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Associação Cultural
Bangalô da Capoeira oferece
aulas gratuitas em São Lourenço
Grupo ministra aulas de capoeira para crianças e adolescentes da cidade há sete anos

Há sete anos, o professor
Ericsson Maradona Noronha
dos Santos, mais conhecido
como Graduado Teco, começou com o projeto da Associação Cultural Bangalô da
Capoeira, em São Lourenço.
E de lá para cá, muitas crianças e jovens passaram por lá
e aprenderam capoeira.
Hoje a Associação atende
50 alunos, desde cinco anos
até a idade adulta. As aulas
são gratuitas e o grupo é
mantido através de doações.
Os encontros acontecem
nas terças, quintas e sextasfeiras, no horário das 20h
às 21h30min, na Rua Frei
João Bosco, nº 60, no bairro
Sonda.
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ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS - (Itanhandu)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Masculino/Feminino - Vaga Exclusiva para
Deficientes - Com Laudo Médico - CID
COZINHEIRO (A) DE RESTAURANTE
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO
(DESIGNER GRÁFICO)
INSTALADOR DE ALARMES
RESIDENCIAIS (Soledade de Minas)
MOTORISTA DE CARGA A FRETE
Masculino/Feminino - Habilitação C e Veículo
OPERADOR (A) DE CAIXA
Ensino Médio Completo - Vaga Temporária
PEDREIRO DE REFORMA GERAL - Masculino
PROGRAMADOR (A) DE COMPUTADOR
Ensino Médio Incompleto
Conhecimento em JAVA ou .NET
PROGRAMADOR DE INTERNET
Ensino Médio Incompleto
PROMOTOR (A) DE VENDAS
Ensino Médio Incompleto Segmento:
Venda do Cartão de Crédito - Vaga Temporária
RECEPCIONISTA DE HOTEL
Feminino - Ensino Médio Incompleto
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
VENDEDOR (A) PRACISTA
Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer
ao SINE São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas

São Lourenço participa do programa estadual
para implantação de coleta seletiva
O município está entre as 19 cidades mineiras que
foram selecionadas para participar do projeto
A prefeitura de São Loureço
está participando do programa
do Governo de Minas de apoio
à implantação do sistema de
coleta seletiva. O município
está entre as 19 cidades mineiras que foram selecionadas
para participar do projeto.
Na última semana, os representantes do Instituto Gesois
(gestão de políticas sociais)
estiveram na cidade para a
primeira reunião de apresentação do programa. O Instituto realiza a elaboração e
gerenciamento dos projetos,
pesquisas e consultoria que
o município necessita.
A prefeita Célia Cavalcanti
assinou o termo de adesão ao
programa e afirmou que este é
um marco para o futuro do meio
ambiente do município. “Desejo
que todos tenham em mente a
importância da coleta seletiva,
pois esta é uma herança que
vamos deixar para as próximas
gerações.
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Vagas abertas no SINE
São Lourenço

Foto: PMSL

Chamadas
Sete atitudes para
conquistar uma promoção
no trabalho em 2019
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Opinião: Ana Terra Oliveira
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Oito dicas para utilizar as
redes sociais de forma
profisisonal
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FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de
terça a sexta-feira

35-3332-1008

E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Atos e Gerais

Sete atitudes para
Paulo Guedes descarta realização
conquistar uma promoção
de concursos públicos nos
no trabalho em 2019
próximos anos
Buscar melhores posicionamentos no trabalho
é um anseio de grande
parte dos profissionais,
sendo a promoção no
trabalho um passo à frente nessa trajetória. No
entanto, apesar de desejada, ela não depende
exclusivamente da empresa: é fundamental que
o profissional demonstre
empenho e esforço para
alcançar esse objetivo.
“Muitas pessoas se
sentem injustiçados e
acham que as empresas
não reconhecem, mas
é importante apresentar
características e capacidades para assumir
novas responsabilidades.
O seu gestor, que estará
atento a todas as movimentações, certamente
verá suas atitudes positivas com bons olhos, o
que contará pontos na
hora de decidir quem
deve ocupar um cargo
de liderança”, explica
Reinaldo Passadori, CEO
da Passadori Educação
e Comunicação (www.
passadori.com.br).
Alguns comportamentos
são essenciais para que a
promoção ocorra de forma
natural, à medida que o liderado evidencie as qualificações necessárias à nova
posição por meio de ações.
Assim, veja sete atitudes
levantadas por Reinaldo
Passadori que são enaltecidas pelas empresas
e que podem impulsionar
a sua carreira de forma a
conseguir a tão sonhada
promoção no trabalho:
1.Seja proativo - Nada
mais atrativo aos olhos
dos gestores do que um
colaborador que se demonstra ativo e solícito,
seja no cumprimento de
uma função, seja na resolução de uma adversidade ou conflito. Chamar a
responsabilidade e ajudar
são atitudes muito apreciadas pelos gestores,
pois, dessa forma, o profissional mostra sinais de
liderança e preparação
para atividades que demandem maior complexidade e engajamento.
2.Vá além da função Cumpra sua função com
excelência, de modo a
ser exemplo para os colaboradores, tornandose inspirador perante os
colegas. O profissional
também será visto com
bons olhos pelos gestores, que saberão que
podem contar com a sua
disposição quando necessário. Contudo, não
é necessariamente fazer
hora extra no escritório ou
assumir o maior número
de demandas para se
mostrar útil.
3.Saiba priorizar tarefas
- Organização é a chave
para gerenciar as suas
atividades e, com isso, o
tempo despendido para
elas. Estabelecer prioridades dará a você uma
visão ampla do processo
como um todo e, assim,
é mais fácil entender as

