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Faltam vagas na saúde

São duas situações de alerta que impõem muito
sofrimentoao cidadão em Montes Claros. Embusca
de atendimento médico, moradores foram obriga-
dosaumaperegrinação, masaindaassimencontra-

ram portas fechadas nos hospitais nesta semana.
Alta nos casos de Covid, gripe e outros tipos de sín-
dromes respiratórias já levou unidades a suspen-
der a entrada de novos pacientes. Já os órgãos de

defesadosidososnacidade registramaltadeviolên-
cia contra os maiores de 60 anos – números deste
ano já ultrapassaram em 11,8% o total de 2021: são,
em média, 31 denúncias por mês. PÁGINAS 4 E 5

Sobra violência ao idoso
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PRAXE
Procurado, o Senado Federal alega que “não tem co-
mo praxe a divulgação de casos de Covid-19 entre os
seus servidores, colaboradores e parlamentares”.

MÁSCARAS
Deputados e senadores defendem a volta da obriga-
toriedade do uso de máscaras nas duas Casas. “A
gente não pode brincar com a Covid-19. O vírus está
aí”, afirma o senador Confúcio Moura (MDB-RO).

CAMINHO
O Ministério da Economia adotou o mesmo nome
do Plano de Governo do então candidato Jair Bolso-
naro (PL) – “Caminho da Prosperidade” – para o hot-
site, lançado na segunda-feira, que reúne “a história
da transformação econômica brasileira”.

ENERGIA
A diretora-geral substituta da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), Camila Bomfim, é esperada
nesta quarta-feira na Comissão de Minas e Energia
da Câmara dos Deputados para dar explicações so-
bre os valores que serão devolvidos ao consumidor,
via tarifa de energia, de tributos pagos a mais pelas
distribuidoras.

SANÇÃO
A audiência foi solicitada pelo deputado Filipe Bar-
ros (PL-PR). A Câmara e o Senado aprovaram, recen-
temente, um projeto (PL 1280/22) que especifica os
procedimentos para a Aneel devolver ao consumi-
dor os valores de PIS e Cofins pagos a mais pelas
distribuidoras. O texto aguarda sanção presiden-
cial.

CORINGA
Ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Gilberto Car-
valho, atualmente diretor da Escola Nacional de For-
mação Política do PT, segue bem cotado para uma
cadeira no Palácio do Planalto em caso de vitória do
petista. Ele é unanimidade na pré-campanha de Lu-
la. Atua como “coringa” na interlocução com evangé-
licos, movimentos sociais, militares e empresários.

PREÇOS
O presidente Jair Bolsonaro (PL) e ministro Paulo
Guedes (Economia) pedem para supermercados se-
gurarem preços para conter a inflação. Mal sabem
eles que não é de hoje que os estabelecimentos bus-
cam saídas para gerar fluxo de caixa e evitar o repas-
se de preços, diante da pressão inflacionária e da
alta dos juros.

CRÉDITOS
À Coluna, a BMS Consultoria Tributária, que
atende 150 estabelecimentos filiados à Associa-
ção Brasileira de Supermercados (Abras), infor-
ma que a estimativa é recuperar R$ 1 bilhão em
créditos tributários junto à Receita Federal em
2022. A empresa oferece suporte técnico para
reduzir riscos de inconsistências no recolhimen-
to dos tributos e identificar oportunidades de
restituição de valores.

LEI ORLANDO BRITO
O Congresso pode derrubar o veto (21/2022) do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) à Lei Orlando Brito. O proje-
to determina a isenção de tributos de equipamentos
importados para uso exclusivo no exercício da pro-
fissão de fotógrafo e cinegrafista.

CONFIANÇA
O Índice de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) avançou 1,3 ponto em junho de 2022, de
56,5 pontos para 57,8 pontos. O resultado de-
monstra avanço da confiança em relação ao mês
anterior e coloca a confiança do setor industrial
no maior patamar desde outubro de 2021. O indi-
cador é calculado pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI).

ASSÉDIO
A Associação Nacional dos Advogados da Caixa (Ad-
vocef) promoveu debate sobre assédio moral e se-
xual no trabalho na segunda-feira. Participaram Ri-
ta Serrano, representante dos empregados no Conse-
lho de Administração do banco, e representantes de
outras carreiras da Caixa.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Raphael Soré*

Considerada uma prática essencial do programa de
compliance, a análise de riscos de integridade se tor-
nouum procedimentomaiscomum nosúltimosanos.
É notório que, normalmente, a maioria das empresas
brasileiras realiza esse mapeamento voltado para as
questões regulatórias de corrupção e integridade e até
lavagem de dinheiro. Todavia, observa-se que há um
fator que as organizações que operam no Brasil não
costumammapeareconsiderarquedizrespeitoàsvio-
lações a normas de sanções econômicas.

Taissanções sãomedidas implementadasporpaíses
ou organizações internacionais (como a Organização
das Nações Unidas ou a União Europeia) como meca-
nismosparapressionar,influenciarepunirpaíses,pes-
soas ou empresas. Em uma primeira análise, isso pode
parecer um tema pouco afeito ao dia a dia das empre-
sasemaisligadoaomundo dageopolítica.Porém,ape-
sar de terem uma motivação no mundo diplomático,
as organizações e negócios podem sofrer com os efei-
tos profundos dessas medidas.

