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Três em cada dez contribuintes ainda não envia-
ram a declaração do Imposto de Renda à Receita
Federal. Prazo vai até 31 de maio ejá foi prorrogado.
Na mesma data, será pago o primeiro lote de resti-
tuição. Organizar recibos o quanto antes e revisar
as informações antes da entrega são dicas para evi-
tar erros e a malha fina. PÁGINA 5

Equipe faturou o primeiro lugar na categoria
Sub-16 da Copa José Maria Melo, que terminou
neste fim de semana. Antes, já havia conquista-
do o topo do pódio na Sub-14. Técnico Júnior Bor-
ges mira agora o campeonato mineiro e as com-
petições locais.
PÁGINA 8

De última hora,
mais uma vez

Funortebrilhao
dobroemcampo

@ROCHA.FOTO

Queda na temperatura aumenta a incidência de
doençasrespiratórias.No Hospitaldas ClínicasMa-
rio Ribeiro, a média diária de atendimentos pulou
de 52 para 74 neste mês. Tem consultório particular
járegistrando alta de 40% naassistência pediátrica.
Gripes, resfriados, sinusites, rinites e pneumonias
são as situações mais recorrentes. PÁGINA 3

Frio faz demanda por
socorro a crianças subir

PÁGINA 6

Palestrante

Daiane Siman

promete ensinar

mulheres a resgatar a

autoestima e alcançar

a prosperidade

VARIEDADES

Depois de empatar com o Ateneu por 1 a 1 e seguir para a disputa de pênaltis, equipe Sub-16 da Funorte bateu 5 a 4 e conquistou mais um título no último domingo

DIVULGAÇÃO

Dor de ouvido, febre e tosse: sintomas que levaramamãe, Leydiana, a levarArthur Benício ao hospital

ANA CLARA VIEIRA/ ASCOM HC/DIVULGAÇÃO



ARQUIBANCADA
Marido da deputada Paula Belmonte (Cidada-
nia), o empresário Luiz Felipe Belmonte é dono
do Real Brasília. O Brasiliense, mais premiado
da capital, é de propriedade do ex-senador Luiz
Estêvão. Um golaço da dupla, nota quem assiste
da arquibancada.

INTRÉPIDO
A segurança presidencial está possessa com o
chefe. Na terça-feira à noite, dia 3, na Vila Pla-
nalto - bairro atrás do Palácio -, o Corpo de
Bombeiros bloqueou o trânsito para socorrer
um motoqueiro da comitiva. Quem estava no
grupo, confidencia que era o intrépido piloto
Bolsonaro.

MANOBRA
É fato que João Doria não é palatável à parte
do PSDB - a oposição é natural e ocorre com
os presidenciáveis nos partidos. Mas nesse
caso só falta o tucano sofrer assalto à mão
armada, tamanha a manobra para lhe tira-
rem da disputa. Não há precedente no ninho
de um vencedor de prévia ser barrado numa
disputa presidencial.

FUNDÃO
O golpe surgiu da turma que quer acesso ao fun-
do eleitoral, e vislumbra fechar aliança com um
eventual Governo de Lula ou Bolsonaro, por al-
tos cargos na gestão. Nessa tentativa, usaram
de bucha até o governador gaúcho Eduardo Lei-
te. Primeiro, nas prévias; e depois, em visitas a
Doria.

LINHA TÊNUE
As trocas no comando da Petrobras chegaram à
linha tênue que separa o bom senso do rompi-
mento entre chefe e subordinado. Jair Bolsona-
ro e Paulo Guedes têm trato de o presidente não
se meter no preço dos combustíveis. Mas virou
questão de sobrevivência. Como revelou a Colu-
na, Bolsonaro perdeu o controle até dos seus
conselheiros na administração.

ROLAND GARROS
A Missão Passeio a Paris não ficará apenas na
dupla de servidores André Barbosa e Marcelo
Magalhães. O ministro da Cidadania, Ronaldo
Bento, decidiu também embarcar para a França
- e levou junto a chefe do Cerimonial, Carolina
Campos. Com tudo pago por você, eles presti-
giam evento na Normandia e depois curtem o
torneio Roland Garros.

NADA OU NINGUÉM
No Podemos, Sergio Moro era tratado como
rei e (real) candidato ao Planalto. Agora orbi-
ta entre ser nada ou ninguém na corrida elei-
toral, e pode ter sido vítima de um plano mui-
to bem engendrado. Uma vez candidato, ele
tiraria votos do presidente. Entre portas, há
quem indique que o controlador do União Bra-
sil, Luciano Bivar, está fechado com Bolsona-
ro, e ambos combinaram de excluir Moro da
disputa.

NA ‘ATIVA’
O general Villas Bôas, a despeito da saúde debilita-
da, continua ativo no cenário político. O instituto
que leva seu nome, aliado aos institutos Sagres e
Federalista, lançaram o Projeto de Nação, no setor
militar em Brasília.

OUTRO CABRAL
A Casa Alta é um museu à parte. Mas há
quem exagere. Os que chegam à Liderança
do Podemos no Senado veem um busto de
bronze que remete à figura de Pedro Álvares
Cabral.

