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não saem do papel
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Há exatamente 1 ano, a Prefei-
tura de Belo Horizonte prometeu 
transferir a Unidade de Reco-
lhimento de Pequenos Volumes 
(URPV) do bairro Castelo para um 
terreno “mais apropriado”, locali-
zado na Avenida Tancredo Neves, 
também no Castelo. No entanto, 
nada foi feito até o momento. No 

local onde funciona hoje a URPV e 
a Gerência de Manutenção (GER-
MA) deverá ser construída a Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA) 
Castelo, orçada em R$ 6 milhões. 
Moradores vizinhos à URPV não 
aguentam mais conviver com os 
insetos, roedores e com a sujeira do 
lugar e já acionaram até o Minis-

tério Público Estadual para exigir 
uma solução rápida para o proble-
ma. Em entrevista ao JORNAL DO 
BAIRRO CASTELO, o novo secre-
tário da Regional Pampulha, José 
Geraldo de Oliveira Prado, disse que 
as medidas deverão ser adotadas no 
primeiro semestre de 2016.

Ao invés de espaços públicos agradáveis e con-
vidativos, as praças do bairro 
Castelo estão se tornando locais 
para o consumo de drogas e para 
a pratica de vandalismo. Duran-
te uma visita pelas praças Ma-
noel de Barros e Pedro Karam 
Zukim, e ao Parque Ursulina 
Andrade de Melo, a reportagem 
encontrou um cenário de desca-
so e de falta de cuidado com o 
patrimônio público. A PM e a 
Regional Pampulha prometeram 
intensificar a fiscalização nesses locais.

Vandalismo nas praças do 
Castelo revolta moradores

Minas Gerais é o primeiro estado 
do país a usar a educação como instru-
mento para combater o racismo. Des-
de o fim do mês de março, está sendo 
implantada nas escolas da rede estadu-
al a campanha “Afro-consciência: com 
essa história a escola tem tudo a ver”.

O objetivo é incentivar os profes-
sores a incluírem, de forma permanen-
te, a história e a cultura afro-brasilei-
ras em suas disciplinas.

Educação no combate 
ao racismo
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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!

P E G U E  S E U  J O R N A L !P E G U E  S E U  J O R N A L !

CEL: (31) 9581-1035

RUA DOS MÉDICOS, 904, 
ALÍPIO DE MELO

CEP 30840/020, BH-MG

JORNALDOCASTELO@GMAIL.COM

(31) 2511-1200

2511-1200
Castelo!Fala

Carta do Leitor

expediente

notas

Comida di 
Buteco 2015

O Grupo Contemporâneo 
de Dança Livre realiza cur-
ta temporada do espetáculo 
“Giz em Pedaços”, em Belo 
Horizonte, nos dias 23 e 24 de 
maio (sábado, 21h e domingo, 
19h) no Teatro Marília. Depois 
de realizar temporadas em 
Lisboa e no Rio de Janeiro, 
o espetáculo retorna para a 
capital mineira. Os ingressos 
já estão à venda na bilheteria 

do teatro: R$16,00 (inteira) e 
R$8,00 (meia). Inspirado pelo 
livro “O jogo da amarelinha”, 
de Júlio Cortázar, e realizado a 
partir de um processo coletivo 
de pesquisa e criação, o espe-
táculo “Giz em Pedaços” lida 
com o absurdo e a vertigem 
do cotidiano. O Teatro Ma-
rília fica na Avenida Alfredo 
Balena, 586, no bairro Santa 
Efigênia.
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Gostaria de parabenizar a 
Prefeitura de Belo Horizonte pelo 
início das obras de construção da 
nova UMEI Castelo. Sem dúvi-
das, uma obra importantíssima, 
que dará uma boa destinação ao 
terreno público localizado na rua 
Castelo de Lamego, entre Castelo 
de Crato e Castelo da Beira. Há 
de se lamentar apenas a igno-
rância de certos moradores, que 
mesmo diante de tantas mazelas 
existentes nesse país devido à 
falta de educação do povo, se co-

A Saideira do Comida di Buteco 
2015, que acontece no dia 16 de 
maio, está de endereço novo. Neste 
ano, o encerramento do festival 
gastronômico acontece no estacio-
namento aberto do Estádio Gover-
nador Magalhães Pinto (Mineirão). 
Os 45 bares participantes estarão 
presentes no evento. A música fica-
rá a cargo de artistas mineiros. No 
palco principal se apresentam Jota 
Quest, Vander Lee e a Orquestra 
Mineira de Brega.

