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Dengue na 
Pampulha COVARDIA! 

BASTA!
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“Prédios verdes” 
garantem 
economia

Em tempos de grave crise hídrica 
e, por consequência crise energética, 
o termo sustentabilidade tem ganhado 
cada vez mais força no Brasil. Em Belo 
Horizonte, a Prefeitura tem buscado 
oferecer melhores condições para que 
as empresas e os cidadãos invistam em 
projetos que preservem o meio ambiente.  
A construção dos chamados “prédios 
verdes promovem a eficiência energética 
e a redução na conta de luz. O sistema de 
aquecimento solar da água, por exemplo, 
já pode ser encontrado em vários edifícios 
da capital, inclusive no Bairro Castelo.

Leia o artigo do advogado 
Marcílio Coimbra sobre a 

Lei Maria da Penha
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No último dia 8 a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que transforma o assassinato de 

mulheres em crime hediondo. A nova lei é um reforço de peso para a Lei Maria da Penha, criada em 
2006, e que garante proteção às mulheres contra qualquer tipo de violência, inclusive a doméstica. 
No entanto, no mês em que se comemorou a nova lei e o Dia Internacional da Mulher, muito pouco 
pôde ser festejado. Em Minas Gerais, assim como em todo o país, os casos da violência contra as 
mulheres ainda são muito significativos. Na capital Belo Horizonte foram registradas mais de 15 
mil ocorrências em 2014.

A Região da Pampulha, onde está 
localizado o bairro Castelo, já registrou 
37 casos de Dengue no primeiro trimes-
tre de 2015. Em toda Belo Horizonte o 
número já chega a 336, sendo um do tipo 
mais grave da doença. Os números são 
da Secretaria Municipal de Saúde, que 
afirmou que o estado já é de alerta.



A Prefeitura de Belo Hori-
zonte, por meio da Secretaria 
Municipal Adjunta de Gestão 
Compartilhada, promoveu no 
dia 2 de março, um debate so-
bre a falta de água. A troca de 
idéias aconteceu durante o 4º 
Encontro do Fórum Municipal 
de Associações de Bairros de 
Belo Horizonte. O evento, que 
reuniu cerca de 100 lideranças 
comunitárias e representantes 
das associações de morado-
res da capital, contou com a 

presença do vice-prefeito e 
secretário municipal de Meio 
Ambiente de Belo Horizonte, 
Délio Malheiros, e do diretor 
de Operação Metropolitana da 
Copasa, Rômulo Perilli. Rômulo 
explicou que a primeira medida 
fundamental é a redução espon-
tânea de 30% do consumo por 
parte da população e apresentou 
medidas que estão sendo ou que 
precisam ser adotadas, tanto por 
parte do poder público, quanto 
por parte da sociedade civil. 

ÀS MOSCAS - A Praça dos Agricultores (Avenida dos 
Engenheiros), onde funciona uma das Academias a Céu Aber-
to do bairro Castelo, virou local para deposição irregular de 
lixo doméstico. Além do mau cheiro, as pessoas que praticam 
exercícios no local estão sendo obrigadas a conviver com os 
insetos e os roedores que são atraídos pelo acumulo de lixo no 
local. Uma vergonha. Para denunciar o descarte irregular de 
lixo basta ligar para o telefone 156.

Água 
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O JORNAL DO CASTELO também pode ser encon-
trado na Drogaria Serrano (Av. Serrano, 115, Serrano), 
a mais tradicional drogaria do bairro, na Imobiliária 
Dorgival, na padaria Mixpão (Av. Miguel Perrela, 29, 
Castelo), na padaria Kidelícia (Rua Romualdo Lopes 
Cançado, 10, Castelo) e na Cerveja & Cia Distribuidora 
de Bebidas, na Av. Engenheiros, 1510. Pelo menos 
150 exemplares estarão à disposição dos moradores 
e comerciantes, todos os meses, sempre à partir do 
último dia de cada mês. O jornal será colocado em um 
expositor, onde poderá ser retirado gratuitamente. 
È o nosso jornal fazendo parcerias inteligentes, levando 
informação séria e de credibilidade ao alcance de mais 
pes soas. Boa leitura a todos!
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ExpEdiEntE

