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Infarto, tromboses venosas e acidentes vascula-
ressãomaiscomunsnoinverno,quecomeçaoficial-
mente hoje. Médicos reforçam alerta sobre a práti-
ca de atividade física sem uso de roupa adequada e
importância de uma dieta equilibrada. PÁGINA 8

Cuidado com o
coração no frio

Operíododasfestasjuninas,eatéjulhinas,émarca-
do por aumento do número de vítimas de queimadu-
ras. Fogueiras, balões, fogos de artifício e bebidas
quentesfavorecemosacidentes,principalmentecom
crianças. Prevenção é o melhor remédio.PÁGINA 5

Divirta-se,
sem acidentes

Número de novos casos em Montes Claros neste mês é
12vezesmaiorqueoregistradoemmaio.Alémdisso,após
doismesessemmortespelocoronavírus,omunicípioano-

toudoisóbitosnaúltimasexta-feira,mesmodiaemquea
prefeiturapublicoudecretoexigindoousodoequipamen-
todeproteção.Comhospitaislotadoseoperandocompla-

no de contingência, é preciso que moradores busquem a
vacina contra a doença. Governo já liberou aplicação da
quartadose para maioresde 40anos.PÁGINAS 3 E 4

Covid dispara e obriga
retorno da máscara

CLICK PODIUM
COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO

PÁGINA 9

Cercade180milpessoasmorremporanonomundoemconsequênciadequeimaduras, segundoaOMS

Montes Claros ganha

novo time de futebol

profissional: North

Esporte Clube vai

estrear na

Segunda Divisão

GUARDA MUNICIPAL DE MOC/DIVULGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI/AGÊNCIA BRASIL/DIVULGAÇÃO

EM CAMPO



PARAGUAIOS MANDAM!
As águas do lago de Itaipu já foram mais calmas
entre Brasil e Paraguai. Uma série de contrata-
ções de consultores de direito internacional e ne-
gócios em energia pela direção da usina de Itai-
pu, por parte do governo do Brasil, revela um
bastidor surpreendente para uma estatal que cui-
da de um terço da energia do país: descobriu-se
que o Brasil não tem autonomia do seu lado e
tudo na gestão deve ter aval dos sócios para-
guaios. Deputados da Comissão de Relações Exte-
riores entraram de braçada para conferir.

CAPIXABAS NO TRILHO
Empresários do Espírito Santo que trabalham com
logística e armazenamento de carga querem colo-
car nos trilhos plano de aproximação com a Vale
para aproveitar a ainda ociosa ferrovia que liga Mi-
nas Gerais ao Estado, depois da redução das ativida-
des de mineração com os rompimentos de duas bar-
ragens. O PIB do Espírito Santo depende, em boa
parte, das exportações pelo Porto de Vitória, e a fer-
rovia da mineradora pode ser um canal de escoa-
mento melhor aproveitado.

PROJETOS DE RENAN
O senador Renan Calheiros (MDB-AL) avisou aos
mais próximos que não vai ser candidato à reelei-

ção após 2027, quando vence seu mandato. Prepa-
ra o terreno para o herdeiro, o filho ex-governa-
dor que disputa o Senado este ano. Quem enten-
de do jogo aposta que o pai coordenará a campa-
nha de Lula em Alagoas e sonha com dois ministé-
rios – um para ele, outro para um apadrinhado –
em caso de vitória do petista.

PAZUELLO “ESCOLTADO”
Vão-se anéis e ficam os dedos. O ditado popular
cai muito bem para o ex-ministro da Saúde
Eduardo Pazuello – pré-candidato a deputado fe-
deral pelo Estado do Rio de Janeiro. Assessor espe-
cial da Presidência da República, Pazuello não
circula com menos de dois assessores (em muitos
casos fardados).

ESPLANADEIRA
# Neon lança nova campanha ‘Mais que banco,
Neon’ com foco na conta digital gratuita.
# JA Worldwide é contemplada como uma das dez
ONGs mais importantes do mundo, pelo Thedo-
tgood 200.
# Abertas até dia 25 inscrições para Programa Gama
Experience.
# Mamba Water anuncia Pedro Scooby como novo
sócio.
# Hilab anuncia parceria com Medprev.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Luiz Antônio dos Santos Pinto*

Independentemente do fim da bandeiratarifária de
escassezhídrica,devoluçãodoICMSrelativoàPIS/Co-
finseoutrasmedidasquedependemdopoderpúblico,
os consumidores pessoas físicas e jurídicas podem,
com independência, autonomia e decisão própria, re-
duzir deimediato ede modo pereneos gastosmensais
comenergiaelétrica.Paraisso,bastainstalarumsiste-
madeaquecimentosolardeágua.Sevieralgumaredu-
ção tarifária da eletricidade, melhor, pois a economia
será ainda maior para todos.