Isso ocorre pois, para fazer com que as sanções efeti-
vamente atinjam os alvos, países e organizações obri-
gam as pessoas e empresas a deixarem de fazer negó-
cios com as partes sancionadas. No caso dos EUA, por
exemplo, as penas pelo descumprimento das sanções
econômicas podem levar a multas de 20 milhões de
dólares por violação ou mesmo à prisão.

Alémdisso,nãoapenasempresasamericanasoucomrela-
ções próximas com os EUA têm motivos para estarem aten-
tasaotema.AUniãoEuropeiaeoReinoUnidotêmaumenta-
do o programa de sanções, assim como o Brasil que editou
norma sobre o assunto, recentemente. Em geral, essas nor-
mas criam para empresas um risco regulatório relevante, à
medidaquepodemserpunidasportransacionardiretamen-
te com entidades sancionadas ou ainda por terem produtos
e serviços indiretamente endereçados a elas.

Nocontextogeopolíticoatual,esseriscoéincrementa-
do.Aopassoqueastensõesentreospaísesaumentam,as
sanções econômicas têm se mostrado como uma esco-
lhadosgovernantesparaexercerempressão.Omomen-
to atual reforça a necessidade de as empresas avaliarem
os seus programas de compliance no que diz respeito ao
possívelimpactoeprobabilidadedesserisco.Éimportan-
te que seja feito o adequado endereçamento e mapea-
mentodessaameaçaeasmatrizesderiscodasempresas
necessitamincorporaressaanálisecomurgência,assim
comoosprogramasdecomplianceemsançõeseconômi-
cas precisam ser constituídos ou fortalecidos.
*Sócio da área forense da KPMG

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Recrudescimento

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Os casos de Covid dispararam na Câmara dos Deputados nos últimos dois meses. Levantamento obtido pela
Coluna via Lei de Acesso à Informação (LAI) mostra que “foram registrados pelo Departamento Médico
(Demed) 20 casos em abril e 166 em maio de 2022”. Os dados de junho não foram informados. Apesar do
recrudescimento da pandemia, a Câmara mantém a rotina normal, com reuniões de comissões, votações
em plenário e sem obrigatoriedade de uso de máscaras.

O risco das sanções
econômicas para

as empresas
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PRETO NO
BRANCO

u

Minas zera ICMS
para reuso de
garrafas de vidro
Medida estimula o reaproveitamento, ajudando
omeio ambiente e reduzindo custos da indústria

Economia

A indústria de bebidas consomemais vasilhames de vidro do que o país temcapacidade de produzir

Da Redação*

Evitar o descarte de
vasilhames na nature-
za e, ao mesmo tem-
po, proporcionar à in-
dústria de bebidas re-
dução de custos na
aquisição de recipien-
tes para envase. Esses
são alguns dos benefí-
cios esperados pelo go-
verno de Minas com a
publicação do Decre-
to 48.440/2022, no
Diário Oficial desta
terça-feira (14).

A norma, elaborada
pela Secretaria de Es-
tado de Fazenda (SEF),
determina a isenção
do Imposto sobre Cir-
culação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS)
nas operações com
garrafas de vidro usa-
das, já utilizadas co-
mo vasilhames de be-
bidas alcoólicas.

“Pelo viés ambiental,

estamosevitandoodescar-
tedevasilhamesnanature-
za, o que pode significar a
prevenção de doenças di-
versasquesãocausadaspe-
los vetores presentes nos
resíduos sólidos. Pelo viés
econômico, as indústrias
poderãoreutilizaressesva-
silhamesnoenvasedepro-
dutos novos, o que trará
umganhosensíveldelogís-
tica e de custos de produ-
ção, com possibilidade de
redução de preços ao con-
sumidorfinal”, avaliao go-
vernador Romeu Zema.

Ochefedo Executivomi-
neiro destaca a importân-
cia da medida, tanto am-
bientalquantoeconomica-
mente, e considera mais
um avanço na legislação
tributária mineira.

Na prática, explica o se-
cretáriodeFazenda,Gusta-
vo Barbosa, a intenção é
queaindústriasesintaesti-
mulada a recolher, junto
aos revendedores de bebi-

das, os vasilhames usados.
Ele lembra que, atual-

mente, o mercado indus-
trial consome mais vasi-
lhames de vidro do que a
capacidade interna de fa-
bricação, o que leva, inclu-
sive, à importação dessas
embalagens, gerando ri-
queza e emprego em ou-
tros países.

O D e c r e t o E s t a d u a l
48.440/2022 está funda-
mentado no Convênio
ICMS 41/22, aprovado no
ConselhoNacionaldePolí-
tica Fazendária (Confaz).

COMBUSTÍVEIS

Em Brasília, o Senado
aprovou o Projeto de Lei
C o m p l e m e n t a r ( P L P )
18/2022 que limita a apli-
c a ç ã o d e a l í q u o t a d o
ICMS sobre combustí-
veis, gás natural, energia
elétrica, comunicações e
transporte coletivo.

Segundo a proposta, es-
ses produtos seriam classi-

ficados como essenciais e
indispensáveis, levando à
fixação da alíquota do
ICMS em um patamar má-
ximode17%,inferioràpra-
ticada pelos estados atual-
mente. O texto também
prevê a compensação da
União às perdas de receita
dos estados.

