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Múltipla, diversa e rica
Fernando V. Laureano – Editor

Passados cinquenta anos das mudanças de comportamento trazidas à tona durante os
revolucionários anos 60 e grande parte de nós, sociedade, ainda lida com dificuldade em relação
a estas mudanças. Parece necessário reconhecer uma limitada capacidade da sociedade em
encarar, em vivenciar mudanças, em perceber-se como parte de uma conjuntura dinâmica, que
se transforma, uma constante metamorfose. Há mais de cinquenta anos as pessoas vivenciavam
uma revolução sexual, mais ainda hoje muitos encontram-se entrincheirados, travando batalhas,
por vezes sangrenta, contra o preconceito.
Esta edição da Sinapse Múltipla traz uma reflexão muito bem fundamentada do professor de
filosofia Thiago Teixeira sobre os dilemas que ainda nos perpassam em relação ao gênero. O
tema está inserido em suas pesquisas de doutorado em Ciências Sociais na PUC Minas. Seguindo
firme na missão de ser um veículo de publicação de pesquisas realizadas na PUC Minas em Betim,
este número traz outras pratas da casa, mas provenientes de projetos de pesquisa de alunos de
graduação: um na seção ambiental sobre o histórico de ações de sustentabilidade no campus, um
na seção jurídica sobre créditos trabalhistas em processos de falência e um na seção da saúde
sobre atividade microbiana em óleos essenciais.
Para além da publicação de pesquisas científicas, este volume apresenta ainda, na forma de um
editorial, informações sobre a pós-graduação sensu lato na PUC Minas em Betim reportadas por
sua coordenadora, a professora Maria Coeli Gomes Reis Lages. Trazemos também à apreciação
de nossos leitores uma entrevista com o Secretário Municipal de Saúde de Betim, o senhor
Guilherme Carvalho sobre os rumos da saúde pública no município.
Que diversidade! Que felicidade! É assim que a nossa Sinapse quer ser: Múltipla, diversa, rica.
Boa leitura a todos.
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