notas

O Museu de Arte da Pampulha anunciou a extensão do 
período em cartaz da exposição “Paulo Werneck - muralista 
brasileiro”, com obras do ilustrador e artista carioca Paulo 
Werneck (1907 – 1987). A mostra traz desenhos originais, 
imagens de painéis, filmes, documentos e mobiliário do artis-
ta, que colaborou com grandes nomes da arquitetura brasilei-
ra, como Oscar Niemeyer e os irmãos Roberto. A exposição 
pode ser visitada até o dia 26 de abril, de terça a domingo, das 
9h às 18h30. A entrada é gratuita. A mostra foi contemplada 
pelo Programa Petrobras Cultural 2013. Mais informações 
pelo telefone (31) 3277-7946.

Arte
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saúdE

As águas de março trouxeram 
certo alívio, mas também fizeram 
aumentar a preocupação com o 
surgimento do Aedes Aegypti, o 
mosquito transmissor da dengue. 
Na Região da Pampulha, 37 
casos da doença já foram confir-
mados no primeiro trimestre de 
2015. Em toda Belo Horizonte, 
o número já chega a 336.

De acordo com o último 
balanço da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), a Região 
do Barreiro lidera o número de 
casos confirmados (92), segui-
da da Noroeste (56) e Oeste 
(47). O único caso de dengue 
do tipo grave foi registrado na 
região Noroeste.

Os altos índices de infestação 
do mosquito e de notificações 
da doença chamou a atenção da 
SMS, que já está adotando me-
didas para evitar uma possível 
epidemia  de dengue na capital. 
O Centro de Zoonoses da Pam-
pulha informou que tem feito um 
trabalho constante de combate 
aos focos do mosquito em todos 
os bairros da região, inclusive no 
Castelo. O último Levantamento 
Rápido de Índice de Infestação 
do Aedes Aegypti (LIRAa) in-
dicou estado de alerta na região.

“Os agentes de combate a 
endemias realizam cinco ciclos 
de visitas por ano em todos os 
imóveis da Regional Pampulha 
com o objetivo de orientar os 
moradores e buscar possíveis 
criadouros para o mosquito trans-
missor da dengue/Febre Chi-
cungunya. Caso seja encontrado 
algum criadouro realizamos a 
eliminação do mesmo. Em casos 
extremos, quando isso não for 
possível, utilizamos o larvici-

Pampulha tem 37 casos confirmados de dengue
O tipo mais grave da doença foi registrado na região Noroeste

da”, explica Luciane Coutinho, 
técnica-veterinária da Gerência 
de Zoonoses.

Segundo Luciane, a grande 
preocupação é com a existência 
de recipientes que acumulam 
água, que podem se transformar 
em grandes criadouros. “Devido 
à redução no consumo, a popula-
ção tem adotado medidas alter-
nativas para o armazenamento 
de água, inclusive de chuva. 
Por isso, alertamos para o risco 
de proliferação do mosquito em 
recipientes sem a vedação ade-
quada”, disse.

Vistoriar constantemente os 
quintais, limpar as calhas, não 
acumular garrafas pets, latinhas 
e vasilhames, e tampar a caixa 
d’água corretamente são medi-
das que ajudam a combater a 
proliferação do mosquito. A dona 
de casa Rosa Maria, moradora 
na Rua Castelo Lamego, segue 
direitinho a cartilha de combate 
à proliferação do mosquito da 
dengue. Tem uma amiga que teve 
dengue em 2014 e presenciou o 

drama de perto.
“Eu não deixo água parada. 

Não deixo acumular lixo. Meu 
quintal é todo limpinho. Toda 
vez que o agente de zoonoses 
vem à minha casa o recebo muito 
bem. Ele verifica todos os locais. 
Sou até elogiada. Já tive uma 
amiga que pegou dengue e vi o 
quanto ela sofreu. Não quero isso 
para mim e nem para os outros”.

O casal Gisleno Celso Costa 

e Regina Malta mora em um 
prédio da Rua Cantor Luiz Gon-
zaga. Eles não só fazem a sua 
parte, no que se refere à limpeza 
do local onde residem, como 
também se mostram fiscalizado-
res de seus vizinhos.

