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1. Introdução    

               Meu  nome  é  Katheriny   Rodrigues   Ataide,  sou  Professora 

de  Português, atualmente  cursando  Pós- Graduação   em   Mídias  na   Educação, 

pela   Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora/MG. 

               Os  produtos escolhidos para o desenvolvimento  deste  trabalho  foram  a  

Reportagem  e   o   Vídeo   sobre   o   problema   do   descarte  indevido   de  lixo  na   

cidade  de  Montes  Claros/MG.  

 

2. Resultados 

A) Pré-produção 

              A reportagem  tem  por  objetivo  relatar  o  problema   do  descarte  

indevido  de  lixo  na  cidade  de  Montes  Claros/MG  e   apontar  possíveis  

soluções.  

              Para  compor   a    reportagem,  foram   entrevistadas  três  pessoas  com 

informações  e  opiniões  diversas  sobre  o  tema, os  sujeitos  envolvidos   são  os   

funcionários   da   Secretaria  de  Meio  Ambiente  e   dois    moradores  da   cidade  

de  Montes  Claros/MG.  

              O  graduando  elaborou   um  roteiro  preliminar    para   as  entrevistas   em   

áudios  e    marcou  o  dia  para   a   realização   das   entrevistas.  

              A  fim  de  facilitar  a   compreensão  foram  inseridos  hipertextos  na   

reportagem, remetendo  o  leitor   para   imagens, textos   e  outros  vídeos   

disponíveis na internet. Cabe ressaltar que  

o     hipertexto    é  um  recurso   que   amplia   o  conhecimento   do   leitor      sobre 

 assuntos  relacionados  com  o  tema  que  está  no  texto, 

tornando  assim  a  leitura  mais  interessante  e  prazerosa.   

             Em  relação   a   elaboração   do  Vídeo,  no  processo  de  edição  e   

produção foram utilizadas fotos, slide-shows, animações, textos, gravações  

originais,  dentre  outros  recursos   objetivando  complementar   os   assuntos   

abordados  na  reportagem. Posteriormente, ocorreu   a   publicação    do   vídeo  no   

site  criado  especialmente  para  a  divulgação  do  TCC-Trabalho  de  Conclusão  

de  Curso. 
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B)  Produção       

                Para  a  produção   da  Reportagem, foi  elaborado  um  texto  jornalístico 

baseado   em   informações    e  depoimentos  de  moradores  que    residem     em  

Montes  Claros/MG.     

Título da Reportagem: “Quando o  assunto  é   limpeza   urbana, a  responsabilidade   

é   de   todos   nós”. 

                Apesar de  existir   coleta  de  lixo  na  cidade  de   Montes   Claros/MG, 

a  população  descarta  indevidamente   o  lixo  nos  lotes  vagos,  nas   ruas,   

praças e nos córregos. Cabe ressaltar, que 

esses  tipos  de  resíduos  infiltram   pelo   solo   e   podem  contaminar  a   terra   e  

os  lençóis  freáticos, poluindo   assim   o   meio  ambiente  e   a   água. O  lixo   

hospitalar   é  produzido  pelos  hospitais, clínicas  médicas  e  odontológicas. Este  

tipo  de  lixo  representa  um  perigo  para  a  saúde, por  isso, é  necessário ser  

descartado  de  maneira  correta  para  evitar  contaminações.    

              Mas  as  pessoas  não  respeitam  as  regras  e  acabam  poluindo  o  meio  

ambiente, recentemente  o   Shopping  de  Montes   Claros  recebeu  uma  multa  de  

R$  500.000,00 (quinhentos  mil  reais)  por  despejar  resíduos  a  céu  aberto, para   

assistir  a  reportagem   completa. Clique  aqui.             

              De  acordo  com  o  entrevistado  Ygor  Guilherme  de  Novais, muitas  

vezes  os  proprietários  de  lotes  vagos  não  realizam   a  limpeza  dos  seus  

terrenos   e  com   o   acúmulo  do  lixo, ocorre  a  proliferação  de  escorpiões  e  do  

mosquito  Aedes  Aegypti  que   transmite   doenças   como  a  dengue, 

Zika   Vírus  e  Chikungunya,  prejudicando  a  saúde   da  população. 

             No  mês  de  Julho  de  2018, uma  menina  de  dois  anos  morreu  após  

ser  picada  por  um  escorpião  em  Montes  Claros/MG. Durante  o  dia,  os   

escorpiões  ficam  escondidos   sob  telhas, latas  de  lixo, entulhos, pedras  e  

tijolos. Assim,  as  consequências    do  descarte  indevido  prejudicam  a  população  

e  principalmente  as   crianças    mais  frágeis   que  se  tornam  vítimas  de  insetos  

venenosos.  Para   ler   a  reportagem  completa, Clique   aqui.   

            O  descarte  irregular de  lixo  aumenta os gastos públicos dedicados à 

limpeza urbana, pois  a  Prefeitura  Municipal   de  Montes  Claros  é  obrigada  a    

 

http://g1.globo.com/mg/vales-mg/videos/t/todos-os-videos/v/sho%20pping-de-montes-claros-e-multado-em-r-500-mil-por-despejar-residuos-a-ceu-aberto/6832056/
https://jornalmontesclaros.com.br/2018/07/05/menina-de-dois-anos-morre-apos-ser-picada-por-um-escorpiao-em-montes-claros/
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destinar   mais  verbas  no  setor de  limpeza urbana para recolher os detritos das 

vias públicas que foram descartados  inadvertidamente  pela   população.               

