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Medicina do Trabalho faz
planejamento das ações para 2018
RICARDO SOARES

A coordenadora do Serviço de Segurança e Medicina
do Trabalho (Sesmt), Bianca
Brandão, reuniu a equipe do
setor para fazer um balanço
das atividades realizadas neste ano e traçar o planejamento das ações de 2018. O setor
passou a atuar na medicina
preventiva e da promoção à
saúde neste ano, deixando
de ser somente um local para
receber atestados e realizar
perí�cias médicas, cumprindo
verdadeiramente seu papel,
trabalhando, principalmente,
com a promoção da saúde,
prevenção das doenças no
exercí�cio profissional e controles dos riscos ambientais.
Na reunião ficou acertado
que o grupo dará continuidade as ações de promoção
e prevenção da saúde com
realização de encontros com
grupos operativos com os
servidores em agenda previamente acertada mês a mês

com as demais coordenações.
Ficou definido ainda que o
setor terá como referência
a temática de cada mês que
aborda um assunto especí�fico
para campanhas de conscientização e prevenção, sem perder o foco na segurança e na
medicina do trabalho.
Outro medida acertada foi
a definição dos cursos de capacitação de maior duração
para os servidores, o primeiro a ser realizado será em Janeiro, de 3 a 30, para os mais
de 150 motoristas do municí�pio, com temática especí�fica
sobre direção defensiva, primeiros socorros, medicina e
segurança do trabalho, o curso terá duração de duas horas
diárias no perí�odo da tarde.
A proposta, segundo Bianca Brandão, coordenadora do
Sesmt é acompanhar periodicamente o estado de saúde dos servidores através de
encontros de grupos, minicursos, palestras, a partir do
diagnóstico estabelecido com

Silmara Alquimim

as análises estatí�sticas das
principais doenças e agravos
enfrentados pelos trabalhadores com apresentação de
atestados médicos. O trabalho de monitoramento já vem
sendo realizado desde agosto
deste ano quando foi implantado o Programa de Avaliação
e Promoção da Saúde do Servidor do Municí�pio de Montes Claros.
Em entrevista a nossa reportagem, Bianca disse que
essa nova metodologia de
trabalho desenvolvido no
setor voltado para a prevenção, proteção e recuperação
da saúde do servidor está
sendo implantado graças ao
apoio da gestão e do secretário municipal de planejamento e gestão (Seplag) Cláudio
Rodrigues de Jesus (Claudim
da Prefeitura), mas ressaltou
ainda, o comprometimento
de todos os servidores do Sesmt que abraçaram com muito
entusiasmo essa proposta de
trabalho. (Colaborador)

Planejando metas para 2018

Face a Face comemora
25 anos e apresenta espetáculo
fotos: DIVULGAÇÃ� O

PAULO BRANDÃO
Será realizado hoje, no
Auditório do Colégio Excelência, o espetáculo Retratos
e Retalhos, do grupo de teatro “Face a Face”. A peça foi
aberta ao público e marcou
os 25 anos de fundação do
grupo. Segundo o autor e diretor teatral, Anderson Clayton Cruz (Paiakan), a peça
fala sobre a importância que
cada pessoa se torna em nossas vidas, sendo uma parte,

um retalho, nas costuras da
vida. Anderson detalha que
estes personagens são comparados a retalhos e que irão
fazer parte de uma colcha: a
vida. A fotografia é outro enfoque do artista, que se diz
apaixonado pela arte. Ela é a
representação de algum perí�odo, momento ou identidade
visual de algum povo, civilização, dentre outros.
A dramaturgia sempre foi
o enfoque do Face a Face. A
comédia, o romance e o re-

gionalismo, principalmente,
a história do povo sertanejo
são temas explorados pelo
grupo, que é o mais antigo
e em atividade em Bocaiuva, quiçá do Norte de Mina.
Anderson Clayton conta que
a formação do grupo se dá
quando ele e Wilton Librelon
(Totinha) se unem a outros
amigos e decidem colocar em
prática estas ideias e inspirações. Os ensaios eram na residência de sua mãe, na Rua
Maranhão Bairro Pernambu-

Nesta temporada, foi emprestado ao Bahia, clube pelo
qual venceu a Copa do Nordeste e atuou em 26 partidas.
Segundo Ricardo Drubscky,
diretor de futebol do América, destacou as boas credenciais do volante.
“O Matheus Sales é um jogador que já poderia ter vindo no iní�cio de 2017. É� volante de muita fibra e qualidade,
formato em clube grande e
que chega por empréstimo
do Palmeiras. Temos um bom
histórico dele por clubes do
interior de São Paulo e também pelo Bahia. É� um jogador
que vai nos ajudar muito. Temos muitas boas referências
sobre seu futebol”.