atividades e cumprir de
maneira eficiente todas
elas, principalmente as
emergenciais.
4.Tenha objetivos claros - Antes de procurar
uma promoção, é preciso
que você tenha clareza
em relação às suas expectativas em relação à
empresa. Com isso, não
tenha receio em ter uma
conversa aberta com o
seu gestor para que ele
compreenda os seus desejos e possa ficar atento
às suas atitudes para uma
possível promoção.
5.Se aperfeiçoe - Tanto
do ponto de vista técnico
quanto do acadêmico,
buscar qualificação por
meio da educação é uma
atitude muito apreciada pelas empresas. Por
isso, procure meios para
aprimorar a sua área de
atuação. Busque por cursos que atendam e possam impulsionar o seu
trabalho em busca dos
objetivos.
6.Deseje crescer, não
status - Um erro comum
cometido por quem busca uma colocação nas
posições de liderança é
justamente não pensar
no seu desenvolvimento
profissional, e sim no status que aquela colocação
pode dar. Isso porque
esse tipo de raciocínio, de
querer o poder em vez do
desenvolvimento.
7.busque desenvolvimento, não salário - Querer ascender profissionalmente não deve ter
como foco apenas um
incremento de salário.
Lembre-se que, ao subir
para uma posição maior
na empresa, você terá
novas responsabilidades
e deve estar motivado
para assumi-las. O salário até pode ser um fator
motivador em um primeiro
momento, mas, se você
não estiver instigado a
enfrentar as dificuldades
da nova função, provavelmente se desgastará,
o que, ao final, não compensa financeiramente.
Viu como, com atitudes
positivas e incentivadoras, é possível alcançar
a almejada promoção no
trabalho? Então, comece
já a colocar em práticas
essas dicas e alavancar
a sua carreira!
Reinaldo Passadori, fundador e CEO da
Passadori Comunicação e Educação (www.
passadori.com.br), já
treinou mais de 80 mil
profissionais. Também
é autor dos livros: “Comunicação Essencial
– Estratégias eficazes
para encantar seus
ouvintes”, “As Sete
Dimensões da Comunicação Verbal”, “Media
Training - Como construir uma comunicação
eficaz com a Imprensa e
a Sociedade” – Editora
Gente e “Quem não
Comunica não Lidera”
- Editora Atlas.

Ministro da Economia do governo Bolsonaro afirmou que
metade dos servidores públicos vai se aposentar, mas ideia
não é repor pessoas
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou na
manhã de ontem, durante
evento na Fundação Getúlio Vargas (FGV), que
o governo não pretende
realizar concursos públicos nos próximos anos.
Mesmo com a previsão de
aposentadoria de muitos
servidores (quase a metade do funcionalismo,
segundo o ministro), o
Palácio do Planalto apostará em avanços tecnológicos e na digitalização
de serviços para reduzir o
número de servidores.
“Cerca de 40% a 50% do
funcionalismo federal irá
se aposentar nos próximos
anos e a ideia é não contratar pessoas para repor.
Vamos investir na digitalização”, afirmou Guedes.
Segundo ele, a intenção
do governo é modernizar
alguns serviços públicos e
economizar com gastos na
folha de pagamentos.
O ministro cobrou apoio
dos estados e municípios
para aprovar a reforma
da Previdência no Congresso. Ele avaliou que
a recuperação econômica do país dependerá da
aprovação de medidas
efetivas. Além da Previdência, citou a revisão do
pacto federativo, dizendo
que as dificuldades financeiras enfrentadas pelos
prefeitos e governadores
só pode ser ajudada pelo
governo federal com apoio
em mudanças estruturais

na economia nacional. “Me
ajuda a fazer a reforma,
que o dinheiro cai naturalmente”, prometeu.
Ao listar as prioridades do
governo, Guedes ressaltou
a privatização de empresas
estatais e a venda de ativos
públicos, como imóveis,
para abater a dívida pública
e reduzir despesas com o
segundo maior gasto das
contas públicas, aqueles
referentes aos juros. A vontade da equipe econômica,
disse ele, seria tomar várias
medidas e fazer as reformas “ao mesmo tempo”.
No campo tributário, por
exemplo, a ideia é fazer
uma simplificação geral,
juntando impostos federais
indiretos num só. “Já existe
a ideia de um imposto único
federal”, afirmou Guedes
“Vamos atacar as prioridades. A primeira dela é
a Previdência. O segundo
maior gasto são os juros da
dívida”, disse o ministro na
palestra. Para tirar as privatizações do papel, Guedes lembrou que nomeou
o empresário Salim Mattar
como secretário especial.
“Eu trouxe Salim Mattar,
com apetite enorme, doido
para privatizar o máximo
possível, doido para passar a faca”, afirmou.
Segundo Guedes, os ativos da União, incluindo
as principais empresas
estatais, incluindo as não
listadas em Bolsa, e somando imóveis, poderiam
render R$ 1,2 trilhão para

