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Ainda há muito o que se fazer para garantir os Direitos Humanos para todas as 

pessoas. Os primeiros indícios de reconhecimento de direitos mais parecidos com os que 

temos hoje vêm das revoluções liberais do século XVIII, que, em defesa da igualdade e 

na luta contra o Antigo Regime, estabeleceram modelos de governo e de sistemas 

políticos seguidos por grande parte dos países nos Séculos XIX e XX. 

Podemos tomar como exemplos de documentos que atestaram direitos no passado 

a Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos Americanos, e a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. 

A primeira, aprovada pelo Parlamento estadunidense em 1791, atesta direitos 

básicos aos cidadãos dos Estados Unidos, como o direito à vida, à integridade, à 

propriedade, ao tratamento igual e à defesa. A segunda, elaborada durante a Revolução 

Francesa, dotada de inspiração iluminista e liberal, visa prevenir a volta do antigo regime 

e acabar com os privilégios da nobreza, tornando todos os cidadãos franceses iguais em 

direitos e oportunidades. 

Apesar de grandes avanços no Século XVIII, o Século XX viveu horrores 

irreparáveis. São exemplos desses horrores as consequências diretas das duas grandes 

guerras — como fome, morte, destruição e crimes de guerra — e os genocídios de civis 

— como os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e o holocausto contra o povo judeu, 

em que aproximadamente seis milhões de pessoas foram mortas. 

Ainda podemos observar a necessidade de estabelecer a paz entre as nações e 

garantir o respeito aos Direitos Humanos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

cinquenta países reuniram-se em São Francisco, Califórnia, para estabelecer os novos 

rumos para a antiga Liga das Nações, que se tornaria a Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

Assim, Estados Unidos e aliados discutiram em torno de um objetivo comum: 

estabelecer a paz entre as nações e garantir o respeito aos Direitos Humanos. Em 1946, 

forma-se, na ONU, uma comissão de Direitos Humanos que, na Assembleia Geral da 

ONU de 1948, apresenta e tem aprovada a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.(...) 

(Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/direitos-humanos.htm Acesso jan. 2022) 
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O projeto Saúde em Rede, da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais 

(SES-MG), em parceria com a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP-MG) e 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MG), será composto por oito 

ciclos e visa a estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), a partir da organização 

da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Atenção Especializada. O primeiro ciclo junto 

aos municípios iniciou nos dias 25 e 26 de janeiro e contou com representantes da APS e 

Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) das microrregiões de Saúde de 

Pirapora e Coração de Jesus. 

Após formação, os tutores municipais irão replicar a oficina aos trabalhadores da 

unidade de Saúde Laboratório em cada um dos municípios, como também fomentar a 

entrega de vários produtos que irão impactar na organização dos processos de trabalho 

das equipes participantes. Todos os atores envolvidos irão realizar permanentes 

monitoramentos até o fim do projeto, para verificação do seu bom andamento. 

O evento foi conduzido pelas analistas regionais da GRS-Pirapora, Elisangela 

Barros Ribeiro e Patrícia Lima Magalhães, que contaram com o apoio das analistas 

centrais da SES-MG, Cleise dos Reis Costa Piazzalunga e Kátia Fernandes Dornelas; 

com a apoiadora da ESP-MG, Malu Pereira Ribeiro; como também da analista regional da 

Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros, Marta Raquel Mendes 

Vieira. 

Para Maria Candida Fiuza Costa Queiroz, gerente regional de Saúde, este projeto 

constitui um grande desafio, mas necessário para efetivar de fato a integração das redes 

e fortalecer a integralidade e equidade. Patrícia Magalhães concorda que se trata de um 

projeto desafiador, e diz que “trará a oportunidade dos serviços compreenderem e 

avaliarem o seu papel na Rede de Atenção à Saúde, como também de se organizarem 

para que, de fato, garantam assistência em rede, possibilitando atendimento integral e 

resolutivo necessário às diversas situações de saúde dos usuários”. Para Josiane 

Magalhães, coordenadora de Atenção à Saúde da Regional, a “expectativa é de que os 

momentos formativos proporcionados pelo programa fortaleçam as Redes de Atenção à 

Saúde para que sejam cada vez mais resolutivas para a população da região”.  

(Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/cidadao/banco-de-noticias/story/16297-oficinas-do-projeto-

saude-em-rede-sao-realizadas-na-microrregiao-de-saude-de-pirapora Acesso jan. 2022) 
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Qual o museu mais bonito do mundo? O Louvre? O British? O Metropolitan? O 

Hermitage? Será que existe museu mais bonito do mundo? Ou será que o museu mais 

bonito é o que você gosta? A escolha é individual, não depende de palpite, moda ou 

esnobismo. Você gosta e ponto final. 