BOLSAS
Até o dia 31 de maio, estão abertas as inscrições
para o Programa de Formação em Gestão de
Pessoas (PFGP), destinado a servidores públi-
cos. Há seis bolsas para candidatos de acordo
com critérios de diversidade e outras 12 para
times de gestão de pessoas. Mais informações
estão em http://fjp.mg.gov.br/programa-de-for-
macao-em-gestao-de-pessoas/

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Carlos Roberto Caron*

Asdoresdecabeça,oucefaleias,compõemumgrupo
de disfunções dolorosas muito comuns que possuem
grande impacto na qualidade de vida das pessoas, sen-
do atualmente consideradas uma das principais cau-
sas de incapacidade na população adulta. Até 52% da
populaçãomundial,conformeestudorecente,relatam
ter dor de cabeça pelo menos uma vez ao ano. Efetiva-
mente, muitas pessoas não conseguem trabalhar ou
estudar de forma adequada por sofrerem de cefaleia.

Existem diferentes tipos de dores de cabeça, que ge-
ralmente são causadas por enxaqueca ou cefaleia ten-
sional, mas também podem ser causadas por doenças
mais complicadas, como tumores cerebrais, ruptura
deaneurismasouinfecçõescerebrais,entreoutras.Ca-
be ao médico, ao atender o paciente, definir o correto
diagnóstico da cefaleia e estabelecer o melhor trata-
mento para o caso, podendo inclusive solicitar, quan-
do necessário, exames complementares como tomo-
grafia de crânio e ressonância magnética de encéfalo.

Dentreasváriascausas,aenxaquecasedestacapelograu
de incapacidadeque pode gerar.Essa dor, quecompromete
entre12 a 15% da população,se caracteriza por ser hemicra-
niana,intensa,pulsátil,acompanhadadenáuseae/ouvômi-
tos, aversão à luz e aos barulhos. Piora com atividades físi-
casrotineirasetemduraçãosuperioraquatrohoras,poden-
doocorrercomfrequênciavariável.Nãorarasvezes,éante-
cedida por alterações da visão, denominadas de aura.

Outradordecabeçamuitocomuméacefaleiatensio-
nal, podendo variar de 30 minutos a sete dias. Pode
ocorrer em 31 a 72% da população ao longo da vida, é
bilateral e opressiva, de intensidade fraca a moderada,
nãosendoagravadaporatividadefísicarotineiraenão
apresenta náusea ou vômitos, podendo eventualmen-
te acarretar aversão à luz e aos barulhos.

Outro tipo de dor de cabeça é a cefaleia em salvas,
queemboramuitomaisrara,acometendoemtornode
0,1%dapopulação, éaltamentecomprometedora,sen-
do considerada uma das piores dores de cabeça que
existem. Pode ocorrer várias vezes ao dia, sendo sem-
pre do mesmo lado, geralmente em torno do olho, que
fica vermelho e lacrimeja, com obstrução da narina
que está do mesmo lado da dor.

Éimportantemencionarqueo tratamentocorretoda
dor de cabeça, estabelecendo a adequada profilaxia da
mesma, além de melhorar muitos os sintomas doloro-
sos,ajudaaevitarousodesnecessáriodeanalgésicosou
anti-inflamatórios, que podem inclusive agravar a dor
de cabeça, levando a quadros de cefaleia crônica. Por
isso, é fundamental saber qual é o tipo de dor de cabeça
queopacienteapresentaparaquesepossafazerocorre-
to tratamento e a melhor investigação para cada caso.
*Professor de Neurologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do

Paraná (FEMPAR)

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Gol dos cartolas

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Sem tradição nacional no futebol, os times de Brasília vão ganhar aporte mensal, um presente milionário,
para turbinar os clubes que orbitam entre as Séries C e B. O Projeto de Lei da nova Loteria do DF prevê, no
Artigo 6º, que 5% da arrecadação de cada premiação sejam repassados a times do território. Ganha o
torcedor, e ganham mais ainda dois expoentes políticos que vivem no alambrado.

As cefaleias
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PRETO NO
BRANCO

Baixa temperatura
aumenta busca por
urgência pediátrica

Montes Claros

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

O ex-governador e ex-senador por Minas, deputa-
dofederalAécioNeves,duranteparticipaçãoemreu-
niãocomprefeitosdoNortedeMinas, na sededoCi-
mams,namanhãdeontem,deixouaentenderquevai
paraadisputadereeleição,masquenofuturopensa
emvoltar a disputar o Governo do Estado. “Vou bus-
car a continuação do meu trabalho, mas no futuro
pensoemvoosmais altosnomeuEstado.

Antecipando desistência
Semquerer ser odonodabola de cristal, antecipei

já em fevereiro que o ex-governador de São Paulo
JoãoDorianãosobreviveriaàcandidaturaàPresidên-
ciadaRepública.Asuaprópriavitórianaspréviasnão
convenceuninguém.Valelembrardequeoutraprevi-
sãodacolunaédequeconsolidandoafederaçãoen-
volvendoPSDB,MDBeCidadaniaDoriapassaa ser o
principalnomeaserindicadocomocandidatoaoSe-
nadoporSãoPaulo. Sónãoserá senãoquiser.

Melancia ao inverso
Apelidamosdemelancia(verdeporforaevermelho

pordentro) o político quepregaumdiscursode cen-
tro, ou de direita, para semanter no poder,mas tem
osdoispésnaesquerda.NocasodosenadorAlexan-
dreSilveira (PSD)seriao inverso.Elequepassoutoda
avidapúblicanavegandonaembarcaçãodadireita,
ao participar nesta segunda-feira em programa de
entrevistafezjurasedeclaraçãodeamoraoex-presi-
denteLula(PT),mesmoamenosde15diasterdeclara-
do jurasdeamoraopresidenteBolsonaro (PL).