O consumo de energia no Brasil bateu recorde em
março último, de acordo com a Empresa de Pesquisa
Energética(EPE).Noperíodo,foramconsumidos44,101
terawatts hora (TWh), o maior índice da série histórica
desde 2004, indicando que deverá haver aumento de
consumo também no ano todo e nos próximos.

A falta de investimentos em energia térmica acaba
por pesar no bolso do consumidor. Para se entender
melhor a questão, vamos analisar aqui o potencial de
economia propiciado pelos aquecedores solares. Para
obter essa economia, basta fazer a conta. O consumo
de energia elétrica no Brasil em 2021 foi de 500,209
terawatts hora (TWh). Sendo que cerca de 7% desse
consumoéparaaqueceráguaparabanho(chuveirose
outros aquecedores elétricos), chegamos ao número
35,015TWh.ConsiderandoocustodeR$700milhõeso
terawatt-hora,ousejaR$ 0,70/KWhparaconsumidor
residencial, o brasileiro gastou R$ 24,51 bilhões para
tomar banho em 2021.

O aquecedor solar pode suprir mais de 90% (fração
solar) desse consumo, então a população brasileira
desperdiça por ano cerca de R$ 22 bilhões por não ter
aquecedor solar em todos os domicílios do país, uma
tecnologia 100% nacional.

Se considerarmos outros segmentos que já utilizam
aquecedorsolar,masaindamuitotimidamente,como
comércio, processos industriais, esta economia pode
mais que quadruplicar.

Residências, comércios e empresas podem reduzir
ematé40%oumaisdogastomensalcom eletricidade,
organizar seu orçamento e evitar os altos valores das
tarifasdeeletricidade.Oequipamento,arigor,oferece
autonomia para que as próprias famílias e empresas,
independentemente de políticas públicas, reduzam
suascontasdeluzemereceterseuusomaisconscienti-
zado e incentivado.

*Presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Térmica

(Abrasol)

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Ciência vai mal

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

O Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico
tem dados alarmantes sobre a bai-
xa produção científica para ensi-
no superior. Aponta que caiu con-
sideravelmente a importação de
insumos (os isentos de impostos!)
para pesquisa nas universidades
públicas. Foram importados US$
193 milhões em 2021, através de
180 entidades parceiras das insti-
tuições de ensino, contra média
de US$ 300 milhões nos dois anos
anteriores. Os dados são compila-
dos pelo Conselho Nacional das
Fundações de Apoio às Institui-
ções de Ensino Superior e de Pes-
quisa Científica e Tecnológica
(Confies).

Autonomia dos
cidadãos para

baratear conta de luz
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PRETO NO
BRANCO

u

Maiores de
40 anos podem
tomar 4ª dose
Ministério da Saúde pede à população que
tome todas as doses da vacina contra a Covid

Saúde

Pessoas não vacinadas estão entre seis e nove vezesmais suscetíveis a

desenvolvermanifestações graves da doença em relação a pessoas imunizadas

DaRedação*

Comoaumentodeno-
vos casos de Covid-19
emtodoopaís,oMinisté-
rio da Saúde decidiu in-
tensificar a campanha
para incentivar a popu-
laçãoacompletarociclo
vacinalcontraadoença.

Segundo a pasta, cer-
cade120milhõesdepes-
soas aptas a tomar a se-
gunda dose ou a dose de
reforço ainda não retor-
naram aos postos de va-
cinação. Com isso, estão
desprotegidas contra as
manifestações graves
dainfecçãopelonovoco-
ronavírus.

A campanha de estí-
muloàvacinaçãocontra
a Covid-19 chega no mo-
mentoemqueoMinisté-
riodaSaúdeliberouase-
gunda dose de reforço
(ou quarta dose) para as
pessoas que têm a partir
de 40 anos de idade.

De acordo com a pas-
ta, cerca de 8,79 milhões
de pessoas desta faixa
etáriaequereceberama
terceira dose há mais de
quatro meses já podem
retornar aos postos de
vacinação.

A recomendação é
que estes indivíduos se-
jam imunizados com as
vacinas da Pfizer, Astra-
Zeneca ou Janssen.

“Além de expandir-
mos a população-alvo
do segundo reforço, o
motivo de estarmos
aqui, hoje, é convocar-
mos a população brasi-
leira a procurar um pos-
to de vacinação e tomar
suadose”,disseosecretá-
rio nacional de Vigilân-
cia em Saúde, Arnaldo
Medeiros, na manhã
destasegunda-feira (20),
durantea divulgação do

balanço da vacinação con-
tra a Covid-19.

SegundoMedeiros,oaler-
ta ministerial para os atra-
sos na aplicação da segun-
dadoseedasdosesderefor-
ço visa a proteger a popula-
ção das manifestações gra-
vesdadoença.Entreapopu-
lação de 40 a 49 anos apta a
receber os imunizantes,
apenas 8,53% já tomaram a
primeira dose de reforço.

