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Três mulheres que

ajudam Barão a

ser ainda melhor
Maria Antônia dos Santos, 35 anos, presidente interina da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de

Barão de Cocais (Aserbac), Janaine da Silva Luz, 34, cabo da Polícia Militar, e Débora Cristina Pereira de Andrade, 39,
técnica de segurança do trabalho em uma mineradora, trabalham cotidianamente, sem fazer alarde, para construir

uma cidade cada vez melhor. São três mulheres que não fogem à luta e, por isso, hoje estão na capa do Diário - p.3 a 7
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‘Nós, mulheres, levamos

o equilíbrio para

dentro das empresas’

Débora Cristina Pe-
reira de Andrade, 39
anos, técnica de segu-
rança do trabalho na
GSM Mineração, em
Barão de Cocais, consi-
dera que a presença da
mulher nas empresas
“leva ao equilíbrio”. “A
minha avaliação é que
nós mulheres somos de
extrema necessidade
dentro das empresas e
no mercado de trabalho.
Nós conseguimos domi-
nar uma série de com-

petências que podem
ser muito úteis para as
empresas serem mais
produtivas. A gente
consegue ver detalhes
nas situações que na
maioria das vezes pas-
sam despercebidos pe-
los homens. Eu conside-
ro necessária a presen-
ça da mulher no merca-
do de trabalho, traz
equilíbrio”, afirma..

A técnica começou
na GSM em 2018, no
cargo de balanceira –

controlava a saída e en-
trada de materiais – e
garante que busca sem-
pre mais conhecimento
para o desempenho de
suas funções. “Aprendi
muito nessa função, foi
importante ter passado
por ela. Após um ano, a
GSM me promoveu
para o curso que eu ti-
nha formado há 10 anos,
que é técnica de segu-
rança do trabalho. Hoje,
ocupo um cargo de lide-
rança dentro da GSM,

de grande responsabili-
dade. Nesta função nós
cuidamos de pessoas,
tanto na parte física
como no psicológico.
Nós estamos lidando
com pessoas, que são o
maior bem que a GSM
valoriza no seu dia a
dia”, enfatiza.

Casada e mãe de um
filho, Débora Andrade
avalia que as empresas
estão percebendo a im-
portância da igualdade
de oportunidades em

suas estruturas. “As
empresas viram que é
preciso estabelecer a
igualdade de gênero. Vi-
ram a importância das
mulheres ocupando car-
gos de liderança. Nós
mulheres temos jogo de
cintura e paciência para
resolver as coisas. Te-
mos um espírito que en-
coraja a participação de
todos, unindo as pessoas
e formando equipes
mais eficientes”, garan-
te a técnica.
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Operação para coibir violência contra

mulheres prende quatro na região

POLÍCIA CIVIL DE TODO O PAÍS MOBILIZADA

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais participou on-
tem – Dia Internacional
da Mulher – da operação
Resguardo, coordenada
pelo Ministério da Justiça
e Segurança Pública, e
que ocorreu, simultanea-
mente em todos os 27
estados. Em Minas Ge-
rais foram mobilizados
2.984 policiais, em todos
os 846 municípios, para
o cumprimento de 250
mandados de prisão, 281
mandados de busca e
apreensão e mais de 4
mil solicitações de medi-
das protetivas de urgên-
cia. O número de visitas
verificadoras do cumpri-
mento de medidas prote-

tivas superou 2 mil. Além
disso, as equipes apreen-
deram 42 armas e efetua-
ram mais de 1 mil pri-
sões em flagrante. Fo-
ram, no total, mais de 6
mil mulheres vítimas
atendidas pela ação da
operação Resguardo.

“São 27 estados, 9 mil
pessoas presas, mais de
12 mil policiais empenha-
dos e mais de 167 mil ví-
timas atendidas em todo
o país”, comentou o co-
ordenador de Operações
da Superintendência de
Investigação e Polícia Ju-
diciária da Polícia Civil
mineira, delegado Álvaro
Huertas, acrescentando
que foi a maior ação de

enfrentamento da violên-
cia contra a mulher já re-
alizada no Brasil.

Na área da Delegacia
Regional de Polícia Civil
de Itabira, que inclui Ba-
rão de Cocais e Santa
Bárbara, por exemplo, o
delegado regional Helton
Cota informou que foram
cumpridos quatro man-
dados de prisão e busca
e apreensão. Em Itabira
foram presos dois jo-
vens de 19 anos e um de
21 e em Santa Bárbara
um de 21 anos, todos
por descumprimento de
medidas protetivas.

Em Belo Horizonte, a
Delegacia Especializada
de Atendimento à Mulher

(Deam) prendeu 46
agressores durante o pe-
ríodo da operação. Fo-
ram mais de 900 solicita-
ções de medidas proteti-
vas e quase 200 visitas e
diligências. Na capital, a
intervenção de ontem
contou com o apoio do
Departamento Estadual
de Investigação de Cri-
mes Contra o Patrimônio

(Depatri). A chefe da Di-
visão Especializada em
Atendimento à Mulher,
ao Idoso e à Pessoa com
Deficiência e Vítimas de
Intolerância, delegada
Isabella Franca, afirmou
que a violência doméstica
enfrenta como desafios
os vínculos afetivos e
emocionais das vítimas e
seus agressores e, por

isso, romper com o ciclo
de violência e denunciar
é o primeiro passo no en-
frentamento. “Quando
fazemos essas operações
e divulgamos as prisões
de agressores, nós esta-
mos buscando encorajar
as mulheres, para que
elas procurem a delega-
cia e quebrem esse ciclo
de violência”, detalhou.

Policiais civis de Santa Bárbara cumpriram mandados de prisão na cidade

arquivo


