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60 anos de dedicação ao Norte

Proteja-se do
frio, sem riscos

Muitaspessoasrecorrema“gambiarras”ouaofamo-
so jeitinho criativo para tentar se aquecer. No entanto,
algumasestratégiascaseirasrepresentamperigoatéde
morte.Bombeirosalertamparausodechurrasqueiras,
lareiraseartefatosqueproduzemfumaça.PÁGINA 5

Lei sancionada pelo presidente Jair Bolsona-
ro nesta terça-feira torna mais pesada a pena
para casos de violência doméstica ou familiar
contra crianças e adolescentes. O assassinato
de menor de 14 anos, segundo a nova regra,
passa a ser considerado crime hediondo, com
pena de reclusão de 12 a 30 anos. PÁGINA 3

A Universidade Esta-
dual de Montes Claros
(Unimontes) faz aniver-
sáriocelebrandobonsre-
sultadosnocompromis-
so de apoiar e promover
od e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico regio-
nal.Ainstituiçãoinveste
emensino,pesquisa,cul-
tura e projetos sociais e,
por meio da propaga-
ção do conhecimento,
da cultura e com a me-
lhoria da qualidade de
vida nas áreas onde es-
tá inserida, tem impor-
tante papel na região
do semiárido. Sema-
na será de festa e ho-
menagens. PÁGINA 8

Agressores de
crianças terão
punição maior

Após confirmação de que morcego encontrado
morto no bairro Delfino Magalhães estava contami-
nado com o vírus, Prefeitura de Montes Claros inicia
imunização de cães e gatos. Até sexta-feira, animais
que vivem em um raio de 500 metros do local onde

mamíferofoiachado deverãoreceber a vacinaantir-
rábica, única forma de bloquear a transmissão do
vírus para os humanos. Município está em alerta e
pede a moradores que observem a presença de mor-
cegos, mas evitem tocá-los.PÁGINA 4

Raiva impõe
vacinação de
emergência

MOURÃO PANDA/AMÉRICA

PÁGINA 9

Pena não poderá ser convertida em doação de

cestas básicas ou pagamento de multa

Minas somatrês casosde raivahumananesteano: todosnazonaruraldeBertópolisqueresultaramemmorte

Universidade conta atualmente commais de 13mil alunos e tem342municípios em sua áreade abrangência – 40%do territóriomineiro
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PREJUÍZO
Sem Doria, Eduardo Leite ou outro nome para dispu-
tar a Presidência – pela primeira vez desde a funda-
ção do partido –, o PSDB amarga prejuízo de mais de
R$ 10 milhões que foram gastos com as prévias.

AFAGOS
Apesar dos afagos da pré-candidata Simone Tebet
(MDB) a Doria, nem tudo está pacificado entre MDB
e PSDB. O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), o ex-go-
vernador Marconi Perillo (PSDB-GO) e caciques
emedebistas criticam a eventual aliança.

HOMESCHOOLING
Aprovado na Câmara, o projeto que autoriza o ensi-
no domiciliar (homeschooling) tem forte resistência
no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
e Marcelo Castro (MDB-PI), presidente da Comissão
de Educação, são avessos à proposta.

CHACINA
Auditores fiscais esperam que, 18 anos depois, o fa-
zendeiro Antério Mânica seja condenado pelo cri-
me conhecido como Chacina de Unaí, quando qua-
tro funcionários do Ministério do Trabalho e Empre-
go foram brutalmente assassinados na zona rural
da cidade. Mânica será novamente julgado nesta se-
mana pelo Tribunal do Júri da Justiça Federal.

IMPUNIDADE
“Não há mais espaço para recursos procrastina-tórios
após 18 anos em que o caso se arrasta e a impunidade
prevalece. Todos precisam cumprir as penas estabeleci-
das numa demonstração exemplar de punição dos cul-
pados”,afirma à Coluna RosaJorge, diretora doSindica-
to dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait).

A NOITE
Conhecido como Edifício A Noite, o histórico prédio
localizado na Praça Mauá (RJ) irá a leilão no dia 14 de
julho. O apelido do imóvel é uma referência ao jor-
nal de mesmo nome que funcionou até 1957. O imó-
vel tem 22 andares, 102 metros de altura e está avalia-
do em R$ 38,5 milhões.

FUNDO
O Novo é o único partido que abre mão do milioná-
rio Fundo Eleitoral, destinado a financiar as campa-
nhas políticas no Brasil. À Coluna, a legenda posicio-
na que ainda não foi disponibilizada pelo TSE a data
de liberação dos recursos: “Porém, como aconteceu
em 2018 e 2020, o Novo devolverá todo o recurso
recebido”.

PÓS-COVID
As transformações que a pandemia de Covid-19 trou-
xeram ao Direito no Brasil foram debatidas no Con-
gresso Nacional da Academia Brasileira de Direito
(ABD), realizado em Belém. O presidente da Comis-
são Especial de Desjudicialização do Conselho Fede-
ral da OAB, Diego de Paiva Vasconcelos, falou sobre
o “Estado de Coisas Inconstitucionais”.

MAGNA
O membro da ABD e imortal da Academia Brasileira
de Letras (ABL) Joaquim Falcão foi o responsável pe-
la conferência magna. “A Constituição, sem uma me-
dição de sua eficácia, é só palavras. Pode ter efeito
na mídia, pode ter efeito até entre as partes – indivi-
dualismo –, mas não terá efeito no Brasil”, disse o
jurista. Também participaram nomes como Ives
Gandra Martins e Lênio Streck.

