
O  passado e o presente a serviço do futuro.  

Araxá HQ – Um evento que já tem grandes 
conquistas antes de sua realização

Leia nessa edição um caderno especial 
sobre Educação & Ensino a partir da pág.05 

Idealizado e formatado em 2019, 
programado para acontecer em 
março de 2020  o evento AraxáHQ 
– Uma viagem pela história dos 
quadrinhos, mais uma vez teve sua 
realização adiada. Entre os motivos 
do andiamento podemos citar, a fal-
ta de captação suficiente e o faleci-
mento repentino de Simone Araujo 
da Pensare Projetos, uma de nossas 
grandes parceiras no evento. Mas 
a causa maior do adiamento é que 
nosso projeto teve seu conteúdo 
submetido à apreciação da Lei de 
Incentivo Federal onde se encon-
tra em fase de análise e em caso de 
aprovação trará maior estruturação 
à nossa proposta e mais facilidade 
na captação de recursos. Até ago-
ra mesmo antes de sua realização 
a ARAXAHQ já contabiliza grandes 
conquistas. Tem garantida em sua 
exposição um espaço de 70m2 des-
tinado à Turma da Mõnica com um 
projeto gráfico  totalmente desen-
volvido pela Maurício de Souza Pro-
duções que com certeza irá encan-
tar nossos visitantes com história e 
personagens dos 60 anos de Mau-
rício de Sousa..Temos uma exposi-
ção “Ao Mestre com Carinho” em 
homenagem ao cartunista Ziraldo 
com a curadoria do cartunista EDRA 
e o trabalho de 85 cartunistas reno-
mados. Temos um stand da Solu-
ções Criativas do araxaense Wagner 
Andrade recordista na criação de 
cartilhas educativas. Teremos ainda 
um espaço homenagem do respon-
sável e mentor de vários eventos de 
Quadrinhos em Araxá João Batista 
Baldisseri que tem uma dedicação 
exemplar á arte dos quadrinhos e 
muito a transmitir aos visitantes. 
Além de palestras e oficinas para 
alunos e professores sobre o fasci-
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nante mundo dos quadrinhos que 
podem ser conferidas no site www.
araxahq.com.br.Vale esclarecer que 
independente da possibilidade de 
aprovação da lei de Incentivo, conti-
nuamos nossa batalha para a capta-
ção de recursos e  a realização deste 
evento que temos a certeza será de 
grande valia e incentivo na busca de 
talentos dentro de nossas escolas 
e de toda a região. Entre os que já 
estão nos apoiando desde o início 

deste sonho, queremos agradecer 
pelo apoio e por acreditar no su-
cesso desse projeto:  CBMM - PARK 
IDIOMAS – ALEX CUNHA  IMÓVEIS 
– INSTITUTO CONSCIÊNCIA & AÇÃO 
– CRIÁ AGENCIA COMPLETA – PEN-
SARE PROJETOS – HOTEL DONA 
BEJA – THERMA TOUR – DOCES JO-
ANINHA – UNISA – CPET. 
A todos nosso muito obrigado e a promessa 
de não decepcioná-los com a realização da 
AraxaHQ.  Domingos A. Guimarães

Araxaense vai apresentar 
Reality Show na TV aberta

Ator e jornalista Caio Ra-
nieri será um dos coman-
dantes da atração inédita 
na TV brasileira.Mineiro 
de Araxá, o ator e jorna-
lista Caio Ranieri (foto), de 
32 anos, é o novo selecio-
nado para ser um dos co-
mandantes de um Reality 
Show inédito na TV Brasi-
leira e vai ser apresenta-
do numa emissora de TV 
aberta. O Programa Only 
Six vai se passar dentro de 
um castelo medieval. Está 
na fase de pré-produção e 
vai promover uma grande 
seleção artística. O araxa-

ense se inscreveu depois 
de saber da seleção por 
uma rede social. As inscri-
ções podem ser feitas, veja 
em matéria completa no 
EXEMPPLAR ON LINE – 
www.jornalexempplar.com.br

DIVINNO RESTAURANTE uma nova 
opção de gastronomia em Araxá

Os turistas, os moradores de 
Araxá e de toda a região aca-
bam de ganhar uma excelente 
e deliciosa opção gastronô-
mica. O Hotel Dona Beja, já 
conhecido por sua tradição 
em receber bem com qualida-
de, conforto e bom gosto, em  
parceria com o empresário  
Fabiano Carrera e acabaram 
de inaugurar o DIVINNO RES-
TAURANTE que já está em ple-
no funcionamento oferecendo  
todos os dias, café da manhã 
de 06:00 às 10:00h, almoço de 
12:00 às 14:00h e jantar das 

19:00 às 22:00. Aberto aos hóspedes e ao público em geral o  
DIVINNO RESTAURANTE chega como uma excelente opção na 
gastronomia araxaense para quem procura por  boa comida,  
em um espaço aconchegante e descontraído. Espaço ideal tam-
bém para eventos sociais e corporativos. Temos a certeza de que 
esse novo empreendimento em Araxá abre as portas para um 
convívio saudável de pessoas de bom gosto que encontrarão ali 
o ambiente propício para falar de negócios lazer ou simplesmen-
te comemorarem bons momentos de seu dia a dia. Vale a pena 
conhecer. Em casos especiais faça sua reserva antecipada.

HOTEL DONA BEJA
DIVINNO RESTAURANTE
(34) 3201-3000 / 16-99377-2008
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Everybody Hurts
When your day is long and the night
The night is yours alone
if you’re sure you’ve had enough of this life.  
Well hang on
Don’t let yourself go, ‘cause everybody cries
and everybody hurts, sometimes ...
Sometimes everything is wrong,
Now it’s time to sing along
When your day is night alone
 (hold on, hold on)
If you feel like letting go (hold on)
when you think you’ve had too much of this life
Well hang on
‘Cause everybody hurts
Take comfort in your friends
Everybody hurts
Don’t throw your hands, oh no
Don’t throw your hands
If you feel like you’re alone
no, no, no, you’re not alone
If you’re on your own in this life
The days and nights are long
When you think you’ve had too much
of this life, to hang on
Well everybody hurts,
sometimes, everybody cries,
And everybody hurts ...
sometimes
But everybody hurts sometimes
So hold on, hold on, hold on, hold on, 
hold on, hold on, hold on, hold on, 
Everybody hurts
You’re not alone

Todo mundo sofre
Quando o seu dia é longo, e a noite
A noite é solitária
Se você tem certeza que já teve o suficiente desta 
vida. Bem, persista
Não desista de si mesmo, pois todo mundo chora. 
E todo mundo sofre, às vezes
Às vezes tudo está errado
Nesse momento é hora de cantar junto
Quando seu dia uma noite solitária (Aguente 
firme, aguente firme)
Se você tiver vontade de desistir aguente
Se você achar que teve demais desta vida
Bem, persista
Pois todo mundo sofre
Consiga conforto em seus amigos
Todo mundo sofre
Não se resigne, oh, não!
Não se resigne
Se você se sentir  sozinho
Não, não, não, você não está sozinho
Se você está por conta própria nesta vida
Os dias e noites são longos
Quando você sentir que teve demais desta vida 
para persistir
Bem, todo mundo sofre
Às vezes, todo mundo chora
E todo mundo sofre
Às vezes
Mas todo mundo sofre às vezes
Então aguente, aguente, aguente, aguente, aguen-
te, aguente, aguente
Todo mundo sofre
Você não está sozinho

Aqui, Ali e em  
Qualquer lugar.
*João Batista de Freitas

Everybody hurts 
(Todo mundo sofre)

Você por acaso chora quando houve 
a música Everybody Hurts, da banda 
R.E.M.? Pois saiba que esta música foi 

escolhida para fazer parte de uma campa-
nha de caridade por esse motivo. Em 2010, 
a organização britânica de recolhimento de 
royalties PRS for Music realizou uma pes-
quisa que concluiu que esta é a canção que 
mais faz os homens chorarem. A pesquisa 
foi elaborada a partir de respostas dadas 
por mais de 1.700 homens pela internet.

Na intenção de arrecadar dinheiro para 
as vítimas do Sismo do Haiti de 2010, vários 
artistas, como Mika, Rod Stewart,  Mariah 
Carey, Michael Bublé,  Miley Cyrus, James 
Blunt, Jon Bon Jovi, James Morrison, Susan 
Boyle e Robbie Williams se juntaram para 
cantar esta música. A música fez bastan-
te sucesso e alcançou o topo das paradas 
da Irlanda e do Reino Unido.

Um vídeo promocional de cinco mi-
nutos foi lançado no dia 7 de fevereiro de 
2010. O vídeo mostra as artistas gravando 
suas vozes na música (exceto Mariah Ca-
rey, Miley Cyrus, Jon Bon Jovi, Kylie Mino-
gue que não aparecem no primeiro vídeo). 
O videoclipe foi lançado no dia 6 de março 
de 2010. Jon Bon Jovi e Michael Bublé não 
aparecem neste videoclipe. Essa versão 
pode ser vista no endereço https://www.
youtube.com/watch?v=xrPFdEiPcLU.