Prezados, com o aumento in-
tenso do tráfego no bairro Castelo, 
creio ser crucial a instalação de 
um semáforo na Avenida Miguel 
Perrela, na esquina da Rua Castelo 
de Faro. Está dificílimo para os pe-
destres atravessar a referida avenida. 
O Jornal do Bairro Castelo poderia 

averiguar essa questão e, caso ava-
liem como pertinente,  solicitar uma 
providência da BH Trans? Desde já, 
agradeço a atenção.

Dília Maria anDraDe Glória 
– MoraDora Do Castelo

n  Resposta: Prezada leitora, sua 
sugestão foi encaminhada para a 

BHTrans, que prometeu ir ao local 
fazer uma vistoria. Ainda de acordo 
com a empresa, a instalação de se-
máforos ou redutores de velocidade 
depende de análise criteriosa do 
número de veículos e pedestres que 
trafegam pelo local. A solicitação 
pode ser feita pelo telefone 156.

DANÇA 

locam contra o poder público no 
momento em que este se pronti-
fica a construir uma escola, ainda 
mais sendo de educação infantil! 
No início desse mês um bando de 
desocupados, achando que pode 
representar todos os moradores 
do bairro, foi até o local tentar 
parar a obra. Como não conse-
guiram, chegaram até a procurar 
o Ministério Público. Quem lhes 
deu o direito de definir o que é 
bom ou não para a maioria? Na 
verdade, estão apenas agindo em 

interesse próprio, pois não querem 
a presença de crianças de origem 
humilde nas proximidades de 
suas casas, assim como fizeram 
na época em que naquele local 
seria construída uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA). Es-
sas pessoas se esquecem, porém, 
que tais equipamentos públicos 
se destinam ao uso de todos, 
inclusive delas mesmas. É de 
conhecimento de todos que na 
UMEI da rua Castelo de Alcazar 
estudam também crianças de fa-

UMEI
mília com bom poder aquisitivo. 
O terreno da Prefeitura, além 
de não ser área de preservação 
como afirmam, é muito grande e 
a escola utilizará apenas uma pe-
quena parte dele, ou seja, dá pra 
construir a UMEI e ainda sobrará 
espaço para fazer a “pracinha” 
que eles tanto querem. Espero 
que o MP tenha o bom senso que 
falta a essas pessoas e não dê a 
mínima para essa aberração.

MarCelo luiz Pereira 
– MoraDor Do Castelo

Semáforo
Rua dos Médicos, 904  - Alípio de Melo 
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Bairro

Em abril de 2014, a Prefeitu-
ra de Belo Horizonte prometeu 
transferir a Unidade de Recebi-
mentos de Pequenos Volumes 
(URPV) do bairro Castelo para 
um endereço mais apropriado 
na Avenida Tancredo Neves, e 
construir, no local, a primeira 
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) do Castelo. Um ano 
se passou, e nenhuma das duas 
promessas foram cumpridas.

Moradores vizinhos à URPV 
não agüentam mais conviver com 
a sujeira, o mau cheiro e os demais 
problemas trazidos com a instala-
ção da unidade de coleta de lixo, 
como a aglomeração de mendigos 
e até o tráfico de drogas. Para 
piorar ainda mais a situação, no 
início de abril, um grande incên-
dio atingiu os materiais que são 
deixados na unidade, poluindo 
o ar e espalhando fuligem por 
várias casas. Para os moradores, a 
situação está insustentável.

