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Representação
mineira na
capital federal

A Comissão Nacional das Mulheres do Agro da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA)promoveuemBrasíliaumencontrocom gru-
pos de mulheres de todos os cantos para discutir a
realidade feminina no agro. Dentre 40 participan-
tes, Lílian Laughton representou a força da mulher
norte-mineira no evento. PÁGINA 5

Em situação de alerta devido ao alto número de
arboviroses, município registrou mais duas mor-
tes em decorrência da doença. Uma mulher de 54
anos e um idoso de 85 são as vítimas. Ambos so-
friamdecomorbidades.OntemogovernadordoEs-
tado admitiu surto também de dengue em Minas
Gerais.PÁGINA 4

Chikungunya
tira mais duas
vidas em MOC

Professor de 46 anos do curso de História da Uni-
versidade Estadual de Montes claros (Unimontes)
foi indiciado pela Polícia Civil por crimes sexuais co-
metidos contra cinco alunas, com idades entre 20 a
24anos.Segundo informaçõesdaDelegaciaEspecia-

lizada de Atendimento à Mulher (Deam), o docente
abordava as vítimas com assuntos relacionados a
técnicas de dominação e sadismo. Propondo sessões
de hipnose e relaxamento, algumas importunações
aconteciam dentro da universidade. PÁGINA 3

Crimes sexuais
dentro de
universidade

Departamento deHistória daUnimontes entregou relatório à polícia informando denúncias de alunas

PÁGINA 6

MOC já soma3mortes por chikungunya

SINDICATO RURAL

Grupodiscutiu a figura feminina nos sindicatos

Na coluna dessa

semana, escritora

fala sobre a figura de

Luizinha Magalhães

Santos, a Viúva

Francisco Ribeiro
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DESESPERO NA APOSTA

Causou surpresa aos donos de sites de apostas a ten-
tativa de aproximação de deputados federais prome-
tendo uma proteção na eventual CPI da Manipula-
ção de Futebol. Jogo baixo. Há informações de que
um deles foi gravado por um executivo brasileiro. É
a velha aposta de alguns políticos do “quanto pior,
melhor” – para eles, evidentemente. Os sites são víti-
mas dos jogos armados, não protagonistas dos even-
tuais golpes.

CALENDÁRIO TRIBUTÁRIO

O Sindicato das Empresas de Contabildade ajudou a
formular o PL 555/23 apresentado pelo deputado
Marcos Bertaiolli (PSD/SP) para corrigir o calendá-
rio tributário e seus gargalos, a despeito de toda a
tecnolgia atual, que prejudicam empresas com mul-
tas em atrasos. “O objetivo não é incentivar o não-
cumprimento da obrigação; pelo contrário: a penali-
dade terá cunho educativo e que não gere qualquer
perda de arrecadação aos cofres públicos”, diz Car-
los Alberto Baptistão, do Sescon.

GAFE

O Itamaraty cometeu uma gafe semana passada,
que retirou do ar no site. Publicou que o Governo da
Austrália concedeu agrément para um embaixador
do Brasil que ocupou o cargo em 2018. Agora, o subs-
tituto será o embaixador Claudio de Matos Arruda,
o Fred Arruda, ex-assessor internacional de Michel
Temer. Ele será sabatinado no Senado.

ESPLANADEIRA

# Limppano participa, entre dias 28 e 30, da feira
Super Rio Expofood.
# Sandra Strauss lança amanhã o livro “Engenharia
da Alma”, na Cultura do Conjunto Nacional (SP).
# Kuaishou, desenvolvedora do app de vídeos curtos
Kwai, lança edição global do Relatório de Transpa-
rência.
# Abertas até dia 30 inscrições para ‘Hackathon de
soluções digitais em saúde’, da Universidade Har-
vard. # Russell Bedford completa 14 anos no merca-
do brasileiro e segue expansão com divisão agro no
Centro-Oeste.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Luciana Brites*
A ONU (Organização das Nações Unidas) decla-

rou a data de 2 de abril, em 2007, como o Dia Mun-
dial da Conscientização do Autismo. O dia e o mês
têm como intuito levar informação sobre o Trans-
torno do Espectro Autista (TEA), visando assim di-
minuir discriminação e preconceito. Se você convi-
ve ou mesmo se não é próximo de uma criança com
TEA é importante saber quais comportamentos e
condutas não devem ser feitos com elas.