O objetivo do projeto é
provocar a redução no va-
lor dos combustíveis na
bomba, aliviando o gasto
do consumidor com gaso-
lina, que supera os R$ 7 o
litro no país, e com o die-
sel, beneficiando tam-
bém caminhoneiros e
transportadores.

O PLP também busca re-
duzir o valor do gás de co-
zinhae da conta de luz. Fo-
ram 65 votos a favor e 12
contrários. O projeto vol-
ta para a Câmara para no-
va análise após as emen-
das inseridas no texto.

*Com Agência Minas e

Agência Brasil

Hoje, na caravana do governador Zema (Novo),
o clima é de comemoração antecipada do já ga-
nhou. Discutem composição como se não depen-
dessem de outros partidos e lideranças. Agora
mesmo, quando estava prestes a bater o martelo
em torno do nome do deputado federal Marcelo
Aro (PP) como candidato a vice, uma ala defende
o nome do ex-secretário Mateus Simões (Novo),
alegandoser o futuro sucessorde Zema.Napráti-
ca,estãotentandoforçarabarrapara formarcha-
pa“pãocompão”.Aliás,Aroestá levandonabaga-
gem o Podemos, Solidariedade, Agir, PMN e ou-
tros. E Simões tá entrando com o que?

Novo de Novo
Com relação ao posicionamento de parte dos

integrantes do partido Novo de Minas, que tenta
impor chapa na disputamajoritária, entendo que
aagremiação temque ter ahumildadepara saber
oseu tamanhotantonocenárionacional comono
estadual. Amaiorautoridadenopaís, doNovo, éo
governador Zema, único eleito pelo partido. Além
denão teremconseguidoeleger representanteno
Senado,contamapenascomoitodeputadosfede-
rais e dois deputados estaduais em Minas.

Amor e Vida
O pastor evangélico Josmar Xavier, coordena-

dor em Montes Claros do Projeto Social Amor e
Vida, deixa claro que se envolverá nas eleições
desteano.Eletemcoordenadoumgrupodepasto-
res com pretensão de caminharem namesma ro-
ta. Neste primeiro momento, tem feito reuniões
com o pré-candidato a federal vereador Rodrigo
Cadeirante (Rede) e com o pré-candidato a esta-
dual deputado Carlos Pimenta (PDT).

Banheiro do Parque
Emediçãoanteriordivulgamosqueixadovereador

porMontes Claros Pastor Elair Gomes (MDB) sobre a
precariedadedosbanheirosdoParqueMunicipalMil-
ton Prates. A este respeito, o secretário de Meio Am-
biente,SoterMagno, informouàcolunaque todosos
banheiros estão sendo reformados e que o trabalho
seráconcluídoatéo finaldapróximasemana.Elees-
clareceuqueosbanheiros,historicamente,semprefo-
ramvítimasdovandalismo.

“Bivando”
Desdeoiníciodadiscussãodoprocessosucessório

nacionalcomentamosnesteespaçoqueopresidente
nacionaldoUniãoBrasil, LucianoBivar, havia lança-
do seu nome como candidato à presidência apenas
paragarantirholofotedamídia,atéporqueachance
ézero.Agora,maisdoquenunca,asituaçãocomeçaa
esclarecer.ÉqueBivar,quesedizpresidenciável,acer-
touapoioàcandidaturadeKalil (PSD)aogovernode
Minas, que acertou apoio à candidatura à presidên-
ciadeLula (PT).

Deputados contra
O apoio de Bivar a Kalil tem um problema: os

deputadosMarceloeBilacPinto já firmaramcom-
promisso com Zema (Novo). E agora?

Vice de Zema

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

MANFRED RICHTER/PIXABAY
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Revolta e muito sofrimento na
busca por atendimento na saúde

Saúde

Semana é caótica em Montes Claros: Santa Casa e HU fecharam para
novos pacientes, e UPA Chiquinho Guimarães para atenção a crianças

u REPERCUSSÃO

u

“Estamos chegando da UPA. Só havia
atendimento para nós dois, não tinha pediatra
para ela. Disseram para a gente vir à Santa
Casa, mas aqui também não está atendendo”

NaUPA, pacientes esperarampor horas emuitasmães voltarampara casa sematendimento para os filhos

Marli Pereira Santos e o pai, Arlindo

“Idoso, 72 anos e simplesmente me dizem que
não tem vaga. O caso dele é de internação. Tem
ponte de safena, bronquite, pneumonia. Está
tomando a medicação, mas não resolve nada”

Márcia Vieira

Repórter

Alta nos casos de Co-
vid,aumentodedeman-
da por problemas respi-
ratórios, além de outras
enfermidades, e as uni-
dades de saúde de Mon-
tesClarosentramemco-
lapso. Desde o domingo
a cidade vem registran-
dosuperlotaçãonoshos-
pitais e os moradores
amargam longas espe-
ras por atendimentos,
internaçõeserealização
de exames.

Desde o fim de sema-
naaSantaCasasuspen-
deu o atendimento de
pacientes com síndro-
me gripal pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) e
natardedesegunda-fei-
ra a medida foi estendi-
da aos convênios e con-
sultas particulares.