Você gosta e pronto. Esse é o museu que você acha o mais bonito do mundo e, 

para você, ele é. Os outros podem ser muito bonitos, impressionantes, mas não há razão 

para um museu menor em tamanho não ter um acervo maravilhoso, como é o caso do 

MASP, em São Paulo. 

E não é só o MASP que tem um acervo comparável aos melhores do mundo, sem, 

todavia, ser um dos maiores. Perto do Louvre ou do British, o Museu do Prado é pequeno 

e, no entanto, seu acervo é precioso. Os Goya, Vellasquez, El Greco e Bosh são 

suficientes para colocar o museu no mais alto nível, comparável à Galeria Uffizi e ao 

Vaticano, na Itália. 

A Barnes Collection, na Philadelphia, com sua coleção impressionista, é o fino do 

mais fino, da mesma forma que a Frick Collection e o Guggenheim, em Nova Iorque, e o 

Pergamon, em Berlim. 

São museus de tirar o fôlego, mas não são grandes, ao contrário, e seu tamanho 

mais compacto facilita a visita e permite dedicar mais tempo às obras expostas. Dentro da 

Tate, os quadros de Turner adquirem uma dimensão que se perderia no British. Da 

mesma forma que a Orangerie, pelo tamanho, valoriza o seu acervo e o Museu Rodin não 

fica atrás, nem o Museu Picasso, em Barcelona. 

Tem gente que vai dizer: como você não colocou o Cais D’Orsay nessa relação? E 

eu respondo: mas eu coloquei! Como coloco o Museu do Ouro, de Lima, e a Fundação 

Gulbenkian, em Lisboa, e o Museu de Arte Sacra, em São Paulo. E teria colocado o 

Museu da Inquisição, em Cartagena das Índias, se ele não tivesse sido descaracterizado, 

sabe-se lá por quê. (...) 

 

(Disponível em: https://cronicasdacidade.com.br/cronicas/2022/01/13/o-museu-mais-bonito/ Acesso jan. 2022) 
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 Os dados sobre a produção industrial de dezembro — divulgados na manhã desta 

quarta-feira (2) pelo IBGE –, surpreenderam positivamente as expectativas, após uma 

série de resultados negativos no setor. 

No entanto, o setor ainda enfrenta dificuldades tanto do lado da oferta como do 

lado da demanda, o que pode impedir uma tendência positiva nos próximos meses, alerta 

Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI (Confederação Nacional da 

Indústria). 

“O setor ainda enfrenta dificuldades no lado da produção, por conta de problemas 

nas cadeias de insumos. Ao mesmo tempo, os consumidores estão cuidadosos, devido à 

inflação pressionada e à incerteza em relação aos empregos, o que não garante que esse 

bom resultado seja repetido nos próximos meses”, disse em entrevista à CNN Brasil. 

 “As pessoas ainda enfrentam um cenário difícil no mercado de trabalho e em 

relação aos preços. Se isso continuar acontecendo, nós, certamente, teremos resultados 

não tão bons quando o de dezembro. Nossa expectativa é de um início de ano ainda com 

essas travas, mas esperamos que elas vão se afrouxando ao longo do ano, tanto do lado 

da oferta quanto dos consumidores”, diz. 

A produção industrial registrou alta de 2,9% em dezembro ante novembro, quando 

a produção havia ficado em 0%, interrompendo cinco meses consecutivos de queda. Com 

o resultado, o setor fecha 2021 com alta de 3,9%, o primeiro positivo após dois anos. 

Os destaques foram o setor de veículos automotores – que contava com uma baixa 

base de comparação – e o de alimentos. 

Além das preocupações sobre o futuro do setor, o gerente da CNI comentou ainda 

a intenção do governo federal de reduzir o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). 

Segundo ele, a medida poderia ajudar a amenizar os custos de produção. 

“O sistema tributário como um todo precisa ser revisto, agora, a discussão 

específica desse imposto, que tem mais um caráter regulatório, é algo a se pensar para 

reduzir alguns custos. É uma forma de tentar minimizar os custos que a indústria vem 

enfrentando”, diz. (...) 

(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/apesar-de-dado-positivo-no-ano-inflacao-e-gargalos-

ainda-ameacam-industria-diz-cni/ Acesso jan. 2022) 
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 A inflação do Natal deste ano mostrou variação de 5,39% no acumulado dos 

últimos 12 meses, de acordo com dados divulgados hoje (13), no Rio de Janeiro, pelo 

Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

Ela ficou abaixo da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da 

FGV, (9,88%) de dezembro de 2020 até novembro deste ano. Embora o resultado seja 

inferior ao apurado no mesmo período do ano passado, quando atingiu 13,51%, ele 

superou o de anos anteriores: 3,81% em 2019; 3,37% em 2018; e -2,30%, em 2017. 