CAMINHÕE$
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ingressou
com representação no Tribunal de Contas da União
(TCU) para que sejam tomadas “medidas urgentes”
na apuração de suposto superfaturamento de R$
109 milhões na compra de caminhões de lixo por
parte do poder público federal.

COBRANÇA
O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) e um grupo de
deputados federais e estaduais cobram explicações da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O motivo
são os aumentos na conta de luz dos brasileiros, bem
acima da inflação. Vieira quer que a Aneel detalhe os
critériosdosreajusteseosimpactosparaosconsumido-
res de baixa renda e os setores produtivos.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

André Naves*

OBrasiltempotencialparasetornarolíderglobalna
produçãoedesenvolvimentoenergéticolimpo.Maspa-
raqueissoseconcretize,necessáriosefazqueasocieda-
de civil lidere o país politicamente para patamares
mais elevados de desenvolvimento efetivamente sus-
tentável. No bojo dessa potencialidade, o crescimento
daproduçãodeenergiafotovoltaicaéummarcofunda-
mental desta chamada energia verde e renovável.

Dentreasmaisrelevanteseconomiasdomundo,oBra-
sil já tem posição de destaque na produção energética
limpa e renovável, baseado na matriz hídrica. Entretan-
to, a mudança do regime pluvial ocasionado pela emer-
gência climática denota as vulnerabilidades do setor hi-
drelétrico, que vem perdendo espaço, a cada dia, para a
produção fotovoltaica de energia, que se aproveita da
abundante e perene incidência solar em nosso país.

Festejamos que, em 2019, o mercado de energia
solar no Brasil cresceu mais de 212%, alcançando a
marca de 2,4 GW instalados. Segundo a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foram instala-
dos mais de 110 mil sistemas fotovoltaicos de mini
e microgeração, correspondendo a R$ 4,8 bilhões e
15 mil profissionais trabalhando na área.

Do mesmo modo, os ventos são intensos em nos-
so território, especialmente no Nordeste, e a ener-
gia eólica, de acordo com a Aneel, é a segunda fonte
de matriz elétrica brasileira, atrás apenas da hidre-
létrica. Atualmente, o Brasil é o 7º no ranking mun-
dial do Global Wind Energy Council (GWEC). Até o
1º semestre de 2020, estavam instalados 16 GW, em
637 parques eólicos e 7.738 aerogeradores, segun-
do a Associação Brasileira de Energia Eólica
(ABEEólica), que prevê cerca de 24,2 GW de capaci-
dade instalada até 2024, considerando leilões já
realizados e contratos firmados no mercado livre.

De maneira similar, a produção nacional de biogás –
em geral o metano combustível gerado pela fermenta-
ção anaeróbica de matéria orgânica de origem vegetal
ou animal, como a biomassa, esterco, lixo orgânico –,
temcrescidosubstancialmente.Ovolumedebiogáspa-
ra fins energéticos teve um aumento médio de 20% ao
ano,entre2015e2019;atingindo23%de2019para2020.
Após o início de operação das 37 plantas que estão em
fase de implantação ou reforma, o Brasil alcançará
uma produção anual de 2,2 bilhões de Nm•. A energia
verdetambémvemdoetanol.OBrasilobteve,em2020,
35,6 bilhões de litros provenientes da cana-de-açúcar e
do milho. Foi a maior produção de etanol da história.

O Brasil clama por sustentabilidade!
*Defensor Público Federal, especialista em Direitos Humanos e

Sociais

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Última cartada

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Antes de “jogar a toalha” e desistir da corrida presidencial, João Doria implorou – como última cartada – por
apoio de uma ala do partido para judicializar as prévias e tentar manter sua candidatura. O ex-governador
paulista disputou internamente com Eduardo Leite (RS) e o ex-senador Arthur Virgílio (AM) em novembro
do ano passado. Venceu com 53,99% dos votos. Grão-tucanos, no entanto, avaliaram que, se as prévias
fossem judicializadas, o partido ficaria mais enfraquecido e decidiram abandonar Doria.

Brasil: a potência da
energia verde
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PRETO NO
BRANCO

Da Redação*

O país passa a ter
uma legislação mais
rigorosa e punições
mais severas para
casos de violência
doméstica ou fami-
liar contra crianças
e a d o l e s c e n t e s . O
projeto de lei foi san-
cionado nesta terça-
feira (24) pelo presi-
dente Jair Bolsona-
r o . A n o r m a t a m -
bém passa a conside-
rar crime hediondo
o assassinato de me-
nor de 14 anos, com
pena de reclusão de
12 a 30 anos.

O texto determina
pena de três meses a
d o i s a n o s p a r a
q u e m d e s c u m p r i r
decisão judicial fa-
vorável à adoção de
medidas protetivas
de urgência.

Além disso, aumen-
ta de um terço à me-
tade a pena de homi-
cídio contra menor
de 14 anos se o crime
for cometido por fa-
miliar, empregador
da vítima, tutor ou
curador, ou se a víti-
ma é pessoa com defi-
c i ê n c i a o u t e n h a
doença que impli -
que o aumento de
sua vulnerabilidade.

A proposta foi bati-
zada de Lei Henry Bo-
rel, em homenagem
ao menino de 4 anos
que foi espancado e
morto em março de
2021. Os acusados do
crime são a mãe de
Henry, Monique Me-
deiros, e o padrasto
do menino, o ex-ve-
reador Jairo Souza
Santos Júnior, conhe-
cido como Jairinho.

A mãe obteve autori-
zação para responder
pelo crime em liberda-
de, com uso de tornoze-
leira eletrônica. Já o ex-
vereador Jairinho conti-
nua preso.