os cofres públicos. “No
final vai a (privatização da)
Petrobras também, vai o
Banco do Brasil, tem que
ir tudo”, afirmou.
Recursos - O ministro também voltou a citar a proposta de mudar a Constituição
para desvincular e desindexar os orçamentos públicos
em todas as esferas de governo. O objetivo de medida
seria diminuir a concentração dos recursos tributários
no “topo”, na União. Como
exemplo de proposta para
descentralizar recursos num
redesenho do pacto federativo, Guedes comentou a
intenção de mudar a distribuição da riqueza oriunda
da exploração do petróleo
na camada pré-sal. A ideia,
segundo o ministro, seria
distribuir 70% dos US$
1 trilhão arrecadados ao
longo de 15 anos para
estados e municípios.
Ao defender a descentralização dos recursos
tributários, ele fez analogia com o futebol e usou
como exemplo um presidente que atua em benefício de um clube gerando
ineficiências e corrupção.
“Se o presidente é Corinthians, surge o estádio do
Corinthians. E o Corinthians começa a ganhar”,
afirmou. Guedes, que deixou o evento na FGV sem
falar com a imprensa, não
detalhou como chegou
ao valor da redistribuição
dos recursos.
Fonte: Diário Oficial

Cemig realiza campanha de
orientação sobre uso correto da
energia elétrica no Sul de Minas
Mais de 9 mil pessoas participaram dos eventos realizados na região
A Cemig está realizando
campanha de orientação
à população em diversas
cidades do Estado, levando informações sobre
economia de energia,
segurança com a eletricidade, direitos e deveres e
canais de relacionamento
com a empresa.
No Sul de Minas, a
campanha aconteceu
nas cidades de Heliodora, Itumirim, Campestre,
Caxambu, São Lourenço,
Três Corações e Pouso
Alegre. Nos meses de
fevereiro e março, foram
realizados cerca de 50
eventos que alcançaram
mais de 9 mil pessoas.

Varginha e Alfenas serão as próximas cidades
a receber as ações da
Cemig.
Para atingir os diversos
públicos, são realizados
eventos diversificados
como o Café com Donas
de Casa, blitz educativa
nas feiras livres, palestra e Teatro de Luz nas
escolas. Em algumas cidades é montada uma
tenda na praça central,
onde técnicos da Cemig
ficam à disposição para
atender e orientar a população, utilizando maquetes
para simular o consumo
dos eletrodomésticos e
demonstrar os curtos-

circuitos provocados por
árvores, pipas e outros
objetos em contato com a
rede elétrica. A população
também pode conhecer
o funcionamento de uma
usina hidrelétrica e recebe
cartilhas educativas distribuídas pela empresa.
Além das dicas sobre
os temas em destaque,
os clientes são orientados
sobre o aplicativo “Cemig
Atende”, pelo qual é possível solicitar vários tipos de
serviços à companhia, com
comodidade e sem precisar
sair de casa. O aplicativo
pode ser facilmente baixado no celular ou tablet.
Fonte: CEMIG
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Hotelaria
projeta investimentos
e aumento de
faturamento em 2019
Sondagem do Ministério do Turismo
avaliou resultados do 4º trimestre de
2018 e perspectivas até julho de 2019.
SP lidera em expectativa de faturamento
e PE em projeção de investimentos
Se depender do segmento de hospedagem, o
primeiro semestre do ano
será positivo para o turismo. Pesquisa realizada
pelo Ministério do Turismo
com 682 empreendimentos de todo o país revela
que 67,6% dos empresários ouvidos pretendem
realizar investimentos nos
próximos meses e 47,8%
vislumbram aumento de
faturamento, configurando
os maiores percentuais de
otimismo verificados desde o início da pesquisa,
em janeiro de 2018.
As maiores expectativas
de aumento de faturamento com hospedagem
foram verificadas entre os
empresários de São Paulo
(59,8%), estado com a
maior oferta de leitos do
país, Minas Gerais (59,3%)
e Pernambuco (56,3%).
Na projeção de realização de investimentos nos
próprios negócios no período os percentuais mais
altos foram verificados em
Pernambuco (25%), Rio
Grande do Norte (23,1%)
e Minas Gerais (22%).
Entre as regiões, Norte - com 21,2% - e Centro-Oeste - com 19,9%
- lideram com os maiores
percentuais de hoteleiros
dispostos a investir em
seus estabelecimentos até
julho. As demais regiões
apresentam índices menores: Sudeste (17,6%),
Nordeste (17,3%) e Sul
(11,9%).
Quando o assunto é
perspectiva de aumento
de faturamento, larga na
frente a região Sudeste,
que abriga o maior parque
hoteleiro do país. Mais
da metade dos empresários da região - 54,9% -,
entrevistados pelo MTur,
esperam faturar mais até
julho. Em seguida, com
maiores percentuais de
otimismo aparecem no
Centro-Oeste, com 46%, e
no Nordeste, com 43,4%.