Segundo Matheus Peçanha, economista do Ibre e responsável pela pesquisa, o 

fator que mais puxou a inflação foi o aumento dos alimentos, com variação média de 

7,93%, apesar de ter ficado bem menor do que no mesmo período do ano anterior 

(28,61%). Nos últimos 12 meses, o frango inteiro, por exemplo, subiu 24,28%, liderando a 

lista dos itens que mais pressionam o bolso do consumidor. Em seguida, aparecem ovos 

(17,79%), azeitona (15,13%), carnes bovinas (14,72%), farinha de trigo (13,70%) e azeite 

(13,26%). 

No sentido inverso, houve queda nos preços do arroz (-8,27%) e do pernil suíno (-

1,27%). Peçanha lembrou que os problemas nos custos de produção, “que sofremos 

desde o ano passado, com secas, geadas, alta nos preços dos combustíveis e energia 

elétrica, ainda se fazem sentir, sobretudo, nas proteínas. O câmbio alto, favorecendo a 

exportação das carnes, também contribuiu para manter os preços das proteínas em alta”. 

Ele disse, entretanto, que o retorno gradual das chuvas já tem normalizado a dinâmica de 

diversos preços de alimentos como arroz, frutas, hortaliças e legumes. 

Em relação aos presentes para o fim de ano, o economista destacou que quem não 

antecipou as compras durante a Black Friday, em novembro, vai desembolsar neste Natal 

um pouco mais do que no ano passado. A média da variação de preços dos presentes 

mais procurados ficou em 3,39%, ante 1,39% de 2020, 1,28% em 2019, 1,71% em 2018 e 

1,02% em 2017. (...) 

(Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-12/alimentos-e-presentes-

pressionam-inflacao-do-natal Acesso jan. 2022) 
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A nossa Legislação atual, pode-se dizer, é restrita no que diz respeito ao amparo 

dos arranjos familiares, pois atualmente, família não se resume a marido, esposa e filhos, 

formação prevista desde o início dos tempos. 

Uma grande mudança social vem ocorrendo na sociedade e com ela surgem as 

novas famílias, como por exemplo, a família homoafetiva, a família recomposta, entre 

outras, que serão abordadas em capítulo próprio. 

Ainda se pode perceber que dentro do contexto social, observando-se as 

mudanças sociais, percebe-se que as relações pessoais são estruturadas em diferentes 

perspectivas e objetivos. Solidariedade, afetividade, realização são as palavras que 

definem as principais buscas das pessoas. 

Não se vê mais a família sendo formada por questões econômicas, sociais e 

religiosas. Atualmente o que une as pessoas é o afeto, o carinho, a realização! A 

importância desse trabalho é mostrar os diferentes aspectos das famílias legais e 

culturais, mostrando também suas características. Este trabalho também pode servir de 

base para futuros estudos, pesquisas e debates dentro desse tema que parece ser pouco 

explorado e conhecido. Visa-se, ainda, caracterizar essas famílias, bem como dividi-las 

em dois grupos, sendo as legais e culturais, para então abordá-las em capítulos próprios. 

Nos dias atuais, vemos muitos discursos liberais, modernos e que protegem toda a 

gama de mudanças sociais que ocorreram e ocorrem. Chegamos a acreditar que a 

sociedade mudou e que afinal todos têm espaço e serão aceitos como são, mas basta um 

clique, ou uma visita a alguma página de internet para nos depararmos com discursos de 

ódio. 

Os novos arranjos familiares são de grande importância de estudo, pois nasceram 

a partir das mudanças sociais e pessoais que modificaram naturalmente o conceito de 

família. Mudança essa que, na realidade, não é aceita, nem conhecida pela sociedade. 

A principal contribuição que esse assunto traz é a desmistificação de que família é 

apenas aquela formada por marido, esposa, filhos. Percebemos que essa falta de 

reconhecimento é grave quando um projeto de lei (PL 6583/2013) reconhece como família 

apenas aquela formada pela união entre homem e mulher. (...) 