“Os estudos demons-
tram o efeito protetor que
asvacinastêmnoscasosde
complicação, de agrava-
mento por Covid-19. Eles
mostramque,independen-
temente do intervalo
etário,asvacinasprotegem
de uma evolução mais gra-
vedadoença.Porisso,oMi-
nistério da Saúde está con-
vocando a população apta
a tomar a segunda dose ou
asdosesdereforçoaprocu-
rarem um posto de vacina-
çãoparatermosumapopu-
lação mais protegida – o
que se refletirá tanto na
qualidade de vida, quanto
na economia”, afirma o se-
cretário.

Peçaspublicitáriasquese-
rão veiculadas em várias
mídias para conscientizar
a população destacam que,
apesardeogovernofederal
terdecretadoofimdasitua-
çãodeEmergênciaemSaú-
de Pública de Importância
Nacional (Espin, ou Emer-
gência Sanitária), as pes-
soas devem seguir atentas
àsrecomendaçõesdasauto-
ridades sanitárias, toman-
do todas as doses de vacina
recomendadas pelos fabri-
canteseaprovadaspelasau-
toridades sanitárias.

DOSES EM ATRASO

Em todo o país, quase 22
milhões de pessoas aptas a
serem imunizadas recebe-
ram apenas uma dose das
vacinas aprovadas pela
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa),
segundo detalhamento fei-
topeladiretoradoDeparta-
mento de Imunização e
Doenças Transmissíveis,
Cássia Rangel.

Entre janeiro de 2021 e o
último dia 10, o governo fe-
deral distribuiu 519.838.281

dosesdevacinascontraaCo-
vid.Destetotal,17.965.980fo-
ram fornecidas à rede de
saúde,esteano,paraimuni-
zarcriançasentre5e11anos
– 62% desse público já rece-
beramaprimeiradose,mas
apenas 38% tomaram a se-
gunda.

Já entre a população de
12 a 17 anos, para a qual
também já foi disponibili-
zadaaprimeiradosedere-
forço, apenas 5% comple-
taramociclovacinal–ain-
da que 91% do grupo te-
nha recebido a primeira
dose regular.

No total, 62,7 milhões de
pessoas já poderiam ter to-
mado a primeira dose de re-
forço –dentre as quais, 16,76
milhões têm entre 18 e 29
anos, faixa etária na qual
5,54 milhões de indivíduos
ainda não receberam se-
querasegundadoseregular.

Aproximadamente 27,12
milhões de pessoas com
mais de 50 anos ainda não
retornaram aos postos de
vacinaçãoparareceberase-
gunda dose de reforço.

*Com Agência Brasil

O governador Zema e o partido Novo em Minas,
pelovisto,estãosesentindoobambambamdopro-
cesso eleitoral. Na escolha do seu companheiro de
chapa, age como se a fatura já estivesse definida e
com qualquer um ele vence o pleito. Desde o início
dadiscussãode quem será o vice foi apresentadoo
nome do deputado estadual Agostinho Patrus (PV),
deputadofederalBilacPinto(U.Brasil),deputadofe-
deralMarceloAro (PP), oex-secretário estadualMa-
teusSimões(Novo)eagoraojornalistaEduardoCos-
ta (Cidadania).

Qual foi o motivo?
Tenho explicado ao leitor que a escolha do vice

obedeceaoaspectodesuporte financeirooueleito-
ral (estruturadepartidos, liderançasevotos).Nesta
semana,ogovernadorZema(Novo)oficializouconvi-
teparaqueoapresentadordeTVEduardoCosta (Ci-
dadania) seja o seu companheiro de chapa como
candidatoavice.Atéomomento,ninguémapresen-
touas razões da escolha.

North Esporte Club
A coluna sai na frente e traz a informação de que

nodia4dejulho,oempresárioVictorOliveira (Vitão)
lançaoficialmenteaequipedefutebolNorthEsporte
Club,que representaráa regiãonoCampeonatoMi-
neirodasegundadivisão,quecomeçaemsetembro.
OeventoaconteceránoRecantodoPássaro,aprovei-
tandoofatodequeo local,aprincípio, servirácomo
alojamentodosjogadores.ValelembrarqueVitãojá
contratouo técnicoMilagre, ex-goleiro e técnico do
América.Ostreinamentoseaspartidasacontecerão
no campodoCassimiro deAbreu.

Construção do CT
O empresário Victor Oliveira, mais conhecido co-

moVitão, informou comexclusividadeà colunaque
emcurtoespaçodetempopretendeconstruiroCen-
trodeTreinamento (CT) doNorth Esporte Club.O lo-
cal escolhido ficaa cincoquilômetrosdaáreaurba-
na de Montes Claros, na BR-135, em terreno de sua
propriedade, próximo à comunidade de Lagoinha.
Além dos alojamentos e refeitório, serão construí-
dos três campos de futebol.