Previsão Senado
ComodefatoascandidaturasaoSenadoporMinas

Geraisaindanãoforamcolocadas, ficadifícilprevero
quepossaacontecer.Entretanto,éfatodequeocandi-
datomelhoravaliadovirádeumalinhamentonaverti-
cal, com a performance tanto do candidato a presi-
dente,comoaoGoverno.OcertoéqueosenadorAle-
xandreSilveira(PSD)nomomentofoicolocadonuma
situação desconfortável. Se as eleições fossem hoje
eleestariamaispróximoderetornarachefiadogabi-
netedo senador RodrigoPachecodoquemesmo re-
formaromandato.

Ganha mais não leva
O casamento em Minas Gerais entre Kalil (PSD) e

Lula(PT) terácomopositivootemponorádioenaTV,
jáqueoPSDnacionalnão terá comocobrardosseus
parlamentares a chamada fidelidade partidária. Os
quatro deputados federais da agremiação já decla-
ramapoio aopresidente Bolsonaro e o alinhamento
comseucandidatonoEstado.Paracomplicarosena-
dorAlexandreSilveira (PSD), foipressionadoaapoiar
adupla Lula/Kalil,masas liderançasqueoacompa-
nhamcaminhamemoutradireção.

Carlos Pimenta
Independentemente dos deputados federais

com quem pretende caminhar nas eleições deste
ano, odeputadoCarlos Pimenta (PDT) afirmou ter
feitoquestãodeparticipardeencontrododeputa-
dofederal, AécioNeves (PSDB),peloquerepresen-
tou para o Norte de Minas.

No Hospital das Clínicas Mario Ribeiro, média de
atendimentos passou de 52 para 74 por dia

u

Aécio Governador

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Opediatra Carlos Lopo diz que gripes, resfriados, sinusites e pneumonias são as

situaçõesmais comuns neste período

Márcia Vieira

Repórter

A queda acentuada
na temperatura au-
menta a incidência de
doenças respiratórias
nessa época do ano. A
preocupação maior é
com as crianças. A bus-
ca por atendimento
em urgências e emer-
gênciaspediátricas dis-
parou. No Hospital das
Clínicas Mario Ribei-
ro,a média éde52assis-
tências pediátricas por
d i a . N e s t e m ê s d e
maio, subiu para 74.

Dor de ouvido, febre
e tosse foram alguns
dos sintomas apresen-
tados por Arthur Bení-
cio, de 2 anos, o que fez
a mãe Leydiana Gon-
çalves buscar o pronto
socorro materno in-
fantilde uma das maio-
res unidades de saúde
de Montes Claros.

“Arthur não está dor-
mindo à noite, a febre
demora a passar. Levei
em outra unidade de
saúde, mas nem olha-
ram para ele direito.
Mesmo tomando a me-
dicação os sintomas
não cessaram. Resolvi
então trazê-lo aqui no
HC para atendimento
especializado. Ele está
tossindo bastante”, dis-
se a mãe do garoto.

“É possível observar
um aumento significa-
tivo relacionado a pro-
blemas respiratórios
c o m o a s m a g r a v e ,
bronquiol i te viral ,
bronquite e broncop-
neumonias, que po-
dem ser atribuídos a
baixa temperatura”,
disse a diretora do Ma-
rio Ribeiro, Ana Paula
Nascimento.

Nosconsultóriospar-
ticulares a demanda
por assistência pediá-
trica chegou a aumen-

tar cerca de 40%. A infor-
mação é do pediatra Car-
los Lopo, que atende tam-
bém no Hospital Univer-
sitário Clemente de Faria
(HUCF). Segundo ele, gri-
pes, resfriados, sinusites,
rinites e pneumonias são
as situações mais recor-
rentes do período.

O médico diz pontua
que a alimentação vem
m u d a n d o h á a l g u m
tempo com aumento de
gorduras e a quantida-
de de micronutrientes
e vitaminas não foi pre-
conizada. A introdução
d e s a l a d a s t a m b é m
não. Com isso, há uma
baixa na qualidade da
alimentação que por si
só não é responsável pe-
las doenças, mas combi-
nada a outros fatores,
cria predisposição.

“A boa alimentação
mantém a quantidade su-
ficiente e necessária de
nutrientes e vitaminas

para a imunidade. Não
necessariamente se a
criança tomar friagem
vai gripar, mas o frio pre-
dispõe a uma transmis-
são maior de vírus e bac-
térias”, explica o médico.

Preocupação

A engenheira Bruna Li-
ma é mãe de duas meni-
nas,uma de 4 anos e outra
de 11 meses. A mais nova
está gripada. “Levei à pe-
diatra que a acompanha e
elaindicou oremédio. Por
causa delas, eu e o pai evi-
tamos sair de casa”.

Sobre as soluções casei-
ras para lidar com doen-
çasrespiratórias,omédico
Carlos Lopo diz que não se
pode recorrer a todas as
fórmulas ou misturas,
mas procedimentos sim-
ples como ingestão de so-
pas, canjas e gargarejo
com água e sal são medi-
das simples e bem-vindas.