“Um fato lamentável
e que marcou a todos
nós no Brasil, a violên-
cia contra uma crian-
ça. O projeto foi feito
com o espírito de pu-
nir, obviamente, mas
também de desestimu-
lar ações dessa nature-
za”, afirmou o presi-
dente Bolsonaro , ao
sancionar a lei. A ceri-
mônia contou com a
participação de parte

da bancada feminina
de deputadas federais.

PROTEÇÃO
O projeto de lei foi de

autoria das deputadas
Alê Silva (Republica-
nos-MG) e Carla Zam-
belli (PL-SP). “As crian-
ças do Brasil, a partir de
hoje, vão ter à sua dispo-
sição um elemento em
lei a mais para protegê-
las e tornar muito mais
drástica e difícil a vida
de quem quiser tirar a
vida de uma criança”,
disse Alê Silva.

O projeto ainda prevê
punição para quem dei-
xar de comunicar à au-

toridade pública a práti-
ca de violência, de trata-
mento cruel ou degra-
dante, ou de formas vio-
lentas de educação, cor-
r e ç ã o o u d i s c i p l i n a ,
contra criança ou ado-
lescente, ou o abando-
no de incapaz. A pena
será de seis meses a três
anos, mas poderá ser
aumentada se a omis-
são partir de parentes
ou se levar à morte da
vítima.

Em 2021 , o Disque
100 – central nacional
de denúncias contra os
direitos humanos – re-
cebeu mais de 18,6 mil
queixas de violência se-
xual contra crianças e
adolescentes.

Em Montes Claros ,
duas crianças são víti-
mas, diariamente, de
abuso sexual e mais da
metade desse tipo de
crime acontece dentro
de casa. De janeiro a
a b r i l d e s t e a n o , 2 4 8
ocorrências foram re-
gistradas na cidade, nú-
mero 5% superior aos
236 anotados no mes-
mo período de 2021.

SEM CONVERSÃO
A matéria promoveu

alterações no Código Pe-
nal e passou a conside-
rar a Lei Maria da Penha
como referência para a
adoção de medidas pro-
tetivas, procedimentos
policiais e legais e de as-
sistência médica e so-
cial. Independentemen-
te da pena prevista, não
poderão ser aplicadas as
normas da lei dos juiza-
dos especiais. Com isso,
a pena não poderá ser
convertida em doação
de cestas básicas ou pa-
gamento de multa.

*Com Agência Brasil

Punição mais
severa contra
violência infantil Háalgumtempocrieiaexpressão“foguetemolha-

do”comoreferênciaàquelescandidatosqueestãono
processoeleitoralmassemqualquerchancedeêxito.
EntreoscandidatosdoNortedeMinas,maisespecifi-
camenteMontesClaros,estamosassistindoaoanún-
ciodeváriospré-candidatosquenãoapresentamne-
nhuma chance de êxito nas urnas. Se insistirem no
projetoseráapenasparafazerem“piqueniquenopro-
cesso”.Porquestõesdeética,vejoquenãoéomomen-
todecitar nomes,masquando fordeflagradoopro-
cesso, por respeitoaos leitores, não tenho comodei-
xardecitar.

Saraiva Felipe
Acolunajáhaviaantecipadonoiníciodoanoqueo

PSBmineiroestavacomaintençãodelançaroex-mi-
nistrodaSaúdeeex-deputadofederalSaraivaFelipe
comopré-candidatoaogovernodeMinas,oqueacon-
teceunanoite da segunda-feira (23). Como sabemos
quenoEstadonãotemespaçoparaumaterceiravia,
é fácil perceber que a decisão visa apenas abrigar o
projetopolíticodopré-candidatoLula(PT).Opróprio
Saraiva,quefoiministrodeLula,haviaadmitidoante-
riormente que não seria candidato e participaria da
coordenaçãodacampanhadopetista.O restanteda
históriaé fácil de imaginar...

Candidatos da imprensa
Sejapor interessepróprio, oupatronal, soudeopi-

nião que o jornalista comete um crime contra o seu
Estado,seupaís,quandoutilizadeespaçonaimpren-
sa,oudeumapseudocredibilidade,paravendercan-
didaturas. Chegaaser vergonhosaa formaescanca-
rada com que estes órgãos de imprensa elegeram
seuscandidatosesófalamnoqueconsideramadver-
sário sea informação fornegativa.

MDB e o muro
Comentei em uma das colunas que o PMDB, hoje

MDB, historicamente sempre preferiu ficar em cima
do muro e no final pender para o candidato com
maiorchancedevitória. A cena tendeaser reprisada
nopleitoeleitoraldesteano.Oprópriopresidenteda
agremiação,ementrevistaàimprensadacapital,con-
firmou talposicionamento.

Jogo de cena
Noprimeirodiaemqueodeputado federal Reginal-

doLopes(PT)anunciousuacandidaturaaoSenado,cra-
veinesteespaçoqueeleapenasestavaguardandoes-
paçoparanegociaçãoetentarpassaraideiadequena
eleiçãooPTteriavidaprópriaemMinas.Eleagoraten-
ta justificarasuadesistência.Nãoprecisaentenderde
políticaparasaberqueaaliançapassoupelapreserva-
çãodoespaçoparaacandidaturaàreeleiçãodosena-
dorAlexandreSilveira(PSD).Aliás,paramanteraalian-
ça, quemditaas regras sãoospessedistas.