RESULTADO GERAL
No Brasil, a elevação do
grau de otimismo entre
os hoteleiros ocorreu em
relação a seis dos sete
itens pesquisados pela
equipe técnica do Ministério do Turismo. Depois
do faturamento e da pretensão de investimentos,
o maior percentual de
expectativas positivas no
quarto trimestre (44,8%)
ocorreu no quesito demanda por serviços ofertados.
Em seguida, com 43,4%,
vem o crescimento da demanda pelo destino onde
o empreendimento está
localizado.
“O segmento de hospedagem é de extrema
relevância para o turismo
e, por isso, funciona como
um termômetro para medir
o desempenho do setor
como um todo. Se os hoteleiros estão otimistas é um
bom sinal para a economia
do turismo”, comenta o ministro do Turismo, Marcelo
Álvaro Antônio.
A curva ascendente na
percepção do empresariado é verificada também
na expectativa do aumento de número de turistas
no destino, 38,2%, e na
rentabilidade do setor de
turismo como um todo,
com 36% de avaliação
positiva. Somente no item
número de empregados
houve retração em relação
ao trimestre anterior, de
22,1% para 21,5%. Entretanto, no primeiro e no
segundo trimestre de 2018,
apenas 17% dos empresários tinham perspectiva de
aumento ou manutenção
dos postos de trabalho.
A sondagem empresarial
é realizada trimestralmente
por equipes do Ministério
do Turismo em todo o país.
Neste caso, os resultados
refletem números do quarto
trimestre de 2018 e perspectivas para o período de
janeiro a julho de 2019.
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Associação Cultural Bangalô da
Capoeira oferece aulas gratuitas
em São Lourenço
Há sete anos grupo ministra aulas de capoeira para crianças e adolescentes da cidade
Há sete anos o professor
Ericsson Maradona Noronha
dos Santos, mais conhecido
como Graduado Teco, começou com o projeto da Associação Cultural Bangalô da
Capoeira, em São Lourenço. E
de lá para cá, muitas crianças
e jovens passaram por lá e
aprenderam capoeira.
Hoje a Associação atende
50 alunos, desde cinco anos
até a idade adulta. As aulas
são gratuitas e o grupo é mantido através de doações. Os
encontros acontecem nas terças, quintas e sextas-feiras, no
horário das 20h às 21h30min,
na Rua Frei João Bosco, nº 60,
no bairro Sonda.
Além do Teco, mais dois
Graduados ajudam com o
projeto, Anderson Aparício
Catarino- Sarará e Fabrício
Vanine Gabriel Pimenta da
Cruz- Quinduke.
Em 19 de julho de 2015,
após uma conversa dos Graduados de Varginha com o Sr.
Ricardo Oliveira (Mestre Tucano Preto) a Associação se
associou com a Escola Dendê
Maruô, instituição de grande
credibilidade, reconhecida
mundialmente neste universo
da Capoeira.
Atualmente a Escola Dendê
Maruô está presente em vários
estados e países, e em algumas cidades de Minas Gerais.
Graduado Teco explica que
a missão do trabalho é promover a Capoeira como fonte de
cultura e socialização para e
com a cidadania, atendendo
qualquer demanda procurada,
respeitando todos os integran-

tes que fazem parte da escola,
expandindo os trabalhos pelo
mundo afora, valorizando o
ser humano e a natureza com
harmonia, humildade e respeito. “O projeto é uma inclusão
social, com respeito e edução.
Temos o lema “Deus no céu,
humildade na Terra Capoeira
na Roda” e nosso objetivo é
preparar novos atletas que
acrescentem e difundam a Capoeira em todos os ambientes
da sociedade, através de aulas,
oficinas, palestras e eventos
diversos, estimulando, apoiando e promovendo sua missão.
Com a Associação já trouxemos diversos benefícios para a
cidade, inclusive já recebemos
visitas estrangeiras para fazer
intercâmbio. Se Deus quiser
esse trabalho irá se perpetuar
por muitos anos.”, conta.
E no dia 30 de março a Associação estará em festa. Isso porque acontece o 3º Vem Mano
Meu com Batizado de Capoeira
e troca de graduação na quadra
da Ilha Antônio Dutra, a partir
das 9h da manhã com cursos e
o Batizado após às 15h.
É um evento organizado
uma vez no ano, feito para
incentivo dos alunos onde
aqueles que vão ser batizados
passam por uma experiência
única de serem batizadas pelo
mestre da escola e, uma experiência também para aqueles
que são graduados e trocam
suas cordas, testando seus
conhecimentos.
O evento ainda contará com
a presença do Mestre da Escola
Abassa Dendê Maruô Mestre
Tucano Preto- SP Bicampeão
Mundial e Aline Professora do

Instituto Brasileiro de Capoeira
e Educação IBCE-RJ.
“Contamos com a Expectativa de 100 capoeiristas vindos
dos estados de SP, RJ e MG,
mais um público de pais e adoradores da arte. A entrada no
evento é totalmente gratuita,
o curso será cobrado somente
das pessoas que quiserem fazer”, explica Teco.
Os valores arrecadados

serão totalmente repassados
para o evento, oportunizando
investir na qualidade do mesmo,
como a estrutura, confecções
de camisetas, certificados,
compras diversas, alimentação,
hospedagem e etc. Os valores
que possam vir a sobrar serão
destinados ao Fundo da Associação Bangalô da Capoeira.
Mais informações pelo
telefone: (35) 99707-2549