“Todos os moradores do meu 
prédio são muito cuidadosos 
com esta situação. Mas, não 
adianta nós fazermos nossa parte 
se o morador do lado não fizer o 
mesmo. Eu já chamei a atenção 
de um vizinho que tinha água 
empossada na  piscina”, alerta 
Regina. “A gente às vezes colo-
ca nosso síndico para comuni-
car com os vizinhos limítrofes. 
Como moramos no último andar 
podemos observar terraços e 
áreas privativas com acúmulo de 
água e não posso ficar de braços 
cruzados”, completa Gisleno. 

Entulho
No entroncamento das Ruas 

Desembargador José Burnier e 
Conceição Aparecida Augsten 
existe um grande espaço público 
que constantemente se encontra 
com o mato alto. Esta situação, 
somada a falta de consciência de 
alguns cidadãos, que aproveitam 
para jogar lixo e entulho no 
terreno, faz com que o local se 
torne um possível criadouro do 
mosquito.

A dona de casa Maria Souza, 
moradora do Residencial Baha-
mas, que fica bem em frente ao 
terreno, teme pela sua saúde e de 
seus vizinhos. “É um absurdo este 
matagal aqui! É risco de dengue e 
de crimes. A Prefeitura até limpa 
de vez em quando, mas ainda 
assim sempre deixa um mato para 
trás. Por que eles não utilizam 

n  Mantenha bem tampados caixas, tonéis e barris de água
n  Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sem-

pre bem fechada
n  Não jogue lixo em terrenos baldios
n  Guarde garrafas de vidro ou plástico com a boca para baixo
n  Não deixe a água acumulada sobre a laje
n  Coloque areia nos vasos de plantas
n  Mantenha pneus em locais cobertos
n  Limpe as calhas com freqüência
n  Lave os recipientes utilizados para guardar água
n  Vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão

este espaço para instalar algo de 
bom para os moradores, como 
por exemplo, um posto de saúde? 
É preciso que algo seja feito antes 
que o problema aconteça”.

Além da visita dos agentes 
de saúde, a PBH também realiza 
mutirões de limpeza nos bairros. 
Contudo, este trabalho não tem 

a sua data divulgada para evitar, 
segundo a administração públi-
ca, que a coleta se transforme 
em um bota-fora de materiais 
velhos. Os moradores também 
podem contribuir no combate do 
mosquito da dengue, denuncian-
do qualquer situação irregular 
através do telefone 156.

O casal Gisleno Celso Costa e Regina Malta fiscaliza os vizinhos

A dona de casa Maria Souza 
eliminou os criadouros do mosquito

Entulho jogado na Avenida dos Engenheiros acumula água

Como 
combater 
a dengue
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Lei Maria da 
Penha é para o 
bem da Mulher

A Lei 11.340/06, mais conhecida 
como Maria da Penha – de proteção 
a mulher brasileira – irá completar 9 
anos em agosto de 2015. No entanto, 
os casos de violência contra a mulher 
continuam assustando toda a popu-
lação. No último dia 8, quando se 
comemorou o Dia Internacional da 
Mulher, poucos avanços puderam ser 
percebidos em todo o país.

Em Minas Gerais e na capital 
Belo Horizonte a situação não 
é muito diferente. O número de 
mulheres vítimas de agressão até 
sofreu uma pequena queda, mas 
os casos ainda ocorrem em grande 
escala. De acordo com a Secretaria 
de Estado de Defesa Social (Sedes), 
no ano de 2013 foram registrados 
133.120 casos de violência contra 
mulher. Destes, 17.061 ocorreram 
em Belo Horizonte. Em 2014 o ín-
dice seguiu alto: foram 130.343 no 
Estado e 15.686 na capital.

Os dados incluem crimes como 
abandono material, ameaça, atrito 
verbal, calunia, dano, difamação, 
estupro, extorsão, furto, homicídio, 
injuria, lesão corporal, maus tratos, 
roubo, sequestro e cárcere  privado, 
tortura e agressão. 