Deacordocomaasses-
soria do hospital, há 42
pacientes internados
no pronto-socorro SUS
e outros 15 no bloco ci-
rúrgico em consequên-
cia da falta de vagas em
enfermariae/outerapia
intensiva.

Para evitar que o qua-
dro fique ainda mais crí-
tico, a Santa Casa deci-
diu atender somente ca-
sos em que é referência
exclusiva na rede de ur-
gência/emergência pelo
sistema público, como
neurocirúrgico,AVC
agudo,traumasoftalmo-
lógicos,queimados,gran-
des traumas e situações
de emergência.

No caso de pacientes
com suspeita ou confir-
maçãodeCovid,aorien-
tação é procurar outros
hospitais do município,
segundo a nota divulga-
da pela Santa Casa.

REVOLTA

A cabeleireira Marli
Pereira Santos deixou o
serviço para levar o pai
ao pronto-socorro da
Santa Casa na manhã
desta terça-feira (14) e fi-

cou revoltada com a falta
de atendimento. “Idoso, 72
anosesimplesmentemedi-
zemquenãotemvaga.Oca-
so dele é de internação.
Tempontedesafena,início
de pneumonia, bronquite.
Está tomando a medica-
ção, mas não resolve nada.
Nos disseram que, para to-
mar oxigênio, ele vai ter
que ir à UPA”, diz Marli, in-
dignada.

“A saúde de Montes Cla-
ros está um desastre e, in-
felizmente, o prefeito fica
arrumando praças, ruas e

esquecedeinvestirnasaú-
de. As pessoas estão mor-
rendo porque não tem va-
ga nos hospitais”, afirma a
cabeleireira.

A frustração também to-
mou conta do casal Patrí-
cia Santos e Marcelo Alves,
que chegou à Santa Casa
por volta do meio-dia em
busca de atendimento pa-
ra a filha Anabel mas en-
controu o serviço suspen-
so. Eles já haviam procura-
do a UPA Chiquinho Gui-
marães, mas lá não conse-
guiram atendimento para

a pequena.
“Eu mudei de Salinas pa-

raMontesClarosembusca
de oportunidades também
no atendimento de saúde,
mas acho que está pior. Se
estivesse lá, já teria sido
atendida. Aqui está muito
precário”, lamenta a mãe.

Pacientesqueestiveram
naUPAChiquinhoGuima-
rãesrelatamquehouvetu-
multo na unidade, pois o
atendimento pediátrico
foi encerrado ainda com
muitas mães na fila de es-
pera. Camila Cristina Car-

valho mora no bairro São
José, na região oposta ao
Chiquinho Guimarães.
Chegou à UPA por volta
das 8h com a filha Ana Jú-
lia e foi atendida cerca de
quatrohorasdepois.“Mui-
tagentevoltousematendi-
mento, porque encerra-
ram as fichas”.

A reportagem entrou
em contato com o municí-
pio, mas até o fechamen-
to da edição a assessoria
de comunicação da pre-
feitura não deu retorno
sobre a situação.

No Hospital Universi-
tário Clemente de Faria
(HUCF)osleitosclínicos,
cirúrgicos, de materni-
dade, obstétricos e de te-
rapia intensiva não Co-
vid chegaram à capaci-
dademáximaeoatendi-
mento foi suspenso.

A capacidade instala-
da da unidade é de 21 lei-
tos no pronto-socorro,
mas, nesta terça-feira, o
númerochegavaa34,27
internados em corredo-
reseseteemobservação.

A situação de ocupa-
ção se repete no Hospi-
tal das Clínicas Dr. Má-
rio Ribeiro, que recente-
mente inaugurou leitos
depediatriaetodosjáes-
tão ocupados.

“Estamos com taxa de
ocupação muito alta
tambémecomopronto-
atendimento cheio. Te-
mosdezleitosdeUTIpe-
diátrica SUS, mas esta-
mos com 11 crianças in-
ternadas. Estamos fa-
zendo o máximo para
contribuir com a rede
nesse momento de su-
perlotação”, disse Ana
Paula Nascimento, dire-
tora do HC.

Ela ressalta que as
bronquiolites são os ca-
sos predominantes e
acredita que isso pode
ser atribuído à mudan-
çadeclimaebaixastem-
peraturas registradas
nos últimos dias.

Responsável pelo se-
tor de regulação do HC,
Samuel Lima diz que o
gargalo do serviço é a
pediatria. “Comrelação
às UTIs adulto ainda te-
mos dez vagas, quatro
na clínica médica, 18 na
maternidade. No pron-
to-socorro temos seis
pacientes aguardando
atendimento e vagas
na clínica médica, caso
necessitem de interna-
ção. É um dia após o ou-
tro”, diz. (M.V.)

Macas nos

corredores

Patrícia Santos e Marcelo Alves com a filha Anabel

FOTOS MÁRCIA VIEIRA
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Denúncias de violência contra o idoso neste ano já são 11,8% superiores
às registradas em todo 2021: situação é de alerta em MOC e no país

Desrespeito à vida
u

Montes Claros

Larissa Durães

Repórter

A violência contra o
idoso não para de cres-
cer e tem exigido cada
vezmaispreparodasau-
toridades para lidarem
com esse tipo de crime e
solidariedade da popu-
laçãoparadenunciarca-
sos de agressão a quem
já é tão vulnerável.