            Esse  problema  prejudica  o  turismo  da  região, tendo  em  vista  que  os  

turistas  gostam  de  ver  lugares  bonitos  e  limpos.  

            De  acordo  com  a  entrevistada  Laura  Viviane  Rodrigues  de  Souza, é  

necessário   que  as   escolas  realizem  campanhas  de  conscientização  alertando  

as  pessoas  para  não  jogarem  lixo  nas  ruas.  

            Assim, ela  afirma   que   devemos  fazer   a   nossa  parte  e  cuidar  do  

ambiente  em  que  vivemos, pois    a  responsabilidade  pela  limpeza  urbana  é  de  

todos  nós.                 

            Para  a  produção   do   vídeo,   foi  realizada   uma   entrevista   com   o   

funcionário    da   Prefeitura  de  Montes  Claros/MG, o   Sr.  Gilmar   José  Caldeira,  

que    falou   sobre  o   problema   do   descarte  indevido   de  lixo, afirmando  que  

carroceiros   e   particulares  jogam  muito  lixo  em  lugares  errados. A   Secretaria   

do  Municipal   de   Meio  Ambiente   recebe  as  denúncias  através   do  telefone   

fixo  e  de  um  aplicativo  criado  para   essa  finalidade. 

           Dessa  forma, através  do  aplicativo  qualquer  cidadão  pode  enviar  

sugestões e  denunciar  cortes  de  árvores, despejo  irregular  de  lixo  e  esgoto, 

poluição  sonora, entre  outras  violações. Ao  fazer  a  denúncia, o  usuário  do  

aplicativo  pode  optar  pelo  anonimato.  

           A  Prefeitura  de  Montes  Claros  criou   a   Operação   Estiagem   Ação  e  

Proteção  ao  Meio  Ambiente,  para  orientar  a   população   sobre  o  descarte  de   

resíduos  sólidos  em  locais  inapropriados. Clique   aqui. 

           Cabe   ressaltar,  que  o  início   da  Operação   Estiagem  foi  marcado  pela  

limpeza  de  lotes  vagos   em  Montes  Claros. Clique   aqui. 

           Segundo   o   entrevistado, uma  possível  solução  para   o   problema, seria  

a   criação   de   mais  Cascos,  que  são  áreas   destinadas   para   carroceiros   

jogarem   os  resíduos,  assim  a   prefeitura    recolhe  os   entulhos   e  leva    para    

o   aterro.   No  vídeo  aparecem   imagens  dos  acúmulos   de  lixo  nos   bairros  de  

Montes   Claros/MG, mostrando   a  realidade   do  descarte  indevido  confirmando  

assim  as  informações   dos   entrevistados.  

 

http://educadoraam670.com.br/noticia/328688/dia-mundial-do-meio-ambiente-acoes-de-conscientizacao-e-lancamento-da-operacao-estiagem-marcam-o-dia-mundial-do-meio-ambiente-em-montes-claros
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/videos/t/todos-os-videos/v/prefeitura-inicia-operacao-estiagem-com-limpeza-de-lotes-em-montes-claros/6813196/
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           Dessa  forma, é  necessário  abordar  o  assunto  e   enfrentarmos   o  

problema  que  atinge   toda   a  população, pois  futuramente  pode  tornar-se  mais   

grave,    sendo   de  suma  importância  conscientizar  as  pessoas  que  a    

responsabilidade  da  limpeza   urbana   é   de   todos  nós,  pois  devemos   

preservar  a  nossa  vida   e  o   meio  ambiente. 

          O  produto  final  foi  disponibilizado  no  Youtube, segue     o    link    do  

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fQAkt3bBdxE 

 

C) Pós-produção 

          Após  a  finalização   dos  produtos, foi  possível  refletir  os  pontos   positivos   

e  negativos    da  programação  e   realização   do   trabalho. A    elaboração  do 

vídeo foi uma experiência desafiadora, 

que    trouxe     informações  relevantes  sobre  o  tema.  Um   ponto  negativo  foi  a  

dificuldade   de  conseguir   agendar  a  entrevista. 

Segue  o  link   do  site:   https://sites. google.com/view/ katherinymidias educacao/ 

trabalho -de conclus%C3%A3o-de-curso 

3. Considerações   Finais 

          Portanto, todas as  atividades  desenvolvidas  durante   o  

curso  foram  importantes  e  contribuíram 

para  o  meu  aprendizado  acadêmico  e   crescimento  profissional   na    área     da 

Educação, posso   afirmar   que   estou   preparada  para   atuar  no   mercado   de   

trabalho. 

          Por  fim,   gostaria   de  agradecer  aos  tutores  e  professores    do    Curso 

de     Mídias na  Educação  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora/MG.     

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQAkt3bBdxE
:%20%20%20https:/sites.%20google.com/view/%20katherinymidias%20educacao/%20trabalho%20-de%20conclus%C3%A3o-de-curso
:%20%20%20https:/sites.%20google.com/view/%20katherinymidias%20educacao/%20trabalho%20-de%20conclus%C3%A3o-de-curso
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