No dia 8 de março a presidenta 
Dilma Rosseuf sancionou a lei que 
classifica o feminicídio como cri-
me hediondo. O texto modifica o 
Código Penal para incluir o crime - 

Violência contra a mulher 
tem pequena queda em Minas
Ainda assim, na capital, foram registrados mais de 15 mil casos em 2014

assassinato de mulher por razões de 
gênero - entre os tipos de homicídio 
qualificado.

A delegada Cláudia Maria Sadi 
Cury, da Delegacia Especializada no 
Direito das Mulheres, acredita que as 
mulheres irão se beneficiar da nova 
lei. Ela ressalta, no entanto, que os 
registros de agressão aumentaram, 
em quase todas as delegacias do país, 
porque as vítimas estão mais confian-
tes no trabalho da polícia e na Justiça.

“A demanda aumentou, mas 
porque as mulheres se sentem mais 
seguras para denunciar. Sabem que 
agora receberão um acolhimento 
devido. A partir da criação da Lei 
Maria da Penha toda agressão à mu-
lher é crime e, por isso, muitas delas 
tomaram coragem para denunciar 

seus agressores”, explica Claudia.
Para a delegada, a solução do 

problema está associada a um grande 
trabalho social e de educação junto 
às famílias, especialmente para aque-
las quem vive em situação de maior 
risco de vulnerabilidade. “Deveria 
haver uma divulgação maior sobre 
os direitos da mulher. Muitas nos 
procuram sem saber o que querem. 
Não tenho dúvidas de que a ques-
tão social é a grande responsável 
pelos crimes. Quem vive próximo 
da violência muitas vezes se torna 
uma pessoa violenta. Este seria um 
trabalho preventivo, que não é de 
responsabilidade da polícia”, alerta.

No mês de março a Delegacia Es-
pecializada no Direito das Mulheres, 
em parceria com a Justiça, realizou 

um mutirão para cumprir mandados 
de busca e apreensão contra os agres-
sores. Outra boa novidade é a criação 
do Projeto Dialogar, onde o agressor 
recebe acompanhamento de policiais 
especializados na área da psicologia. 
Segundo Cláudia, o projeto tem feito 
com que muitos casais reatem o rela-
cionamento. “Estes homens, em sua 
grande maioria, são arrimo de família. 
A simples prisão deles causaria um 
problema social ainda maior. Até o 
momento o resultado tem sido fantás-
tico”, disse a delegada.

No último dia 8, a presidenta 
Dilma Rousseff sancionou a da lei 
que classifica o feminicídio como 
crime hediondo. O texto modifica 
o Código Penal para incluir o 
crime - assassinato de mulher por 
razões de gênero - entre os tipos de 

homicídio qualificado.
A iniciativa prevê o aumento 

da pena em 1/3 se o crime aconte-
cer durante a gestação ou nos três 
meses posteriores ao parto; se for 
contra adolescente menor de 14 
anos ou adulto acima de 60 anos ou 

ainda pessoa com deficiência. Tam-
bém se o assassinato for cometido 
na presença de familiares. 

De acordo com o projeto que 
deu origem a nova lei, 43,7 mil 
mulheres foram assassinadas no 
Brasil de 2000 a 2010, sendo que 

mais de 40%  das vítimas foram 
assassinadas dentro de suas casas, 
muitas pelos companheiros ou 
ex-companheiros. A estatística 
coloca o Brasil na sétima posi-
ção mundial de assassinatos de 
mulheres. 

Lei transforma assassinato em crime hediondo

Disque Denúncia
No ano de 2014 o Ligue 180, da 

Central de Atendimento à Mulher, 
foi transformado em um Disque 
Denúncia, o que permitiu a instau-
ração imediata de procedimento de 
investigação e encaminhamento das 
denúncias de violência contra a mu-
lher diretamente ao Ministério Pú-
blico ou delegacias especializadas.

Com a mudança as mulheres 
passaram a receber atenção ade-
quada quando em situação de risco. 
Isto sem nenhuma exposição, pois 
o sigilo é absoluto e a identificação 
é opcional. Além de encaminhar os 
casos para os serviços especializa-
dos, a Central de Atendimento for-
nece orientações e alternativas para 
que a mulher se proteja do agressor.

Presidenta Dilma sancionou a Lei do Feminicídio no Dia Internacional da Mulher
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Em 2014, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) lan-
çou a primeira pesquisa que mede a tolerância da sociedade brasileira 
em relação à violência contra as mulheres.