Vale ressaltar que algumas condutas, mesmo
que bem-intencionadas, realizadas por pais ou pes-
soas próximas podem desencadear problemas
emocionais, cognitivos e prejuízos no desenvolvi-
mento.

A desinformação é ainda o maior empecilho pa-
ra que a criança com TEA se desenvolva da manei-
ra mais saudável possível, pois as pessoas que não
compreendem suas particularidades ou desconhe-
cem as questões sobre o autismo, podem acabar
afetando negativamente a vida dela através de con-
dutas equivocadas. Além disso, existem algumas
intervenções que podem interferir no tratamento
por divergirem da lógica terapêutica.

Algumas dicas do que não fazer e como ter empa-
tia com essas crianças implicam em não querer
que a criança deixe de ser autista. O autismo é uma
condição e não tem cura. Apesar de não ser uma
doença em si, o autismo é um transtorno que apre-
senta alguns desafios que variam de pessoa para
pessoa e predispõe a desajustes sociais por
inadequações de convívio. Assim, além do manejo
clínico, o TEA possui tratamentos que visam a me-
lhoria da qualidade de vida através da prática de
hábitos positivos e da promoção do desenvolvi-
mento da cognição infantil.

Saber lidar e estimular a criança e pessoas em
sua volta traz vários benefícios. Portanto, pressio-
ná-lo só fará com que ele se sinta ameaçado, poden-
do, inclusive, causar estresse, medo, ansiedade e
outros fatores que são negativos para o desenvolvi-
mento de suas habilidades sociais.

Leia esse artigo na íntegra em nosso site onorte.

net

*CEO do Instituto NeuroSaber, autora de livros sobre educação e

transtornos de aprendizagem, pedagoga, palestrante,

especialista em Educação Especial na área de Deficiência Mental

e Psicopedagogia Clínica e Institucional pela UniFil Londrina e em

Psicomotricidade pelo Instituto Superior de Educação ISPE-GAE

São Paulo, além de ser Mestra e Doutoranda em Distúrbios do

Desenvolvimento pelo Mackenzie.

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

MIRA TORTA

Especialistas em seguran-
ça que têm batido ponto no
Ministério da Justiça saí-
ram pasmos de uma das
reuniões na pasta semana
passada. Engendra-se nos
altos gabinetes, com aval
do Palácio, uma Portaria
que permitiria à Polícia Fe-
deral recolher as armas
compradas por CACs desde
2019, sem reembolso ou
com pífia indenização.

LEANDRO MAZZINI

Bandeira branca

Com Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Ministros palacianos esboçaram plano para reestatizar Eletrobras, recomprando ações mesmo que a alto
preço, conforme a regra estipulada. Mas antes de curto-circuito foram surpreendidos com uma visita,
numa ofensiva dos sócios-majoritários. Apresentando-se como interlocutor deste grupo, um deputado
federal bateu às portas no Planalto e levou o recado: não haverá oferta para recompra, e os majoritários –
um grande empresário e fundos de investimento – não querem guerra, desejam ser apenas bons sócios do
Governo. O presidente Lula da Silva já entendeu que o negócio não tem volta, e agora articula para conquis-
tar o apoio de conselheiros de alguns fundos não representados por este grupo para aumentar o poder de
voto além dos 10% aos quais tem direito.
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PRETO NO
BRANCO

Segundo a Polícia Civil, docente da Unimontes
cometia delitos dentro da própria universidade

Larissa Durães

Repórter

Um professor de 46
anos do curso de Histó-
ria da Universidade Es-
tadualdeMontesClaros
(Unimontes) foi indicia-
do por crimes sexuais
contra cinco alunas
comidadesentre20e24
anos. O homem aborda-
va mulheres vulnerá-
veis,comquadrosdean-
siedade e depressão,
com temas de cunho se-
xual, citando técnicas
de bondage, disciplina
de dominação, submis-
são e sadismo (BDSM)
propondohipnose eses-
sões de relaxamento, na
própria universidade,
segundo a polícia.