“Falta de ar, ausência

total de alimentação, fe-
bres sempre acima de 39
graus, bem como sinais
de comprometimento
respiratório, quando a
criança apresenta esfor-
ço para respirar, são indi-
cativos de que é hora de
procurar um hospital.
Nas crianças com menos
de 5 anos, mais de 90%
das infecções respirató-
rias são por vírus, ou seja,
facilmente tratados nas
unidades de saúde”.

Na Santa Casa, de acor-
do com a assessoria de co-
municação, não foi regis-
trado aumento significa-
tivo de atendimento. O
Hospital Universitário
Clemente de Faria traba-
lha na atualização de da-
dos. Até o fechamento da
edição a assessoria de Co-
municação da Prefeitura
de Montes Claros não ha-
via informado dados so-
bre unidades de saúde do
município.

ASCOM/HUCF/DIVULGAÇÃO
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Da Redação*

Médicosepesquisado-
res não têm medido es-
forços para barrar os ci-
garros eletrônicos no
Brasil. Mesmo proibi-
dos, os dispositivos
atraem cada vez mais
pessoas, principalmen-
te os jovens. Estudos
comprovam que os “va-
pes”, como são conheci-
dos, liberam substân-
cias tóxicas que podem
causar câncer.

Um estudo recente,
que contou com a parti-
cipação da Universida-
de Federal de Pelotas
(UFPel), mostrou dados
preocupantes. Um a ca-
da cinco jovens de 18 a
24 anos já experimen-
tou os cigarros eletrôni-
cos. A pesquisa por
amostragem foi feita
por telefone com 9 mil
brasileiros. A maioria é
formada por homens.

Coordenador do Am-
bulatório de Tabagismo
doHospitaldasClínicas,
da UFMG, Luiz Fernan-
do Pereira afirma que o
dispositivo favorece o
aumentodoscasosdeta-
bagismo. “Nos anos
1980, 34% da população
era fumante, hoje está
em torno de 10%. A ten-
dênciaéqueestepercen-
tual aumente, pois há a
proibição, mas não há
fiscalização”, afirma o
pneumologista,que
também atua no Hospi-
tal Oncoclínicas.

A fumaça dos apare-
lhos libera uma série de
substâncias nocivas e
cancerígenas, como ni-
cotina,acetonaepropile-
noglicol e glicerol – am-
bos irritantes crônicos
–, além de chumbo, fer-
ro, sódio e alumínio. Pa-

ra atrair consumidores, são
incluídos aditivos e aroma-
tizantes como tabaco, men-
tol, chocolate, café e álcool.

“Podem causar irritação
brônquica, inflamação em
quem tem doença pulmo-
nar obstrutiva crônica. Es-
saspessoasnãopodemusar
o cigarro eletrônico”, afir-
maRicardoMeirelles,daCo-
missãodeCombateaoTaba-
gismo da Associação Médi-
ca Brasileira.

Representante da Socie-
dadeBrasileira de Cardiolo-
gia (SBC) e coordenador do
Programa Estadual de Con-
troledoTabagismodoAma-
zonas, Aristóteles Alencar

engrossa o coro.
Segundoele,osaparelhos

produzem partículas ultra-
finas,que conseguemultra-
passar a barreira dos alvéo-
losdopulmãoecaemnacor-
rente sanguínea, provocan-

do inflamação.
“Quando essa inflama-

ção ocorre no endotélio,
que é a camada que reveste
internamente o vaso, pode
dar início a eventos cardio-
vasculares agudos, como o

infarto e a síndrome coro-
nariana aguda”.

Mesmo com os sucessi-
vos alertas de especialistas,
fabricantes insistem que os
aparelhos são alternativas
“mais saudáveis” ao cigarro
convencional. A polêmica
levou a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (An-
visa) a levantar evidências
técnicas e científicas sobre
osprodutos.Aexpectativaé
a de que a importação, co-
mercializaçãoeapropagan-
dadessesprodutossigaproi-
bida em todo o país.

*Com informações de Izamara

Arcanjo, Agência Brasil e

Conselho Federal de Medicina

Não ao ‘vape’
Saúde

Uso do cigarro eletrônico cresce entre os jovens e preocupa médicosu

Os cigarros eletrônicos
são alimentados por
bateria de lítio. Os vapes
têm um cartucho ou refil
que armazenam o
líquido. Eles têm um
atomizador, que aquece
e vaporiza a nicotina.

A temperatura de
vaporização da resistência
é de 350˚C. Nos cigarros
convencionais chega a
850˚C. Ao serem
aquecidos, liberam um
vapor líquido parecido
com o cigarro
convencional.

Há um outro tipo de
cigarro eletrônico que se
parece com um pen drive.
Esse modelo provoca
menos irritação,
facilitando a inalação de
nicotina. E, assim,
provoca maior
dependência.

“Usar um dispositivo
desse com 3% a 5% de
nicotina equivale a
fumar de dez a 15
cigarros por dia.
Dispositivos com 7%
de nicotina equivalem
a mais de 20 cigarros
por dia”, acrescenta
Ricardo Meirelles, da
Associação Médica
Brasileira Meirelles.

u SAIBA MAIS

Umacada cinco jovens de 18 a 24 anos já experimentou os cigarros eletrônicos,mostra pesquisa da

Universidade Federal de Pelotas: número preocupamédicos que alertampara os riscos do produto

RIVA MOREIRA/ARQUIVO HOJE EM DIA

“Se formos contar a quantidade de
cliques que o jovem dá no cigarro
ao longo de uma noite, iremos
perceber que ele está jogando em
sua corrente sanguínea uma
quantidade enorme de nicotina”

Luciane Michel

Otorrinolaringologista

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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A dois meses do prazo para o início das convenções
partidárias,cresceaagendanosbastidoresdospré-can-
didatosadeputadoestadualefederalnoNortedeMinas.
Ocenário-políticoeleitoralexigeumaleituraestratégica
na consolidação de apoios e avanço nas articulações e
noposicionamentodanarrativadecampanha.