Cartas na mesa
Váriosdospré-candidatosdoNortedeMinasnapro-

porcional estão cultivando a ideia de que não é hora
de apresentar a candidatura, entendendo que omo-
mentoéapósasconvenções.Estesestãoesquecendo
queéprecisomostrar forçaantesdasconvenções.

u

Geral

Nova lei, sancionada nesta terça-feira, torna
crime hediondo matar menor de 14 anos

Foguete molhado

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

JURAJ VARGA/PIXABAY

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Será punido quem deixar de comunicar à

autoridade pública a prática de violência
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MOC tem vacinação de
emergência contra raiva

Márcia Vieira

Repórter

Moradores do bairro
Delfino Magalhães, em
Montes Claros, devem
ficar atentos para a va-
cinação de cães e gatos
comomedidapreventi-
va contra a raiva. A
açãocomeçouaserrea-
lizada nesta terça-feira
(24), após a confirma-
ção de que um morce-
go encontrado no bair-
ro estava contamina-
do. A imunização dos
animais acontecerá até
sexta-feira (27), na Uni-
dade de Saúde do Bair-
ro Delfino Magalhães.

“Especificamente em
relação a este morcego
encontrado, não houve
contato com pessoas.
Foi uma denúncia, o
animal já estava mor-
to.Elefoirecolhidoeen-
caminhado para fazer
exames de classifica-
ção de espécie e ver se
tinha o vírus da raiva”,
diz Geraldo Assis, coor-
denador do Centro de
Controle de Zoonoses
(CCZ) de Montes Cla-
ros. O exame foi feito
pela Fundação Eze-
quiel Dias (Funed).

Assim que foi cons-
tatada a raiva no ani-
mal, o CCZ começou a
articular as interven-
ções. “Iniciamos o blo-
q u e i o v a c i n a l n o s
cães da área, no raio
de 500 metros a par-
tir da hora do achado.
Estamos fazendo a
captura de animal de
rua e observação des-

ses animais no canil do
CCZ”, explica.

Após a observação, diz
Geraldo Assis, se os ani-
mais não apresentarem
nenhum sintoma ou não
tiveremevoluídoparaóbi-
to – caso em que é feita a
coleta de material para re-
messadeanálise–,omuni-
cípio segue o protocolo
normal para animais sa-
dios, que foram captura-
dos em situação de rua.
“Fazemosacastração,pós-
operatório e soltura no
mesmo ambiente em que
eles estavam conviven-
do”, afirma.

Caso algum morador
encontre morcego mor-

to, a orientação é para
que entre em contato
com o Centro de Contro-
le de Zoonoses e uma
equipe vai fazer o reco-
lhimento para exames.

SEQUELAS

A m é d i c a C a r o l i n e
Vieira ressalta que a rai-
v a e m h u m a n o s t e m
uma alta letalidade e,
em caso de sobrevivên-

cia, que é raro, a doença
deixa graves sequelas.

“Se o animal doméstico
ou silvestre apresentar in-
quietação, nervosismo ou
deficiência motora, como
babar ou não conseguir
sustentar o pescoço, o CCZ
deve ser comunicado ime-
diatamente.AquiemMon-
tes Claros existem morce-
gos, mas estes morcegos
urbanos se alimentam de
frutas, não de sangue. Po-
rém,apartirdessaidentifi-
cação, a atenção é extre-
mamente necessária por-
que eles vivem em bandos
e transmitem a doença”,
diz a médica.

As medidas de profila-

xia, segundo a médica, já
existiam para casos de
mordedura, lambedura
ou arranhadura pelos ani-
mais,comaplicaçãodoso-
ro antirrábico, e agora es-
tão sendo reforçados os
protocolos.

CUIDADOS

Com base nos protoco-
los do Ministério da Saú-
de, a Assessoria de Comu-
nicação da Prefeitura de
Montes Claros emitiu no-
ta alertando sobre cuida-
dos como não tocar o ani-
mal e aguardar a chegada
da equipe para remoção.

Em caso de contato com
morcego ou outros ani-
mais silvestres, como ma-
caco,soimougambá,épre-
ciso procurar imediata-
mente a unidade de saúde
para avaliação.

Os animais silvestres
são protegidos por lei e,
mesmosobsuspeitaderai-
va, não devem ser mortos.
São encaminhados ao
Centro de Zoonoses para
as medidas adequadas.

Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS),
o controle da raiva passa
pela alta cobertura vaci-
nalantirrábicacaninaefe-
lina, durante uma suces-
são de anos, reduzindo as-
sim a incidência da raiva
humana transmitida por
cães e gatos.

Minas soma, neste ano,
três casos da doença e três
mortes foram confirma-
dosnoEstado.Todasasno-
tificações foram identifi-
cadas na área rural de
Bertópolis, no Vale do Je-
quitinhonha.

Saúde

Cães e gatos do bairro Delfino Magalhães, onde foi encontrado morcego
contaminado, devem ser imunizados até sexta-feira, em ação de bloqueio

u

Bloqueio vacinal está sendo feito no raio de 500metros de onde omorcego foi achado

ARQUIVO AGÊNCIA BRASIL

O período de evolução do quadro
clínico, depois de instalados os sinais
e sintomas até o óbito, é em geral
de dois a dez dias. Todos os casos
confirmados de raiva humana em
Minas Gerais evoluíram para óbito
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Calor sem riscos

Recorrer a agasalhos e comida quentinha é o ideal: não use equipamentos com fumaça em locais fechados

Minas do Norte

Período de frio exige cuidados para se aquecer sem provocar acidentesu

DaRedação*

Operíododefriointen-
sotem feito os mineiros
recorrerem a formas
variadas para se aque-
cer e escapar da sensa-
ção térmica gelada. No
entanto, alternativas
caseiras ou ouso indevi-
dode equipamentos, co-
mo aquecedores, po-
dem provocar aciden-
tes e, em alguns casos,
colocar a vida em risco.