Em Montes Claros, os
númerossãodiferentes,
dependendo do órgão,
mas têm em comum o
aumentoacadaano.Se-
gundo a prefeitura, fo-
ram registrados 786 ca-
sosdeviolênciacontrao
idoso de janeiro de 2019
a maio deste ano – mé-
dia de 27 por mês.

Já os casos que chega-
ram ao Núcleo de Aten-
dimento de Violência
ContraoIdoso(NAE), li-
gado à Coordenadoria
do Idoso da Secretaria
de Desenvolvimento
Social, mostram que as
189 denúncias registra-
das neste ano já supe-
ram em 11,8% as 169
anotadas em todo 2021.

Um alerta que preci-
sa soar alto na maior
cidade do Norte de Mi-
nas e em todo o país
n e s t a q u a r t a - f e i r a
(15), Dia Mundial da
Conscientização da
Violência contra a
Pessoa Idosa.

A data foi instituída
pela Organização das
Nações Unidas (ONU)
em 2006 para chamar
a atenção e sensibili-
zar a população mun-
dial sobre os direitos
dos idosos.

“Infelizmente, a vio-

lência contra a pessoa ido-
sa é crescente, por isso, ca-
da vez mais estamos nos
capacitando para buscar
soluções e conscientizar a
sociedade de forma geral,
pois é importante comba-
teraviolênciacontraapes-
soa idosa”, destaca o secre-
tário Municipal de Desen-
volvimento Social, Aurin-
do Ribeiro.

Osecretárioressaltaque
combater a violência con-
tra a pessoa idosa tem que
ser uma luta permanente.
No último domingo (12),
um idoso de 65 anos foi as-
sassinado, dentro de casa,

no bairro Morrinhos. De
acordo com a Polícia Mili-
tar,elefoivítimadelatrocí-
nio. Um homem de 40
anos foi preso suspeito de
ter cometido o crime.

UNIÃO DE ESFORÇOS
EmMontesClaros,oNú-

cleo de Atendimento de
Violência Contra o Idoso
(NAE) apura as denúncias
recebidas com a colabora-
ção do Ministério Público,
Ministério dos Direitos
Humanos, Centros de Re-
ferênciadeAssistênciaSo-
cial (Cras) e Centros de Re-
ferência Especializado de

Assistência Social (Creas),
Unidades Básicas de Saú-
de e denúncias realizadas
diretamentenaCoordena-
doria do Idoso.

Segundo Cibely Diniz,
queatuanoNAE,asprinci-
paisviolaçõessão:abando-
no, negligência, violência
financeira e psicológica e
agressão verbal. Neste
ano,amédiadecasosmen-
sais denunciados ao órgão
chega a 31, contra 14 por
mês em 2021.

ParaageriatradoHospi-
tal Universitário Clemen-
te de Faria (HUCF), Lucia-
na Colares, e coordenado-

ra do Centro Mais Vida de
AssistênciaàSaúdedoIdo-
so “Eny Faria de Oliveira”
(Crasi), a instituição se
preocupa com a saúde do
paciente, de forma geral.
Em caso de suspeita de
maus-tratos,sejaelepsico-
lógico ou físico, a situação
é encaminha para averi-
guação em conjunto com
o serviço social.

“Essas campanhas são
importantes porque se
consegue observar se tem
violência, de qualquer ti-
po, contra o idoso, que co-
locao pacienteem riscode
qualquer forma”, explica.

Asprincipais violações são abandono, negligência, violência financeira e psicológica e agressão verbal:

neste ano, amédia de casosmensais denunciados aoNAE chega a 31, contra 14 pormês em2021

“Não podemos
esquecer que a pessoa
idosa tem uma
história, e nós todos
vamos envelhecer.
Hoje, em Montes
Claros, somos 10%,
mas em 2050 seremos
muito mais. Todo
cuidado ainda é
pouco”, ressalta
Luciana Colares.
Segundo a Ouvidoria
Nacional de Direitos
Humanos (ONDH),
em 2021 foram
registradas 37 mil
notificações de
violência contra os
idosos no Brasil. Em
29 mil casos,
tratava-se de violência
física.
“A violência aumentou
contra os idosos, é
notório, talvez
possamos atribuir o
fato à contenção da
pandemia, pois as
pessoas acabaram
ficando mais tempo
em casa, aos cuidados,
às vezes, de pessoas
que não são tão
qualificadas, aí
acabou tendo este
aumento de violência
doméstica”, analisa
Letícia Porto,
doutoranda da
Universidade Federal
do Paraná que irá
lançar, no final de
junho, o livro
“Constituição e
Direitos Humanos –
Tutelas dos Grupos
Vulneráveis”.

Respeito
à vida

u SAIBA MAIS

ANPR/DIVULGAÇÃO
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Oamor é algo divino e quemerece total atenção,
dedicação, respeito e, sem dúvida, oração! Foi as-
sim que um grupo de amigos resolveu celebrar a
datamaisapaixonantedoano.Oencontro foimar-
cadopor surpresas entre os enamorados, suspiros
emocionantes e até lágrimas de felicidade. Além
de celebrar em grande estilo, a noite serviu para
relembrar lindas histórias.