Voto em trânsito
O prazo para quem quiser se cadastrar para votar

emtrânsito(ovotoemtrânsitopermitequeocidadão
vá às urnas fora do seu domicílio eleitoral, mas só
podeserexercidoporquemestiver,nodiadaeleição,
emcapitaisouemcidadescommaisde100mileleito-
res) começanodia 12de julhoevaiaté 18deagosto.

Vereadora deseja disputar Senado
Avereadoramaisvotada(37.603)nahistóriadeBelo

Horizonte em2020, DudaSalabert (PDT), expressa si-
naisquetrocaráadisputaporumacadeiranaCâma-
raFederal para tentarumavaganoSenado.

Falta o senador
Nosbastidoresachapadapré-candidaturadereeleiçãodo

governadorRomeuZema(Novo) jáestáfechadacomodepu-
tado federalMarcelo Aro (PP) de vice. Falta agoraonomedo
candidatoaoSenadoquevaidependerdacosturapartidária.
Por enquanto o forte para compor é de umoutroMarcelo. O
tambémdeputado federalMarceloÁlvaroAntônio (PL).

Esfriou
Apré-candidaturado senador Carlos Viana (PL) ao

governodeMinastomouumaduchadeáguafria.Até
Bolsonaro resolveunão tocarmaisnoassunto.

Regulamentação
InfluenciadoresdigitaissemobilizamnoCongresso

Nacionalpara regulamentaçãodaprofissão.

Kalil: MDB e o União Brasil
O pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre

Kalil (PSD), abriu espaço para atrair MDB e o União
Brasil. Comoas duas legendasnão terão candidatu-
rasprópriasparadisputarogovernodeMinas,avan-
çanegociaçõesentreas legendas.

Virgílio vice
Nosbastidoresexisteumabriga internanoPTpara

indicarovicedocandidatoaogovernodeMinas,Ale-
xandreKalil(PSD).Doisdeputadosestaduaisestãona
briga: AndréQuintãoeVirgílioGuimarães.

CONVERSA
INTELIGENTE

Contribuintes
deixam IR para
a última hora

Economia

Três em cada dez ainda não enviaram declaração;
prazo já foi prorrogado e vai até 31 demaio

- Organize documentos ao longo do ano ou ao menos
algumas semanas antes de enviar a declaração
- Seja transparente com a Receita Federal e informe
todos os rendimentos recebidos no ano anterior.
Comprove todos os gastos que geram dedução
- Revise a declaração antes do envio para evitar
erros de preenchimento
- Identifique operações que não ocorrem com
frequência, para evitar omissão de dados. Entre
essas operações, compra e venda de bens acima de
R$ 5 mil, que podem gerar ganhos de capital
- Evite a inclusão de dependentes em duas
declarações
- Inclua os rendimentos próprios dos dependentes,
como filho que recebe pensão de ex-cônjuge

u

Evite erros ao encarar o Leão

Hora do arrocho

u SAIBA MAIS

Will Nunes
willonorte@gmail.com

Da Redação

Três em cada dez con-
tribuintesestão“estican-
do a corda” ao máximo
para entregar a declara-
ção do Imposto de Ren-
da Pessoa Física 2022,
ano base 2021. Faltando
quaseumasemanapara
o fim do prazo, 27% de-
les ainda não acertaram
as contas com o Leão. O
último dia para enviar a
declaração é 31 de maio.
Namesmadata,começa
a ser pago o primeiro lo-
te de restituição.

Balanço divulgado
ontem pela Receita Fe-
deral apontava que
25.094.079 pessoas já
haviamenviadoadecla-
ração. O número equi-
vale a 73% do total de
34,1 milhões de declara-
ções esperadas.

“Nãodeixeparaaúlti-
ma hora. A oito dias do
encerramentodoprazo
para a entrega da decla-
ração é bom alertar que
quem estiver obrigado
a entregar a declaração
enãoofizeratéofimdo
prazo estará sujeito à
multa”, alertou a Recei-
ta, em nota.

MULTA

O valor da multa é de
1%aomês,sobreovalor
doimpostoderendade-
vido, limitado a 20% do

valor do imposto de ren-
da. O valor mínimo da
multa é de R$ 165,74.

A punição é gerada no
momento da entrega da
declaração e a notificação
de lançamento fica junto
com o recibo de entrega. O
contribuinte terá 30 dias
para pagar. Após este pra-
zo, começam a correr ju-
ros de mora (taxa Selic).