Na última semana, o
Estado registrou vários
casos de intoxicação e
até morte de pessoas que
colocaram churrasquei-
ras ou lareiras dentro de
quartos para aquecer o
ambiente.

O tenente e porta-voz
do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais
(CBMMG), Pedro Aihara,
explica que, durante os
períodosdefrio,oindica-
doénãoimprovisareevi-
tar materiais que pos-
sam produzir chamas e
fumaça, já que o risco é
fatal e silencioso.

“No caso das lareiras,
fogueiras, brasas e cha-
mas, existe a produção
d e f u m a ç a q u e t e m
monóxido de carbono.
Essa substância faz com
que o sangue tenha difi-
culdade de transportar
oxigênio parao corpo, le-
vando à morte. E as pes-
soas não costumam per-
ceber os sintomas, que
são tontura, sonolência,
dormência e desmaio.
Destaforma,elasnãono-
tamqueestãosecontami-
nando e acabam se viti-
mando sem perceber.
Por isso, as pessoas ja-
mais devem produzir
chamasefumaçaemam-

bientes fechados”, ressalta.
Para o caso de equipa-

mentosprópriosparaaque-
cimento, o tenente ressalta
que a manutenção deve es-
tar em dia e o manual deve
ser seguido à risca, além de
outros cuidados.

“Fogueiras somente em
ambientes abertos. Para o
caso de lareiras, deve-se ve-
rificarseosistemadeexaus-
tão está desobstruído. No
caso de aquecedores elétri-
cos, é necessário ter cuida-
do para não sobrecarregar
atomada ondeeleestá liga-
do, jáqueéumequipamen-
to de consumo maior que a
média, além de evitar dei-
xarelementosporperto,co-
mo cobertas. Como esses
equipamentos produzem
calor, é preciso evitar gati-
lhos que podem iniciar um
incêndio.Outrocuidadosu-
geridoésempreverificarse
o aquecedor foi desligado
de forma correta para evi-
tar que ele superaqueça.
Além disso, o uso deve ser
feito conforme indicação
do fabricante”, afirma Pe-
dro Aihara.

*Com Agência Minas

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL E WOLFGANG DIETZ/PIXABAY

Ficar exposto é perigoso
Ficar exposto ao frio

também pode ser um
problema, jáqueabaixa
temperatura pode pro-
vocar hipotermia, que é
quando a temperatura
corporal cai drastica-
mente, prejudicando as
funções metabólicas.

“O principal proble-
madahipotermiaéacir-
culação do sangue e o
comprometimento de
funções vitais. A longa
exposição ao frio pode
provocar alguns sinto-
mas que indicam o pro-
blema, como dificulda-
dedereflexo,falasdesco-
nexaseextremidadesro-
xas, como mãos e pés.
Neste caso, ao identifi-
car alguém nessa situa-
ção, é preciso manter a

pessoa aquecida, por meio
deagasalho,líquidoquente
e alguma fonte de calor pa-
ra reverter o quadro. Pes-
soas podem morrer de
frio”, alerta Aihara.

Na última semana, São
Paulo registrou duas mor-
tes de moradores em si-
tuação de rua provavel-
mente provocadas pelas
baixas temperaturas. A
mesma situação ocorreu
em Curitiba.

Portanto, o indicado é
manter-se bem agasalha-
do e reforçar os coberto-
res e os cuidados. Em ca-
so de emergências, os
bombeiros ou o Serviço
de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) de-
vem ser acionados para
dar suporte às vítimas.

AJUDA AO PRÓXIMO
Paraajudarosmaisneces-

sitados a enfrentarem o
frio,aArquidiocesedeMon-
tes Claros realiza, por meio
daVicariatoparaaAçãoSo-
cial e a Cáritas Arquimoc/
CRDH-Norte, a campanha
do agasalho “Solidariedade
queaquece”paraarrecadar
roupas de frio e cobertores.

Assimcomoemoutroslo-
cais do país, a maior cidade
do Norte de Minas regis-
trou dias com temperatu-
ras bem abaixo do normal.
Na última sexta-feira (20),
os termômetros chegaram
a marcar 7ºC.

As doações serão destina-
dasàpopulaçãoque viveem
situação de rua e às pessoas
em situação de vulnerabili-
dade social, que moram nos

39 municípios que integram
o território arquidiocesano.
Acampanhasegueatéjulho.

“Pedimosatodaapopula-
ção, pessoas físicas e insti-
tuições,quepossamcolabo-
rarcomanossacampanha,
para que possamos ajudar
as pessoas em situação de
rua e outras que também
precisam de nossa ajuda.
Nestemomentoemqueini-
cia o inverno e frio intenso,
a demanda de atendimen-
to da arquidiocese aumen-
ta consideravelmente”, dis-
seopadreJairPereiradaSil-
va, Vigário para a Ação So-
cial da Arquidiocese de
Montes Claros, em nota di-
vulgada pela Arquidiocese.

Informações podem ser
obtidas pelo telefone: (38)
99725-3924.