Venda do Athletic Club
Vários leitores querendo saber se o empresário

Vitão pretende continuar com a equipe do Athletic
Club, terceira colocadanoCampeonatoMineiro, e o
NorthEsporteClub.Aesterespeito,ele informouque
jáhaviaanunciadoquevendeuasuapartenoClube
deSãoJoãodel-Reiecuidaráexclusivamentedano-
va equipe.

Tratamento gratuito
OquepoucosemMontesClarostêmconhecimento

équeaABORegional,presididapeloodontólogoCé-
sarSantos,oferecegratuitamenteàpopulaçãodiver-
sostratamentosdentários,aexemplodecanal,apa-
relho, prótese, harmonização facial e preenchimen-
to.Parareceberoatendimentoénecessárioagendar
através do telefone (38) 3212-2455, oupessoalmente
na ruaWalter FerreiraBarreto, 144, no Ibituruna.

Zema e seu vice

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL
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MárciaVieira

Repórter

A máscara volta ao
rostodomontes-claren-
se após a cidade regis-
trar uma explosão de
casos confirmados de
Covid-19 em junho. O
número de exames po-
sitivos, em apenas 20
dias do mês, é 12 vezes
maior que o registrado
em maio – saltou de
274 para 3.378.

O dado assustador le-
vou a Prefeitura de
Montes Claros a publi-
car, na última sexta-fei-
ra(17),oDecretonº4415,
que torna obrigatório o
uso do equipamento de
proteção em locais fe-
chados. Nesse mesmo
dia,duasmortesporCo-
vid foram confirmadas,
após dois meses sem vi-
dasperdidasemfunção
do coronavírus.

Entre as faixas etárias
mais afetadas está a dos
idosos, que representa
16,6% dos casos confir-
mados, de acordo com a
assessoriadecomunica-
ção da prefeitura.

A máscara cobrindo
nariz e boca volta a ser
exigidanotransporteco-
letivo,em locaisde pres-
taçãodeserviçosdesaú-
de, em estabelecimen-
tos bancários, lotéricos
e similares, cinemas e

teatros,hipermercados,su-
permercados, mercados e
similares,repartiçõespúbli-
cas, estabelecimentos co-
merciais e de prestação de
serviço,emtemplosreligio-
sos, estabelecimentos de
ensino,academiasdepráti-
ca esportiva, clubes de la-
zereserviço–excetonomo-
mento da prática esportiva
–, em salões de beleza, bar-
bearias ou similares.

O equipamento de segu-
rança também precisa ser
usado em estabelecimen-
tos de teleatendimento por
centraisdeatendimentote-
lefônico e similares e em
shoppings, centros comer-
ciais e galeria de lojas. Em
todas as situações, caberá
ao proprietário ou respon-
sável a exigência para que
os funcionários e visitan-
tes estejam devidamente
protegidos. Caso contrário,
estará sujeito a multa ou a
suspensão temporária das
atividades por até 30 dias.

ORIENTAÇÃO
Deacordocomosecretá-

rio Anderson Chaves, da
Guarda Municipal, nesta
segunda-feirajáforam fei-
tas visitas de orientação a
estabelecimentos diver-
sos na cidade. A partir des-
taquarta-feira(22)teráiní-
cio a aplicação das penali-
dades para quem infringir
as regras.

“A grande maioria da
população e, em especial,
o comércio têm agido
com muita responsabili-
dade e entenderam que o
uso das máscaras de pro-
teção neste momento é a
melhor medida para con-
ter o avanço dos casos de
contágio pela Covid-19
em Montes Claros . A
Guarda Municipal tem
orientado e conta com o
apoio e colaboração de to-
da a população. Denún-
cias podem ser feitas pelo
153 da Guarda Munici-
pal”, afirma o secretário.

Explosão de
Covid exige
volta da
máscara
em MOC

Montes Claros

Número de casos confirmados
em junho é 12 vezes maior que o
computado emmaio: cenário é de
alerta com hospitais lotados

u

GUARDA
MUNICIPAL/DIVULGA-
ÇÃO

Fiscalização começa a ser feita nesta quarta-feira, pelaGuardaMunicipal

O aumento de casos
de Covid-19 em Montes
Clarospreocupaporque
o município já enfrenta
uma situação complica-
da nos hospitais. Como
O NORTE mostrou na
edição do último dia 15,
as unidades de saúde
vêmregistrandoaltade-
manda, e muitos hospi-
tais estão superlotados.