Segundo análise do próprio IPEA, os dados revelam que, de modo 
geral, considera-se que as “rusgas menores” devam ser resolvidas em 
casa, e que as pessoas se mostrem contrárias às formas mais abertas 
e extremas de violência, defendendo a intervenção pública na esfera 
privada nesses casos, bem como a separação do casal e a punição dos 
maridos agressores.

A denúncia é a principal arma para proteger as mulheres. A lei não 
acabou com a violência doméstica, mas garantiu várias conquistas im-
portantes.

A cada dia, as mulheres são melhor acolhidas pelas autoridades.  
Caso como do juiz de Minas Gerais, Edilson Rodrigues, da Comarca 
de Sete Lagoas (MG), que se recusou a utilizar a Lei Maria da Penha 
em 2010, são isolados e o juiz foi afastado de seus trabalhos pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) por dois anos.

Segundo a pesquisa “DataSenado”, infelizmente apenas 28% das 
mulheres que sofrem agressão denunciam seus companheiros, enquan-
to 23% não faz nada a respeito. Porém, a única forma de coibir essa 
ação violenta e fazer valer a lei e os nosso direitos é denunciar o agres-
sor levando isso até o fim.

A lei pode levar o agressor a ser preso, pagar alimentos para as 
crianças, ficar distante da vítima ou mudar da casa onde vivem. O 
agressor pode também ser obrigado a passar por um processo de re-
educação para reaprender o convívio harmonioso e saudável com as 
mulheres – sem violência.

Saiba agir da melhor forma em casos de agressão e a impedir 
maiores danos à esta mulher.
n O agressor não é vitima e deve ser punido de acordo com a lei; 
n Evite debochar da situação, porque isso pode piorar ainda mais 

a autoestima da vítima e fazer com que a situação pareça menos 
grave do que realmente é;

n Não dê razão ao agressor independente dos motivos que ele teve 
para cometer esse crime;

n Não julgue a vítima se ela resolver dar mais uma chance ao 
agressor. Em vez disso, tente aconselhar essa mulher sem di-
zer que ela está errada em continuar com ele. Afinal é difícil ter 
ideia da ligação que há entre vítima e agressor;

n Dê apoio à vitima no que for necessário: fazer a denúncia, encon-
trar um lugar seguro para ficar, ajudar a procurar aconselhamen-
to psicológico e a conseguir um advogado para cuidar do caso;

n Acompanhe a vítima até a delegacia ou ao hospital se for 
necessário, colete informações e evidências que considere 
importantes e se tiver alguma dúvida contate o número 180 
(Central de Atendimento à Mulher), que funciona 24h por 
dia, ininterruptamente.
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Em tempos 
virtuais...

Em tempos de grave crise 
hídrica e, por consequência crise 
energética, o termo sustentabili-
dade tem ganhado cada vez mais 
força no Brasil. Em Belo Hori-
zonte, a Prefeitura tem buscado 
oferecer condições para que as 
empresas e os cidadãos invistam 
em projetos que preservem o 
meio ambiente. 

Visando atender as diretrizes 
assumidas pelo Brasil junto à 
FIFA, que recomendou a redu-
ção dos impactos sócio-ambien-
tais decorrentes da realização 
da Copa, a Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH) lançou, há 
cerca de dois anos, o Programa 
de Certificação em Sustentabili-
dade Ambiental.

Esta certificação ambiental é 
destinada aos empreendimentos 
públicos e privados, residen-
ciais, comerciais e ou indus-
triais, que adotarem medidas 
que contribuam para a redução 
do consumo de água, de energia, 
das emissões atmosféricas e da 
geração de resíduos sólidos, 
além de alternativas de recicla-
gem e de reaproveitamento dos 
resíduos gerados.

uma das iniciativas que pa-
rece estar sendo mais utilizada 
na capital é a construção dos 
chamados “prédios verdes”. 
Apesar de ainda estarem muito 

Sistema de aquecimento solar
reduz consumo de energia

PBH está apoiando os novos empreendimentos com 
o objetivo de mudar a mentalidade das construtoras

aquém do verdadeiro sentido da 
proposta, pelo menos no que se 
refere à eficiência energética, 
vemos bons exemplos na cidade. 
O sistema de aquecimento solar 
da água já pode ser encontrado 
em vários edifícios da capital, 
inclusive no Bairro Castelo. 
Basta olhar para o telhado e ob-
servar as grandes placas solares.