A investigação come-
çoudepoisqueacoorde-
nação do curso enviou
um relatório à Polícia
Civil, com informações
de supostos crimes se-
xuais sofridos por algu-
mas acadêmicas, infor-

mou a delegada Karine
Maia, da Delegacia Espe-
cializada de Atendimento
à Mulher (Deam) em Mon-
tes Claros. Ainda confor-
me a polícia, os fatos eram
apurados desde 2019.

“Foram várias alunas
abordadas pelo professor,
que sempre marcava en-
contros na casa dele, e na
Unimontes, tirando fotos
não autorizadas e feitas
dentro da universidade,
em que (as moças) esta-
vam amordaçadas e ven-
dadas”, disse a delegada.
“Então, o que mais cha-
mou atenção foi a forma
audaciosa, essa forma
constrangedora como ele
abordava as alunas”, res-
saltou Karine Maia.

CRIMES

O professor foi indiciado
por cinco assédios sexuais,
crimes que preveem pena
de um a dois anos de deten-
ç ã o . J á o c r i m e d e
importunação sexual tem
na legislação a previsão de

umacincoanosdereclusão.
No caso do professor, há

ainda possibilidade de en-
quadramento em outros
doiscrimesderegistronão
autorizado de identidade,
por causa das fotos feitas
das vítima, ainda que não
publicadas. Para estes ca-
sos, a reclusãoé de seis me-
sesaumano,alémdopaga-
mento de multa.

“As penas poderão subir.
Vai depender de várias cir-
cunstâncias, não dá para
cravar se serão mesmo es-
sas. Depende se o promo-
tor vai confirmaras acusa-
ções, depende dos prece-
dentes do acusado. A indi-
viduali-zação da pena de-
pende de vários fatores”,
diz a delegada.

Até o momento, não há
pedido de prisão devido à
colaboraçãodauniversida-
deedoautorcomainvesti-
gação.Paraosinvestigado-
res, não há justificativa pa-
ra prisão preventiva ou
temporária. “A partir de
agora, o autor, que foi indi-

ciado, com inquérito re-
metido à Justiça, vai ter
que esperar o promotor
analisarocadernodepro-
vas e decidir se vai ofere-
cer denúncia confirman-
do ou não o indiciamen-
to”, explica a delegada.

SINDICÂNCIA

ACADÊMICA

A Unimontes infor-
mou que após conheci-
mentodosfatos,emoutu-
bro de 2022, determinou
abertura de sindicância
para a apuração das de-
núncias, que culmina-
ram em Processo Admi-
nistrativo Disciplinar
(PAD). “O processo foi
aberto e também nomea-
da comissão processante
eostrabalhosencontram-
se em fase de conclusão”.

Procuradapelareporta-
gem, a advogada do pro-
fessor disse que não ti-
nha autorização dele pa-
ra falar sobre o caso, e
que ainda não teve aces-
so ao inquérito.

Professor é
indiciado por
crimes sexuais

Cidade

u

Havíamos comentando na coluna anterior que a
prefeituradeMontesClaros transferiuparaapopu-
laçãotodaaresponsabilidadepelaepidemiacausa-
da pelo mosquito Aedes aegypti, quando sabemos
que o Governo também tem sua parcela de culpa.
Hoje,assistimosnosnoticiáriosdetodoopaísquea
dengueeachikungunyasealastraramparaoBrasil
afora. A este respeito, não precisa ser conhecedor
doassuntoparaafirmarqueosGovernosnãofazem
o dever de casa e só agem quando o problema já
está instalado. Porquequandodoperíododaproli-
feraçãodomosquito,períodochuvoso,osgovernos
não fazemo seu dever de casa?

SÍNDROME DO BOZO

É preocupante o ressentimento e a sede de vin-
gança que vem alimentando a condução das
ações do presidente Lula (PT). Num primeiro mo-
mento os atos podem até servir para animar as
lideranças petistas e manter a militância mobili-
zada. Entretanto, é preciso entender que vivemos
em um mundo global e num país capitalista. O
resultadoéqueemmenosdetrêsmesesdegover-
no, alguns índices já começam a preocupar. Os
númerosmostramqueestamosperdendoacredi-
bilidade, principalmente junto a investidores, o
quenos leva a concluir que chegaremos ao ponto
de, na prática, trocarmos picanha por abóbora.