Tudo aconteceu no restaurante Chimarrão, no
dia 11 de junho, ao som dosmúsicos Mariana e Ro-
drigo Mendes, acompanhados de Paulo Ricardo
Fernandes.
Empresas da cidade ofereceram brindes aos ca-

saisque trocaramdeclaraçõesdeamorepresentes.
Confira a cobertura completa em nossa coluna

acessando o site onorte.net

Amor e afeto

Quem encontra uma esposa encontra algo excelente; recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18:22

“Oamor é paciente, o amor é bondoso” - Priscila

eDuane

“Não inveja, não se vangloria, não se orgulha” -

Zan e Júnio Lopes

“Nãomaltrata, não procura seus interesses,

não se ira facilmente, não guarda rancor” -Gal e

ReinaldoRocha

MúsicadequalidadeparaanoitecomPauloRicardo

FernandescomMarianaeRodrigoMendes

“Oamor não se alegra coma injustiça,mas se

alegra comaverdade” - Shirley eMarcelo

MartinsMagalhães

“Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”

-Dany eKleberAlves

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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Aaposentadoriadapessoacomdeficiênciaéum
benefício direcionado às pessoas que trabalha-
ram na condição de pessoa com deficiência. Essa
que possui impedimentos de longo prazo, poden-
do ser de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, que prejudique de alguma forma a sua
socializaçãocomacoletividadeedificulte apráti-
ca dos atos da vida civil.
Umadúvida constante que permeia a sociedade

é a diferença entre a Aposentadoria da Pessoa
comDeficiênciaeaAposentadoriapor Invalidez. A
primeira, como jáditoanteriormente, édireciona-
daaquempossuialgumimpedimentoalongopra-
zo, mas que não o inviabiliza totalmente de exer-
cer atividades laborativas, nesse caso terão al-
guns benefícios para se aposentar. Enquanto a
aposentadoria por invalidez é aplicada nos casos
em que o sujeito possui incapacidade total e per-
manenteparao labor,mesmoqueemuma função
diversa pela qual foi contratado.
A deficiência, para fins de Aposentadoria da

Pessoa comDeficiência, é subdividida emqua-
tro graus, definidos como: leve, média e grave.
A depender do grau em que o indivíduo se en-
quadra mais benefícios serão concedidos,
bem como poderá adquirir a aposentadoria
em momento anterior ao equiparado com a
aposentadoria comum.
A pessoa com deficiência pode se aposentar

de duas formas, por idade e/ou por tempo de
contribuição.

Aposentadoria da Pessoa com
Deficiência por Idade

Nessa espécie de aposentadoria, não interfere o
grau da doença, mas deve preencher os seguintes
requisitos:
• 60 anos (homem); 55 anos (mulher)
• 15 anos de tempo de contribuição para ambos e

registrados como pessoa com deficiência.
Portanto,édesumaimportânciacomprovaradefi-

ciência durante os 15 anos de contribuição para ser
beneficiário desta aposentadoria mais benéfica.

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência
por Tempo de Contribuição

A presente espécie de aposentadoria, o grau da
doença interfere. Conforme especificado a seguir:
• Deficiente de grau grave: 25 anos de tempo de

contribuição (homem); 20 anos de tempo de contri-
buição (mulher)
• Deficiente de grau médio: 29 anos de tempo de

contribuição (homem); 24 anos de tempo de contri-
buição (mulher)
• Deficiente de grau leve: 33 anos de tempode con-

tribuição (homem); 28 anos de tempo de contribui-
ção (mulher).
Urge salientar, que os respectivos graus de defi-

ciência são determinados pelos peritos médicos do
INSS no momento do requerimento do benefício.
Será observado o estado da doença, se estava,
de fato, trabalhando em situação de pessoa com
deficiência. Bem como o perito possui a liberda-

de de classificar em graus diferentes a deficiên-
cia do indivíduo ao longo dos anos trabalhados.
Essa constatação será baseada na melhora ou
piora do estado de deficiência.

Cálculo do Valor da Aposentadoria
Antes da Reforma Previdenciária, o cálculo do va-

lor da Aposentadoria da Pessoa comDeficiência por
Idade era realizado por meio da média aritmética
simples dos 80% maiores salários desde julho de
1994.Sobreessevalor,obeneficiário receberia 70%+
1% ao ano de contribuição.
Na modalidade da Aposentadoria da Pessoa

com Deficiência por Tempo de Contribuição o
cálculo era feito sobre a média aritmética sim-
ples dos 80% maiores salários desde julho de
1994 e o beneficiário receberia 100% do valor
dessa média. Portanto, pode-se averiguar que a
Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por
Tempo de Contribuição era mais vantajosa.
Com a reforma da Previdência houve alteração,

passouaserconsiderado100%damédiadetodosos
seus salários e não os 80% maiores como era feito
antigamente. Todavia, essa nova regra é aplicada
somente para quem iniciou o trabalho depois da vi-
gênciadaReformaPrevidenciáriaouquemnãocon-
seguiu reunir os requisitos até o dia 12 de novembro
de 2019. Portanto, aquele que já possui todos os re-
quisitos para se aposentar antes da Reforma ainda
será amparado pela regra anterior, onde era consi-
derado somente 80% dos maiores salários.

