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UFMG mobilizada pelo II Festival Iranti de Cultura
e Arte Negra
Durante 4 dias, as comunidades
acadêmica e externa tiveram a
oportunidade de acompanhar uma
série de atividades promovidas
pela Assufemg em comemoração
ao mês da Consciência Negra. O II
Festival Iranti sensibilizou, mobilizou, atraiu e multiplicou nos dias
13 a 17 de novembro.
“Foi importante acontecer o evento, trazer o quilombo Luizes para
a feira, conhecer mulheres negras
empreendedoras, ter oficinas de
tambor, turbantes e dança afro e a
novidade da oficina de abayomi,
que foi um a parte. Não posso deixar de sinalizar a confiança de toda
diretoria em construir 4 dias de
Festival errando e acertando, mas

buscando somar”, relatou Magna
Oliveira, diretora de Comunicação
da entidade, e coordenadora do Festival, juntamente com a Diretoria de
Cultura.
O evento trouxe uma bagagem cultural, artística e tradicional intensa.
Foram inúmeras atividades que resgataram a identidade do universo
afro no Brasil. Para a diretoria da
Assufemg, o Festival cumpriu sua
função de divulgar e enriquecer a
cultura negra do país e toda sua
ancestralidade envolvida. Ainda segundo a entidade, com a experiência
de cada ano, o Festival tende a crescer de qualidade, aprimorando seus
acertos e consertando eventuais erros que apareceram no período.

Quem participou, também fez sua
análise. “Acho muito válida esta
proposta. A resistência, a luta e tudo
que envolve a temática deveria ser
ecoada aos quatro cantos”, analisa
Gabriela Damasceno, estudante de
Belas Artes, que compareceu à Oficina de Tambor. “O Festival nasceu
para integrar a agenda da Associação e da academia com um evento
pensado por negro e realizado por
negros e brancos, além de visar protagonizar o negro com suas construções, histórias, vivencias, culturas e
crenças”, finaliza Magna Oliveira.
Você pode ver o álbum de fotos do
II Festival Iranti de Cultura e Arte
Negra em nossa página no Facebook.

OPINIÃO: “#Servidores Públicos, Reajam!”
Por Augusto Bernardo Cecílio*
Espalhados por todo o território nacional, os servidores parecem não ter
consciência do poder e da força que
têm. Sejam federais, estaduais ou
municipais, eles são os responsáveis
pela implementação das políticas
públicas, o elo de ligação direta com
a sociedade brasileira, o contato com
aqueles que mais precisam da atenção do Estado brasileiro e dos serviços públicos.
No entanto, a cada dia que passa se
tornam o alvo preferido dos que ocupam o poder, de norte a sul do Brasil, que tentam jogar em cima deles
a responsabilidade por tantos desmandos administrativos, falcatruas,
desvios de verbas, superfaturamentos, contas no exterior e “acertos milionários”.
Hoje, por exemplo, os servidores são
acusados de serem os culpados pelo
falso rombo da Previdência, quando
sabemos que os maiores devedores
são as empresas e até governos, todos publicados na lista dos 500 maiores devedores da Previdência, cujos
valores bilionários não retornam aos
cofres públicos, causando prejuízo
direto à sociedade.
Em vez de valorizar quem trabalha
na linha de frente, no atendimento
ao público, o governo faz jorrar recursos públicos em peças e vídeos
publicitários caríssimos para tentar
ressuscitar a Reforma da Previdência, além de promover verdadeiro
balcão de negócios para os aliados
enterrarem a denúncia contra o presidente, dando a entender que ele
teme por ser investigado.
No momento, os servidores (erradamente chamados pela mídia de funcionários) são vítimas de uma sórdida campanha nacional que visa o
sucateamento e o esvaziamento dos
serviços públicos, em busca do chamado Estado Mínimo, onde a população tem que se virar para pagar por

atendimento médico, escolar e segurança, enfim, uma situação em que
só os ricos poderão sobreviver. Isso é
um verdadeiro pacote de maldades,
que se junta à terceirização e às novas leis trabalhistas, um “agrado” ao
mercado financeiro e ao grande empresariado.
Bombeiros salvam vidas e patrimônios, professores ensinam a quem
não pode pagar, médicos e enfermeiros salvam vidas nos hospitais de
urgência, emergência e em postos,
delegados e policiais se aventuram
na proteção das famílias e muitos são
assassinados. Todos são exemplos
de profissionais que estão aí para
servirem ao público. No entanto, o
que se vê são propagandas, entrevistas e reportagens que jogam a população contra os servidores públicos,
nutrindo o ódio por essa categoria de
trabalhadores.
Quem são os verdadeiros culpados
pelos buracos das cidades, pela violência, pelo desemprego, pelas filas
em hospitais, por pessoas desassistidas? Quem são os culpados pelas altas taxas de juros e pelos lucros milionários que a dívida pública brasileira
dá aos grandes banqueiros? Quem
são os culpados pelo desabastecimento em hospitais públicos e pelo fim da
farmácia popular? Que se pare de jogar a culpa nos servidores.
Quem praticamente faliu a Petrobras? Quem pagou mensalão nacional e mensalinhos estaduais? Quem
foi flagrado com uma mala contendo
R$ 500 mil? Ora! Político não é servidor público, não faz concurso público, e os governantes são passageiros.
Enfim, servidores sofrem com o congelamento dos salários, com a inflação, com baixos vencimentos e atraso
dos pagamentos, como vemos no Rio
de Janeiro, totalmente saqueado pelos ocupantes do poder. Aí vão jogar
a culpa nos servidores?