O engenheiro civil Rangel 

Transferência da URPV Castelo e 
construção da UPA ainda sem solução

De acordo a Regional Pampulha, as mudanças devem ocorrer no primeiro semestre de 2016

Gonçalves Braga mora em um 
condomínio da Rua Afonso Go-
mes, bem frente à URPV. Ele cita 
inúmeros transtornos pelos quais 
precisa conviver diariamente 
como mau-cheiro, presença de 
insetos, poeira, risco de dengue. 
“É o dia inteiro com esses pro-
blemas. Acredito que um serviço 
como este não poderia existir 
dentro de um perímetro de forte 
urbanização como aqui”.

A professora Janaína Parreira 
Silva Braga também é moradora na 
Rua Afonso Gomes. Todos os dias, 
após chegar do trabalho, ainda pre-
cisa limpar a casa, que fica coberta 
pela poeira vinda da URPV. “É 
impossível deixar a casa limpa. Mal 
termino a faxina e ela já está toda 
empoeirada. Fora o mau-cheiro. 

Tem vezes que até perco a vonta-
de de comer”, reclama.

Já a advogada Lídia Dru-
mond, que mora no último andar 
de um prédio da Rua Castelo de 
Veiros, conta que não consegue 

A transferência da URPV 
para um terreno da Avenida Tan-
credo Neves e a construção da 
UPA foram anunciadas em abril 
de 2014 pelo então secretário da 
Regional Pampulha, Humberto 
Pereira de Abreu Júnior, que 
agora está à frente da Superin-
tendência de Desenvolvimento 
da Capital (Sudecap).

O atual secretário Regional 
Pampulha, José Geraldo de 
Oliveira Prado, disse que dará 
sequência aos projetos anun-
ciados em 2014. Segundo ele, a 
previsão de início das obras de 

fugir dos problemas gerados pela 
URPV. “Já teve barata voadora 
entrando no meu apartamento. No 
condomínio não é difícil encon-
trar ratos. Fora poeira, mau-chei-
ro, um verdadeiro transtorno”.

Outro problema citado pela 
advogada, também fruto da exis-
tência da unidade, é a presença 
de andarilhos na região. Segundo 
Lídia, eles aproveitam que não 
existe vigilância à noite para 
invadir o local. “Passam à noite 
lá, onde consomem drogas e 
bebidas. Por diversas vezes abor-
dam as pessoas aqui na rua para 
pedir dinheiro. Tenho medo que 
possam vir a cometer assaltos”. 
Lidia já acionou o Ministério 
Público, mas ainda não percebeu 
nenhuma mudança no local.

Secretário promete manter 
cronograma de obras

Rangel Gonçalves Braga, que mora ao 
lado da URPV, critica a lentidão da PBH

Janaína Parreira Silva Braga diz 
que a URPV atrai insetos e roedores

construção da UPA é o primei-
ro semestre de 2016. Não há, 
porém, uma data prevista para 
transferência da URPV.

“A UPA ocupará uma área 
de aproximadamente 1.800m², 
que é a tipologia padrão. O va-
lor estimado da obra é de R$6 
milhões. O novo endereço da 
URPV segue sendo na Avenida 
Tancredo Neves. E, como as 
obras da UPA se iniciam no pri-
meiro semestre do ano que vem, 
a transferência da URPV precisa 
acontecer antes desse prazo”, 
garante Prado.

A URPV Castelo (direita) deverá ser desativada no primeiro semestre de 2016
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 Entenda o Seguro 
Desemprego para o 

empregado doméstico

Minas Gerais é o primeiro 
estado do país a usar a educação 
como instrumento para comba-
ter o racismo. Desde o fim do 
mês de março, está sendo implan-
tada nas escolas da rede estadual 
a campanha “Afro-consciência: 
com essa história a escola tem 
tudo a ver”.

O objetivo é incentivar os 
professores a incluírem, de for-
ma permanente, a história e a 
cultura afro-brasileiras em suas 
disciplinas, de modo a prestigiar 
as contribuições reais dos povos 
negros na formação e desenvol-
vimento da nação brasileira nos 
campos das artes, cultura, culi-
nária, linguagem, entre outros.