No bairro Castelo encontra-
mos um bom exemplo. Locali-
zado na Rua Castelo de Elvas, 
o Condomínio Versailles possui 
um moderno sistema de aque-
cimento solar. Cláudia Dulce 

Faria, que mora e comercializa 
apartamentos do edifício, acre-
dita que todos deveriam se pre-
ocupar mais com a questão da 
sustentabilidade, principalmente 
o poder público.

“Na verdade, são poucas as 
pessoas que têm esta preocupa-
ção. No fim, querem mesmo é 
saber do preço. Como os produ-
tos da linha de sustentabilidade 
são mais caros acabam não 
optando por eles. Mas a recom-
pensa vem depois. A economia 
gerada com o sistema de aque-
cimento solar, no futuro, vai 

cobrir todas as despesas e gerar 
lucro”explica Cláudia.

Para o Sindicato da Cons-
trução Civil de Belo Horizon-
te a instalação do sistema de 
aquecedor solar ainda dá seus 
primeiros passos, não só na ca-
pital, mas em todo o país. Con-
tudo, a preocupação com o meio 
ambiente se mostra, a cada dia, 
uma prioridade dos construtores.

“A indústria da construção 
tem aprimorado os seus pro-
cessos e produtos de forma a 
promover a maior eficiência 
energética. Os projetos dos no-
vos empreendimentos buscam 
aproveitar ao máximo a luz 
natural. Os painéis para capta-
ção de energia solar ainda estão 
restritos a empreendimentos 
comerciais e imóveis de alto 
padrão. Nos demais segmentos 
a demanda é insipiente”, co-
menta o vice-presidente da área 
de materiais, tecnologia e meio 
ambiente do Sindicato, Geraldo 
Jardim Linhares Júnior.

Os empreendimentos certifi-
cados pelo programa da Prefei-
tura recebem os selos Bronze, 
Prata ou Ouro, de acordo com o 
número de dimensões certifica-
das. Existe ainda um Certificado 
de Boas Práticas Ambientais 
para aqueles empreendimentos 
que implementaram medidas 
de sustentabilidade, mas não 
alcançaram os índices mínimos 
estabelecidos para a certificação, 
em cada área temática, como é o 
caso do Condomínio Versailles.

O programa em si não ofere-
ce nenhum incentivo financeiro, 
fiscal ou na compra de produtos. 
O objetivo é mudar a mentali-
dade do cidadão e mostrar que 
cuidar do meio ambiente é um 
dever de todos. Contudo, para a 
PBH, uma empresa que possui 
este certificado, com certeza, 
estará mais forte no mercado. 

De acordo com Geraldo Linha-
res, a expectativa do Sindicato 
é que sejam criados incentivos 
para dar agilidade ao proces-
so de expansão do sistema. 
“Acreditamos que incentivos 
tributários incidentes sobre os 
equipamentos e os empreendi-
mentos que adotam a captação 
de energia solar poderiam 
impulsionar a demanda pelo 
sistema fotovoltaico”.

É importante ressaltar que, 
em 2007, foi aprovada uma lei 
no município que instituiu a 
política de incentivo ao uso de 
formas alternativas de energia, 
tais como a energia solar e a 
energia a gás. Essa lei trouxe 
como medida, a partir do ano 
de 2009, a mudança no critério 
de pontuação para avaliação 
do imóvel para fins de cálculo 
do IPTu.

A vendedora de imóveis Cláudia Faria 
acredita na venda de edifícios sustentáveis
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 O presidente 
de tecnologia e 
meio ambiente 
do Sindicato 

da Construção 
Civil, Geraldo 

Linhares, aprova 
a construção de 
prédios verdes

Estamos vivendo um período em que dois mundos se confundem: 
o virtual e o real. Muitas pessoas, especialmente jovens, adolescentes 
e crianças, dedicam horas do seu dia no mundo virtual.