CASAMENTO E OS PADRINHOS

Comentamos na coluna do final de semana que
o casamento entre o presidente Lula (PT) e o seu
vice Alckmin (PSB) se compara ao período emque
as pessoas eram obrigadas a se casarem sem
amor, por puro interesse. Era o chamado casa-
mento na polícia. A este respeito, um leitor fez o
seguinte comentário: Tudo caminha para que o
casamento seja resolvido pelos padrinhos que
neste caso é o STF. O restante da história dá para
imaginar.

MAIS MÉDICOS

É preciso que a classemédica brasileira e ,princi-
palmente,aclassepolíticaparticipedapropostado
governoLula(PT)emretornarcomoprogramamais
médico,ondenãoseránecessárioquesejarevalida-
do odiploma. É omesmoquedizer que nãoprecisa
reconheceracapacidadedeprofissionaisqueestão
vindo de outros países. A este respeito, não precisa
terboladecristalparadizerqueoobjetivoéeaten-
der o Governo Cubano e outros países comunistas
próximoao Brasil.

MELANCIA

Pelassuasdecisõeseposicionamento,opresiden-
te do Senado, Rodrigo Pacheco (UB-MG) tem sido
visto no Congresso Nacional como um “parlamen-
tar melancia”, sendo vermelho por dentro e verde
por fora.Hojeninguémtemdúvidadeque,pensan-
donapossibilidadedeser indicadoparaoSTF,pas-
souaagircomoporta-vozdoexecutivo,aproveitan-
do que o governo vem atuando diretamente para
enfraquecer o presidente da Câmara Arthur Lira
(Progressistas).Não é por acaso a queda de braço
que vemocorrendo no Congresso.

Dever de casa

LARISSA DURÃES

Ocaso teve início a partir de notícia-crimeque veio da universidade, explicou a delegada

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com
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CONVERSA
INTELIGENTE

Chikungunya faz
mais duas vítimas
em Montes Claros

Saúde

Com resultado do último boletim
epidemiológico, cidade já soma três óbitos

u

LeonardoQueiroz

Repórter

O ú l t i m o b o l e t i m
epidemiológico sema-
nal divulgado pela Pre-
feitura de Montes Cla-
ros, Norte de Minas, na
última sexta-feira (24),
confirmou mais duas
mortes por Chikun-
gunya no município.

Segundo a Secretaria
deSaúdedeMontesCla-
ros,osdoisóbitosacorre-
ram no mês de feverei-
ro. Uma das vítimas,
uma mulher de 54 anos,
tinha comorbidades co-
mo hipertensão, doença
pulmonar,eestavainter-
nada no Hospital Uni-
versitário Clemente de
Farias. A paciente teve
os primeiros sintomas
nodia11 defevereiro, foi
internada quatro dias
depois e permaneceu
por 30 dias até a evolu-
ção para o óbito.

A segunda vítima foi
um idoso de 85 anos que
também apresentava co-
morbidades:diabetesehi-
pertensão. Ele teve os pri-
meiros sintomas no dia
17 de fevereiro e deu en-
trada no Hospital Santa
Casa no dia 21 de feverei-
ro onde ficou três dias in-
ternado e depois faleceu.

Ao todo, o município
já soma três mortes por
Chikungunya sendo a
primeira morte confir-
mada de uma idosa de
71anosquetambémpos-
suía comorbidades e es-

t a v a e m t r a t a m e n t o
oncológico devido a um
câncer pulmonar.

AUMENTO DOS

CASOS

O derradeiro boletim
também apontou um au-
mentodequase17%naúlti-
ma semana com aumento
de cerca de três mil novos
casos nos últimos sete dias.
Ao todo, foram 605 novos
casos de Chikungunya ele-
vandoonúmerode206pa-
ra811casosnaúltimasema-

na. Os casos de dengue
mais que dobraram na ci-
dade: 59 para 99 sem ne-
nhum óbito registrado. So-
mente na última sexta-fei-
ra (24) foram 470 notifica-
ções.