“As pessoas
jamais devem
produzir
chamas e
fumaça em
ambientes
fechados”

Pedro Aihara

Tenente e porta-voz do

Corpo de Bombeiros

Militar de Minas Gerais
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Será logo mais, na OAB, das 17h às 23h, a “Imersão Mulheres Virtuosas –
Lapidadas para Brilhar”, idealizada pela coach/escritora e palestrante Josie-
neMoura,que temcomoobjetivo fortalecermulheresemdiversasáreas, finan-
ceira, psicológica, emocional, relacionamento e restaurar a autoestima e a
verdadeira identidade, para que estas se sintam capazes de retomar as suas
vidas, relacionamentos, negócios e ajudar outras mulheres.
“Escolhemos para a realização desse evento, um local elegante e acolhedor,

mas também que representa força e segurança, O Espaço de Eventos da OAB.
As palestrantes convidadas para ajudar essas mulheres a brilharem foram

escolhidasapartirdotrabalhoque jávêmrealizando,anteseduranteapande-
mia, presencial ou on-line”, diz Josi Moura.
Uma das palestrantes é Aryanne Marques, sexóloga Cristã, de Brasília, que

tem ajudado milhares de homens e mulheres em seus relacionamentos. As
outras seis palestrantes são de Montes Claros, todas com excelentes conteú-
dos e uma grande experiência na mentoria de mulheres, algumas coachs,
psicanalistas e hipnoterapeutas.
As palestras acontecerão a partir das 17h, com um momento para coffee-

break e network e se encerrarão às 23h.

É hoje!

Para participar da ImersãoMulheres Virtuosas – Lapidadas para Brilhar basta se inscrever através da plataforma Sympla, link disponível no Instagram@lapidadasparabrilhar

Gente & Ideias

Daiane Siman,mentora financeira/

psicoterapeuta - “Finanças compropósito”

JosiMoura, palestrante/coach e

idealizadora do “Mulheres

Virtuosas - Lapidadas para Brilhar”

GeaneVieira, palestrante/mentora

demulheres – “Suas raízes, sua

força”

Marilda Soares, pastora/psicóloga–

“Identidade real”

ThallytaRodrigues,mentora de

marca pessoal/palestrante –

“Beleza de dentro pra fora”

IvaniereCardoso, psicanalista/palestrante –

“Mulheres reais emocionalmente curadas”

AryanneMarques, sexóloga cristã/palestrante –

“Sexualidade plena”

Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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Como é de conhecimento de todos, a criança
autista tem que ter uma dedicação maior da
pessoa cuidadora para não ocasionar o agra-
vamento dos sintomas. O tratamento do autis-
mo inclui consultas médicas, terapias alterna-
tivas e atividades escolares diferenciadas, o
que faz com que a mãe trabalhadora, ou res-
ponsável pela criança com o espectro autista,
procure o seu direito na Justiça pormais tempo
para cuidar da criança, e sem que isso compro-
meta a sua vida financeira.
Se você tem essa situação na vida familiar,

você pode ajuizar uma ação trabalhista pedin-
do a redução da carga horária sem redução
salarial. Umamãe e trabalhadora de uma esco-
la em Belo Horizonte conseguiu, na 47ª vara do
Trabalho de Belo Horizonte, a redução da sua
jornada para cuidar do filho autista. A jornada,
que era de 44 horas semanais, foi reduzida pa-
ra 30 horas com 15 minutos de intervalo para
refeição e descanso, isso sem redução do salá-
rio e sem compensação de horários.
Se, por exemplo, a mãe trabalha numa jorna-

da de 44 horas semanais, fica inviável o tempo
entre os intervalos para cuidar da criança au-
tista. A empresa na qual a mãe trabalhava in-
terpôs recurso, alegou ser empresa pública es-
tadual,masamãeapresentouanexosdeatesta-
dos de saúde, relatórios de fonoaudiólogo, pa-

recer emitidopela psicóloga e vários outros docu-
mentos comprobatórios da saúde da criança.
Essa documentação foi muito importante para

a defesa, pois reforçou que a criança é acompa-
nhada por uma equipe multidisciplinar, e o es-
pectro autista não tem previsão de alta e, para o
tratamento ter êxito, a presença damãe é impor-
tante para essa evolução. No âmbito interno, o
julgador destacou a Lei 13146/2015 (Lei Brasilei-
ra de Inclusão da Pessoa com Deficiência), que
assegura também “que a pessoa com deficiência
possa gozar ou exercer, em igualdade de condi-
ções e oportunidades com as demais pessoas,
todos os direitos e liberdades fundamentais”.
Ele destacou também a Lei 12764/2012 (Política

Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista), que estabelece que a pes-
soa com transtorno do espectro autista é consi-
derada pessoa com deficiência, para todos os
efeitos legais. A lei define, como diretriz, “a aten-
ção integral às necessidades de saúde da pes-
soa com transtorno do espectro autista, objeti-
vando o diagnóstico precoce, o atendimento
multiprofissional e o acesso a medicamentos e
nutrientes”.
O juiz ainda considerou que, embora a carga

horária para tratamento de filho não encontre
expressa previsão na CLT ou nos instrumentos
coletivos aplicáveis ao caso, o artigo 227 da Cons-

tituição diz constituir dever da família, da socie-
dade e do Estado assegurar à criança, ao adoles-
cente e ao jovem o direito à vida, à saúde e à
dignidade. Assim, diante da legislação que asse-
gura direitos sobre as pessoas com espectro
autista, o juiz entendeu aplicável ao caso a
adaptação razoável da jornada da trabalhado-
ra, sem acarretar ônus desproporcional e inde-
vido à empresa.
O desfecho desse caso foi que a trabalhadora

conseguiu reduzir a duração semanal de traba-
lho de 44 para 30 horas, com trabalho de seis
horas diárias de segunda a sexta feira, e isso sem
reduzir o valor que a trabalhadora recebia men-
salmente.