Everybody Hurts é uma música da ban-
da R.E.M., feita para o oitavo álbum de es-
túdio da banda, Automatic for the People, 
lançado em 1992. A música também foi lan-
çada como single no ano seguinte, ficando 
em 29º lugar nas paradas dos Estados Uni-
dos, 7º lugar no Reino Unido e em 3º lugar 
nas paradas da França.

A música já foi regravada por vários ar-
tistas, como Paul Anka,  Feeder, Bonnie Ty-
ler, Joe Cocker, Paul Potts, Patti Smith, Dash-
board Confessional,  Marillion, Meat 

Puppets e muitos outros.
Everybody Hurts foi escrita pelo bate-

rista Bill Berry, que na gravação foi respon-
sável apenas pelas batidas de tambor da 
música. Os arranjos de cordas ficaram por 
conta de John Paul Jones, baixista da ban-
da Led Zeppelin.

O videoclipe oficial de Everybody Hurts 
mostra a banda presa em um engarrafa-
mento. No clipe também aparecem pessoas 
em seus carros e subtítulos de seus pensa-

mentos aparecem na tela. 
No final do clipe, todas as pessoas dei-

xam seus carros e caminham em uma 
direção só, depois desaparecem. Você 
pode assistir a esse vídeo completo, no 
endereço https://www.youtube.com/
watch?v=5rOiW_xY-kc.

A música também foi incluída na com-
pilação In Time: The Best of R.E.M. 1988-
2003. Foi uma das quatro músicas do 
álbum Automatic for the People a estar 
presente na compilação. Everybody Hurts 
pode também ser ouvida, em partes, em 
canais fechados de TV, em videopublicidade 
montado especialmente para a organização 
Médicos Sem Fronteiras. 

A propaganda tem menos tempo, mas o 
vídeo completo pode ser visto em https://
www.youtube.com/watch?v=8d-bbBlg7Ao. 
Abaixo, mostramos a tradução, porque 
além da bela melodia, a versão original em 
inglês é muito comovente, bonita e criativa.

R.E.M.

* João Batista de Freitas é jornalista, araxaense, residente em Campinas/SP, 
casado, dosi filhos e saudosista – às vezes do passado, muitas vezes de Araxá.

Araxá em detalhes – Um livro  
que recomendamos 

 “O livro é um verda-
deiro almanaque com a 
participação de vários 
fotógrafos e escritores 
contribuindo com a vi-
são deles. E o resultado 
é uma Araxá que você 
nunca viu”, comenta 
França. Divididos em 13 
capítulos a obra retrata 
os casarões, patrimô-
nios históricos, praças, 
aves e natureza, pontos 
turísticos, cultura, doces 
e artesanatos e ainda 
abre espaço para conhe-

cer a visão de quem visita à cidade.
 Luiz Humberto França é natural de Ara-

xá, comunicólogo pela Universidade de 
Uberaba, com MBA pela Universidade de 
Franca e especialização em literatura pela 
Universidade do Livro, da UNESP e pela Es-
cola do Livro, da Câmara Brasileira do Livro.

 É escritor com três obras publicadas: 
Telejornalismo no Interior, que foi tema 
de palestras em sete universidades do 
interior de Minas, Araxá 150 anos e O 
Colecionador de Histórias. Atua como 
mediador no projeto Sempre um Papo e 
é um dos curadores do Fliaraxá e recen-
temente foi eleito membro da Academia 
Araxaense de Letras.

 Tem 30 anos de jornalismo e neste 
período conquistou importantes prê-
mios entre eles: Melhores do Ano, pela 
Associação de Imprensa do Triângulo Mi-
neiro e Alto Paranaíba, Prêmio Nacional 
Embratel, finalista na categoria cultura 
e ainda Medalhas Dom José Gaspar, ou-
torgada pela Câmara de Vereadores de 
Araxá e Calmon Barreto, pelo Governo 
de Minas. Atualmente é repórter e apre-
sentador da Rádio Jovem Pan Araxá.
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No dia 26 de no-
vembro de 2019 
no Museu Cal-

mon Barreto o escritor 
Luiz Humberto França 
que é tambem um dos 
curadores locais do 
“Fliaraxá”, foi o convi-
dado do “Sempre um 
Papo” para o debate 
e lançamento do li-
vro “Araxá em Detalhes 
– Um Novo Olhar” (Edi-
tora Gulliver), O bate-
-papo foi mediado pelo 
jornalista e repórter da 
TV Integração, César Campos.

 Com textos, fotografias e a colabo-
ração de vários escritores, a obra se 
propõe a despertar nos araxaenses uma 
forma diferente de ver a cidade. O de-
safio é: será que você conhece mesmo 
o lugar onde vive? Propondo uma pausa 
na correria da vida moderna para apre-
ciar e valorizar a arquitetura, as artes, a 
natureza e aves dessa paisagem mineira.
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Tomei um lugar vazio no fundo da sala e assisti. 
Todos os alunos estavam trabalhando numa tarefa, 
preenchendo uma folha de caderno com ideias e 
pensamentos.
Uma aluna de dez anos, mais próxima de mim, 
estava enchendo a folha de “não consigos”.
“Não consigo fazer divisões longas com mais de três 
números.” “Não consigo fazer com que a Debbie 
goste de mim.”
Caminhei pela sala e notei que todos estavam 
escrevendo o que não conseguiam fazer. “Não 
consigo fazer dez flexões.”, “Não consigo comer um 
biscoito só.”
A esta altura, como a atividade despertara minha 
curiosidade, decidi verificar com a professora o que 
estava acontecendo e percebi que ela também estava 
ocupada escrevendo uma lista de “não consigos”.
Observando tudo, eu me perguntava por que 
estavam trabalhando com negativas, em vez de 
escrever frases positivas... Os estudantes escreveram 
por mais dez minutos. A maioria encheu mais de 
uma página.
Depois de algum tempo os alunos dobraram as fo-
lhas ao meio e as colocaram numa caixa de sapatos, 
vazia, que estava sobre a mesa da professora.
Quando todos os alunos haviam colocado as folhas 
na caixa, Donna, a professora, acrescentou as suas, 
tampou a caixa, e saiu pela porta do corredor. Os 
alunos a seguiram.
Logo à frente ela pegou uma pá. Depois seguiu para 
o pátio da escola. Ali começaram a cavar. Quando 
a escavação terminou, a caixa de “não consigos” foi 

Para ReflexãoIndústria e sociedade

À minha eterna amiga Simone

Faz parte do DNA da so-
ciedade mineira, da qual 
a indústria é parte inte-

grante, o inarredável compro-
misso com a solidariedade, 
sempre que ela se faz neces-
sária para unir Minas Gerais 
e os mineiros. É exatamente 
isso o que vemos ocorrer nes-
te momento em que chuvas 
recordes deixam um dramáti-
co rastro de destruição, com 
inundações, desabrigados aos 
milhares e, lamentavelmente, 
muitas mortes. Mais uma vez, 
organizações mineiras - púbi-
cas, privadas e da sociedade 
civil - se unem para abraçar e 
ajudar as vítimas, em um mo-
vimento que une a FIEMG, a 
Cruz Vermelha e o Governo do 
Estado.

Neste primeiro momento, 
em conjunto com o Servas, o 
foco é identificar as necessi-
dades prioritárias das famí-
lias atingidas e que precisam, 
principalmente, de utensílios 
destruídos pelas águas. Em 
uma ação coordenada com 
a indústria, a FIEMG garan-
tiu, até agora, 145 mil litros 
de água potável, mais de 10 
mil cestas básicas, oito mil 
colchões e milhares de itens 
como lonas, coletes, roupas 
de cama, alimentos diversos, 
medicamentos e produtos de 
higiene. Com base neste le-
vantamento, a Federação tra-
balha para recolher doações 
com o apoio de seu Conselho 
Estratégico, integrado pelas 
maiores empresas do estado, 
e de milhares de indústrias lo-
calizadas em todas as regiões 
de Minas Gerais.

Cumprida esta etapa fun-
damental, partimos, agora, 
para a estruturação de ações 
que mitiguem os impactos 
das águas nos municípios mais 
impactados. Atendidas as de-
mandas emergenciais e ur-
gentes, cruciais para garantir 
a subsistência e sobrevivência 
das famílias atingidas pela tra-
gédia, a indústria, capitaneada 
pela FIEMG, está mobilizando 
forças e recursos para apoiar a 
reconstrução dessas cidades. 
Reerguê-las significa garantir 
dignidade à sociedade minei-
ra, o que é condição primeira 
para que possamos ter uma 
economia forte e cidadã. 