Oboletimtambémapon-
taosbairroscommaiorno-
tificação de arboviroses
nos últimos sete dias. Para
oscasosdedengueoscinco
bairroscommaiornotifica-
ção foram o Independên-
cia com 705; Maracanã
com 668; Jardim Palmeiras

e Santos Reis com 398 e a
Vila Atlântida com 394. Pa-
ra Chikungunya os cinco
bairrosmaisnotificadosfo-
ram o Maracanã com 249;
Jardim Palmeiras com 227;
VilaGuilherminacom204;
São José com 165 e Major
Prates com 163. Para o Zica
VírusobairroAlcidesRabe-
lo apresentou nove notifi-
cações seguido do Santo
Inácio com sete, São José,
Vila Guilhermina e Inde-
pendência com três notifi-
cações cada um.

Ainda de acordo com a
Secretaria de Saúde as
análises laboratoriais do
estado de Minas Gerais
são concentradas na capi-
tal. O prazo de entrega do
resultado é de 30 a 90
dias. O Minas já soma ao
todo 15 óbitos pro arbovi-
roses sendo duas mortes
por Chikungunya e 13
causadas pela dengue.

AeleiçãoemMontesClarosparaprefeitonãoépara
amador, exige profissionalismo político. Aliados de
umpré-candidato, estão, naquela do já ganhou, an-
tesdahora. Aprópria inexperiênciaajudaaenchero
egodequemnãosabeosbastidoresdeumacampa-
nhanamaior cidadedoNortedeMinas.

NOVAS IDEIAS
ApolíticadeMontesClaros passaporumprocesso

profundoderenovação.Semamilitânciadosex-pre-
feitosTadeuLeite,AthosAvelino, JairoAtaideedofim
do ciclo político do atual prefeito Humberto Souto
(fim do mandato, completa 90 anos), o campo está
aberto para novas ideias. Resta saber quem saberá
fazera leitura.

DISPUTA EM JAIBA
Reeleito prefeito de Jaiba , Reginaldo Silva (MDB),

tem tidodificuldadespara controlar ogrupoemtor-
nodeumnomesituacionistaparaa sua sucessão.

SUCESSÃO EM JANAÚBA
Não é segredo para ninguém que o prefeito de

Janaúba,ZéAparecido(PSD)sepreparaparadisputar
a reeleição. O ex-prefeito emedebista, que ficou em
segundolugar,DimasRodrigues,devedisputaroplei-
to novamente. A diferença entre os dois foi de 1.755
votos.

ALIANÇAS DO MDB
OpresidentedoMDBdeMinasGerais,deputadofe-

deralNewtonCardosoJúnior,nãodescartouapossibi-
lidadedeunião,comvistasàseleiçõesmunicipaisde
2024, entre o seu partido e o PSDB, que atualmente
está federado com o Cidadania e tem negociações
avançadaspara incluir oPodemosnessa federação.

ATENTADO
Jovem de 21 anos foi preso na cidade de Currais

Novos, no Rio Grande do Norte, suspeito de criar
umperfil nas redessociaisparadivulgarumaten-
tado na Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes,
em Taiobeiras, no Norte de Minas. Com apoio do
setor de Inteligência do Departamento de Polícia
Civil emMontes Claros, o investigado foi localiza-
do no Rio Grande do Norte e estaria “acessando
remotamente, de forma clandestina, o celular de
uma aluna da instituição”, explica a Polícia Civil
mineira em comunicado.

Salto alto

Apresentador de TV e observador da cena política

Will Nunes
willonorte@gmail.com

FOTOS: PREFEITURA DE MOC E A. BRASIL

Números de casos de arboviroses na cidade têm

preocupado autoridades sanitárias
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Representatividade em Brasília
Em evento na capital brasileira, norte-mineira representa produtoras
rurais. Para ela, sindicatos rurais precisam de mais participação feminina

u

Da Redação

A última semana foi
detrocadeideiaseexpe-
riências para produto-
rasrurais de todo o Bra-
sil. A Comissão Nacio-
nal das Mulheres do
Agro da Confederação
da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA) pro-
moveu uma semana de
trabalhopara discutir a
realidadedos gruposde
mulheres nos estados e
a agenda estratégica do
colegiado para 2023.