Nesta segunda-feira,
v á r i o s d e l e s c o n t i -
nuamem planodecon-
tingência, atendendo
apenas urgências e
emergências. Casos
suspeitos ou confirma-
dos de Covid-19, bem
como pacientes com
síndrome gripal, de-
vem buscar a UPA Chi-
quinho Guimarães.

O quadro exige que a
comunidade tenha ain-
da mais cuidados e se
proteja – além de usar a
máscara, tome as doses
necessárias de vacina
contra o coronavírus.

Amanhã, às 14h, será
realizada uma reunião
na Região Integrada

de Segurança Pública
(Risp) no bairro Ibituru-
na, com a Sociedade Ru-
ral, para discutir a realiza-
ção da Expomontes.

ACEITAÇÃO
O decreto municipal que

retoma o uso das máscaras
foibemaceitopor morado-
res e tem sido cumprido,
desdeentão.“Todosnósde-
vemostercuidado,afinal,é
um problema que atinge
nãosóapopulaçãodeMon-
tes Claros, mas toda a hu-
manidade. É interessante
quecadaumfaçaasuapar-
te e se cuide. Cuidando de
si, está cuidando também
do outro. Uso sem proble-
ma, mesmo em local aber-
to”, afirma o professor
Eduardo Souza, que saiu
para fazer caminhada
usando a máscara.

A jornalista Nagila Al-
meida também escolheu o
Parque Sagarana para ca-
minhar, ao lado do mari-
do, Alexandre Salum, e re-
velaquesesentesegurapa-
ra retirar a máscara em lo-
cal aberto.

“Mas em lugares fecha-
dos a gente usa, como no
trabalho, no supermerca-
doelojasemgeral.Ousode
álcoolemgelehigienecom
as mãos foram mantidos
mesmo com o relaxamen-
to das regras”, conta.

Lidando com o público
durante todo o dia, a caixa
desupermercadoAnneCa-
roline deixou a máscara
de lado quando o municí-
pio desobrigou o uso. Mas
revela que ficou satisfeita
comamedidaadotadaago-
ra. “Os clientes já entra-
vamsemmáscaraeeuaca-
bei abrindo mão também.
Usava apenas álcool nas
mãos. Sinto que houve
abuso e achei ótimo o de-
creto. Tendo a lei, pode-
mos exigir”, afirma.

A nova determinação
nãoalteraarotinadomoto-
ristadeaplicativoWaldevi-
no Santos, que não deixou
de usar oacessório, mas ele
se sente mais protegido
comodecreto.“Sópossoco-
brar do passageiro o uso
quandoexistealei.Achone-
cessário o decreto”, avalia.

Hospitais cheios e
ainda em contingência

Além do uso de máscaras, a
prefeitura retomou os plantões na
rede municipal aos fins de semana,
com atendimentos específicos para a
Covid-19 na UPA do Chiquinho
Guimarães, no Pronto-Atendimento
Alpheu de Quadros e nas Unidades de
Saúde dos bairros Maracanã, Santos
Reis, Esplanada e Village do Lago
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Número de queimados aumenta no período da festas juninas e julhinas;
campanha alerta para precauções na hora de lidar com fogo e enfeites

u

Cuidado com a fogueira

Variedades

Larissa Durães

Repórter

Junho e julho são me-
ses de festas típicas em
todo opaís, com foguei-
ras, fogos de artifício,
b a l õ e s e m u i t o
q u e n t ã o e c a n j i c a .
Brincadeiras e diver-
são sempre com a pre-
sença de fogo. Por isso,
neste Junho Laranja as
autoridades em saúde
alertam para a necessi-
dade de adotar cuida-
dos para que a festa
não acabe no hospital.

Entre janeiro e abril
deste ano, já foram re-
gistrados3.540procedi-
mentos hospitalares e
32.631 atendimentos
ambulatoriais por cau-
sa de queimaduras no
Brasil. Números que
crescem durante as fes-
tas juninas e julhinas.

Referência no aten-
dimento a queimados
em Montes Claros, a
Santa Casa realizou,
neste ano, uma média
mensal de 169 procedi-
mentos em vítimas de
queimaduras.

SegundooMinistério
daSaúde,emjunhoéco-
mum aumentarem os
casos, e a prevalência é
de queimaduras de se-
gundo grau, com desta-
que para as lesões dos
membros superiores
(mãos e braços), tronco
e cabeça.

DeacordocomaOrga-
nização Mundial de
Saúde (OMS), cerca de
180 mil pessoas mor-
r e m p o r a n o e m
consequência de quei-
maduras, que são a
quinta causa mais co-
mum de lesões não fa-

taisnainfância.Asqueima-
duras não fatais podem
causar hospitalização pro-
longada,desfiguraçãoein-
capacidade, muitas vezes
resultando em cicatrizes e
rejeição.