Para isso, o trabalho 
será realizado em conjunto 
com a Defesa Civil de Minas 

Quando nos encontramos 
pela primeira vez, já 
percebi estar diante de 

uma pessoa iluminada, destas 
que só encontramos vez por 
outra em toda nossa vida. Mas 
não poderia de longe imaginar 
o quanto ela seria importante 
para o meu trabalho de escri-
tor e o quanto seus exemplos 
seriam para mim motivação e 
estímulo para enfrentar obs-
táculos e superar dificuldades. 
Afinal ela por si só, já era o 
maior exemplo de otimismo de 
força, coragem e determina-
ção. O que recebeu de menos 
em mobilidade física causada 
por uma poliomelite, Deus lhe 
compensou totalmente em 
mobilidade intelectual, dina-
mismo e competência e acima 
de tudo um astral iluminado 
que contagiava a todos que 
dela se aproximassem. E nes-
se campo, sua mobilidade não 
tinha limites, era graduada em 
administração com especializa-
ção em gerenciamento de pro-
jeto PMI, fato que a tornou uma 
pessoa conhecida e reconheci-
da à frente de sua empresa, a 
Pensare Projetos,Assessoria e 
Consultoria, através da qual, 
inúmeras pessoas em Araxá 
e região (inclusive eu), viram 
seus sonhos se materializarem 
e não só isso, se realizarem da 

Flávio Roscoe é presidente da Federação das Indústrias 
de Minas Gerais (FIEMG)

Esta história foi contada por Chick Moorman, e aconteceu 
numa escola primária do estado de Michigan, Estados Unidos.

Gerais, com a parti-
cipação decisiva do 
Sindicato da Indús-
tria da Construção 
Pesada de Minas Ge-
rais (Sicepot). O Sice-
pot vai disponibilizar 
mais de 100 equipa-
mentos de grande 
porte e mão de obra, 
além de 20 caminhões de pe-
dra e brita para a cidade de 
Belo Horizonte e municípios 
do interior. 

Nesta etapa, contamos, 
igualmente, com a parceria 
do Governo do Estado e com 
as forças políticas de Minas 
Gerais, que também atuam 
para garantir recursos para a 
reconstrução das áreas atin-
gidas. Será igualmente fun-
damental a participação dos 
nossos deputados estaduais, 
da bancada mineira de de-
putados federais na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, 
dos nossos senadores. Tam-
bém é fundamental a efetiva 
participação dos prefeitos e 
vereadores dos municípios 
atingidos. 

Complementando todas 
essas ações, o SENAI-MG 
criou uma força-tarefa de 40 
pessoas para ajudar os indus-
triais que tiveram suas fábri-
cas prejudicadas pelas chuvas. 
O grupo é composto por 15 
profissionais de manutenção 
e 25 especialistas. Os esforços 
estão concentrados em três 
frentes: limpeza técnica, ma-
nutenção dos equipamentos e 
reestabelecimento da energia 
elétrica. O projeto continua-
rá ativo até o fim do período 
chuvoso. 

Ao assim agir, neste con-
junto de ações solidárias, a in-
dústria assume o seu compro-
misso como ente integrante 
da sociedade mineira. Pesso-
almente, reafirmo a disposi-
ção de manter como bandeira 
prioritária de nossa gestão a 
busca incessante do diálogo, 
do entendimento e da apro-
ximação entre o empresário e 
a sociedade. Com grande or-
gulho, nossa convicção é a de 
que somos parte da sociedade 
na qual estamos inseridos. 

De fato, na vida real, socie-
dade, empresas, trabalhado-
res e empresários são sócios 
na construção de uma vida 
melhor para todos. Compar-
tilhamos os mesmos objetivos 

forma correta, 
ética e dentro 
dos mais rígidos 
padrões de pro-
dução exigidos. 
Dominava a in-
formática como 
poucos, acompa-
nhava de perto 
as atualizações das leis dentro 
de seu setor, fazia questão da 
acessibilidade em seus proje-
tos além de grande escritora 
e analista da cultura, assunto 
que lhe conferiu espaço perma-
nente na revista IDENTIDADE. 
Como amigo da família que 
acabei me tornando, posso 
atestar sob testemunho de sua 
mãe D.Norma que Simone era 
também umaexcelente filha 
e irmã. E de repente, como as 
estrelas que seguem seu curso 
em direção a outros mundos 
ela nos deixou entregues à pró-
pria sorte e à mercê de uma 
saudade que com certeza não 
passará. Mas que será abran-
dada pelo tempo e pela sua 
presença cada vez mais forte  
nos corações de todos aqueles 
que como nós, tiveram o privi-
légio de seu convívio. A Pensare 
Projetos vai continuar, agora 
sob a batuta de sua irmã Kátia 
e espelhada sempre na herança 
de conduta e seriedade deixada 
por Simone.

e as mesmas dificuldades - e, 
por isso mesmo, devemos 
trabalhar juntos e unidos na 
defesa dos nossos interesses, 
que, com certeza, são os mes-
mos. 

O setor produtivo - e nele a 
indústria - atua para ter exata-
mente o que a sociedade tam-
bém deseja: oportunidade 
para trabalhar e gerar riqueza 
e criar novos postos de traba-
lho. O empresário tem a clara 
consciência de que é seu de-
ver e responsabilidade gerar 
empregos e qualidade de vida 
para a população, fazendo do 
crescimento da economia um 
eficaz e efetivo instrumento 
de inclusão e transformação 
social. 

Entre as vítimas das chu-
vas, também estão micro e 
pequenos empresários - no 
comércio, no setor de serviços 
e também na indústria - que 
tiveram prejuízos com as en-
chentes. Natural, portanto, 
que trabalhemos todos juntos 
na busca de soluções.

Este, felizmente, é um 
sentimento que começa a 
florescer e a dar resultados 
em nosso país. Exemplos em-
blemáticos foram as recentes 
mobilizações em torno de te-
mas nacionais, como o resgate 
do equilíbrio das finanças pú-
blicas e o estímulo à retomada 
do crescimento da economia 
brasileira, tão combalida por 
crises em sequência, que du-
raram quase uma década.

Neste momento, é preciso 
manter e ampliar esse espírito 
de mutirão que une todos os 
segmentos da sociedade na 
defesa de um país capaz de 
gerar oportunidades e ofere-
cer melhores condições de 
negócios e de vida para todos.

 Simone deixou de ser uma 
amiga do dia a dia para se tor-
nar uma estrela eterna a nos 
guiar e nos lembrar o quanto 
o ser humano pode ser grande 
mesmo com limitações apa-
rentemente insuperáveis. Sua 
vinda a esse mundo não foi 
uma mera passagem, foi uma 
lição de vida, de coragem e de 
vitórias conquistadas por sua 
força interior e seu apego ao 
ser humano.

Tive imenso orgulho em 
conhecê-la, de aprender com 
ela e acima de tudo de poder 
chamá-la de amiga.

Quem vive no coração das 
pessoas não morre nunca e nesse 
momento tenho certeza de que 
você se tornou eterna no coração 
de todos que como eu, tiveram o 
privilégio do seu convívio.

Domingos Antunes Guimarães

Participar é preciso, sempre. 
Neste momento, a Federa-
ção das Indústrias de Minas 
Gerais coloca o telefone 
(31) 3263-4317 à disposição 
das empresas que queiram 
colaborar com as vítimas das 
enchentes. Ligue! Ajude!

Dedicado à Simone Araújo, 
diretora e fundadora da Pensare 
Projetos Projetos Assessoria e 
Consultoria falecida em 28 de 
dezembro de 2019.

Antunes Transportes Ltda
Há mais de 20 anos acompanhando o progresso de Araxá!

Conduzindo pessoas e contribuindo com desenvolvimento 
de toda a nossa região.

Rua Antonio de Freitas, nº 305 - Santa Mônica Araxá - Minas Gerais -  Brasil  -  Tel: (34) 3661-8868

depositada no fundo e rapidamente coberta com 
terra. Trinta e uma crianças de dez e onze anos 
permaneceram de pé, em torno da sepultura recém 
cavada.
Donna então fez uma pequena oração: “Amados, 
que a expressão não consigo possa descansar em paz 
e que todos os presentes possam retomar suas vidas e 
ir em frente na sua ausência. Amém.”
Ao escutar a oração entendi que aqueles alunos 
jamais esqueceriam a lição.
A atividade era simbólica: uma metáfora da vida. 
O “não consigo” estava enterrado para sempre. Logo 
após, a sábia professora encaminhou os alunos de 
volta à classe e promoveu uma festa. A festa da 
libertação. Depois disso, nas raras ocasiões em que 
um aluno se esquecia e dizia “não consigo”, Donna 
simplesmente sorria e o aluno então se lembrava que 
“não consigo” estava morto e reformulava a frase.
Eu não era aluno de Donna. Ela era minha aluna. 
Ainda assim, naquele dia aprendi uma lição dura-
doura com ela. Agora, anos depois, sempre que ouço 
a frase “não consigo”, vejo imagens daquele funeral 
da quarta série. Como os alunos, eu também me 
lembro de que “não consigo” está morto.
Pense nisso durante 2020
A vitória depende de nossa postura diante dos 
desafios e dificuldades. Ou acreditamos e lutamos 
com todas as forças, ou nos enterramos e assistimos 
a vida passar, desistimos dos nossos sonhos , não 
perseveramos,caímos e não levantamos ....
Acredite em você e enterre o(s) “não consigo(s)” de 
sua vida.