*Auditor da Secretaria de Estado da Fazenda do AM | COLUNA ESCRITA
EM 16/08/17, NO JORNAL EM TEMPO DE MANAUS.
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Diabetes: saiba tudo sobre a doença

PF - O que é pré-diabetes?

nefropatia diabética - que pode
evoluir com insuficiência renal;
e neuropatia diabética, que traz
como consequência a perda de
sensibilidade, favorecendo o surgimento de feridas (pé diabético)
e a disautonomia (transtorno provocado por alterações do sistema
nervoso autônomo).

TL - Pré-diabetes é quando a

PF - Quais os tipos de diabetes?

associada a sintomas como poliúria
(diurese aumentada), polidipsia
(sede intensa) e emagrecimento
não intencional.

4 - Duas dosagens de HBA1C
(glico-hemoglobina) com valores
maiores ou iguais a 6,5%

Além do combate ao câncer de
próstata, o mês de novembro também é conhecido pelo período de
prevenção ao diabetes. Segundo a
International Diabetes Federation
(IDF), o problema já atinge 12 milhões de pessoas no Brasil e, até
2035, a estimativa é de mais de 19
milhões de pacientes.
Apesar de o diabetes ser comumente abordado, há algumas dúvidas frequentes que precisam de
esclarecimento,
principalmente
quando se leva em consideração o
futuro da doença no Brasil. A reportagem do Pinga-Fogo conversou com a endocrinologista Thaís
Líbero, que atende no Posto Médico da Assufemg, sobre alguns esclarecimentos do diabetes.

PF - Dra. Thaís, como
diagnosticar o diabetes?
TL - O diagnóstico de diabetes é
feito das seguintes formas:

1 - Duas glicemias séricas, de
jejum, com valores maiores ou
iguais a 126.
2 - Glicemia sérica, após 75 gramas
de dextrosol, com valor maior ou
igual a 200
3 - Glicemia sérica, aleatória, com

valores maiores ou iguais a 200

glicemia começa a se alterar,
porém em faixas que ainda não
podemos fechar o diagnóstico de
diabetes mellitus.
Damos o diagnóstico de pré-diabetes quando a glicemia de jejum,
repetida e confirmada, estiver em
valores de 100 a 125 mg/dl. Ou
quando dosamos a glicemia após
75 gramas de dextrosol, e os níveis
séricos se apresentam na faixa entre 140 a 200 mg/dl. E finalmente,
com níveis repetidos e confirmados de glico-hemoglobina entre
5,7% a 6,4%.

PF - Pessoas com diabetes
têm de fazer uma restrição
alimentar?
TL - Sim! Diabéticos não devem

ingerir açúcar de forma alguma.
Também deve evitar excesso de
carboidratos,
principalmente
refinados, e ingerir frutas ou sucos
de frutas com moderação.

PF - Quais são as complicações
do diabetes?
TL - Existem complicações agudas

como a cetoacidose diabética, que é
considerada uma emergência clínica e, se não tratada rapidamente e
de forma eficaz, pode levar à morte.
As complicações crônicas relacionadas ao diabetes, são: retinopatia diabética - que pode levar ao
descolamento da retina e cegueira;

TL - Os tipos mais comuns são o
Diabetes Mellitus tipo 1 e tipo 2.
Mas existem outros, como o Mody
e o LADA.
PF - Quais são os principais
sintomas?
TL - Nas fases em que a glicemia
começa a se elevar, não existem
sintomas. Com o tempo e a
piora dos níveis glicêmicos, os
principais sintomas relacionados
à hiperglicemia são: poliúria
(diurese aumentada), polididpsia
(sede intensa), emagrecimento não
intencional e turvação visual.
PF - Como prevenir, controlar
e informar, na sua opinião, a
população sobre esta doença?
TL - As principais formas de

se prevenir o diabetes são:
controlar bem o peso através de
uma alimentação nutritiva, sem
excessos de açúcar ou carboidratos
refinados e praticar atividade física
regular. E é importante, dosar a
glicemia sérica periodicamente
naqueles com história familiar
ou outros fatores de risco para o
desenvolvimento do diabetes.

- Campanha de Filiação 2017!
Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 43 anos de atividades Assistenciais,
Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus sócios.
Gestão 2016/2019 - "Assufemg Viva! Do Sonho à Realidade".
Caro servidor: se voce já foi sócio, convidamos a retornar. Venha conhecer a entidade. Fale conosco 3439.8124/8112 - sec.presidencia@assufemg.org.br

Assufemg

03

Drogaria Assufemg promove
sorteio de eletrodomésticos
Passe na
Drogaria
Assufemg e
concorra a 1
Liquidificador
Cadence
Color
Evolution e 1
Climatizador
Cadence 3 em
1! Na compra
de R$ 50,00
em produtos
na Drogaria,
você recebe
um cupom, preenche e deposita na urna. O regulamento completo
do sorteio você confere em nosso site: www.assufemg.org.br
A Drogaria Assufemg fica na Praça de Serviços, no Campus
Pampulha da UFMG. Telefone: 3443-3760. Promoção válida até 20
de dezembro.

Negocinho$

• Construção, reforma, projeto, orçamento, incorporação, manutenção, regularização e legalização de imóveis comerciais e residenciais é na Vale Oliveira Engenharia. Entre em contato conosco nos telefones: (31) 99332-8911/ (31) 99157-4429. Ou acesse:
www.valeoliveiraengenharia.com.br
• Vendo Pálio Atrative 1.0, 2012/2013, único dono. 43.000km rodados. Completíssimo (AC, DH, VE, farol de milha, roda liga
leve). Tratar: 99828-9650.
• Aluga ou Vende. Excelente apartamento, 3 quartos, sala, cozinha, área, banho social e de empregada. Barro Preto, próximo
ao Fórum. Prédio todo reformado. Salão de festa. Pilates. Tratar: 99828-9650/98682-4980.
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