CAMPANHA

A Sociedade Brasilei-
r a d e Q u e i m a d u r a s
(SBQ) afirma que o aler-
ta vale para todas as ida-
des, mas com um desta-
que maior para crian-
ças menores de 5 anos:
possuem pele mais fi-
na, tempo de reação
menor, pouca agilida-
de e, principalmente,
a curiosidade.

O capitão Dilson Veloso,
do 7º BBM de Montes Cla-
ros,apontaoscuidadosne-
cessários nesse período:
que os fogos de artifício se-
jam acesos em locais afas-
tados de aglomerações,
queascriançassejamsem-
pre supervisionadas por
um adulto e tenham aces-
soaitensparasuarespecti-
va faixa etária.

De2015a2021,acorpo-
ração atendeu 89 casos
dequeimadurasreferen-
tes às cidades de Montes
Claros, Janaúba, Salinas,
Januária, Francisco Sá e
Bocaiuva.

Já o Samu Macro Norte
computa 262 vítimas, de

2019 a 2021, e 29 de janeiro
a maio deste ano.

CEMIG

Quem também faz um
alerta especial para es-
se período é a Cemig,
que chama a atenção so-
bre os cuidados a serem
tomados na instalação
de todos os tipos de en-
feites e ornamentos.

O gerente de Saúde e
Segurança do Trabalho
da Cemig, João José Ma-
galhães Soares, orienta
que todos os enfeites de-
vem ser bem afixados
em locais apropriados,
de forma que, em caso
de tempestade ou venta-

nia, não encostem ou
caiam sobre os fios da
rede elétrica.

“Em vias públicas e pra-
ças,osenfeiteseornamen-
tos precisam ser instala-
dos longe das redes de
energia e jamais podem
ser afixados nos postes
ou padrões. Outra reco-
mendação importante:
as linhas de sustentação
das bandeirinhas devem
ser feitas de barbante ou
linha de pesca, mas nun-
ca de arame, fio metálico
ou linha chilena. A utili-
zação desses materiais
traz risco iminente de aci-
dentes”, ressalta o geren-
te da Cemig.

Em casos de
queimadura, o
paciente deve colocar,
de imediato, a parte
queimada debaixo da
água corrente fria,
com jato suave, por
aproximadamente dez
minutos. Compressas
úmidas e frias
também são
indicadas, segundo
orientações do
Ministério da Saúde.
Se houver poeira ou
insetos no local,
mantenha a
queimadura coberta
com pano limpo e
úmido. No caso de
queimaduras em
grandes extensões do
corpo por substâncias
químicas ou
eletricidade, a pessoa
necessita de cuidados
médicos imediatos.
É importante nunca
tocar a queimadura
com as mãos; nem
furar bolhas; tentar
descolar tecidos
grudados na pele
queimada ou retirar
corpos estranhos ou
graxa do local
queimado. Não se
pode colocar
manteiga, pó de café,
creme dental ou
qualquer outra
substância sobre a
queimadura. O
Ministério da Saúde
lembra que somente o
profissional de saúde
sabe o que deve ser
aplicado sobre o local
afetado.

Primeiros

socorros

u SAIBA MAIS

TIM ERBEN/PEXELS

De acordo comaOrganizaçãoMundial de Saúde (OMS), cerca de 180mil pessoasmorrempor ano em
consequência de queimaduras, que são a quinta causamais comumde lesões não fatais na infância
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CONVERSA
INTELIGENTEEspaço aberto para

a ‘liderança criativa’
u

Variedades

Evento acontece nesta quarta-feira, em MOC,
sob o comando da empresária Ariane Galdino

Adriana Queiroz

Repórter

Ariane Galdino co-
manda um encontro,
nesta quarta-feira (22),
em Montes Claros, que
vai abordar a liderança
depessoas.Oevento“Li-
derançaCriativa”acon-
teceránoEdifícioAbso-
luto, a partir das 19h.

“Teremosdicasdefer-
ramentas para que pos-
sam efetuar esse traba-
lho, que exige mesmo
um processo. O treina-
mento é ideal para líde-
resformadosouemfor-
mação, sejam proprie-
tários ou colaborado-
res com funções de ge-
rência ou supervisão. E
para aqueles que alme-
jam compreender seu
perfil de liderança”,
conta a empresária.

Em 2009, Ariane Gal-
dino e o marido decidi-
ramempreender:setor-
naram sócios no ramo
de joalheria e, nos últi-
mos três anos, traba-
lham também com mo-
da masculina. Ariane
também é mentora de
empresárioseempresá-
riasqueestãocomeçan-
do ou em transição de
carreira.

Para ela, liderança
criativa é tema promis-
sor, que ainda está em
desenvolvimento e ten-
de a trabalhar a cone-
xão entre pessoas de
uma maneira mais hu-
manizada. Confira nos-
so bate-papo:

Como começou a sua
experiência como em-
preendedora e quais

as maiores dificuldades
que enfrentou? Acredita
que o empreendedoris-
mo para a mulher tem al-
guns obstáculos diferen-
ciados ou não?