4 Fevereiro de 2020 EXEMPPLAR

As obras chegam 
ao topo

Últimas unidades
à venda

Adquira o seu 
apartamento com 
nanciamento 
Bradesco

Central
de vendas

Av. Getúlio Vargas, 698
(34) 3664-6008  99983-0600

As obras de alvenaria 
dos dois sub-solos
e das  lajes estão 
edicados.

Agora só falta concluir o revestimento 
e fazer o acabamento

22
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A importância do estímulo

“Sempre buscar o ponto positivo”

Um estímulo adequa- 
do do professor  
pode fazer o aluno 

se empenhar mais para 
aprender, de modo a au-
mentar sua autoestima. 
Isso o torna mais ativo 
no dia-a-dia, o que me-
lhora sua qualidade de 
vida e, em consequência, 
a sua saúde. Este é o re-
sultado de uma pesquisa 
da Faculdade de Saúde 
Pública (FSP) da USP que 
mostra interfaces entre 
as descobertas científicas 
sobre o funcionamento 
do cérebro, o processo de 
aprendizagem na escola e 
a promoção de saúde. 

A pesquisa, realizada 
durante o pós-douto-
ramento da educadora 
Neuza Mainardi, apon-
ta que  as pesquisas 
na área neurológica se 
intensificaram na últi-
ma década do século 
20, conhecida como 
“a década do cérebro”. 
Uma das descobertas 
mais importantes da 
neurociência foi a da 
plasticidade cerebral. 
“Durante todo o século 
20, acreditava-se que 
os seres humanos iam 
perdendo, ao longo da 
vida, os neurônios com 
que nasciam”, conta. 
“Entretanto, ao apro-
fundarem os estudos 
sobre o funcionamento 
do cérebro os cientis-
tas descobriram que as 
células nervosas se re-
novam e se adaptam. 
Elas são sensíveis às 
mudanças ao redor e 
excitáveis”.

O estudo relaciona 

Os princípios da 
psicologia e da 
n e u r o c i ê n c i a 

podem ser aplicados 
no trabalho diário do 
professor se ele en-
tender como o cére-
bro humano reage aos 
estímulos e procurar 
despertar no aluno 
uma atitude positiva. 
“Por exemplo, quando 
o aluno é elogiado por 
uma tarefa que faz em 
sala de aula, aconte-
cem reações elétricas 
e químicas no sistema 
nervoso que fazem com 
que ele se sinta capaz 
de aprender. O estímu-
lo melhora sua autoes-
tima, ele aprende com 
mais facilidade e vive 
a experiência escolar 
com alegria. Além de ir 

Estímulo do professor melhora aprendizado, qualidade de vida e saúde do aluno
quinze pontos coin-
cidentes ou comple-
mentares entre neu-
rociência, educação e 
promoção da saúde. 
“Por exemplo, sabe-se 
que o cérebro humano 
tem capacidade de criar 
mapas e imagens, de 
fora para dentro por re-
ações físicas e químicas 
aos estímulos que rece-
be do meio”, diz Neuza. 
Na educação, o incenti-
vo (externo) que os pro-
fessores oferecem aos 
alunos visa criar neles 
a motivação (interna) e 
a vontade de aprender, 
devido a atividade neu-
ral. “A consequência, no 
que diz respeito à pro-
moção de saúde, é que 
o aluno motivado tem 
mais chance de ter me-
lhor qualidade de vida 
porque o sucesso apri-
mora a autoestima”.

A educadora  lem-
bra que a plasticida-
de cerebral contribui 
para a adaptabilidade 
do comportamento. 
“O papel condutor da 
educação interfere na 
atividade da criança e 
em sua atitude diante 
da realidade, o que am-
plia aos poucos a sua 
consciência”, diz. “Nas 
experiências psíquicas 
estão emoções e senti-
mentos que interferem 
na qualidade de vida. 
Os estímulos do profes-
sor quando positivos, 
geram pensamentos e 
comportamentos que 
favorecem o processo 
de ensino-aprendiza-
gem”.

a escola com prazer, no 
seu dia-a-dia terá mais 
entusiasmo para tudo,  
inclusive para fazer ati-
vidades físicas, o que 
traz qualidade de vida 
e melhora a saúde”, diz 
a educadora. “O profes-
sor deve sempre buscar 
um ponto positivo para 
enaltecer o aluno, mos-
trar que ele tem valor, 
não fazendo apenas crí-
ticas que podem gerar 
desinteresse pela esco-
la”, afirma a educadora 
Neuza Mainardi.

Segundo ela, o con-
ceito de promoção da 
saúde passou a ser 
difundido em todo o 
mundo após a divulga-
ção da Carta de Ottawa 
no Canadá, em 1986, 
durante a 1a Conferên-

cia Internacional para 
a Promoção da Saúde. 
“Anteriormente, saúde 
era vista como ausên-
cia de doença. Com a 
Carta de Ottawa, saúde 
passou a ser sinônimo 
de qualidade de vida, 
vivenciada no dia-a-dia”, 
relata. “No Brasil, após a 
Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, 
de 1996, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais 
estabelecem a saúde 
como tema a ser traba-
lhado de forma transver-
sal e contextualmente, 
em todos os níveis, tor-
nando a escola uma pro-
motora de saúde, não só 
dos alunos, mas de toda 
a sociedade”.

A educadora defen-
de que o profissional 

de educação precisa se 
conscientizar do papel 
que tem como forma-
dor, muito mais do que 
apenas como transmis-
sor de informações, e 
buscar compensar as 
possíveis falhas do seu 
curso de formação pro-
fissional. “Sempre cabe 
um repensar e se pode 
melhorar a atuação a 
cada dia”, afirma. “A in-
ternet pode ajudar bas-
tante os que têm vonta-
de de se atualizar”.

Neuza destaca que 
a educação determina 
em grande parte o bem-
-estar e a felicidade que 
a pessoa possa ter na 
vida. “Não se apaga o 
que se faz em educação, 
sejam aspectos positivos 
ou negativos.”

De acordo com os 
neurocientistas, os es-
tímulos ambientais am-
pliam as conexões en-
tre neurônios, havendo 
uma relação entre as 
experiências de vida e o 
desenvolvimento do cé-
rebro. “A aprendizagem 
pode ser mais eficiente 
se o professor conhecer 
a vida da criança tendo 
mais contato com as fa-
mílias, demonstrando 
interesse. Quanto maior 
o contato, mais seguran-
ça ele terá para planejar 
o processo educacional, 
além de dar mais segu-
rança ao aluno, pois ele 
se sente acolhido.”

Telefax: (34) 3662-8598 
(34) 99216-0906 (Tim) 

:(34) 98700-0500 ( Oi)

email:machadorelojoeiro@hotmail.com

Rua Calimério Guimarães, 45
centro - Araxá - MG - CEP: 38.183.184

Serviço eletrônico e pontual

Euripedes José Machado

Rua Edmar Cunha,97 - Araxá - MG

DISCK Entrega
(34) 99135-0441
         98856-5696

Formado pelo SENAI de São Paulo

Relojoaria Machado 

Espetos & Frios
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No útero, já se aprende

Diversas pesquisas já  
mostraram que o  
aprendizado inicia 

já no útero e o papel da 
mãe é fundamental nes-
te processo. O feto aca-
ba sendo impactado até 
mesmo pelos pensamen-
tos da mãe através das 
emoções. O aparelho au-
ditivo começa a se formar 
a partir do terceiro mês de 
gravidez e  o feto começa 
a perceber as primeiras 
vibrações e sons intrau-
terinos e já reage a eles a 
partir da 20ª semana de 
gestação. Os pesquisado-
res norteamericanos Bet-
ty Hart e Todd Risley são 
citados frequentemente 
em trabalhos acadêmicos 
e artigos e seus estudos 
apontam que o aprendi-
zado inicia já no útero.

Durante determinado 
período, eles gravaram as 
conversas de famílias de 
diversas situações sociais 
e econômicas com seus fi-
lhos. A pesquisa descobriu 
que os pais com maior es-
colaridade tendem a falar 
mais palavras por hora e 
frases mais longas. Os fi-
lhos acabam reproduzin-

Atenção desde o pré-natal se reflete no aprendizado futuro das crianças
do esse padrão. E nestas 
conversações, as famílias 
que se utilizam menos de 
repreensões colaboram 
mais com elas. Os pais 
que costumam usar mais 
expressões com proibi-
ções, como “não faça 
isso”, “não mexa aqui”, 
não contribuem para o 
filho desenvolver o pro-
cesso discursivo.  Já com 
abordagens que criam a 
oportunidade para elas 
se manifestarem, como 
fazendo perguntas e não 
fechando a conversa, há 
um estímulo para o de-
senvolvimento da conver-
sação. Elas passam a ter 
mais oportunidades de 
falar e de se envolver em 
diálogos reais e mais sig-
nificativos.