São Lourenço participa do programa
estadual para implantação de coleta seletiva
O município está entre as 19 cidades mineiras que foram
selecionadas para participar do projeto
A prefeitura de São Loureço
está participando do programa
do Governo de Minas de apoio
à implantação do sistema de
coleta seletiva. O município está
entre as 19 cidades mineiras
que foram selecionadas para
participar do projeto.
Na última semana, os representantes do Instituto Gesois
(gestão de políticas sociais)
estiveram na cidade para a primeira reunião de apresentação
do programa. O Instituto realiza
a elaboração e gerenciamento dos projetos, pesquisas e
consultoria que o município
necessita.
A prefeita Célia Cavalcanti
assinou o termo de adesão ao
programa e afirmou que este é
um marco para o futuro do meio
ambiente do município. “Desejo
que todos tenham em mente a
importância da coleta seletiva,
pois esta é uma herança que
vamos deixar para as próximas
gerações. Trata-se de uma
questão cultural que começa a
ser trabalhada dentro de casa”
Em janeiro o Governo de
Minas Gerais assinou um edital

Foto: Divulgação/ Semad

O termo foi assinado pelo Secretário de Estado, Germano Vieira

de apoio à coleta seletiva destinado às administrações municipais. A assinatura foi feita pelo
secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e também presidente da Fundação Estadual
do Meio Ambiente em exercício,
Germano Vieira.
“Esse trabalho é mais uma
iniciativa do Governo de Minas
para aprimorar a política de
gestão de resíduos. Nosso
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São Lourenço e região

objetivo é dar todo suporte necessário para que os municípios
cumpram as metas estabelecidas pelas Políticas Estadual e
Nacional de Resíduos Sólidos.
Essa é uma das prioridades do
Governo Zema”, destacou o
secretário.
De acordo com o diretor de
Gestão de Resíduos da Feam,
Renato Brandão, a estruturação
da coleta seletiva dos municípios é um fator fundamental

para a gestão ambiental, pois
torna possível retirar grande
parte dos resíduos destinados aos aterros sanitários e
direcioná-los à cadeia produtiva.
“A intenção do Estado é auxiliar
os munícipios para que, a longo
prazo, possam manter ou até
ampliar a coleta”, disse.
Os municípios interessados
tiveram que apresentar requisitos, como ser integrante de
consórcio(s) municipal(is); e
operar, encaminhar ou assumir
compromisso de encaminhamento de seus resíduos para
empreendimento regularizado,
em regularização ou passível
de regularização ambiental.
Também devem comprometerse em arcar com os custos de
aquisição ou adequação de
equipamentos para logística de
coleta e transporte de resíduos,
materiais de divulgação e mobilização da população, local e
equipamentos para as reuniões
e seminários, alimentação e
estadia para os participantes, se
for caso, bem como outros custos vinculados à implantação ou
ampliação da coleta seletiva.

Por não amar, coisificamos
também as coisas!
“O mundo é cheio de coisas”.
Quantos carros são produzidos
a cada minuto em um linha de
montagem? Pensar em números
pode nos dar uma dimensão do
tanto de coisas que existem. Já
imaginou um carro ser produzido
a cada um minuto, a cada 10
segundos? Eu já pensei nisso, e
minha mente não conseguiu conceber tal cálculo. Na adolescente
visitei com a turma da escola uma
grande fábrica de automóveis e
fiquei impressionada. Eu não podia acreditar que isso é realidade.
Em 24 horas, quantos carros são
produzidos? Imagina em um ano!
São milhares! E esses milhares
serão úteis a quem? E como serão usufruídos? E quantos serão
elevados à categoria de “coisificados” por não terem valor, por não
serem úteis beneficamente!
Com o tempo, depois de sair
da cidade do interior, bem mais
para roça do que para cidade,
fui viver na grande metrópole, e
passei a observar o mundo das
coisas. Quantas roupas existem
nas lojas! Quantos sapatos nas
vitrines! Preços diversificados,
estranhos para entender o cálculo dos custos!
Certa vez entrei em um shopping de moda feminina, eram
tantas opções, tantos corredores,
como um labirinto, e eu fiquei rodando, rodando e não conseguia
comprar nada, e não conseguia
sair dali, não conseguia nem mesmo escolher, fui ficando ansiosa,
ao mesmo tempo que foi surgindo
um desejo de obter todas aquelas
coisas. Foi então que tentei focar
minha atenção no que em princípio eu tinha ido buscar. E foi que
consegui comprar os artigos que
eu buscava, mas sai dali cansada por uma luta interna que se
estabeleceu em mim entre o ver
e desejar, ver e desejar, ver e desejar. Então eu passei a perceber
com grande nitidez como o desejo
é ativado em nós quando adentramos um mundo onde possuir e ter
coisas é extremamente estimulado. Não que as coisas não sejam
importantes, nunca disse isso, e
esse é exatamente o ponto: saber
a importância e dar importância
necessária às coisas.
A roça onde eu morava ficava
perto da metrópole e lá as coisas
chegavam. Água, luz, hortaliças,
roupas, internet, enlatados, refrigerantes, informações, livros. A
questão é também saber escolher, igual à dona que vai à feira
em busca dos selecionados. É
preciso também saber usar, e é
preciso também não se exceder.
É preciso cuidar!
Depois de dez experientes
anos de incursão na metrópole,
voltei a morar no campo, numa
casa na área rural, bem daquelas
rodeadas por árvores, numa estrada de terra, e eu percebia que
ali eu não tinha muitos desejos
de ter, eu tinha vontade de ser.
Conectada à natureza, eu queria
respirar, relaxar, escrever poesias,
eu queria aprender, ouvir, pintar
paisagens. À noite, olhando as
estrelas eu pensava no mistério
e na grandiosidade da vida. Isso
é o que a natureza pode nos dar:
conexão com o ser. E sempre
que eu ia à metrópole, alguma
vez na semana, e frequentava os
centros comerciais das coisas,
eu observava o desejo de possuir
coisas irrompendo em mim. Logo,
eu vejo o qual é perigoso passar
pela vida sem cuidar de como nos
expomos ao mundo. Bombardeados todos os dias para ter coisas,
para possuir, para desejar.
Não é um ter com consciência do que é necessário, é
um ter onde as coisas perdem o
seu valor. São tantas as coisas
e objetos que nenhum deles tem
valor. Perdemos o amor. O amor
com o qual avaliamos a nossas
necessidades. O amor com o
qual vibramos para conquistar
aquilo que nos é necessário. O
amor para cuidar daquilo que