Aposentadoria da pessoa com deficiência

EporfalaremPrevidência... JoãoPauloVieiraXavier
vieiraxavieradvogados@gmail.com
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ALGAZARRA
LINGUÍSTICA

Matrículas abertas
para os cursos
técnicos do Indyu

Educação

Alunos contam com formação de qualidade
e têm chance de estágio remunerado

u Euclides é um talentoso ourives. Tem uma
joalheria no “Beco da Fortuna”. Todas as al-
mas gananciosas presas em corpos adeptos à
luxúria passam por esse beco. Afinal, nele cir-
culam seus semelhantes. Nemmesmo os ciga-
nos poderiam adentrar nesse beco sem fica-
rem surpresos com os batuques metálicos
dos brincos e correntes que se entrelaçam em
uma oratória de discórdia.
O curioso é que para entrar nesse beco há

duas rotatórias, que lado a lado formavam
um oito, fato é que rotatórias existem em ro-
tas muito movimentadas, e esse beco era sur-
preendentemente movimentado. As pessoas
que iam para ele visualizavam umoito forma-
do por ambas rotatórias, enquanto que quem
passava em linhas perpendiculares à localiza-
ção do beco visualizava o infinito, o infinito
de possibilidades.
Euclides, preso a constante do oito queria

infinidades,mas sua vida era regada de finitu-
des. O ouro que o mesmo manipulava sempre
se esgotava em dias de serviço, tinha que se
acostumar com a escassez e com as variações
do preço do ouro. Sentia-se como se fosse um
cachorro abandonado, que foi deixado àmer-
cê da sorte.
Certa vez, Dolores dirigia rumo ao infinito

de possibilidades, iria passar por ambas li-
nhas perpendiculares das rotatórias, até que
percebe que as saídas para o infinito estavam
em nível de guarnição de milícias armadas.
Não teve outra escolha, teve de ir ao “Beco da
Fortuna”. Chegando lá, se surpreende com o
fundo do poço em que se encontrava.
Dolores era uma sábia mulher, sabia que

não estava em um ambiente adequado. En-
controu-se com Euclides e logo pergunta:
- Por qual motivo contratou milícias para

nos desvincular do infinito de possibilidades?
- Não percebe? Isso é um pedido de casa-

mento, escolha entre o beco da fortuna ou o
infinito de possibilidades. Viva o infinito ou a
oitava nota tonal, qual seja, a ausência de
música.
Dolores deve ter cuidado com os becos que

se propõem a preencher sua vida, afinal, nem
todo ourives é valioso e escasso. E nem todo
casamento deve ser um beco.

O Beco

Pedro Martins

martinspedrobl@gmail.com

As aulas estãomarcadas para começar em25de julho

Escritor, Ciências Jurídicas e Agronômicas

Leonardo Queiroz

Repórter

Estão abertas as ins-
crições para os cursos
técnicos do Colégio In-
dyu do segundo semes-
tre. São oferecidas va-
gas em Técnico em En-
fermagem, Técnico em
Saúde Bucal, Técnico
em Prótese Dentária e
ainda especialização
em Enfermagem do
Trabalho, curso de
Aperfeiçoamento em
Instrução Cirúrgica e
Cuidador de Idoso.

As aulas estão marca-
das para começar em
25 de julho. Com dura-
ção de dois anos, os cur-
sos técnicos de Enfer-
magem e Saúde Bucal
são divididos em qua-
tro semestres, com au-
las práticas desde a pri-
meira etapa.

Já o curso de Prótese
Dentária tem duração
de um ano e meio. A es-
pecialização em Enfer-
magem do Trabalho
temduraçãodeseisme-
ses e os alunos de Aper-
feiçoamentoemInstru-
ção Cirúrgica e Cuida-
dor de Idoso conse-
guem realizar a forma-
ção em aproximada-
mente três meses.

“O Colégio Indyu tem
um papel importante
na formação dos alu-
nos, fazendo com que
elessetornemprofissio-
nais humanizados, que

realizam o trabalho com
maestria e da melhor ma-
neirapossível”,afirmaadi-
retora administrativa do
Colégio Indyu, Gabrielle
Mourão.

Hátrêsdécadasforman-
do profissionais, o Indyu
tem como diferencial a
vivência prática dos estu-
dantes. “Nossos alunos
contam com vivências
práticas desde a primeira
etapa do curso e nossos
professores são profissio-
nais que atuam em diver-
sas áreas, o que facilita a
assimilação entre os con-
ceitos teóricos e a expe-
riência prática dos mes-
tres”, afirma Gabrielle.

José Lucas, que está na
primeira etapa do Técni-
co de Enfermagem, conta

que em pouco tempo de
curso já está empregado.
“Foi tudo muito rápido.
Após fazer estágio no
Hospital das Clínicas Dr.
Mário Ribeiro, surgiu
uma vaga de emprego no
grupo e estou muito feliz
de, em tão pouco tempo,
conseguir um trabalho”,
explica.

Para ele, fazer o curso
tem sido uma experiên-
cia maravilhosa. “Antes
de começar, eu não tinha
perspectiva de trabalho
nem qual profissão que-
ria. Me apaixonei pela
área e hoje sei o que real-
mente quero. E também
entendi o que é cuidar
das pessoas, algo que me
transformou por comple-
to”, conta.