(Disponível em: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/formas-familia-no-brasil-seus-aspectos-

legais-culturais.htm Acesso jan. 2022) 
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Uma família é formada não apenas pela relação de sangue que os membros têm, 

mas sim pelos laços de amor, carinho que se estabelece entre eles. As relações que são 

construídas pelas pessoas nesse ambiente devem ser pautadas na confiança, mais do 

que isso, devem ser estabelecidas por meio da conversa, do toque, do abraço, das 

demonstrações de afeto, da troca de experiências e da aprendizagem que se dá entre 

essas ligações. É na família que surgem os primeiros aprendizados e é dela que 

recebemos os exemplos para nosso comportamento e atitudes. 

Ela promove a educação das gerações mais novas, das suas tradições, cultura e 

valores, transmite posicionamentos, opiniões e reflexões sobre o mundo e a sociedade 

em que vive. A personalidade de cada indivíduo recebe forte influência da sua família. 

Todos somos parte de uma família, e todos carregamos em nós não apenas o DNA dela, 

mas um pouco do que ela é. 

Desenvolver relações saudáveis entre pais e filhos é essencial dentro do ambiente 

familiar. A preocupação maior dos pais deve ser desenvolver relações de amizade com 

seus filhos, de tornarem-se amigos e com isso despertar a admiração entre ambos. 

Pais que despertam encantamento em seus filhos conseguem estabelecer relação 

de respeito e deixar marca eterna em seu ser. A família é como uma planta, necessita ser 

regada, nutrida constantemente. Invista em tempo diário para o convívio familiar. 

A presença nos momentos importantes, o acompanhamento no cotidiano escolar, o 

auxílio nas lições de casa, o passeio no parque, as brincadeiras nos tempos livres são 

atitudes que nutrem a família e que são parte das tarefas diárias de pais ídolos de seus 

filhos. Os erros e as experiências de vida são outros aspectos a serem compartilhados 

entre os membros da família. Pais não devem sentir-se envergonhados ao pedir 

desculpas pelos seus erros, ou mesmo assumi-los frente aos seus filhos. 

Compartilhar as próprias experiências e incentivar que seus filhos façam o mesmo 

contribuem para o fortalecimento das crianças frente aos desafios que surgirão ao longo 

da vida. (...) 

(Disponível em: https://escoladainteligencia.com.br/blog/familia-uniao-feita-por-afeto-confianca-e-respeito/ 
Acesso jan. 2022) 
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Duas garotas aprovadas no concurso e que foram convocadas para assumirem os 

seus cargos se encontraram no departamento de RH de uma grande empresa pública: 

- Oi! Bom dia! Disse a primeira garota, ao entrar e ver que na sala havia uma jovem 

sentada. 

- Bom dia! Respondeu a segunda garota. 

Nisso, a segunda garota olhou melhor para a primeira e logo lhe veio à memória 

que ela talvez conhecesse aquela menina que acabara de chegar. Ela não sabia de onde, 

mas ela tinha quase certeza de que ela conhecia aquela moça de algum lugar. O tempo 

foi passando e a segunda garota ficou bastante inquieta com aquela quase lembrança. 

Ela ficou ali imaginando se ela conhecia aquela garota de alguma outra empresa na qual 

ela já havia trabalhado, quem sabe de alguma escola, da faculdade, da balada.... 

- Você já está aqui há muito tempo? Perguntou a primeira garota. 

- Não! Acho que eu estou aqui esperando há uns dez minutos mais ou menos. A 

minha entrevista foi marcada para as 08h30min. Respondeu a segunda garota. 

- Entrevista? Que legal! Você também! Até que enfim chamaram a gente né amiga. 

Eu pensei que esse concurso não ia dar em nada. Eu estava até perdendo as esperanças 

de ser chamada.  Eu sou bióloga e você? Perguntou a primeira jovem. 

- Eu também! Respondeu à segunda. Pêra aí...! Agora eu estou me lembrando de 

você... Você não é aquela menina desastrada da Coca Cola? É isso mesmo! Foi você que 

no dia da prova do concurso acabou derrubando Coca Cola na minha calça? É isso 

mesmo! Comentou aliviada a segunda garota. 

- É amiga! Nem me fale! Desculpe-me mais uma vez. Além de ter passado muito 

tempo, você está tão diferente... Eu não a reconheci. Eu nem gosto de lembrar daquele 

vexame. Eu estava tão nervosa naquele dia. Era a primeira vez que eu estava 

participando de um concurso público. Nem me fale!  Foi um micão enorme. Mico não! Foi 

um King Kong tamanho família. Desculpou-se novamente a primeira jovem. 

Foi assim, por causa de um tropeção e um pouco de Coca Cola na calça que elas 

iniciaram uma bela amizade.  

(Disponível em: https://recantodacronica.blogspot.com/2010/10/uma-amizade-inesperada-historias.html 

Acesso jan. 2022) 
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