A campanha foi uma forma 
encontrada pelo Governo de 
Minas para mobilizar a área da 
Educação ao cumprimento da 
Lei Federal 10.639/2003, que 
instituiu a obrigatoriedade do 
ensino da história da África e 
dos africanos no currículo do 
ensino fundamental e médio, 
bem como as diretrizes curricu-
lares nacionais para a educação 
das relações étnico-raciais para 
o ensino de história e cultura 
afro-brasileira e africana.

A campanha conta com um 
vídeo e spots de rádio, que ficarão 
disponíveis no hotsite novotempo.
educacao.mg.gov.br. Também es-
tão sendo distribuídos cerca de 17 
mil cartazes para todas as escolas 
estaduais e municipais com a di-
vulgação da campanha.

As escolas que conseguirem 
desenvolver estratégias pedagó-
gicas de valorização da cultura 
afro-brasileira no currículo, de 
forma transversal e permanente, 
irão receber o “Selo Afro-consci-
ência”. Entretanto, as regras para 
criação do selo e agraciamento 
das escolas ainda serão definidas.

Minas usa educação 
para combater o racismo

Campanha adotada nas escolas estaduais 
também valoriza a cultura afro-brasileira

Opinião
Apesar de já ter gerado al-

gumas polêmicas, a novidade 
parece estar agradando alunos 
e professores. O sociólogo Je-
rônimo Muniz, professor do 
Departamento de Sociologia da 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), considera 
bastante positiva a iniciativa do 
Governo.

Segundo ele, com a campa-
nha é possível que, ao expor alu-
nos à história de valorização e 
contribuição do negro, ao invés 
da subjugação e subordinação 
da escravidão, estes aprendam 

que tratar de forma diferenciada 
alguém por causa da sua cor da 
pele seja moralmente e judicial-
mente inaceitável. “Espera-se 
que ao terem “afroconsciência” 
os estudantes percebam e inter-
nalizem em seus sub-conscien-
tes comportamentos igualitários 
e independentes da cor da pele 
do interlocutor”, avalia Muniz.

Ainda de acordo com o pro-
fessor, a campanha possui méri-
to e é importante por diversificar 
e ampliar a percepção da África 
e dos que de lá vieram e aju-
daram a construir o que hoje 
entendemos por nação. “Ensinar 
que a África teve e tem riquezas 
que vão além dos escravos que 
de lá foram expatriados pode 
ajudar a desestigmatizar negros 
e a desconstruir estereótipos de 
subdesenvolvimento e atraso do 
continente, que durante muitas 
gerações foram ensinados e 
ilustrados em livros didáticos”, 
explica o professor.

Entretanto, segundo Muniz, é 
preciso fazer um alerta. “Não cabe 
apenas à escola, entretanto, uma 
responsabilidade que é também 
dos pais, dos familiares, da mídia, 
etc. Pessoas não se tornam racistas 
por causa do que viram em seus 
livros didáticos, e não deixam de 
sê-lo pela mesma razão”.

“Este tipo de trabalho contra 
o preconceito deve começar junto 
às crianças. É através delas que 
poderemos formar uma socieda-
de melhor, sem qualquer tipo de 
violência. E o preconceito é uma 
forma de violência”.

ana Paula GonzaGa GuilherMe 
– Dona De Casa

“Promover campanhas nas 
escolas é sempre investimento 
e não gasto. O Brasil é um país 
de maioria negra, por isso, é tão 
importante exaltar esta cultura. 
A campanha Afro-consciência é 
muito importante para o desen-
volvimento da nossa sociedade”.

elizabeth aPareCiDa De oliveira 
- aDMinistraDora

Povo  fala
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“Espera-se 
que ao terem 

“afroconsciência” 
os estudantes 

percebam e 
internalizem 
em seus sub-
conscientes 

comportamentos 
igualitários e 

independentes 
da cor da pele do 

interlocutor”

O sociólogo 
Jerônimo Muniz, 

da UFMG, aprova 
a iniciativa

O Seguro-Desemprego, para o empregado doméstico, é uma 
assistência financeira temporária, garantida constitucionalmente 
ao trabalhador desempregado.