ESTRUTURA

Os alunos do curso con-
tamcomsalasdeaulaequi-
padas com multimídia, la-
boratórios de enferma-
gem,bibliotecacomacervo
atualizado, ampla área de
convivência e professores
altamentequalificados,
com vivência de mercado.

Dispõem ainda do Hos-
pital das Clínicas Dr. Má-
rio Ribeiro da Silveira pa-
ra a realização do estágio
curricular, que garante a
práticaprofissionaleafor-
mação integral.

O Colégio Indyu fica na
ruaJoãoPinheiro,186,Cen-
tro,MontesClaros.Maisin-
formações pelo telefone
(38) 2101-9295/98405-9204
ou pelo WhatsApp (38)
98428-9111.

COLÉGIO INDYU/DIVULGAÇÃO
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Vencer ou vencer

Esportes

Atlético encara Ceará em busca de vitória paramelhorar ambiente na equipe

AtacanteKeno reforçou confiança no treinador após resultados ruins e assumiu a responsabilidade dos jogadores; oAtlético não vence

umapartida pelo Campeonato Brasileiro há três rodadas

u

Leonardo Parrela

Do Hoje em Dia

O Atlético enfrenta
o Ceará nesta quarta-
feira (15), às 19h, no
Castelão. O técnico
do Galo, Turco Moha-
med, terá desafios pa-
ra ajustar a defesa na
partida e quer a vitó-
ria para pacificar o
ambiente no clube.

O encaixe defensi-
vo do Atlético vai ser
testado novamente.
Nathan Silva, zaguei-
ro titular da equipe
retorna após cum-
prir suspensão, mas
o Galo não terá os vo-
lantes Allan e Jair.

A p ó s o c o l a p s o
diante do Fluminen-
se e uma atuação fra-
ca contra o Santos, a
partida representa
uma nova chance pa-
ra a defesa se acertar
no torneio.

Quem falou sobre o
momento ruim da de-
fesa foi o atacante Ke-
n o . P a r a e l e , n ã o
adianta culpar os za-
gueiros ou o sistema
defensivo. É uma si-
tuação coletiva e os
a t a c a n t e s t a m b é m
precisam ajudar.

“Se o pessoal atrás
está oscilando, temos
que ver o que pode-
m o s f a z e r a q u i n a
frente para ajudar. A
gente tá trabalhando
pra isso, confiamos
nos jogadores”, disse
o atleta.

Uma vitória tam-
bém representa tran-
quilidade no ambien-
te da Cidade do Galo.
Pressionado pela se-
mana ruim, em que
conquistou dois dos
nove pontos disputa-

dos , Turco Mohamed
precisa mostrar que é ca-
paz de recuperar o time
que foi campeão no últi-
mo ano.

“Nesse momento é pre-
ciso ter comunicação
por parte de todos”, dis-
se. “Estamos num mo-
mento baixo de confian-
ça, temos que recuperar
essa confiança, tudo pas-
sa por aí”, completou.

“Eu vejo todo mundo massacrando
ele, eu sei que duas, três derrotas
caem sobre o treinador, a gente
tem que entrar em campo e dar
nosso melhor”

Keno, em defesa de Turco Mohamed

PEDRO SOUZA/ATLÉTICO
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Foi com muita alegria que os pais de Gabriella
Borém,MarcusBorémeFernandaAzevedo,celebra-
ram, no dia 14 demaio, os 15 anos de vida da filho-
ta. Eles receberamamigos e familiares no Celebrar
Eventos para uma incrível noite de princesa. Cada
detalhe foi preparado com muito amor e carinho
paraestemomentoespeciale inesquecível.Adebu-
tanteestavamega feliz e lindíssimaemummaravi-
lhoso vestido Claudia Andrade. O evento contou

comumasuntuosadecoraçãoexecutadaporRome-
roMaciel, buffet do Celebrar Eventos, doces Jabbur
Sweet Gourmet e Cakelicia, bolo Cakelicia By Gian-
carlo e música por @Venexmusic, tudo sob o co-
mando da cerimonialista Kátia Costa. A bela Gabi,
comgrandealegriaesimpatia,brilhouanoite toda
e foi muito abraçada por todos. Parabéns, Gabi!
Você é motivo de orgulho para seus pais e todos
que a cercam. Fotos@Luizpauloxavierr.

Gabriella Borém debuta
em grande estilo

Umbelo e

descon-

traído

registro da

debutante

Gabriella

Borém

Gabriella

dançando

valsa como

paiMarcus

Vinícius

Borém

Dançando a

valsa como

namorado

Vitor

Ortiga

Gabriella

acompanha-

dada avó

materna,

Maria do

Carmode

Carvalho

Coma avó

paterna,

AnaMaria

de

Medeiros, e

o pai

Marcus

Vinícius

Gabi

acompa-

nhada da

madrinha

Luisianade

Carvalho

Praes

GabyladeadapelospaisMarcusViníciusdeMedeiros

BorémeFernandadeCarvalhoAzevedo

Umbrinde à chegada dos anos dourados

Gabi curtindo a festa comas amigas

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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