Ler para uma criança 
ainda no útero, conforme 
estudos, também contri-
bui para a formação de 
redes neurais. Uma crian-
ça estimulada desde o 
pré-natal tende a ter mais 
facilidade para continuar 
o seu aprendizado nos 
primeiros anos de esco-
laridade e no processo de 
alfabetização. 
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Quais sãos os tipos de pós?

Foram anos e anos de  
estudo, o dia tão so- 
nhado da formatura 

aconteceu e o diploma já 
está emoldurado e pendu-
rado na parede. Para quem 
planejou a carreira, é hora 
de continuar os estudos e é 
aí que entram os cursos de 
pós-graduação. Uma dúvida 
muito comum é se eles são 
a mesma coisa que o mestra-
do. A resposta pode ser sim 
ou não. Depende do objetivo 
a ser alcançado, pois existem 
várias modalidades de cursos 
que podem ser feitos após a 
graduação.

O primeiro ponto a ser 
entendido é que existem cur-
sos lato sensu e stricto sensu. 
Na pós stricto sensu estão o 
mestrado, doutorado e pós-
-doutorado. Estes cursos se 
destinam aos profissionais 
que desejam seguir a carrei-
ra como pesquisadores ou 
como professores. No final 
dos cursos, que no primeiro 
caso duram em média dois 
anos e no segundo, quatro 
anos, é necessário apresen-
tar uma dissertação e ser 
avaliado por uma banca.

Já no caso do latu sensu, 
são cursos de especialização 
ou chamados comumente 
de pós-graduação. E existem 
muitos e são voltados para 
aprimorar conhecimentos 
do profissional na área de 
atuação ou até mesmo para 
adquirir novos no caso de o 
objetivo ser mudar o rumo 
da carreira. Nesta linha ainda 
existem os cursos Master Bu-
siness Administration (MBA). 
Estes estão mais focados em 
profissionais que buscam 
progredir na carreira para 
negócios e administração.

Entenda a diferença entre os tipos de cursos possíveis depois da graduação

 Cursos LATO SENSU

• São as especializações comumente chamadas de pós-graduação. Eles se 
destinam ao aprimoramento profissional ou ainda para quem deseja mudar o rumo 
da carreira e escolher uma nova área de atuação. Qualquer pessoa que tenha um 
curso superior pode fazer uma especialização ou ainda optar por um MBA, que é 
mais voltado para quem está na carreira de negócios e administração.

 Cursos STRICTO SENSU

• Estes cursos, que dependem de autorização do MEC, são voltados para quem 
deseja seguir a carreira de pesquisador, professor ou ambos. Eles possuem 
três níveis. O primeiro é o mestrado e somente quem conclui pode fazer o 
doutorado. Depois deste, vem o pós-doutorado.

SAIBA MAIS

Quer anunciar no 
ExEmpplar 

ON LINE OU IMPRESSO?
Agende uma visita e 

comece ganhando 10% no 
valor final de seu anúncio.

(34) 98807-0969
e-mail: agilizza2@gmail.com

Nossa próxima edição impressa circulará 
dia 1º de maio com caderno especial 
pelo dia das mães e dia do trabalho. 

Garanta seu espaço. 
Vendas até o dia 18 de abril.
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Empresário Pedro Antunes Teodoro homenageado em Araxá

A Medalha Dom José 
Gaspar foi criada 
pela Resolução Nº 

203. Ela confere tributo ao 
Mérito de Pessoas Físicas, 
notoriamente destacadas 
de seus contemporâneos, 
por sua atividade profis-
sional, pela conduta de 
vida positiva e exemplar 
ou por seu desempenho 
social e filantrópico. A es-
colha de Pedro Antunes 
Teodoro foi sem dúvida 
uma justa e merecida indi-
cação do vereador Rafael 
Rios  e por certo não será 
surpresa para aqueles que 
conhecem e acompanham 
a trajetória de luta e de-
dicação desse empresário 
batalhador, humano e res-
ponsável.

Pedro Antunes, conhe-
cido pelos amigos como 
“Pedrinho” começou sua 
paixão pelos ônibus muito 
cedo, ainda em Santa Rosa 
da Serra, sua querida terra 
natal da qual muito se orgu-
lha. Ainda criança, morando 
em um sítio próximo à ro-
dovia, acostumou-se a ver 
sua mãe fazer encomendas 
aos motoristas de coisas  
simples mas tão necessá-
rias ao dia a dia da casa e 
tão distante dos grandes 
centros. O fascínio pelos 
ônibus era tanto, que para 
admirá-los à distancia, criou 
até uma espécie de abrigo 
entre as folhagens da casa 
para se proteger do sol e 
poder admirar melhor os 
veículos que por ali trafega-
vam. Aos 16 anos de idade 
mudou-se para Araxá em 
busca de melhores campos 
de trabalho e,determinado, 
não enjeitava trabalho e 
por isso nunca ficou desem-
pregado em Araxá um dia 
sequer. Constam em seu 
currículo muitas experiên-
cias passando por vaqueiro 
da antiga “Charqueada” a 
lavador de pratos e auxiliar 
de copa no Hotel Colombo. 
Nutre uma imensa grati-
dão por Araxá cidade que 
adotou como sua e onde 
constituiu uma linda e sóli-
da família ao lado da esposa 
Jacinta Maria de Melo An-

No dia 19 de dezembro, aniversário da cidade, a Câmara Municipal de Araxá  realizou sessão solene para entrega de honrarias 
a pessoas que se destacam por seu desempenho dentro da comunidade. Este ano, entre os agraciados com a Medalha Dom José 

Gaspar, esteve o empresário Pedro Antunes Teodoro fundador e proprietário da ANTUNES TRANSPORTES. 
tunes e dos filhos Andressa 
Antunes ( advogada residin-
do na Inglaterra), Andréia 
Antunes ( psicóloga) e o fi-
lho Anderson Antunes, hoje 
seu braço direito e sócio. 

Depois de percorrer vá-
rias frentes de trabalho, Pe-
drinho ingressou em uma 
empresa de transportes em 
Araxá, como cobrador. A 
disposição para o trabalho 
e o interesse em progredir 
dentro da empresa gera-
ram muita proximidade e 
confiança com o proprietá-
rio Sr. João Pessoa a quem 
Pedrinho se refere sempre 
com muita gratidão e esti-
ma pela experiência e bons 
exemplos adquiridos com 
ele. O convívio foi sempre 
de grande harmonia, con-
sideração e respeito. Tanto 
que graças a isso Pedrinho 
foi aprender galgando de-
graus até atingir o cargo de 
gerente geral de tráfego, 

Desde 1956 
defendendo sua 

categoria.
Rua Imbiaçá,420 – Centro – Araxá MG -  CEP:38.183.046

permanecendo na mesma 
empresa por quase 28 anos 
até se aposentar.

Mesmo aposentado Pe-
dro não quis se acomodar 
e para isso começou a aju-
dar a esposa participando 
com ela dos negócios de 
um armazém. Depois de 
algum tempo, inquieto e 
acostumado na lida com o 
transporte coletivo resol-
veu investir novamente no 
ramo só que desta vez por 
conta própria fundando a 
ANTUNES TRANSPORTES 
em 2000. A empresa foi 
fundada com uma estrutu-
ra bem modesta contando 
apenas com um ônibus ini-
cialmente, mas de grande 
proporção e determinação 
no tocante à seriedade, 
responsabilidade e pontu-
alidade nos compromissos 
assumidos.

Hoje, passados os anos 
a ANTUNES TRANSPORTES 
tem seu nome solidificado 
não só em Araxá mas em 
toda a região onde continua 
a realizar seu trabalho com 
a mesma dedicação e inte-
gridade de sempre. Conta 
com uma frota composta 
por mais de 20 veículos e 
geração de muitos empre-
gos diretos e muitos outros 
indiretos. Essa conquista 
é a prova maior da capaci-
dade de administração e 
do sucesso alcançado pelo 
empresário Pedro Antunes. 
Sucesso este que ele faz 
questão de dividir com a fa-
mília, (seus auxiliares dire-
tos), funcionários e clientes. 
Hoje trabalhando ao lado 
da família ( esposa, filho) 
e do irmão Paulo Antunes 
companheiro antigo desde 
o inicio da empresa e ven-
do as filhas já realizadas em 
suas funções Pedro pode se 
dar ao luxo de olhar para 
trás e sentir um verdadeiro 
vencedor. A simplicidade, a 
humildade ainda são gran-
des virtudes que nunca mu-
daram e com certeza foram 
os ingredientes fundamen-
tais para todas as vitórias 
conseguidas. E com certeza 
razão maior deste Prêmio 
recebido.
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Não se deixem levar pelo nome  
da loja, vale a pena conferir seu  

interior e seus produtos

Oriental é a feliz ideia dos irmãos  Leandro e Letícia 
de origem japonesa que há menos de um ano 
decidiram unir suas experiências em um projeto cuja 
finalização resultou em um espaço diferenciado e 
de excelentes opções para quem busca qualidade, 
sustentabilidade e beleza. 