A assistência financeira poderá ser requerida pelo empregado 
que for dispensado por justa causa, não esteja trabalho e nem te-
nha outros meios de se sustentar.

Mas, para isto, é preciso que o patrão tenha feito a opção de 
recolher o FGTS. O patrão não é obrigado a fazer o recolhimento, 
somente se ele desejar oferecer este benefício ao seu empregado.

Também terá o empregado doméstico ter trabalhado por 
um período mínimo de 15 meses, nos últimos 24 meses, con-
tados da dispensa.

Sua dispensa deverá ser sem justa causa e não deve estar 
recebendo algum benefício previdenciário e nem outra fonte 
de renda.

Caso ele receba o auxílio-acidente e pensão por morte terá 
direito ao benefício.

Para o cálculo do período do benefício, serão considerados os 
meses de depósitos feitos ao FGTS.

O benefício do seguro-desemprego ao doméstico consiste no 
pagamento, no valor de 1 salário mínimo, por um período máxi-
mo de 3 meses. Podendo ser de forma contínua ou alternada, a 
cada período aquisitivo de 16 meses.

Para se habilitar ao benefício do seguro-desemprego, o em-
pregado deverá se apresentar às unidades descentralizadas do 
Ministério do Trabalho e Emprego ou aos órgãos autorizados, do 
7º ao 90º dia subsequente à data de sua dispensa, portando os 
seguintes documentos:

Carteira de Trabalho – Na qual deverá constar a anotação 
do contrato de trabalho doméstico e a data de dispensa, compro-
vando a duração do vínculo empregatício, durante, pelo menos, 
15 meses nos últimos 24 meses;

Termo de Rescisão – Atestando a dispensa sem justa causa;
Documento comprobatório de recolhimento das contribui-

ções previdenciárias e do FGTS – Referente ao vínculo emprega-
tício, como doméstico;

Declarações – Firmadas no documento de Requerimento do 
Seguro-Desemprego do Empregado Doméstico (RSDED), de 
que não está em gozo de nenhum benefício de prestação continu-
ada, e de que não possui renda própria suficiente a sua manuten-
ção e à de sua família.
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Lidando
com o luto

Nada como um passeio 
ao amanhecer ou no fim da 
tarde por um parque ou praça 
aconchegante, com árvores 
dando um clima agradável 
e o cantar dos pássaros tra-
zendo paz de espírito. Mas, 
infelizmente, este não é o ce-
nário encontrado em algumas 
praças e parques do bairro 
Castelo. A ação de vândalos, 
somada à falta de manuten-
ção tem transformado estas 
importantes áreas de lazer em 
espaços menos convidativos 
e prazerosos.

Baixa iluminação, per-
manência de lixo, pichações, 
bancos quebrados, calçadas 
soltas, presença constante de 
andarilhos e de usuários de 
drogas são apenas alguns dos 
problemas encontrados pela 
reportagem do JORNAL 
DO BAIRRO CASTELO 
durante uma visita ao Par-
que Ursulina Andrade de 
Melo e à Praça Manoel Bar-
ros. A situação, além inibir 
a convivência entre os mo-
radores, também favorece à 
prática de crimes.

O aposentado Edson Sou-
za Melo, morador da Rua 
Castelo de Tordesilhas, gos-
ta de frequentar as praças 
e parques do bairro. Ele 
lamenta a falta de manuten-
ção em muitos locais, mas 
também critica a atitude de 
alguns cidadãos. Para ele, 
se cada um não fizer a sua 
parte será impossível manter 
os locais bem cuidados. “Eu 
vejo dono de cachorro não 
se preocupar com a sujeira 
deixada pelo animal. Pessoas 
jogando lixo no chão, mes-
mo com uma lixeira próxi-
ma. Os brinquedos precisam 
passar por uma manutenção, 
pois podem gerar sérios aci-
dentes a uma criança. Isso 
tem que mudar”.