Mãe consegue direito na Justiça de reduzir carga
horária para cuidar do filho autista

JoãoPauloVieiraXavier
vieiraxavieradvogados@gmail.comEporfalaremPrevidência...
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A terceira parcela do imposto de 2022 vence a
partir desta quarta-feira (25) em Minas Gerais, se
iniciando pelos finais de placa 1 e 2. A escala
seguirá até o dia 31 de maio, sempre com dois
finais de placa por dia. Como nas etapas
anteriores, o pagamento pode ser feito nos
agentes arrecadadores autorizados (Bradesco,
Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa, casas
lotéricas, Mais BB, Itaú e Santander), informando
o número do Renavam nos guichês, terminais de
autoatendimento ou internet/aplicativos.

IPVA: 3ª parcela vence
a partir desta 4ª feira

A partir das 14h desta quarta-feira (25), o serviço
de emissão de carteira de identidade será
interrompido em todas as unidades do Estado,
incluindo as 32 Unidades de Atendimento
Integrado (UAIs). A interrupção ocorrerá para a
modernização do Sistema de Informação Policial
(SIP), plataforma que reúne a base de dados dos
cidadãos mineiros. De acordo com a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o
atendimento será retomado nas UAIs na
quinta-feira (26), a partir das 7h.

u

Professores de escolas particulares de Belo
Horizonte e de mais 400 municípios entraram
em estado de greve nesta terça-feira (24). Em
assembleia realizada no espaço democrático da
Assembleia Legislativa (ALMG), a categoria
rejeitou a proposta patronal e manteve a pauta
de reivindicações deste ano. Na próxima semana,
outra paralisação e uma nova assembleia estão
marcadas para definir se a categoria irá optar
pela greve.

Unimontes
celebra 60 anos

Minas do Norte

Instituição de ensino tem o compromisso de
promover o desenvolvimento do Norte de Minas

Da Redação*

A Universidade Esta-
dual de Montes Claros
(Unimontes) comple-
tou, nesta terça-feira
(24), 60 anos de implan-
tação do ensino supe-
rior no Norte de Minas.
Com o compromisso de
apoiar e promover o de-
s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico regio-
nal,ainstituiçãoinveste
emensino,pesquisa,cul-
tura e projetos sociais.

Por meio da propa-
g a ç ã o d o c o n h e c i -
mento, da cultura e
com a melhoria da
qualidade de vida nas
áreas onde está inseri-
da, a Unimontes tem
importante papel na
região do semiárido.
E chega aos 60 anos
em franca expansão
das atividades de ensi-
no, pesquisa, pós-gra-
duação e extensão.

A Unimontes resul-
ta da transformação
da FundaçãoNorte Mi-
neira de Ensino Supe-
rior (FUNM), criada
por meio da Lei Esta-
dual 2.615, de 24 de
maio de 1962.

“AUniversidadeNor-
te Mineira promoverá
o estudo dos proble-
mas relacionados com
o desenvolvimento
econômico,socialecul-
tural do país, especial-
mente da região de sua
sede e, na medida de
suas possibilidades,
prestará colaboração

às entidades públicas e
privadas que o solicita-
rem”, diz o artigo 9º da Lei
2.615, que criou a institui-
ção de ensino superior.

A antiga FUNM foi
transformada na atual
Unimontes por meio
da Constituição Minei-
ra promulgada em 21
de setembro de 1989.
Em 1994, a universida-
de teve o seu reconheci-
mento federal, homolo-
g a d o p e l a P o r t a r i a
1.116, do Ministério da
Educação.

Desde então, iniciou
o seu processo de ex-
pansão nas regiões Nor-
te e Noroeste do Estado
e no Vale do Jequitinho-
nha. Atualmente, conta
com 11 campi e dois nú-
cleos fora da sede.

SAÚDE

A prestação de serviços
é incrementada, especial-
mente, na área de saúde,
por intermédio do Hospi-
tal Universitário Clemen-
te de Faria (HUCF). Com o
atendimento gratuito,
bancado exclusivamente
peloSistemaÚnicodeSaú-
de (SUS), o HU também se
destacou como referência
regional no atendimento
aos pacientes contamina-
do pelo coronavírus, sal-
vando vidas durante a
pandemia de Covid-19.

Atualmente,ocorpofun-
cional da universidade é
constituído por 2.940 pes-
soas,sendo1.067professo-
rese1.508servidorestécni-
co-administrativos. Con-
ta, ainda, com 365 servido-
res terceirizados. São 342

municípios em sua área
de abrangência – cerca de
40% do território mineiro.

ENSINO

A universidade soma, ho-
je, o total de 13.168 alunos
matriculados em cursos de
graduação (9.462), gradua-
çãoadistância(1.636), técni-
co-profissionalizantes
(1.077), pós-graduação – La-
tosensu(112)eStrictosensu
(881). São ministrados 61
cursos de graduação e 21
cursos próprios de mestra-
dosedoutorados.Ainstitui-
ção também tem reforçado
o ensino a distância, por
meio do Centro de Educa-
ção a Distância (Cead), que
ministra oito cursos de gra-
duação no modelo EaD,
abrangendo 27 municípios.
*Com Agência Minas

Emissão de carteira de
identidade será suspensa

Estado de greve nas
escolas particulares

Estado já arrecadouR$4,2 bilhões como IPVA

u EM DIA COM A NOTÍCIA

Naquinta-feira, às 9h, será realizada sessão especial na Câmara deMOC

GIL LEONARDI/IMPRENSA MG

UNIMONTES/DIVULGAÇÃO
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Américabuscavagana
Sul-Americana

Mancini sabe das dificuldades doAmérica,mas acredita que a equipe alviverde pode vencer o Independiente del Valle por dois gols ou

mais de diferença e conquistar vaga na Sul-Americana

Esportes

Equipe mineira precisa vencer o Del Valle por dois ou mais gols de diferençau

Letícia Lopes

@leticialopesou

A primeira participa-
ção do América na Li-
bertadores termina
n e s t a q u a r t a - f e i r a
(25), às 21h, no estádio
Banco de Guayaquil,
no Equador. Nos cin-
co primeiros jogos da
fase de grupos, o Alvi-
verde não venceu ne-
nhuma vez e somou
apenas dois pontos, fi-
cando em último lu-
gar na chave D e sem
chances de prosseguir
na competição.