América também acertou a renovação de contrato de outro
volante. David, que chegou ao
Coelho durante a Série B deste
ano, ampliou seu ví�nculo até
dezembro de 2018.
"O David, apesar de ter tido
pouco tempo de jogo em 2017,
é um jogador de Série A. Ele
tem muitos atributos técnicos e acreditamos que vai nos
ajudar muito na campanha de
2018. É� um meia-volante que
nos atende muito bem. Estamos felizes, porque conseguimos uma composição de renovação interessante, que atende
perfeitamente às nossas pretensões técnica e financeira",
comenta Ricardo Drubscky.
David já defendeu o América em 13 partidas e conquistou o tí�tulo da Série B de
2017. (Fonte: América Futebol Clube)

América contrata Matheus Sales
e renova com outro volante

O América confirmou, nessa quarta-feira (27), o primeiro reforço do meio-campo para a temporada 2018.
O volante Matheus Sales, de
22 anos, que pertence ao Palmeiras, chega ao Coelho por
empréstimo até dezembro de
2018.
Matheus Sales se apresentará no iní�cio de janeiro,
quando fará exames médicos.
O grupo do América volta aos
trabalhos no dia 3 de janeiro.
Revelado pelo próprio
Palmeiras, Matheus Sales
realizou 28 partidas pelo
clube paulista. Foi campeão
da Copa do Brasil, em 2015,
quando atuou como titular
nas duas partidas da final
contra o Santos. Também levantou outro tí�tulo nacional,
o Campeonato Brasileiro de
2016.

Renovação

Nessa quarta-feira (27), o

co, ou na casa do Totinha, no
Bairro Zumbi.
O perí�odo é propí�cio, ano
de 1992. É� poca efervescente
na polí�tica com o surgimento dos “caras pintadas”, que
depuseram o então presidente da República, Fernando
Collor de Melo, no primeiro
impeachment da história do
paí�s. As mudanças na economia, na nossa sociedade e na
cultura contribuí�ram para
impulsionar os jovens atores
com idades de 15 a 18 anos.

A maioria ainda adolescente,
estudantes das Escolas Estaduais Zinha Meira e Gastão
Valle.
Anderson conta que o grupo não havia “paralisado”, ou
melhor, foi dado uma pausa.
“Era preciso que fossem elaborados novos projetos. Eu,
particularmente entrei para a
vida pública e assumi durante
sete anos a Secretaria Municipal de Cultura de Bocaiuva, de
2010 a 2016 e pude, também,
contribuir para a nossa cultu-

ra. Não no palco, mas como
gestor”. “Tenho orgulho em
dizer que há atores que estão
conosco desde a fundação.
Outros já não integram mais
o nosso grupo, mas sempre
são lembrados, pela parcela de contribuição do Face a
Face”.
O primeiro espetáculo, Pecado Original, foi apresentado pelo grupo, em 1992, no
Centro Cultural Henfil, que
retratava o perí�odo abolicionista. Depois vieram outros
sucessos de público como:
Sertaneja Meu Amor Amor,
Filhos do Silêncio, Se eu Soubesse amar, O Andarilho e
Os Olhos de Maria. Paiakan
conta que o apoio da famí�lia
é incondicional e muitos dos
seus familiares como irmãos,
sobrinhos e primos integram
o Face a Face. Atualmente, a
sua sobrinha de 15 anos participou do elenco de Retratos
e Retalhos. Passaram pelo
grupo o saudoso Wedson
Eduardo Cruz (primo), os
irmãos Nay (in memorian),
Vanessa e Warley. Anderson,
além de ator é técnico em Segurança do Trabalho. Leciona a disciplina e coordena o
curso no Colégio Excelência.
Para aprimorar ainda mais
o sabor pela arte cursou
formou-se pelas Faculdades
Unidas do Norte de Minas, o
curso de Jornalismo. (Colaborador)

Atletismo vence etapa masculina
da São Silvestre de Pratápolis
CRUZEIRO / DIVULGAÇÃ� O

Chegada do campeão Marcos Vinícius

O atletismo do Pentacampeão da Copa do Brasil não para
de conquistar novos triunfos
em provas pelo paí�s. No feriadão de Natal, o time, comanda-

do pelo supervisor técnico Alexandre Minardi, foi destaque na
61ª Corrida de São Silvestre de
Pratápolis, cidade do interior
de Minas Gerais, realizada no

último domingo.
Na etapa masculina, o representante celeste Marcos
Viní�cius Coelho Ferreira foi
o grande campeão ao completar os 7 km de disputa aos
21min19seg. Na prova feminina, Andréia de Lima garantiu a
terceira posição, com tempo de
25min55seg.
A competição, que teve largada na Praça Doutor Farid Silva, reuniu cerca de 600 atletas
do Sul de Minas e de municí�pios dos estados de São Paulo
e Rio de Janeiro. (Fonte: Site
Oficial do Cruzeiro)
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE
MONTEZUMA - EMUTUM
Aviso de licitação - Pregão Presencial 008/2017.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa para fornecimento
de gêneros alimentícios para manutenção das
atividades da Empresa Municipal de Turismo
de Montezuma - EMUTUM. Abertura: 11/01/
2018 às 09h00min. Edital disponível no site:
w w w.balneariodemontezuma.mg.gov.br
Informações
através
do
e-mail:
licitacao@balenariodemontezuma.com.br
Adauto Vieira Pinho - Pregoeiro Oficial
Montezuma/MG, 28 de Dezembro de 2017