A presidente da Co-
missão Federação da
Agricultura e Pecuária
do Estado de Minas Ge-
rais (FAEMG-Mulher),
Lílian Laughton, foi
umadasmaisde40mu-
lheres presentes no en-
contro.Paraela,asema-
nafoidemuitoaprendi-
zado,networkingetam-
bém uma oportunida-
de para mostrar a força
damulher.Aprograma-
ção da reunião teve ofi-
cinas para discutir a
realidade das mulheres
do setor agropecuário e
as estratégias para au-
mentar a participação
feminina nos sindica-
tos rurais.

Lílian é filha e neta de
produtores rurais e, des-
de o falecimento do pai,
passou a se engajar ain-
da mais no agronegócio.
Com a ajuda dos irmãos
e da mãe, tem investido
emmelhoramentogené-
tico, e também focado
nagestão das proprieda-
des, com o intuito de au-
mentaraprodutividade.

A gerente da Mulher,
do Jovem e de Inovação
da FAEMG, Silvana No-
vais, fala sobre a impor-
tância da inclusão das

mulheres nas ações. “É ho-
ra de nós, como Sistema,
buscarmos saber sobre es-
sasmulheres:ondeelases-
tão,quaissãoasnecessida-
des da cadeia de produção
em que elas estão inseri-
das? o que podemos fazer
pelo desenvolvimento de-
las, em termo de adapta-
ção, de gestão? Esse é o iní-
cio de um trabalho, e que-
remostersubsídiodasmu-
lheres do agro em Minas.
Queremosmulheresenga-
jadas e reconhecidas no
agro mineiro”, afirma.

Comissão

dasMulheres

O grupo foi lançado
em agosto de 2022 e te-
ve os trabalhos inicia-
dos em fevereiro deste
ano. A Comissão já con-
ta com 54 representan-
tes e possui três eixos
de atuação: programa
defortalecimentodasli-
deranças,criaçãodeco-
missões estaduais de
mulheres e representa-
ção política do Sistema
CNA/Senar.

As principais ações
previstas são: realizar
diagnósticos, apoiar e
auxiliar a implantação
decomissõesestaduais,
realizar um encontro
nacional de mulheres,
criar um programa de
fortalecimento de lide-
ranças femininas e re-
presentar o sistema em
fóruns e eventos.

SINDICATO RURAL DE MONTES CLAROS

Do lado esquerdo: Lílian Laughton é presidente daComissão Estadual daMulher na FAEMG

MULHERES DO NORTE MULHERES DO NORTE
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Luiza Magalhães nasceu em Coração de Jesus a
setedeagostode 1875 e faleceuemMontesClaros
em 10 de maio de 1951. Foi uma mulher pequena,
morenaclara,dinâmica,depersonalidade forte, e
que se casou comoCoronel Francisco Ribeiro dos
Santos. O marido tinha poder econômico e, em
Montes Claros, era, entre outros bens, dono da
“CedroeCachoeira” comFábricadeTecidos eUsi-
naCedro,a9kmdacidade,usandoaáguacorren-
te daquele rio para produzir energia elétrica para
a fábrica e para a cidade, a partir de 1917.
Sem filho biológico, o casal acolheu sua afilha-

da Terezinha Ribeiro Pires. Luizinha era mulher
forte e decidida, e por outro lado, era generosa,
atuante em seu labor, afável e carinhosa com os
sobrinhos, que passavam os fins de semana em
sua casa.
A residência se localizava na Avenida Cel.

Prates onde hoje é o Colégio Imaculada Concei-
ção, e lá recebia a sociedade para suas pró-
prias festas e saraus com cantos, danças e poe-
sias. Enviuvou-se em 1923 e se decidiu por ven-
der a Fábrica de Tecidos Cedro e sua moradia.
Mulher aparentemente dependente, fato habi-
tual naquele tempo, seguiu com os negócios,
mostrando personalidade.
Em 2006, no jornal O Norte, Ticyana Fonseca

entrevistou as sobrinhas de Luizinha Rosalina
Pires e Flora Ribeiro Pires Ramos e captou pe-
culiaridades da personagem. Foi benemérita
deMontes Claros, pois doou terreno e dinheiro

para a construção do Lar Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, uma organização integrante do
Coletivo da Sociedade Civil. Com o prédio pron-
to em 1944, a entidade pertencente à Mitra Dio-
cesana de Montes Claros passou a funcionar e
ser conhecida como Orfanato em 1951.