Moradora na Rua Castelo 
de Faro, a dona de casa Re-
nata Brant, sempre leva a fi-
lha pequena para passear nas 
praças do bairro.  Ela quer 
tirar a filha do confinamento 
do apartamento, contudo, 
isto tem se tornado cada vez 
mais difícil devido as más 
condições oferecidas pelos 
espaços públicos. “Temos 
boas praças, mas estão aban-
donadas. A sujeira é muita. 
Um dia desse minha filha pe-
gou uma guimba de cigarro 
no chão e já ia colocando na 
boca. Por sorte tirei da mão 
dela a tempo”, comenta.

A dona de casa Stéfani 
Carla, moradora da Rua Cas-
telo de Lisboa, que também 
tem um filho pequeno, disse 
que o grande problema é a 
presença de usuários de dro-
gas. Segundo ela, os eles não 
têm qualquer receio de consu-
mir a droga perto das pessoas, 
muitas vezes, durante o dia. 
“Falta repressão. Eles se sen-
tem completamente seguros. 
Agem como se fosse permi-
tido. Isto tem que acabar. Só 
assim poderei passear com 
meu filho tranquila”, alerta.

Vandalismo e drogas 
chegaram às praças do Castelo
Moradores denunciam a falta de policiamento e manutenção
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Resposta
A Regional Pampulha 

informou que as praças 
localizadas na região re-
cebem rotineiramente os 
serviços de capina e ma-

nutenção e que os danos 
causados por vandalismo 
são reparados assim que 
identificados, seja por de-
núncia ou por constatação 
da própria gerência res-
ponsável pela manutenção 

e conservação das praças.
Ainda de acordo a Re-

gional, o Parque Ursulina 
de Andrade Melo, principal 
cartão postal do Castelo, 
recebe manutenção diária 
de três servidores públicos, 

que são responsáveis pela 
l impeza e vigilância do 
local. 

Em nota, a Prefeitura de 
Belo Horizonte informou 
que tem buscado coibir 
os atos de vandalismo por 
meio do Programa “Adote 
o Verde”, projeto de in-
centivo a adoção de áreas 
verdes públicas na cidade.

A Polícia Militar infor-
mou que tenta identificar 
os vândalos através de ron-
das e das denúncias feitas 
pelo 190, mas que o efetivo 
é insuficiente para um tra-
balho mais ostensivo.

Colchão deixado por mendigo mostra o abandono e falta de fiscalização; Parque Ursulina (detalhe) ainda é um refúgio para moradores

Edson Souza pede 
mais policiamento

Renata Brant teme a 
ação dos marginais

Placa que ensina exercícios da academia a céu aberto está toda pichada

Pichação também tomou conta dos bancos

Pensar em morte te assusta? Provavelmente muitos dirão 
que sim, pois dela pouco sabemos. Lidar com esta questão é 
quase sempre muito difícil por ser um mistério que todos nós 
teremos que desvendar um dia. Acredito não ser a toa que o 
tema é foco principal da maioria das religiões, que procuram 
amparar seus membros diante da angústia que ela levanta.

E quando se perde alguém querido? Despertam diversas 
perguntas sobre como a pessoa está (e se está), se ela foi feliz, 
o que gostaria que estivesse ocorrendo se estivesse presente, 
o que poderíamos ter feito enquanto ela estava viva, entre 
outros questionamentos. E não raro essas perguntas provocam 
um sofrimento tão intenso que se torna necessária à ajuda 
profissional.

Porém, Luto não é necessariamente causado pela morte. 
Quando falamos sobre o tema, a tendência é pensarmos auto-
maticamente em morte. Poderíamos compreender o luto como 
sinônimo de “reações à perda”. Existem diversos tipos de per-
das: por um emprego, pelo corpo jovem, por uma experiência 
que não voltará a acontecer… Todas elas podem ser vivencias 
com muito sofrimento.