A maior dificuldade foi
conseguir crédito para to-
car as inovações que pre-
tendíamos, e depois para
mantercolaboradores evi-
tando a rotat ividade .
Quandoiniciei, há14 anos,
passavaporalgunsperren-
gues machistas sim e tive
que me posicionar por di-
versas vezes.

O que você acha que é
n e c e s s á r i o p a r a q u e
mais mulheres possam
empreender?

O que mais percebo é
que faltam conhecimen-

to e apoio. Apoio, às ve-
zes, de familiares, de insti-
tuições bancárias que
não oferecem produtos
femininos. A ideia é traba-
lhar inicialmente o auto-
conhecimento, encorajar
essas mulheres. Esse é o
ponto base agora.

O mercado, a socieda-
de, aceitam bem as mu-
lheres empreendedoras?

De dois anos para cá es-
se assunto está mais pul-
sante, creio que forma-
mos uma fatia de merca-
do interessante e que ten-
de a crescer.

H á e s p a ç o p a r a
que mais mulheres
empreendam?

Há espaço para todas

que querem empreender.
Mas, as que permanecem
nomercadosãoasmaisca-
pacitadas, com maior
grau de autoconhecimen-
to e de competências, as
que são encorajadas e que
tambémencorajam.Quan-
do uma mulher levanta,
ela levanta a outra.

OHospitaldasClínicasDr.MárioRibeiroenfrentaa
crisenasaúdeemMontesClarosenoNortedeMinas
investindo para melhorar a qualidade de vida com
ações pragmáticas e eficientes. Seja na urgência e
emergência,enfermariadecirurgiaplástica,cirurgia
bariátrica, UTI neonatal, além de inúmeros outros
procedimentos e atendimentos que estão salvando
vidas e levando saúdepara quemprecisa na região.
Recentemente, emparceria comoHospital deOlhos
HiltonRocha,oHCultrapassouamarcade3milhões
deatendimentosnaoftalmologia,enoaugedapan-
demiaCovid-19 salvoumaisde5mil vidas.Dianteda
crisenasaúdequeafetaMontesClaros,oHospitalDr.
Mário Ribeiro tem sido a porta da esperança para
muitagentehumildequeprecisadeatendimentohu-
manizadoe comaltopadrão tecnológico.

Jornalista: vice de Zema
O jornalista Eduardo Costa, da TV Record Minas-

BH, confirmou convite de Romeu Zemapara ser vice
nachapadereeleiçãodogovernador.Costaé filiado
aoCidadania.

Desidratação
Pré-candidaturas estão desidratando antes das

convenções partidárias. Quem inverteu a estratégia
deprimeiro ir paraa linhade frenteantes deorgani-
zararetaguarda(estratégia,planejamento,organiza-
ção) já sente as consequências do ataque antes da
hora. A razão é simples: começa a faltar recursos,
abandono de aliados, desorganização nas ações,
oba-oba,discursovazio...Comonúmeroaltodeinde-
cisosparadeputado(estadualefederal),oeleitornes-
temomentoestámaispreocupadocomacriseeconô-
mica e social. O interesse mesmo, só ocorre quando
começara campanhaeleitoral em16deagosto.

Tempo urge
Quem não fez o dever de casa com as bases, terá

que acelerar o passo. Faltam praticamente trêsme-
sesparaodiada votação.

Transferência de título
Oprazoparaatransferênciadetítulodeeleitorpara

umnovodomicílioterminou.Porém,ovotoemtrânsi-
topermitequeocidadãováàsurnasforadeseudomi-
cílioeleitoral,massópodeserexercidoporquemesti-
ver, no dia da eleição, em capitais ou cidades com
maisde100mileleitores.Oprazoparaquemquiserse
cadastrar para votar em trânsito numa dessas cida-
descomeçaem12de julhoevai até 18deagosto.

Liderança Criativa
Dia: 22/6, às 19h, no
Edifício Absoluto
Inscrições na
Secretaria da Câmara
da Mulher, pelo
número (38)
2101-3316/ 98404
3380 ou na ACI, na rua
Carlos Gomes – 110.