nos é útil. Se me é útil um objeto ou coisa o razoável é que
eu cuide para que a utilidade da
coisa tenha longa vida.
Costumamos dizer que nas relações atuais tudo é descartável,
tudo é transformado em coisa,
tratamos também as pessoas
como objetos, no sentido de que
tiramos delas a dignidade, o valor, a consideração e o respeito.
Coisificar as relações humanos.
Coisificamos as pessoas. Coisificamos a natureza. Coisificamos
os animais. E tudo isso porque
também coisificamos as coisas.
Tiramos o valor e ficamos só com
o lado mais material da coisa,
talvez com a aparência da coisa,
ficamos no vazio. Quem sabe dizer, ficamos com a massa vazia, a
aparência e o pó. Talvez por isso
temos tanta ânsia e tantos desejos por ter e ter e possuir mais e
mais. Uma vida sem sentido, é
uma vida vazia e cheia de coisas
e relações vazias. Repito, tudo
isso porque também coisificamos
as coisas. E se um dia coisificamos por não amar, se amarmos
também as coisas e cuidarmos
delas com amor, também iremos
resgatar o amor pelas pessoas.
Resgataremos o valor da vida.
Eu adoro saber a origem das
coisas, porque tenho grande necessidade de valor, de sentido. Eu
tenho certos prazeres em saber
de onde as coisas vem, porque
as origens contam histórias, os
percursos contam histórias e as
histórias nos trazem sentidos e
compreensões. A consciência
das origens nos faz escolher
caminhos, caminhos que dão às
coisas novas direções ou fortalecem seus sentidos de ser. É então
buscar o ser na relação com coisas sem coisificar, buscar ser com
as coisas, para que o ter não seja
vazio, violento e contaminado.
Eu me lembro do meu primeiro
pijama que minha mãe encomendou à vizinha costureira, era
verde de florzinhas. E pasmem:
ainda hoje dormi com ele depois
de 25 anos. Ainda me lembro de
um vestido que minha mãe encomendou à costureira para eu ir
à praia, era todo de margaridas.
Eu me lembro de muitas roupas
que usei na infância e juventude,
pois elas tinham muito valor, e
memória, e história. Não que
não possamos ter novas coisas,
e coisas diferentes, nunca disse
isso. Digo do amor. Digo do amor
quando as coisas são amadas e
cuidadas com amor e reconhecidas como úteis. Não que não
possamos passar adiante o que
não nos serve mais, nunca disse
isso. Digo do desapego do amar,
que é cheio de gratidão. Gratidão
às coisas que nos foram úteis.
Talvez resgatar o valor das
coisas nos ajude a ser mais humanos, a preservarmos o planeta,
por amarmos cada pedaço de
terra e oceano e coisa e criação
que não são nossos, mas é responsabilidade de cada um cuidar
com respeito.
Por não amar, coisificamos
também as coisas, e entendo
assim: por displicência no amar,
não amamos. É chegada a hora de
deixarmos de displicência, de negligência e estarmos mais atentos,
atentos no amor, presentes para
amar. Sem tanto coisificar e mais
abençoar, dignificar, valorizar.
Ana Terra Oliveira é moradora
de São Lourenço, Psicóloga, Escritora e Contadora de Histórias.
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Entretenimento

Inep cria comissão para
verificar se questões do
Enem têm ‘pertinência
com a realidade social’

Audiências públicas
debatem revisão do Plano
Nacional de Saneamento

Segundo a portaria, o grupo deverá
fazer uma ‘leitura transversal’ das
questões para emitir um parecer

Discussões são etapas da consulta em curso
sobre o Plano, que é o principal instrumento
da política para o setor no País