Mulher de fibra, fez história e recebeu como
homenagem pelas suas ações filantrópicas o
privilégio de denominar a Rua Viúva Francisco
Ribeiro, que liga o centro ao Bairro Todos os
Santos. Tal nome causa estranheza. Como as-
sim, homenagear amulher com o nome domari-
do? Afinal como ela se chamava?
Quiseramtrocar onomeda rua,mas recuaramao

saber que, “ao contrário do que muitos pensam,
Luizinha não tardou a ser conhecida pelo novo no-
me, e assinava Viúva Francisco Ribeiro. Gostava de
ser reconhecida assim, já que as identidades das
mulheres dos coronéis eram muito ligadas ao no-
me dos maridos”, escreveu Ticyana Fonseca. “Na-
quelaépocaamulher eraa extensãoda família dos
pais edepois de casada, domarido”, declarou para
a Revista Tempo Terezinha Pires.
A estranha honraria é uma violação aos direi-

tos da mulher que, mesmo atuante ficava ocul-
ta. Perguntado, já que era um dos que tenciona-
vam mudar o nome da rua, Wanderlino Arruda
informou que “os sobrinhos netos de Luizinha
me disseram que a assinatura dela era Viúva
Francisco Ribeiro, numa valorização exagerada
do marido; então desisti”.
Há cem anos enviuvava-se Luizinha Magalhães

Santos, nove anos antes de as mulheres votarem.
Não é justo julgar aos olhos de hoje a Câmara de
Vereadores por escolher o marido para receber as
distinções que seriam de Luizinha, ele que já dava
nome à Praça Coronel Ribeiro.

A viúva Francisco Ribeiro

Frida e Pagu Mara Narciso

yanmar@terra.com.br

Mulher de fibra, fez história e recebeu
como homenagem pelas suas ações
filantrópicas o privilégio de
denominar a Rua Viúva Francisco
Ribeiro, que liga o centro ao Bairro
Todos os Santos. Tal nome causa
estranheza.
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Antenado,mas‘torto’
Coluna das crianças sofre os impactos do uso prolongado de telas

Da Redação*

I portal@hojeemdia.com.br

Ficar grudado por ho-
ras no celular, tablets,
computadores e televi-
são é um fator de risco
para a saúde da coluna
das crianças. O uso pro-
longado de telas tam-
bém pode acelerar a pu-
berdade, trazendo alte-
rações hormonais. A
constatação é de um es-
tudo financiado pela
Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp) e pu-
blicadonarevistacientí-
fica Healthcare.

Ospesquisadoresaler-
tam quem fica mais de
trêshoraspordia,apou-
cadistânciaentreoequi-
pamento eletrônico e os
olhos, além da utiliza-
ção na posição deitada
de prono (de barriga pa-
rabaixo).Ofocodoestu-
dofoia chamadador no
meio das costas (thora-
cic back pain, ou TSP).

Foram avaliados 1,6
milestudantesde 14a18
anos, matriculados no
primeiro e segundo ano
do ensino médio no pe-
ríododiurno,naáreaur-
bana de Bauru (SP), que
responderamaumques-
tionário em 2017.

Desses, 1.393 foram
reavaliados em 2018.
Quase 40% dos adoles-
centes relataram TSP
nos dois anos. As dores
na coluna ocorrem
mais nas meninas.

“A diferença entre os
sexos pode ser explica-
dapelofatodeasmulhe-
resrelataremeprocura-
remmaisapoioparado-
res músculo-esqueléti-
cas, estarem mais ex-
postas a fatores físi-

cos, psicossociais e de
stress, terem menos for-
ça do que os homens,
apresentarem alterações
hormonais resultantes
da puberdade e baixos ní-
veis de atividade física”,
diz um dos autores do ar-
tigo, Alberto De Vitta,
doutor em educação pela
Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp)
com pós-doutorado em
saúde pública pela Uni-
versidade Estadual Pau-
lista (Unesp) de Botucatu.