No caso de declarações
com direito à restituição,
se a multa não for paga
dentro do vencimento, ela
será descontada, com os
respectivos juros, do valor
do imposto a ser restituí-
do. (Com informações da
Agência Brasil) Apresentador de TV e observador da cena política

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL
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Palestra quer ajudar mulheres a alcançar uma vida próspera e realizar sonhosu

Injeção de ânimo para aumentar
a autoestima e a conta bancária

Variedades

Adriana Queiroz

Repórter

Daiane Siman mo-
ra em Montes Claros
há 21 anos, é forma-
da em administra-
ção de empresas pela
Unimontes, especia-
lista em gestão de ne-
gócios, além de edu-
cadora financeira,
psicoterapeuta e hip-
noterapeuta.

Vinda do interior,
ela não teve educação
financeira em casa.
Mas, desde o primeiro
emprego, recebendo
um salário mínimo,
por instinto começou
a praticar. Com clare-
za de objetivos, a cada
dia foi cuidando do
p r ó p r i o d i n h e i r o ,
criando reserva e con-
quistando tranquilida-
de financeira.

Amanhã, dia 25, na
OAB, ao lado de sete
mulheres que irão pa-
l e s t r a r n o e v e n t o
“Imersão Mulheres
Virtuosas – Lapida-
das para Brilhar”, so-
bre temas diversos,
Daiane Siman irá fa-
lar sobre “Finanças
com propósito”.

“Elas (espectadoras)
vão entender o signifi-
cado do dinheiro na vi-
da e o porquê de cui-
dar do dinheiro ser o
primeiro passo para
criar uma tranquilida-
de financeira e ter
uma vida próspera. En-
contrei o meu propósi-
to, onde via mulheres
perdidas financeira-
mente, presas a pa-
drões que muitas ve-
zes mudam as suas es-

sências”, diz.
Daiane conta que com-

prou o primeiro carro ze-
ro à vista. Para chegar ao
patamarem que se encon-
tra, investiu em diversos
cursos, treinamentos pa-
ra o desenvolvimento fi-

nanceiro e profissional.
“Tive tranquilidade pa-

ra fazer uma mudança de
carreira, iniciando total-
mente do zero mas com
clareza, planejamento e
reserva financeira para
me manter na fase ini-

cial. Me sinto grata ereali-
zada, mas não paro de al-
mejar novas conquistas!
Porque um sonho realiza-
do sempre abrirá portas
para um próximo sonho”.

E um desses sonhos
que almeja para o futuro

é ajudar crianças caren-
tes e abandonadas a te-
rem suas histórias res-
significadas, abrindo ca-
minhos para a realiza-
ção de sonhos.

“Vejo nas crianças e jo-
vens a esperança de um
m u n d o c a d a v e z m e -
lhor”, revela.

fortalecimento

Daiane acredita que o
primeiro passo para for-
talecimento da mulher
está no conhecimento,
na aceitação de si própria
e na clareza dos objetivos
de onde se deseja chegar.

“A minha maior paixão
é contribuir com mulhe-
res, ajudá-las a descobrir
que podem evoluir a cada
dia e ter uma vida abun-
dante. Ajudar essas mu-
lheres a saírem da caixa,
quebrar os medos, cren-
ças e traumas vindos de
gerações e imposições da
sociedade, entenderem
que podem criar um no-
vo padrão, estilo de vida
diferente, sem repetir as
histórias dos familiares.
É sempre bom lembrar
que podemos e devemos
ser femininas e ao mes-
mo tempo ocupar o lugar
que almejamos”, revela.

Ela manda um recado a
todas as leitoras: “Nunca
deixe de ser você mesma.
De se amar, admirar e
buscar o seu melhor sem-
pre. Você é filha amada
de Deus”, conclui.

Paraparticipar da Imer-
são Mulheres Virtuosas –
Lapidadas para Brilhar
basta se inscrever atra-
vés da plataforma sym-
pla, link disponível no
instagram @lapidadas-
parabrilhar.

@ROCHA.FOTO

“A minha maior
paixão é
contribuir com
mulheres,
ajudá-las a
descobrir que
podem evoluir a
cada dia e ter
uma vida
abundante.
Ajudar essas
mulheres a
saírem da caixa,
quebrar os medos,
crenças e traumas
vindos de
gerações e
imposições da
sociedade,
entenderem que
podem criar um
novo padrão,
estilo de vida
diferente, sem
repetir as
histórias dos
familiares.
Podemos e
devemos ser
femininas e ao
mesmo tempo
ocupar o
lugar que
almejamos”
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Após três anos, a amizade de Frida e Pagu
ruiu, mantendo-se no livro As aventuras de Fri-
da e Pagu, em andamento e no nome desta
coluna. Desde que Frida foi tosada em novem-
bro de 2021 o corpo a corpo entre elas come-
çou. Ambas de raça indefinida, Frida com qua-
tro anos e seis kg e Pagu com 3,5 anos e 22 kg
ficaram separadas por uns dias, voltando a
conviver. No começo de maio, após nova tosa
em tempo errado, foi deflagrada uma guerra e
o afastamento radical. Para dar fim aos rosna-
dos e engalfinhamentos optamos pela castra-
ção e adestramento.
Procuramos o Hospital Veterinário Universi-

tário Funorte e fomos atendidos por uma aca-
dêmica do último período que nos orientou
sobre incisão, retirada do útero e ovários e fez
a coleta do sangue. Não foi possível falar com
o professor. Dois dias depois me encontrei
como veterinário Daniel Lopes Ribeiro. Os exa-
mes de Pagu estavam normais e a cirurgia foi
marcada para o dia seguinte, às 13h. Fariam
avaliações cardíaca e anestésica antes da ope-
ração que duraria meia hora.
Pagu é medrosa, impulsiva e forte, sendo