Agora, na sexta e últi-
ma rodada, a briga é
pelo terceiro lugar,
que classifica para a
Copa Sul-Americana.
Para conquistar esta va-
ga,o Coelho precisa ven-
cer o Independiente del
Valle por dois ou mais
gols de diferença.

Dessa forma, o Alvi-
verde igualaria a equi-
pe equatoriana, que so-
ma cinco pontos e a ul-
trapassaria no núme-
ro de gols. O del Valle,
até o momento, tem -1
de saldo, enquanto o
América tem -4.

Seotimemineiro con-
seguir este feito, estará
classificado para mais
uma competição inter-
nacional, o que repre-
sentaria a segunda na
sua história. Segundo o
regulamentodaConme-
bol, todas as equipes
que terminarem a fase
de grupos da Libertado-
res em terceiro lugar
participarão da Copa
Sul-Americana.

Mesmo com os recentes
desfalques, empates e re-
sultados não tão satisfató-
rios, o técnico Vagner
Mancinisemostroupositi-
vo com relação à partida
desta quarta-feira.

“Tenho certeza de que a
equipevaiparaoúltimojo-
gocomchancesreaisdevi-
tória, que é o nosso objeti-
vo. Nós sabíamos que, por
ser o primeiro ano do Amé-
rica na Libertadores, nós
iríamos sofrer com algu-

mas coisas. Mas a equipe já
melhorouemmuitosaspec-
tos”, disse Mancini, se lem-
brandodopercursodotime

desde a pré-Libertadores.
Até o momento, o Alvi-

verde disputou nove jogos
nesta Copa, entre fase

classificatória e fase de
grupos. Foram duas vitó-
rias, quatro empates e três
derrotas. Na primeira par-
tida contra o Del Valle, no
dia 6 de abril, perdeu por 2
a 0, no Independência.

Os atletas relacionados
para o duelo viajaram para
Quito, nessa segunda-feira
(23). Lá, apenas um treino
foirealizadonessaterça-fei-
ra (24) e, após a partida, a
previsão de volta é nesta
quinta-feira, às 15h.

2
conquistou o América,

até aqui,
na Libertadores

pontos

MOURÃO PANDA/AMÉRICA

Se conquistar uma vaga na
Copa Sul-Americana, o Coelho
vai garantir, pelo menos,
R$ 2,4 milhões por entrar na
competição. A premiação
para o vencedor do torneio
é de R$ 33 milhões

onorte.net MONTESCLAROS,QUARTA-FEIRA, 25DEMAIODE2022 9



Caico Siufi, LucianaMaresGuia e SelmaDias

PadreAntônioAlvimar, fazendo a bênção

do localSelmaDias, Tatiana Couto e Caico Siufi

Brindan-

do ao

sucesso!

Equipe

médica

cortando

a fita de

inaugura-

ção

FredRibeiro commédicos convidadosAmoderna fachada doCentroOftalmológico

Montes Claros ganhou uma das mais modernas clínicas oftalmológicas
do interior de Minas Gerais. Foi inaugurado no dia 9 de maio o Centro
Oftalmológico do Norte de Minas. Uma organização que tem grande baga-
gem técnica, experiência e amor pelo trabalho. Localizado à rua Coronel
Luiz Pires, 80, Centro, o Centro Oftalmológico terá fluxos inteligentes para
agilizar e facilitar o atendimento ao cliente, equipamentos de ponta e uma
estrutura privilegiada para atender aos pacientes com qualidade, atenção
e segurança. O corpo clínico do Centro atenderá asmais diversas especiali-
dades e subespecialidades da oftalmologia, como córnea, catarata, estra-
bismo, glaucoma, oftalmologia clínica, oftalmopediatria, plástica ocular,

retina, traumaocular e vias lacrimais. Alémdisso, conta ainda comdeparta-
mentosde orientação cirúrgica, de lentes de contato e de exames e procedi-
mentos, brinquedoteca e, em breve, duas salas de cirurgias. Tudo isso alia-
do à experiência de seis renomados e exclusivos oftalmologistas e uma
médica anestesista: dr. OswaldoMorais; dr. Frederico Ribeiro; dra. Verônica
Fialho, dra. Luciana dos Mares Guia; dra. Tatiana Couto; dra. Juliana Bastos
Mineirode SouzaAmaral; e dra. Carla Chaves. A inauguração teveumcoque-
tel de confraternização. O evento foi organizado pela Flagra Produções, de
Selma Dias e Caico Siufi, e o cerimonial ficou a cargo da jornalista
Rosângela Silveira.

Aequipe

responsá-

vel pelo

evento:

Caico Siufi,

Rosângela

Silveira e

SelmaDias

OswaldoMorais, Eduardo Pina e FredRibeiro

Equipe de funcionários do

CentroOftalmológico

CentroOftalmológicoNorte deMinas foi inauguradoemMontesClaros

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas

10 MONTESCLAROS,QUARTA-FEIRA, 25DEMAIODE2022 onorte.net