PANDEMIA

TSP é comum em dife-
rentes grupos etários na
população mundial. Esti-
ma-se que afete de 15% a

35% dos adultos e de 13% a
35% de crianças e adoles-
centes. Segundo De Vitta,
é possível que a incidên-
ciadaTSPtenhaaumenta-
do com a pandemia, mas
ainda não há estudos.

“Podemos supor que au-
mentou,devidoàatividade
escolaremcasa,noentanto

nãohá dadossobre isso.Es-
tamos organizando um es-
tudo multicêntrico que se-
rá realizado em cidades de
São Paulo, Minas Gerais,
Goiás e do Rio Grande do
Sul”, informou o pesquisa-
dor, que atualmente lecio-
na e pesquisa no Departa-
mento de Fisioterapia da

Faculdade Eduvale de Ava-
ré (SP) e no programa de
pós-graduação em Educa-
ção,ConhecimentoeSocie-
dade da Universidade do
Vale do Sapucaí, em Pouso
Alegre.

FATORES

A TSP tem tratamento,
diz o professor. “Há vá-
rios tipos de tratamentos
como, por exemplo, a ree-
ducação postural global,
o pilates e a fisioterapia
baseada em recursos
eletrotermofototerapêut
icos: ultrasom, laser, en-
tre outros.

Fatores de risco físicos,
fisiológicos, psicológicos
e comportamentais ou

uma combinação deles
podem estar associados.
“As dores musculoesque-
léticas,como nacoluna to-
rácica, lombar e cervical,
são multidimensionais”,
explica o pesquisador.

“Os fatores físicos (car-
teiras inadequadas, mo-
chilas com peso acima
do recomendado e ou-
tros), comportamentais
(utilizar os equipamen-
tos eletrônicos acima de
três horas por dia, postu-
ras inadequadas) e os fa-
tores de saúde mental
(sintomas emocionais,
stress etc) estão associa-
dos a essas dores”.

* Com informações da
Agência Brasil

Saúde

FREEPIK

É considerada precoce a puberdade
que surge
antes dos 8 anos em meninas
e dos 9 em meninos

Entre os fatores de risco está o uso de telas pormais de três horas por dia e a pouca distância entre o equipamento eletrônico e os olhos

onorte.net MONTESCLAROS,segundaeterça-feira,27e28demarçode2023 7



Equipe Sancoop

Esta colunista

comAna

Tereza,

Henderson

Barbosa

Pimenta,

BeatrizAmaral

eValdeci

Fialho Alguns convidados

O

fisioterapeuta

Lucas, Padre

Sérgio,

Henderson

Barbosa eAna

Teresa,

Walmir Cruz

comsua

esposa e a filha

Patrícia Cruz

EstacolunistacomAnaTerezae

LudimilaPintoarquitetaresponsável

pelolayoutdareformadarecepçãoBençãos do Padre Sérgio

Osmédicos Levindo Tadeu e

Silvana daOncologica; Ana Teresa

Fernandes Barbosa eHenderson

Barbosa Pimenta

A médica pneumologista Ana Teresa Fernandes Barbosa realizou coquetel
em sua Clínica Cardiopulmonar, para apresentar a moderna estrutura que o
espaçooferece. Adiretoria investiuemaparelhosultramodernospara realiza-
ção de exames, como Broncoscopia e Função pulmonar avançada, indicados
paraavaliaçãodesintomas relacionadosàárvorebrônquica, como faltadear,

tosse comexpectoraçãooudorno tórax, dentre outros. A clínica já existe há 20
anos, comprofissionaisaltamentecapacitados.AnaTeresa fazomeuacompa-
nhamento pulmonar há bastante tempo, é sempre atenciosa e cuidadosa com
todos os seus pacientes. Esta coluna deseja aindamais sucesso à Clinica e aos
profissionais que ali prestam um excelente atendimento.

Clínica Cardiopulmonar possui estrutura e aparelhos ultra modernos

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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