
parece impossível, mas
nem sempre a rede de
apoio vem da própria
família”, explicou a
médica.
Roselí Medeiros
cuida mãe, que tem
Alzheimer e Parkinson,
segundo ela, a prática é
bem mais difícil, assusta-

dora e triste. “De início,
pensei que seria mais
fácil, mas com o passar
dos meses fui percebendo
que era bem mais
complexo por se tratar de
uma doença que envolve o
corpo todo. Cada dia que
passa ela precisa mais dos
meus cuidados e dos da
minha irmã também. Essa
doença deixa a pessoa
com a autoestima muito
baixa, ela não tem
vontade de fazer nada;
nem sequer para tomar
banho. Por ela, continua
com a mesma roupa
sempre, às vezes suja de
xixi por causa da incontinência urinária. Minha
mãe era uma pessoa
extremamente vaidosa,
não saía na rua sem
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passar hidratante, batom
e o pó de arroz dela. Ela
era muito cuidadosa com
ela antes da doença.
Tenho muito medo do
avanço dessa doença por
ela e por mim, pois se
precisar ﬁcar acamada
não será fácil”.
A doença da
mãe tem mudado a visão
de Roselí sobre muitos
aspectos. “Penso em
fazer exercícios físicos,
conversar mais com as
pessoas. Uma das coisas
que já mudei foi deixar
de ser tão apegadas às
coisas materiais”.

10 DE MARÇO

Alzheimer. “A doença
tem afetado ela diariamente em várias situações. Hoje ela tem
incontinência urinária, às
vezes alucinações, perda
de controle do intestino,
diﬁculdade em pegar
alguns objetos; ela já não
cozinha mais; abaixou
demais a autoestima
dela, afetou, obviamente, a memória, ocasionando a repetição de
assuntos e esquecendo
de tudo, até se comeu,
tomou banho; ela sente
muito sono também; a
questão da higiene foi
muito afetada, tanto a
pessoal quanto a da
própria residência por
não dar conta de fazer
algumas coisas, precisando dos meus cuidados também nesse
sentido. É muito importante as pessoas que
moram na casa apoiar a
pessoa com Alzheimer,
eles se calam muito,
ﬁcam, muitas vezes só
olhando, se sentindo
inúteis, enquanto ainda
não tem a memória total
afetada. É preciso muito
acolhimento, amor,
respeito e proteção”.
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Sinais de alerta para os
cuidadores:
• Sensação de cansaço
em tempo integral;
• Já acorda cansado;
• Sentimento de tristeza,
impotência e falta de
ânimo para fazer as
coisas;
• Irritabilidade frequente;
• Mesmo nos momentos
que não está cuidando
do idoso não consegue
pensar em outra coisa;
• Labilidade emocional,
choro fácil e falta de
esperança;
• Abandonou atividades
prazerosas que fazia
antes;
• Sente culpa ao fazer
coisas que não envolvem cuidar do idoso;
• Insônia ou sonolência
excessiva;
• Alteração de peso ganho ou perda de peso.

Ela ainda acrescentou
como a saúde da mãe
tem sido afetada pelo
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Prefeitura de Lagoa da Prata oferece
o curso ‘Mulheres Empreendedoras’
Iniciativa, desenvolvida em parceria com o Sebrae, tem como intuito estimular
a autoestima e fomentar a capacidade empreendedora das lagopratenses.

Rhaiane Carvalho
A Prefeitura de
Lagoa da Prata divulgou
nesta terça-feira (8), Dia
Internacional da
Mulher, que está
organizando, em
parceria com o Sebrae, o
curso “Mulheres
Empreendedoras”. O
objetivo, segundo a
nota, é impactar a
autoestima e desenvolver nas mulheres do
município as qualidades
necessárias para
adentrar no mundo do
empreendedorismo.
Tópicos como estrutura-

cada uma delas tenha o
seu próprio negócio e
que elas possam crescer
e contribuir também
com o crescimento da
nossa cidade”.

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

ção de negócios e acesso
a créditos serão alguns
temas abordados.
Para Amanda
Talita, secretária de
Assistência Social, o
curso é importante para

a formação do perﬁl
empreendedor das
lagopratenses: “Cerca
de 30 mulheres serão
capacitadas pelo Sebrae
e o objetivo é que esse
curso proporcione
condições para que

O prefeito Di
Gianne Nunes, na
oportunidade, comentou que oportunizar
opções de capacitações
proﬁssionais para
mulheres, e toda a
população, é um
compromisso de sua
gestão.
“Desde o início de nossa
gestão, procuramos dar

oportunidade de
qualiﬁcação para toda a
população de Lagoa da
Prata. Esse curso, em
especíﬁco, é um presente
e reconhecimento do
papel fundamental que
as mulheres possuem em
nossas famílias e na
economia de município”,
aﬁrmou em nota.
As inscrições
para o curso “Mulher
Empreendedora”
acontecem até 21 de
março, de 11 às 16h, no
Centro de Referência de
Assistência Social

(CRAS), nos seguintes
endereços:
• Cras Américo Silva:
Rua Belo Horizonte, 362 Américo Silva
9 9107-8671
• Cras Chico Miranda:
João Antônio de Oliveira,
395 - Chico Miranda
9 9107-3139
• CRAS Marília:
Rua Amazonas, 656 Marília
9 9136-0199
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