uma atleta que deixa para trás Usain Bolt e dá
saltos para acima do muro da nossa casa. Co-
mo é muito danada, pedi para que fizessem

duas roupas pós-cirúrgicas sobrepostas assim
como o uso do colar elisabetano, incisãomenor e
uso de fio forte na sutura. Soube ser feita aneste-
sia inalatória. Quando a entreguei para a cirur-
gia, solicitei que, devido ao frio lhe vestissem a
roupinha tipo capa, e assim foi feito.
No final do dia, fomos buscá-la. Veio pelamão

do veterinário Daniel, caminhando, ainda meio
sedada. Fomos alertados sobre confusão men-
tal nessa fase. Inocente, de um salto ela entrou
no carro, sentiu dor e começou a chorar. Fica-

mos penalizados. Em casa, devido àquela ex-
travagância, mesmomedicada, ficou inquieta,
andando e chorando pela casa. Veio a aquie-
tar-se apenas namanhã seguinte. Vestida com
a roupa cirúrgica, a capa e o cone, tem dor ao
se deitar e levantar, e nada entende da situa-
ção. Na tarde do segundodia apresentou sono-
lência devido ao analgésico, mas manteve sua
impetuosidade de se levantar e correr. Com
dor volta a se deitar. Tomará analgésicos e
anti-inflamatório por quatro dias e antibióti-
co por dez dias, quando serão retirados os pon-
tos. Aguardo sua recuperação total, assim co-
mo a redução da agressividade.

Castração de Pagu

Frida e Pagu Mara Narciso

yanmar@terra.com.br

Pagu é medrosa, impulsiva e forte,
sendo uma atleta que deixa para
trás Usain Bolt e dá saltos para
acima do muro da nossa casa.
Como é muito danada, pedi para
que fizessem duas roupas
pós-cirúrgicas sobrepostas assim
como o uso do colar elisabetano,
incisão menor e uso de fio forte na
sutura
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Duas vezes campeão
Esportes

Leonardo Queiroz

Repórter

A Copa José Maria
Melo chega ao fim com
a equipe Funorte no to-
podopódioemduasca-
t e g o r i a s . A l é m d a
sub-14, conquistou o 1˚
lugar na sub-16, que te-
ve a final no último do-
mingo (22). Na partida,
o Funorte empatou
como Ateneupor 1a 1,e
a disputa foi para os
pênaltis, terminando
em 5 a 4. Desde 10 de
abril,55equipesde15ci-
dades do Norte de Mi-
nas participaram da oi-
tava edição do campeo-
nato.

O técnico do Funorte,
JúniorBorges,comemo-
ra. “Fomos campeões
em duas categorias
com um time novo e fi-
camos felizes em levar
a vitória para casa. A
partir de agora conti-
nuamos com os treinos
e seguimos na disputa
do campeonato minei-
ro, que termina a pri-
meira fase no mês de
agosto, e atentos às
competições locais que
virão à frente, para es-
tarmos inseridos”.

Marlon Araújo, orga-
nizador da Copa José
Maria Melo, fez um ba-
lanço da 8˚ edição do
torneio. “Esse foi um
ano muito especial, um
anoderetornodotorce-
doraocampoeissotraz
mais brilho, emoção e
alegria para a competi-
ção. É muito importan-
te o retorno da família,
do torcedor e daqueles
que gostam e acompa-
nham de fato o futebol.
Foram dois anos de
muita dificuldade e lu-
ta, mas agora foi um
momento de olhar pa-
raaarquibancadaesen-

tiraalegriadetodosetam-
bém desfrutar um pouco
das maravilhas que Deus
tem preparado para nós.
O objetivo da competição
foicumpridoe,comocoor-
denador, digo que foi um
momentoespecialparato-
dos nós”, explica.

“Tivemosmuitasdificul-
dades, alguns percalços
no meio do caminho, coi-
sasqueprecisamosmelho-
rar no futuro, mas esta-
mos num processo de
construção e cabe a nós, a
cada dia e a cada momen-
to, colocar um tijolinho a
mais para que possamos
ter uma construção sólida
enumfuturopróximorea-
lizaralgocadavezmelhor.
Os nossos projetos agora
são nos prepararmos, pre-
pararmos bem a Copa de
2023, onde esse ano fize-
mos algumas experiên-
cias”, adianta.

Confira a tabela final do
campeonato:

Categoria sub-12
O Cassimiro foi o grande

campeão e venceu o Ateneu
por WO.

Categoria sub-14
O Funorte levou o título

após vencer o Vila Luiza
por 4 a 1.

Categoria sub-16
O Funorte empatou com

o Ateneu por 1 a 1 e a dispu-
ta foi para os pênaltis. Fi-
nal 5 a 4 para o Funorte,
que se consagrou campeão.

Categoria sub-18
O Ateneu foi o campeão

ao vencer o HB de Brasília
de Minas por 2 a 0.

Categoria feminina
Carlão venceu o Ateneu

por 2 a 1.
Categoria escolinha
Sub-14 – Escolinha Bon-

ga Sotter venceu o Barcelo-
na Parque por 3 a 2 .

Sub-9 - Escolinha Bon-
gar Sotter venceu o GC10
por 2 a 1.