A experiência de Leandro no comércio de móveis 
rústicos, feitos com madeira de Lei como a 
peroba rosa, jequitibá, (madeira de demolição), foi 
determinante para garantir verdadeiras obras de arte 
aos interessados dentro de um padrão adequado de 
acabamento, durabilidade e exclusividade em cada peça.

Por outro lado, a sensibilidade de Letícia e sua paixão pela 
estética, o misterioso e as boas energias, deram ao ambiente o 
equilíbrio perfeito entre o peso dos móveis e a leveza das peças de 
decoração tanto de origem oriental como também da decoração 
mineira. Mistura perfeita para quem sabe apreciar e reconhecer 
bons produtos. Pelo exposto nesta página da para ter uma noção 
do que a Oriental pode oferecer, mas recomendamos uma visita!

@oriental_moveis

e-mail: orientalaraxa@gmail.comAv. Imbiara,1548 A – Araxá/MG (34) 9 9948-4262

/Oriental Móveis
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Obesidade x aprendizagem

Um dos problemas de  
saúde pública mais  
graves do século 

XXI é a obesidade infantil. 
Segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), até 2025, a taxa 
atingirá 75 milhões de 
crianças em todo o mun-
do, resultado dos maus há-
bitos alimentares. Estudos 
de fonoaudiologia sobre 
obesidade e linguagem 
inexistem no país. A fono-
audióloga Patrícia Zuanet-
ti, decidiu estudar o tema 
e defendeu uma tese na 
Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, da USP. 

Ela estudou as conse-
quências da obesidade 
infantil nas habilidades 
cognitivas envolvidas na 
aprendizagem da lingua-
gem escrita. A pesquisa, 
após avaliar dois grupos, 
um com crianças conside-
radas obesas e outro com 
crianças não obesas, reve-
lou que o excesso de peso 
causou prejuízos na aten-
ção e na capacidade de 
alternar respostas e ações, 
de acordo com as exigên-
cias de estímulos. “Esse é 
um processo importante 

Estudo revela que estar acima do peso pode afetar o desempenho em sala de aula
escolha entre as rotas 
de leitura, de acordo 
com cada palavra, 
também estará, pois 
a criança não conse-
guirá mudar a ‘forma 
de ler’ rapidamen-
te, de acordo com o 
novo estímulo.

Já as crianças do 
grupo não obesas 
conseguiram ler de 
forma mais adequa-
da as palavras apre-
sentadas, indepen-
dentemente se eram 
frequentes, inventa-
das ou não. “Mos-
traram uma maior 
capacidade de esco-
lher a melhor ‘forma 
de ler’”, afirma.

O estudo concluiu 
que o grupo das crian-
ças obesas possui um 
melhor desempenho 
em memória fono-

lógica, se comparado ao 
outro grupo. Ela é de curto 
prazo e está envolvida na 
manipulação das informa-
ções, de modo a permitir 
a execução de tarefas cog-
nitivas complexas, como 
raciocínio e compreensão. 
“Quando precisamos ligar 

para alguém, repetimos os 
números mentalmente até 
executar a atividade e de-
pois esquecemos. Ou, para 
compreender um texto, 
você necessita armazenar 
partes importantes do iní-
cio, para pensar a respeito 
da ideia geral do conteúdo.”

Ainda não existem ex-
plicações para isso, en-
tretanto, na literatura, 
alguns estudiosos afir-
mam que esta memória 
fonológica nas crianças 
obesas pode ficar prejudi-
cada; outros, que ela fica 
melhor.  “Vale ressaltar 
que as crianças com boa 
nutrição também pos-
suem um desempenho 
em memória adequado 
se comparadas às crian-
ças obesas. Somente 
apresentaram uma capa-
cidade de armazenar um 
pouco menor”, afirma. 
Para Patrícia, compreen-
der que a obesidade tam-
bém pode afetar o desen-
volvimento cognitivo, ou 
seja, o desenvolvimento 
do cérebro, recomenda 
o olhar da sociedade e 
de agentes de saúde para 
esta condição nutricional. 
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VEndO
8 hectares de terra na região de Pratinha 
(Fazenda Capão das Pedras), com 6000 
(seis mil) pés de eucalipto com 5 anos. 

tratar pelo telefone: 

(34) 3662-5707

VEndO
Fazenda próxima à Cachoeira da Parida 

em Tapira – MG. 76 hectares, com 220.000 
(duzentos e vinte mil) pés de eucalipto 

plantado, a 26 km do Parque de Exposições de 
Tapira e a 80 km de Araxá. Preço: R$750.000,00. 

tratar com toninho:
(34) 8809-6123 e 3662-8760

A Casa do Pedreiro
Fones: (34) 3662-3532 e (34) 3662-2637
Rua Presidente Olegário Maciel, 1029-A

DECK Auto Posto
 PARADA OBRIGATÓRIA EM ARAXÁ

Av. Hitalo Ros, 1300 – Morada do Sol – Araxá / MG

•	 Para	abastecimento	
•	 Para	o	melhor	atendimento	em	serviços
•	 Para	o	encontro	com	os	amigos
•	 E	para	saborear	o	pão	mais	gostoso	da	cidade.

para o processo de 
alfabetização, leitura 
e aprendizagem.”

No total foram 
avaliadas 41 crianças 
com idade média de 
9,6 anos e de perfis 
iguais. Elas foram 
submetidas à avalia-
ção de leitura, escrita 
e testes, como identi-
ficação de símbolos, 
separação de sílabas, 
rimas de palavras, 
nomeação de cores, 
números, desenhos 
e letras, a ligação de 
letras e números, 
memorização auditi-
va e visual de diver-
sos estímulos.

Nos testes de lei-
tura, a fonoaudióloga 
notou dificuldades no 
grupo das crianças 
obesas em utilizar 
as rotas fonológicas. 
“Cada pessoa pode ler por 
duas formas. A primeira é 
a rota fonológica. Essa é a 
leitura que toda criança faz 
no início da alfabetização 
ou que os adultos usam 
para ler palavras novas ou 
difíceis. Já a rota lexical é 
a mais rápida, onde ‘bate-

mos o olho’ e já acessamos 
o significado, e permite a 
leitura fluente.”

Patrícia identificou di-
ficuldades na flexibilidade 
cognitiva das crianças obe-
sas, por meio dos testes 
de ligar letras e números 
de forma alternada e se-

quencial. “Compreende a 
aprendizagem a partir de 
erros, geração de novas es-
tratégias e processamento 
de várias informações ao 
mesmo tempo”, explica. Se 
a flexibilidade está prejudi-
cada, consequentemente, 
a alternância e a melhor 
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5 dicas para um intercâmbio

Odado mais recente,  
divulgado pela As- 
sociação Brasileira 

Agências de Intercâmbio (Bel-
ta), com dados de 2018 en-
volvendo cerca de 5 mil estu-
dantes e 500 agências, revela 
que houve um aumento de 
20% no número de brasilei-
ros que partiu para o exterior. 
Os destinos mais procurados 
são Canadá, EUA, Reino Uni-
do, Irlanda, Australia e Malta. 
“Malta aparece pela primeira 
vez entre os seis destinos mais 
procurados porque implantou 
a política do intercambista ter 
a possibilidade de estudar e 
trabalhar. É um ganho para a 
ilha, para nós, e para todos do 
setor de viagem de estudos 

Estabelecer os objetivos e fazer o planejamento financeiro são as primeiras
no exterior”, comemora Mau-
ra Leão, presidente da Belta. 
O Canadá lidera a primeira 
posição há 14 anos.

A análise mostrou também 
que os cursos de idiomas, em 
primeiro lugar de língua in-
glesa, são os mais procurados 
seguido de cursos de idiomas 
com trabalho temporário e 
cursos de férias para teens (Pe-
ríodo de Julho e Janeiro). Os 
cursos de graduação aparecem 
em quarto lugar e em seguida 
vem o conhecido High School. 
“Um dos motivos de vermos 
essa ascensão dos cursos de 
graduação é a especialização 
maior das universidades do ex-
terior em receber os brasileiros 
e também pela possibilidade 

 Estabeleça os seus objetivos com o intercâmbio

• Essa dica parece meio óbvia, porém há diversos tipos de intercâmbio 
e períodos de duração. Curso de idioma, graduação no exterior, curso 
de idioma combinado com trabalho temporário, High School, Curso 
profissional, entre outros. Ou seja, ter as metas traçadas com o que se 
pretende “colher” com o intercâmbio é bem relevante. Escreva os seus 
objetivos, pode ser: crescer na própria empresa e /ou trocar de emprego, 
aprender um idioma diferente do inglês, ter contato com outras culturas 
e etc. Segundo a pesquisa da Belta, 84,7% dos intercambistas tiveram 
como resultado do programa o aperfeiçoamento nos idiomas, seguido de 
conviver com outra cultura, e  ter se conhecido melhor. Ter as suas metas 
transparentes facilitará na escolha do melhor programa de intercâmbio.