O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
criou uma comissão para fazer uma “leitura transversal”
das questões que compõem
o Banco Nacional de Itens do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). O objetivo,
segundo o Inep, é “verificar
a sua pertinência com a realidade social”. O resultado do
trabalho não será divulgado.
No ano passado, Bolsonaro criticou uma das
questões do exame e disse
que tomaria conhecimento
antes da prova.
De acordo com o documento, “a leitura transversal
é uma etapa técnica de
revisão de itens”.
Em nota, o Inep informou
que nenhum item será descartado já que o processo de elaboração das questões é “longo
e oneroso”. Ainda de acordo
com o Inep, as questões consideradas “dissonantes” serão
“separadas para posterior adequação, testagem e utilização,
se for o caso”.
Comissão
Três pessoas foram destacadas para trabalhar na
leitura dos itens:
•Marco Antônio Barroso
Faria (secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC);
•Antonio Maurício Castanheira das Neves (diretor
de estudos educacionais do
Inep);
•Gilberto Callado de Oliveira (procurador de justiça
de Santa Cataria, representante da sociedade civil).
Eles terão dez dias, a
partir desta quarta, para
concluir a avaliação e emitir
uma recomendação sobre o
uso ou não dos itens na montagem do exame. Depois, o
diretor da Avaliação Básica
fará outro parecer sobre as
considerações da comissão.
A decisão final ficará a cargo
do presidente do Inep, Marcus Vinícius Rodrigues.
Segundo a portaria, “todas as atividades serão realizadas em Ambiente Físico
Integrado Seguro (AFIS) do
Inep”, que fica em Brasília,
dentro da sede do Inep. Eles
assinarão um termo de confidencialidade e sigilo.

Críticas ao Enem
Em 2018, Jair Bolsonaro
criticou uma questão de
linguagens do Enem que
falava sobre o pajubá, um
conjunto de expressões
associadas aos gays e travestis e disse que iria “tomar
conhecimento da prova
antes”.
Como é feita
a prova do Enem
O Enem é realizado desde 1998 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), uma autarquia do
Ministério da Educação. Em
2009, o Enem se transformou
em um exame para ser usado como acesso ao ensino
superior.
O exame usa uma metodologia diferente dos vestibulares
tradicionais e, por isso, as
questões não são todas elaboradas por uma mesma equipe:
são retiradas de um banco de
itens com milhares de questões
já feitas durante vários anos por
muitos professores.
Todas as questões precisam exigir pelo menos uma
das habilidades que constam
na matriz de referência do
Enem – trata-se do “currículo” de conteúdos que podem
cair na prova.
Cada item representa o
conjunto da questão e de
todas as informações sobre
essa questão, como, por
exemplo, a habilidade que
ela exige e o nível de dificuldade.
Segundo o Inep, a elaboração de uma única questão do Enem passa por um
processo com dez etapas
diferentes, que pode levar
mais de um ano. Essas etapas incluem:
•A contratação e capacitação de professores para
elaborarem as questões
•Pelo menos duas revisões da questão por especialistas
•O “pré-teste” das questões em uma amostra de
estudantes com o perfil dos
candidatos do Enem
•Uma análise pedagógica para definir se a questão pode finalmente ser
incluída no Banco Nacional
de Itens (BNI)
Fonte: G1

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
realizará, nos próximos dias
22 e 29 de março, audiências públicas para debater
a revisão do Plano Nacional
de Saneamento (Plansab).
Os encontros são etapas da
consulta pública em curso
sobre o Plano, que é o principal instrumento da política
para o setor de saneamento
básico e deve ser revisado a
cada quatro anos. As contribuições podem ser enviadas
por qualquer cidadão até o
dia 8 de abril.
Criado pela Lei nº
11.445/2007, o Plansab tem
o objetivo de regular a condução das políticas públicas
de saneamento básico, com
metas e estratégias de governo para o setor visando
universalizar o acesso aos
serviços. Possui abordagem
integrada que contempla
o abastecimento de água
potável; o esgotamento sanitário; a limpeza urbana e o
manejo de resíduos sólidos;
a drenagem e o manejo das
águas pluviais urbanas. O

Plano possui um horizonte
de 20 anos.
As audiências, abertas
ao público em geral, são
fundamentais para garantir
à população esclarecimentos de possíveis dúvidas e
apresentação de críticas e
sugestões.

mento, o formulário deve ser
enviado ao endereço eletrônico plansab@cidades.gov.
br, em formato editável.
A portaria que torna pública a realização da consulta
foi divulgada no dia 8 de
março, no Diário Oficial da
União.