Funorte fatura 1º lugar nas categorias sub-14 e sub-16 da Copa JoséMariaMelou

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Números fortes
Cruzeiro tem três vezesmais vitórias nesta altura do campeonatodoqueem2021u

Esportes

Lucas Borges

@lucaslborges91

Líder do Campeona-
to Brasileiro da Série
B, o Cruzeiro vive, in-
discutivelmente, seu
melhor no momento
na competição desde
que foi rebaixado à di-
visão de acesso em
2019. Prova disso, é
que a equipe celeste tri-
plicou o número de vi-
tórias e reduziu em
mais de 80% os gols so-
fridos em relação ao
início da Série B do
ano passado.

Após oito rodadas, o
time estrelado soma 19
pontos, com seis vitó-

rias, um empate e apenas
uma derrota. Na mesma
altura da disputa de 2021,
a Raposa ocupava apenas
a 14ª colocação, com oito
pontos, resultado de ape-
nas dois triunfos, dois em-
pates e quatro revezes.

Se, atualmente, os co-
mandadosdePauloPezzo-
lano abriram seis pontos
de vantagem para o quin-
to colocado, atualmente o
Novorizontino, na mes-
ma altura da última edi-
ção da Segunda Divisão o
panorama era o oposto.

Sem conseguir engrenar
na disputa, a Raposa esta-
va a sete pontos do Sam-
paioCorrêa,quartocoloca-
doaofimdaoitavarodada.

Defesa forte

Outra marca expressiva
daboacampanhadoCruzei-
ro até o momento está no
número de gols sofridos,
quediminuiuem81%emre-
lação ao mesmo estágio da
Segundonadoanopassado.

Na oitava rodada da Sé-
rie B de 2021, o time celeste
tinha a defesa mais vazada
dacompetição,tendotoma-
do 16 gols, média de dois
tentos por jogo.

Na atual edição do cam-
peonato,osazuisforamva-
zadosapenastrêsvezes-as-
sim como o Vasco -, fican-
do atrás apenas do Sport,
que teve as redes balança-
das em duas oportunida-
des e tem a melhor defesa

do campeonato.
Exemplo da consistência

defensivadaRaposaestána
sequência de seis jogos sem
tomargol,sendocincoparti-
das pela Segunda Divisão e
uma pela Copa do Brasil.

Aúltimavezemqueogo-
leiroRafaelCabralfoivaza-
do foi no empate em 1 a 1
com oTombense, no dia 23
de abril, pela terceira roda-
da da Série B.

De olho na manutenção
doembalonatemporada,o
Cruzeirovoltaacampones-
ta sexta-feira, para encarar
oCriciúma,às21h30,noes-
tádio Heiberto Hülse, em
Santa Catarina, pela nona
rodada da Segunda Divi-
são do Brasileiro.

Jogadores doCruzeiro comemoram6ª vitória seguida do time na temporada,maior sequência do país considerando todas as divisões do futebol nacional, sendo

a 5ª pela Série B
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seguidas tem o Cruzeiro atualmente,
sendo cinco pela Série B do

Brasileiro e uma pela Copa do Brasil,
maior sequência do país

vitórias
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As rainhas da 48ª Expomontes fo-
ramapresentadasaopúblico. Garo-
tas jovens, cheias de simpatia, bele-

zaeamorpelo campo,elas compõemo
grupoquerepresentaafamílianaExpo-
sição.Tradiçãodedécadasqueémanti-

daesimbolizatambémresponsabilida-
deerespeitoporcadainstituiçãorepre-
sentada.Asrainhassãofilhasdeprodu-

tores rurais e são indicadas por cada
instituição. A Expomontes começa dia
1º de julho e vai até o dia 10.

Montes Claros vai sediar o maior e
mais completo evento exclusivo para
mulheres. Você vai se encantar, vai

aprender ferramentase técnicasquevão
mudarasuavida.Issosignificamaistem-
poparavocê,métodosparavocêconquis-

tar sua liberdade emocional e financeira
e estratégias de autoconhecimento, vai
sershow!Palestrasvoltadasparaocresci-

mentopessoaldasmulheres.Eventoidea-
lizadoporDra.SoraiaJoislane.Dia28(sá-
bado)noAuditóriodaOAB.

FLÁVIADUARTEBORGESCORBY
SindicatoDos ProdutoresRurais de
Montes Claros
Pais: José FlavioMendesAquino e
AdrianaDuarte Borges Aquino

Delas para Elas, terceira edição

ESTHERPENIDOLAFETAREBELLO
SicoobCredinor
Pais: Fábio Lafetá Rebello Filho e
Maria TerezaMaia PenidoRebello

CECILIACOSTAMENDES
SociedadeRural deMontes Claros
Pais:MarcosMiguelMendes e Silene
AparecidaCosta

LARAALVESMORAES SOUZA
NúcleoMangalargaMarchador do
Norte deMinas
Pais: Ailton Santos de Souza eMary
AlvesMoraes Souza

Rainhas da Expomontes

“ENTRE ASPAS” - “Não esteja ansioso e preocupado, para não atrair moléstias para seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico, que influencia as secreções

glandulares, produzindo demasiada adrenalina, que estimula em exagero o sistema nervoso. Daí à enfermidade é um passo. O nervosismo prejudica

fundamentalmente a saúde. Portanto, não seja ansioso: faça constantemente afirmações positivas de saúde, e mantenha-se calmo e sereno.”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com
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