 Se planeje financeiramente

• Estabeleça um período para juntar o aporte necessário para a 
realização do intercâmbio. Lembre-se de colocar 10% a mais do 
gastos planejados para imprevistos que podem ocorrer durante 
o trajeto. Segundo a pesquisa da Belta, 28% dos estudantes 
embarcaram com uma quantia entre 5 e 10 mil reais e 57,4% tem 
como potencial fonte financiadora a poupança própria. Logo, vale 
pesquisar o custo de vida do destino e mais do que isso checar o 
período que o “seu bolso”consegue fazer o intercâmbio.

 Pesquisar é a chave do sucesso

• Segundo a pesquisa da Belta, 34,9% dos intercambistas viajaram 
para locais que os amigos já foram. Além da opinião de colegas e 
familiares busque informações extras sobre o país, moeda, costumes, 
e etc. Vale os portais e impressos crédulos (cuidado com as fake 
news), as feiras de intercâmbio que acontecem durante todo o ano 
em vários estados brasileiros, entre outros.

Escolha uma agência segura

• Quantas vezes ligamos o noticiário e nos deparamos com histórias de 
pessoas que foram lesadas e não embarcaram para fazerem o intercâmbio 
já pago. Escolher a agência certa pode ser um desafio e para facilitar aos 
estudantes, a Belta só certifica com o seu selo agência confiáveis em 
termos financeiros e éticas. Há 27 anos, a associação disponibiliza no seu 
site a lista das agências que tem agentes de atendimento Belta , treinados 
e com vivência no exterior. Acesse:http://www.belta.org.br

 Atenção ao seguro saúde

• Imagine você arcando com a viagem dos seus sonhos e acaba 
torcendo o tornozelo ao chegar no país escolhido, ou mesmo quebrar 
um braço no avião e etc. Imprevistos acontecem e por isso contratar 
um seguro saúde é essencial. Inclusive há países que não permitem 
a entrada de estudantes sem o seguro saúde. O serviço mais vendido 
pelas agências de intercâmbio foi o seguro saúde em 2018. Esse quesito 
responde por 6.715 pontos, segundo a pesquisa da Belta, seguido por 
assessoria de vistos e emissão de passagens aéreas.

desse aluno ir como intercam-
bista esportivo. Várias insti-
tuições de ensino do exterior 
valorizam o esporte e por isso 
tivemos um aumento de 20% 
no número de jovens indo nes-
te modalidade de intercâmbio. 
Em números absolutos: 3 mil 
indivíduos embarcaram para 
fazerem graduação com bolsa 
parcial e/ou total devido ao 
esporte”, explica Maura Leão, 
Presidente da associação.

O custo de um intercâm-
bio depende de vários fatores, 
como objetivos, destino e tem-
po de duração. Para quem pre-
tende fazer um intercâmbio, a 
Belta elaborou cinco dicas im-
portantes para o planejamento. 
Confira ao lado.

SAIBA MAIS

Agência de Viagens e Turismo

Av. Pref. Aracely de Paula, 1700
Centro, Araxá - MG - CEP: 38184-022

(34) 3661-6010
thermat@terra.com.br
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EaD: vale a pena fazer?

Oensino a distância  
vem crescendo no  
Brasil e 28% já 

usam a nota do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) como forma 
de acesso. Mas ainda 
existem muitas dúvidas 
se vale ou não o investi-
mento na comparação 
com o presencial. Um dos 
questionamentos está 
relacionado a qualidade. 
Na mais recente avalia-
ção do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), que mede a 
qualidade do ensino su-
perior, o percentual do 
chamado EaD com notas 
máximas suerou o de 
presenciais. Os dados, 
que são do indicador ao 
Conceito Preliminar de 
Curso (CPC), referentes a 
2018, foram divulgados 
pelo Enep em dezembro 
do ano passado.

Ao todo, 2,7% dos 
cursos EaD obtiveram 
conceito 5, enquanto 
apenas 1,6% dos presen-
ciais alcançaram o mes-
mo patamar. O CPC clas-
sifica os cursos em uma 

Número de cursos vem aumentando e as avaliações já são as melhores

análise sobre a instituição 
e se o curso está autoriza-
do pelo MEC. Ela ressalta 
que há muitas platafor-
mas que oferecem cursos 
livres e no final o aluno 
terá apenas um certifica-
do de participação e não 
um diploma.

A opção pelo EaD traz 
algumas facilidades para 
os estudantes como a não 
necessidade de se des-
locar até uma faculdade 

ou de ir apenas uma vez 
por semana ou quando é 
necessário fazer a prova. 
Esta modalidade, con-
tudo, pode trazer certas 
dificuldades. Mariza argu-
menta que é necessário 
ter um ótimo gerencia-
mento do tempo. “O rit-
mo dos estudos é deter-
minado pelo estudante. 
Ele tem uma quantidade 
de horas que deve estar 
presente na plataforma, 
mas como ele vai geren-
ciar é uma questão que 
vai ter que decidir. Se ele 
não separar um tempo, 
não criar uma rotina de 
estudos, um hábito, pode 
ter dificuldades”, ressalta.

Um outro ponto co-
mentado por Mariza é 
sobre o preconceito exis-
tente com relação aos 
cursos a distância. “Não 
deveria acontecer, mas 
assim como acontece 
nas faculdades particu-
lares em comparação as 
públicas, também acon-
tece no ensino a distân-
cia. Isto se deve ao fato 
de ser algo muito reente 
no Brasil, mas vai dimi-
nuir ao longo dos anos.”

escala de 1 a 5. O concei-
to 3 reúne a maior parte 
dos cursos. Aqueles que 
tiveram um desempe-
nho menor que a maio-
ria recebem conceitos 1 
ou 2. Já os que tiveram 
desempenho superior à 
maioria, recebem 4 ou 5.

Ainda considerando 
as modalidades de ensi-
no, mais cursos distância 
(94,5%) obtiveram con-
ceito superior a 3: 94,5%. 

Entre os cursos presen-
ciais, 86,7% obtiveram 
conceitos entre 3 e 5. Na 
relação de cursos com 
pior desempenho, o CPC 
2018 apurou uma maior 
participação da modali-
dade presencial.

Muitos estudantes 
têm dúvidas se o melhor 
caminho é um EaD ou um 
curso presencial. Há casos 
nos quais não há outra 
opção, seja pelo tempo 

disponível para estudar, a 
existência do curso dese-
jado na cidade e o custo 
do investimento. 

Quem acaba optando 
pelo EaD deve verificar, 
em primeiro lugar, se a 
graduação desejada é 
oferecida na modalidade 
a distância. Depois, ex-
plica a analista compor-
tamental e pedagoga ca-
rioca, Mariza Baumbach, 
é necessário fazer uma 

A Universidade Santo Amaro - Unisa está entre as 
mais conceituadas instituições de ensino superior 
do Brasil, ocupando uma posição privilegiada no 

cenário educacional desde 1968. A nossa história 
começou a partir da necessidade de constituir 
a primeira instituição de ensino superior para a 

numerosa população da região de Santo Amaro, na 
cidade de São Paulo. Foi então que profissionais 

influentes, como professores, empresários, 
dentistas, médicos e políticos, uniram esforços 

para criar a FASA – Faculdades de Santo Amaro.
Esse percurso nos consolida como uma 

universidade de excelência. O reflexo desse 
desempenho permeia todas as nossas ações, 

especialmente em 2005, quando foi transmitida 
a nossa primeira aula via satélite, marcando o 
pioneirismo na oferta de cursos na modalidade 

de educação a distância (EaD). Com um modelo 
de ensino diferenciado, nos destacamos por 

estimular a prática por meio de atividades de 
responsabilidade social, com forte atuação em 
projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos 

junto à comunidade. Disseminar conhecimento e 
reverter isso em benefício da população é um dos 

nossos principais compromissos. 
Estamos presentes em todo o Brasil, com quatro 

campi no Estado de São Paulo e mais de 300 novos 
polos de apoio educacional para oferta de cursos na 
modalidade de EaD, localizados em todo o Brasil.

Atualmente, a Unisa oferece centenas de cursos 
presenciais e a distância, entre Graduação, Pós-
Graduação e Extensão. E assim nos tornamos 

referência pelas diversas cidades no Brasil onde 
atuamos, como uma instituição de tradição e 
qualidade, que tem o compromisso de formar 

talentos criativos, empreendedores e transformadores

AVENIDA GETULIO VARGAS – Nº:519 – CENTRO
TELEFONE: (34) 3612-1506  WPP: (34) 98882-3044 

WWW.UNISA.BR
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Ser voluntário é diferencial

Éde conhecimento ge- 
ral que atividades vo- 
luntárias contribuem 

para o bem comum da so-
ciedade. O que algumas 
pessoas certamente não 
sabem é que ser voluntá-
rio ajuda a desenvolver o 
autoconhecimento, uma 
habilidade que contribui 
para descobrir qual o ca-
minho profissional que 
deseja seguir. O volun-
tariado é extremamente 
significativo para solidifi-
cação de valores, propó-
sitos e discernimento de 
um projeto de vida. Além 
disso, uma pesquisa di-
vulgada pela Forbes ava-
liou que pessoas que rea-
lizam trabalho voluntário 
têm 27% mais chances 
de conseguir uma vaga de 
emprego.