Por falta de alguém que lhes oriente ou lhes faça companhia no 
mundo real, buscam suprir essa carência na Internet. Batem longos 
papos... virtuais. Olhos nos olhos? Não. Talvez nem se conheçam.

Trocam abraços apertados, mas não sentem o calor humano. En-
viam flores... virtuais. Sem perfume, sem textura, sem graça... É um 
mundo atraente, porque oferece uma grande variedade de opções e 
exige esforço mínimo.

Nesse mundo, gastam horas e horas sem perceber que o tempo 
passou. Sentam-se confortavelmente diante de um microcomputador 
e viajam pelo mundo... sem sair de casa.

Não é preciso enfrentar problemas no trânsito, nem pagar passa-
gem, nem sofrer com a chuva, com o calor ou o frio. Muitos entram 
pelas portas desse fascinante mundo virtual em plena luz do sol e só 
se dão conta que já raiou um novo dia quando o sono avisa que a ma-
drugada chegou.

Nesse mundo em que amigos imaginários se encontram, pouco 
importa a realidade de uns e de outros. Eles não se conhecem, ou se 
conhecem pouco, mas trocam inúmeras informações, nem sempre 
verdadeiras, pois isso não tem tanta importância. Poderíamos até dizer 
que para alguns esse mundo virtual é mais fascinante que a realidade.

Mas será que o uso desmedido desse recurso não está nos tornan-
do insensíveis, falsos, viciados, promíscuos? Será que não estamos 
navegando em águas sombrias e perigosas?

A Internet é um avanço importante para facilitar nossa vida e abrir 
novas portas de comunicação e integração entre criaturas. No entanto, 
não surgiu para que fechemos a porta do mundo real. Não surgiu para 
que evitemos o contacto físico com nossos familiares, nossos vizi-
nhos e amigos.

O mundo virtual, por mais atraente que seja, não tem calor, nem 
perfume, não tem a vibração da natureza, nem o brilho do sol. É um 
mundo onde tudo é válido... Mas nem tudo é verdade... Sem o con-
tato pessoal não se pode perceber o apoio num sorriso, a compaixão 
num olhar, o calor de um aperto de mão, nem a docilidade de um 
gesto de ternura.

A Internet surgiu para abrir novas possibilidades em nossas vidas, 
e não para que nos isolemos em casa, fugindo da realidade para viver 
da imaginação. Nossa caixa de mensagens pode estar abarrotada de 
beijos, abraços, bom dia e boa noite, feliz aniversário e outras felici-
tações... Virtuais.

Isso tudo pode ser apagado com apenas um clique ou com um 
defeito qualquer na máquina. Mas quando um abraço aproxima dois 
corações e uma voz deseja um bom dia com convicção, os registros fi-
cam gravados na alma, onde nada, nem ninguém, podem apagar. Vale 
à pena pensar nisso e mais que isso: Viver tudo isso!!!
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divErsos

CLICK – No último dia 15, milhares de brasileiros foram às ruas, em todo o país, para 
protestarem contra o atual governo da presidente Dilma Rousseff (PT) e os escândalos de cor-
rupção na Petrobrás. Em Belo Horizonte os manifestantes se encontraram na Praça da Liberdade 
(Região da Savassi), onde se encontra o Palácio da Liberdade – a antiga sede do Governo de 
Minas – e na Praça Sete (Região Central), palco das maiores manifestações na capital mineira. 
De acordo com a Polícia Militar, o protesto reuniu mais de 24 mil pessoas. A manifestação foi 
pacífica e organizada por diversos grupos, por meio das redes sociais.

R
EPR

O
D

u
ç

ã
O

 R
ED

E G
LO

B
O

31 2511-1200 e 9581-1035
Informações

As inscrições para o projeto 
Expedição Coruja, da Fundação 
Zoobotânica de Belo Horizon-
te, estão abertas até o dia 8 de 
abril. O projeto propõe a visita 
noturna aos recintos dos animais 
de hábitos noturnos que vivem 
no Zoológico da capital. Outras 
informações pelo email: visita-
noturnazoo@pbh.gov.br

EXPEDIÇÃO CORUJA

Divulgue sua empresa no

NÃO DEIXE 2015 
PASSAR EM BRANCO