Diante disto pode-se pensar em um amplo leque de 
reações. Sim, existem as manifestações mais comuns, 
como negação de tudo, em um primeiro momento. De 
modo geral, observa-se a perda de interesse pelo mundo 
externo, grande desânimo, tristeza intensa e incapacida-
de de amar. Os sintomas manifestam-se de acordo com 
associações que cada um estabelece com a morte, com 
o objeto amado perdido, com sua própria história e con-
texto atual de vida. 

Apesar de doloroso, o luto pode ser “sadio”,  pode ser 
vivenciado de acordo com o que muitos especialistas deno-
minam por “luto normal”. Cada indivíduo tem seus recursos 
particulares para enfrentar a situação. Uma alternativa quase 
sempre certeira para vivenciar este momento com menos an-
gústia é abordar o assunto, falar sobre ele. Tornar a questão da 
morte velada, fazer dela um tabu, algo que não pode ser dito, 
pode gerar ainda mais sofrimento. 

Algumas vezes, se vivencia um luto dito “patológico” 
por precisar lidar com diversas questões que se somam a dor 
pela perda. O luto patológico pode ser decorrente também de 
uma dificuldade de organizar os sentimentos e os recursos 
disponíveis em si, levando àquela sensação desesperadora de 
caos interno.

Independente de qual seja o luto vivenciado, no momento 
que a pessoa não consegue mais se organizar e superar a 
dor da perda, a psicoterapia se propõe a ajudar. Este é um 
espaço para a elaboração dos conflitos “alheios” ao luto, 
mas que o agravam. Falar sobre a perda torna-se possível 
rever os diversos questionamentos que a acompanham e dar 
sentido às suas respostas, tornando assim as palavras menos 
carregadas de dor.
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O último Levantamento do 
Índice Rápido do Aedes aegypti 
(LIRAa), realizado no fim de 
março, mostrou que 2,8% dos 
imóveis pesquisados em Belo 
Horizonte contam com a presen-
ça do mosquito transmissor da 
dengue. Ou seja, quase três em 
cada um dos 100 imóveis apre-
sentam focos do Aedes aegypti. 

A pesquisa, realizada em 
49.373 imóveis da capital, reve-
lou que cerca de 80% dos focos 
do mosquito estão dentro dos 
domicílios. De acordo com o 
Ministério da Saúde, o índice de 
infestação larvária, considerado 
de baixo risco para a ocorrência 
de epidemia, é de até 1%.

De acordo com a Secretaria 

Pampulha tem alto índice 
de infestação por Dengue

Uma pesquisa realizada pelo site MercadoMi-
neiro, nos dias 16 e 17 de abril, com 19 profissio-
nais e agências de diaristas, constatou que o valor 
da diária de trabalho desse tipo de profissional pode 
variar até 66,67%. De acordo com a pesquisa, o 
menor preço foi R$90,00 e o maior R$150,00.

Em um ano, o preço médio da diária subiu 
14,79%. O valor médio em 2104 era de R$107,06 
e, agora, é de R$122,89.

Segundo o coordenador da pesquisa, Feliciano 

Abreu, é preciso ressaltar que os serviços ofere-
cidos não são os mesmos, pois cada apartamento 
tem um estilo de vida diferente. “É importante e 
necessário combinar com a diarista o serviço a ser 
prestado com antecedência”, explica.

O site MercadoMineiro não atesta a qualidade 
dos profissionais envolvidos na pesquisa. Foram 
escolhidos aleatoriamente em jornais e classifica-
dos. A pesquisa completa está disponível no site 
www.mercadomineiro.com.br.

Remuneração de diarista 
sobe mais que a inflação

Municipal de Saúde (SMS), a 
região da Pampulha registra um 
dos índices mais altos de infes-
tação: 3,1, empatada com o Bar-

reiro e atrás apenas da região de 
Venda Nova, que registrou 4,3. 
A Pampulha já tem  66 casos 
confirmados de dengue.