Quando atua como 
voluntário, o jovem tem 
a oportunidade de viven-
ciar diversas competên-
cias que são valorizadas 
pelo mercado de traba-
lho. “Pode-se destacar a 
sensibilidade, a empatia, 
o trabalho em grupo, a 
autoconfiança e o senso 
crítico”, ressalta o pasto-

Atividade contribui para o desenvolvimento de habilidades que são valorizadas

Existem muitos locais 
e formas de iniciar uma 
atividade voluntária. Uma 
sugestão é começar a 
atuar em atividades nos 
espaços em que já es-
tão inseridos, como, por 
exemplo, escola, univer-
sidades e entidades reli-
giosas. Nestes locais há a 
possibilidade de auxiliar 
em grupos de jovens, 

movimentos estudantis, 
centros acadêmicos, mo-
vimentos pastorais e ofi-
cinas para crianças. Mais 
tarde, é possível explorar 
outros contextos, bus-
cando envolvimento com 
organizações não gover-
namentais e instituições 
que trabalham para o en-
frentamento das vulnera-
bilidades sociais.

ralista do Colégio Marista 
Santa Maria, no Paraná, 
Douglas Rocha Paixão.

Os benefícios da ativi-
dade voluntária são ex-
tensos e afetam cada pes-
soa de diferentes formas. 
Mas algo que enriquece 
a experiência de vida de 
todos os indivíduos é a 
oportunidade de exercer 
a cidadania de forma ge-

nuína, cultivando habili-
dades como solidariedade 
e senso de comunidade. 
Essas características fa-
vorecem a construção de 
uma sociedade mais justa 
e fraterna.

A atividade voluntária 
insere o jovem em espa-
ços diferentes do que está 
acostumado a frequentar, 
ampliando a sua visão de 

mundo, além de propor-
cionar experiências que 
geram reflexões sobre as 
distintas realidades so-
ciais. Com isso, é possível 
expandir relacionamen-
tos interpessoais, espi-
ritualidade e valores. “O 
jovem voluntário é pro-
tagonista de um proces-
so de desenvolvimento e 
amadurecimento.” 

Rua Perdizes, 450 - Araxá MG

(34) 3661-6126
www.conscienciaeacao.org.br
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Uma  personagem
de quadrinhos
do desenhista 
araxaense Baldisseri.
Através dela, o artis-
ta pretende resgatar 
diversos personagens
do Faroeste nacional
a exemplo de Colora-
do que aparece aqui
ao lado de Shayene e
muitos outros que 
irão aparecendo no 
desenrolar desta 
aventura criada por 
Baldisseri para seguir 
diretamente para a 
Itália terra do
famoso TEX Willer.
Em parceria com 
Desenhista, ressalta-
mos e agradecemos 
o trabalho de 
Edmilson Alves
na aplicação de
cores aos desenhos.
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O projeto Tri Ciclo Espe-
táculos realizou em 
Araxá/MG, entre os 

dias 08 e 12 de fevereiro de 
2020, uma nova sequência de 
apresentações culturais. A es-
colha da atração circense “Cir-
culando”, da Cia Los Circo Los 
de Campinas/SP, teve como 
proposta atender o público 
de várias regiões da cidade. A 
apresentação foi proporciona-
da em praça pública, entidade 
de assistência, instituições de 
formação e escolas.

 Atendimento para mais 
de 1.000 pessoas nos cinco 
dias de programação. Encan-
tamento que atraiu não só 
crianças, mas idosos e adultos.

 “A gente fica muito feliz 
de ver como eles consegui-
ram comunicar”, conta seu 
Omar Oliveira, do projeto 

Circo proporciona entretenimento 
para mais de 1 mil pessoas

Colorindo Vidas no Centro 
de Formação Profissional Jú-
lio Dário, onde o espetáculo 
foi realizado na manhã da 
segunda-feira, 10/02.

 Na edição Araxá/MG o 
projeto foi patrocinado pela 
Bem Brasil Alimentos e a 
CBMM – Companhia Brasileira 
de Metalurgia e Mineração, 
através da Lei de Incentivo à 
Cultura, Ministério da Cidada-

nia, idealizado pelas diretoras 
Cynthia Verçosa – artística –, e 
Lívia Ferolla – geral.

 Carlos Henrique Lustosa 
é professor de educação fí-
sica no Colégio Sesc, local da 
apresentação da manhã de 
quarta-feira, 12/02. “A cultura 
é uma arma importantíssima, 
às vezes até a única, para a for-
mação social e humana do ser 
humano”, pontuou.

Tri Ciclo - 10 anos

 Acompanhe no site oficial 
(tricicloespetaculos.com.br) e 
nas redes sociais (Facebook/Tri 
Ciclo Espetáculos; Instagram @
espetaculostriciclo) do projeto 
Tri Ciclo Espetáculos a pro-
gramação de outras cidades do 
interior de Minas Gerais.

Fotos: Carla Mesquita
Janaína Silva
Ascom Tri Ciclo

Jorge Matides um escritor apaixonado

Seu trabalho pode ser visto e interpretado por 
diversos ângulos. Poemas e poesias em for-
ma de música, ou músicas sutis que sugerem 

poesia com pitadas de amor e romantismo. Alter-
nando sua profissão de motorista de ônibus, com 
um incrível dom de escrever em prosa e verso, 
sobre sentimentos e emoções Jorge vem criando 
uma trajetória bem sucedida e angariando mais 
e  mais leitores e sendo um exemplo e motivo de 
orgulho e admiração para a família e os amigos 
conquistados a cada dia.

Natural da cidade de Pratinha, que o acolhe e 
abraça com o orgulho de ter um filho voltado à 
cultura, de forma recíproca ele também procura 
levar aos seus conterrâneos esse incentivo e gosto 
pela literatura, com palestras e visitas à escola e 
onde já tem muitos resultados positivos desse seu 
interesse em formar leitores e futuros escritores.

Por todo esse carisma, toda essa determinação 
temos certeza de os sonho de Jorge Matildes está 
apenas começando e com certeza irá levá-lo rumo 
a novos desafios e vitórias, fazendo jus à um dos 
trechos do livro na página 100, intitulado A PORTA 
DO MUNDO que diz …”a porta do mundo 
se abre, e a magia de se viver é um 
dom de cada ser. Ser que trabalha 
e derrama seu suor preparando seu 
destino, buscando ser cada vez 
melhor”. Por enquanto dois 
livros já se encontram ao 
alcance do público e mui-
tos outros com certeza 
ainda virão.Porque a 
mente do autor é um 
espaço infinito de lem-
branças e de saudades.
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Aqui, a SOLUÇÃO DEFINITIVA de 
seus problemas para instalar uma 
fossa séptica ou biodigestor

FOSSA NEGRA  
NUNCA MAIS

Aqui, você fica sabendo OS 
PROBLEMAS de ter uma fossa negra 

em sua propriedade rural.

A fossa negra é uma forma irregular e  desaconselhável 
de saneamento desenvolvida pelo homem na tentativa 

de afastar de si os problemas de saúde e bem-estar 
causados pela presença no ambiente de contaminantes 

oriundos dos mais  lagos ou mesmo diretamente na 
superfície do solo.

Consiste basicamente em um buraco no solo, coberto 
ou não, para onde são direcionados a água e os 

dejetos. Por não ser estanque, a fossa negra permite 
que seu conteúdo infiltre e se dissipe, liberando 
mais espaço em seu interior e ao mesmo tempo 

contaminando o solo e lençol freático.

AS VANTAGENS DE SE INSTALAR 
UMA FOSSA SÉPTICA

Fossa séptica se trata de um sistema de tratamento 
de esgoto sanitário que ocorre em domicílios; é uma 

unidade que atua química e fisicamente nos dejetos. Por 
ser mais utilizada na zona rural (por não ter tratamento 

de esgoto), a fossa séptica atua purificando a água 
vinda dos vasos sanitários para ser devolvida ao meio 

ambiente com o mínimo de impacto ambiental. Evitando 
também a transmissão de doenças, protegendo o lençol 
freático e atendendo às normas regulatórias do governo.

Além de causar menor impacto aos recursos naturais 
como a flora, fauna,ar, solo e água. 

(34) 3664-7713
       9 9209-4188
       9 9255-9322
e-mail: napricelobioo@outlook.com

Contatos:

Consolidada no mercado pela seriedade e 
competência de seu atendimento a NAPRICELO 
tem tudo para atendê-lo bem:

– Área de venda 
– Instalação
– Limpeza
– Higienização de Fossas Sépticas – Biodigestor

SOLICITE ORIENTAÇÃO OU PROJETO SEM COMPROMISSO

Temos  opções à sua escolha desde modelos de fabricação 
própria ou terceirizados com disponibilidade de pronta entrega 
de biodigestores de 500 a 2500 litros além de 5.000 litros sob 
encomenda.

Além disso, trabalhamos também com: 
– Venda de tambores
– Outorga 
– Instalação de hidrômetros e horimetros

Para todo problema sempre existe solução