Consulta
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por
meio da Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental,
abriu uma consulta pública
para colher contribuições
para a primeira revisão do
Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab)
2014-2033. Os interessados
podem enviar sugestões até
o dia 8 de abril, por meio
de formulário que pode ser
acessado neste link.
É possível apresentar
emendas substitutivas, supressivas ou aditivas ao
Plansab. Serão aceitas as
propostas que apresentarem
identificação dos interessados e as justificativas às
alterações. Após o preenchi-

Serviço
1ª Audiência
Data: 22 de março de
2019
Horário: 14 horas
Local: Auditório do Ministério do Desenvolvimento
Regional (Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Lote
1/6, Bloco H, Ed. Telemundi
II)

1.Amplie seus contatos
qualificadamente –é interessante ter um amplo grupo
de amigos, assim busque
amizade online com pessoas
que tenha contato e ache interessante profissionalmente.
Contudo, se preocupe mais
com a qualidade do que com
a quantidade, não precisa ir
convidando todo mundo que
conhece ou que é ‘amigo do
amigo’ para ser seu amigo,
isso pode não soar bem!
2.Valorize suas conquistas profissionais –mostre
ações que realizou que ti-

veram sucesso, resultados
de projetos que foram interessantes ou titulações
alcançadas, contudo, evite
se autopromover demasiadamente, pois isso pode soar
arrogante. E busque, com
permissão prévia, marcar as
pessoas que estavam envolvidas nos trabalhos, de forma
elegante, pois isso aumenta
sua visibilidade.
3.Publique com inteligência –cada vez mais se multiplicam publicações vazias,
assim busque se diferencias
com publicações pertinentes.
Evite postes irrelevantes
que possam atrapalhar sua
imagem. Busque levantar
assuntos relacionados ao
seu campo de atuação.
4.Evite debates inúteis
–nas redes sociais existem
momentos tensos, de debates políticos, religiosos e
outros similares, contudo, por
mais que possa ‘coçar’, evite
entrar nesse tipo de conversa. Repare que geralmente
essas não levam a lugar
nenhum e não terminam
bem. Sem contar que você
não sabe qual o posicionamento de seus parceiros de
negócios
5.Cuidado com as características das redes –Não
é por que o Linkedin tem
um lado mais profissional e
o Facebook é mais aberta
que deverá tratar a segunda
com maior desleixo, saiba
que parceiros e recrutadores
também entrarão nessa rede.
Assim, é importante que a
pessoa tome cuidado em não
colocar coisas irrelevantes
em cada um deles.

Cruzadinha

2º Audiência
Data: 29 de março de
2019
Horário: 14 horas
Local: Auditório do
Instituto Serzedello Corrêa
- TCU (Setor de Clubes Sul,
Trecho 3, Polo 8, Lote 3)
Transmissão via Internet.
Acompanhe a divulgação do
link nos canais do MDR.

Oito dicas para utilizar
as redes sociais de
forma profisisonal
Muitas pessoas pensam
nas redes sociais apenas
como uma ferramenta para
descontração, o que não está
errado, desde que tomados
os devidos cuidados, contudo, uma boa parcela mais
antenada já percebeu que o
uso adequado dessas ferramentas de comunicação pode
potencializar as carreiras,
promovendo o crescimento
profissional e o network.
Mas, como saber esse limite? Simples, basta levar em
conta que nesse novo mundo
online que muitos estão descobrindo são necessários
muitos cuidados similares aos
que tomamos em nosso dia a
dia, nos passeios, no trabalho
ou em casa. O recomendável
para se valorizar é dar foco
adequado ao que é positivo
e evitar exposições desnecessárias.
Para isso preparei algumas dicas para quem quer
crescer profissionalmente
utilizando as redes sociais,
seja ela mais profissional,
como o LinkedIn, ou mesmo
o Facebook:
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6.Pense antes de curtir
uma publicação ou página –
Antes de curtir e compartilhar
um texto, leia atentamente
para ver se não nada nas entrelinhas. E se for curtir uma
página ou participar de uma
comunidade, pesquise antes,
evite as que que incitem o
ódio ou o preconceito
7.Antes de escrever algo
pense –Analise os pontos
positivos e negativos de uma
postagem. Sei que parece
chato, e tira um pouco a graça
dessas redes, mas essa é a
única forma de garantir que o
postado nas redes sociais não
interferirá no lado profissional.
As pessoas hoje tem acesso
ao que você faz 24 horas. Por
isso, preserve sua imagem.
Lembrando que ser feliz não o
que se está na rede mundial.
8.Evite situações não profissionais – multiplicam-se as
fotos de baladas, roupas de
banho e bebedeiras nas redes,
será que é interessante. Não
cabe a ninguém julgar o estilo
de vida das pessoas, mas se
expor de forma inadequada
trará consequências negativas
para imagem de um profissional. Todos estão expostos
a avaliações, por isso pode
ter certeza que isso contará
na hora que olharem, e não
adianta bloquear o acesso
das pessoas as suas fotos nas
redes sociais e achar com isso
que está segura, ledo engano,
pois outras pessoas poderão
compartilhar a mesma foto, e
assim de nada adiantou essa
preocupação.
Celso Bazzola, consultor
em recursos humanos e diretor executivo da BAZZ Estratégia e Operação de RH

Piadas
A professora chega para o Joãozinho
e diz: - Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu procuro um homem fiel? E então
Joãozinho responde- É tempo perdido!
Chegaram 100 mulheres no céu e
Deus disse: - Quem já mexeu no celular do marido escondido chegue mais
perto.Noventa e nove mulheres se aproximaram, só uma ficou.E Deus disse: Traga a surda também
O bêbado atravessa a rua com o
farol fechado e um carro passa e buzina
“BIBI”...O bêbado olha para o carro e
diz: “EU TAMBÉM BIBI E MUITO...”