HC salvando vidas

A ideia, segundoAriane, é trabalhar o autoconhecimento e encorajarmulheres

Will Nunes
willonorte@gmail.com

u SERVIÇO

Apresentador de TV e observador da cena política

CRISTIANE NOVAIS/DIVULGAÇÃO
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ParadiscordardoEstatutodaInfânciaedaAdoles-
cênciaquequercriançasnaescola,algumaspessoas
detemposanterioressevangloriamemdizerquetra-
balharam antes dos 14 anos e nãomorreram. O que
fazumanaçãosãoboas escolase livrospara todos.
Milena, minha mãe, era uma médica louca por li-

vros, e contava que aos 6 anos se aventurava na pia
dacozinhasobreumcaixoteparalavarvasilhaseaju-
dar minha avó. Nova demais! Não sei como não se
acidentoucomcopose facas.
Quandoeu tinhauns 10anos, naspoucasocasiões

emque não havia quem fizesse o serviço pesado em
casa,minhamãecozinhava, lavavaaspanelas, euas
enxugava e Helder, meu irmão, limpava o fogão. Eu
invejava o trabalho dele, porque fazia o serviço num
instante e ia brincar, enquanto eu tinha de esperar
pelo términoda lavação.
Minha mãe cozinhava bem como quase todas as

mulheresdasuaépoca,masnãosesentiavalorizada
nessemetiê, assim, costumavame desestimular nas
atividades da cozinha. Poucas vezes na vida fiz um
almoçoou jantar.Sempre tivequemfizesse issopara
mim,poisdetesto cozinhar.
Umdiaemqueeunãoleia,nãoaprendaenãoescre-

vanãoexistiuparamimefoiperdido.Comachegada
dapandemia,declareiminhaaposentadoria,dispen-
seiacozinheiraemeufilhoFernandotomoucontada
cozinha: ele faza comidaeeu lavoopaneleiro. Epõe
panela nisso. Desorganizado, ele nãomede esforços
parasujartudoqueprecisa.Felizmente,temmelhora-
do. Emumahorade trabalho serveoalmoçoparaas

cachorras FridaePaguemechamaparaalmoçar.
Apósoalmoçovouarrumaracozinha.Mas,antesdisso,

organizotudo,passandoágua,tirandoogrosso,colocan-
dodemolho,organizandooambiente.Nocomeço,eude-
morava uma hora e meia no serviço. Agora, entre lavar
utensílios,depoisapia,ofogão, limparofornomicro-on-
das,armários egeladeira, nãochegaaumahora.
Nãosouexímiaemnada.Nemqueroser.Ligoodispositi-

vonaRádioNamoradadosMontes, naRádioUniversitá-
ria Unimontes, ou em algum canal da internet e arrumo
tudo com satisfação. Sinto-me bem em limpar meu lar.
Depois é tomar banho e ir estimular o cérebro com leitu-
ras e escritas. Essa distribuição do tempo, em especial
quando façoumacaminhadanalgumahoradodia, en-
che-meocorpode forçaeocoraçãodealegria.

Arrumar a cozinha

Frida e Pagu Mara Narciso

yanmar@terra.com.br

Minha mãe cozinhava bem como
quase todas as mulheres da sua época,
mas não se sentia valorizada nesse
metiê, assim, costumava me
desestimular nas atividades da
cozinha. Poucas vezes na vida fiz
um almoço ou jantar. Sempre tive
quem fizesse isso para mim,
pois detesto cozinhar
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Proteja o coração
Saúde

Chegada do inverno reforça importância de cuidados comsaúde cardiovascularu

Umadieta equilibrada e semabusos de álcool é fundamental paramanter a saúde no inverno, alertamédico

Gabriel Rezende

Do Hoje em Dia

A chegada do inver-
no a partir desta terça-
feira (21) reforça a im-
portância dos cuida-
dos com a saúde car-
diovascular. Embora
não haja uma relação
comprovada das bai-
xas temperaturas com
as doenças do cora-
ção, há fatores indire-
tos que podem provo-
car maior incidência
de infarto, tromboses
venosas e acidentes
vasculares.

O frio também pode
influenciar nos contro-
les dos fatores de risco
das doenças respirató-
rias, explica o cardiolo-
gista Henrique Patrus,
da rede Mater Dei.

Os cuidados envol-
vem prática de ativida-
de física e dieta equili-
brada. “No inverno, a
gente descontrola os fa-
tores de riscos sociais.
Há tendência de au-
mento de consumo de
álcool, cigarro e de ali-
mentação irregular”,
afirma o médico.

Comrelaçãoàprática
esportiva, o especialis-
ta destaca ser necessá-
rio atenção com o uso
de roupa adequada,
principalmente em
exercícios ao ar livre.

“Tambéméprecisoto-
marcuidadocomopós-
atividade”, destaca. Is-
so porque o “suor pode
esfriar rapidamente,
aumentado a sensação
de frio”.

SINTOMAS

É importante obser-
var o próprio corpo.

Um dos sintomas mais pe-
rigosos é a dor torácica,
que pode indicar infarto.

No entanto, outros sinto-
mas menos comuns não
podem ser ignorados.

“Como queimação ou
sensação de peso no tórax,
doroudesconfortona bar-

riga, dor na região das cos-
tas,eoutrossintomasines-
pecíficos, seja náuseas ou

mal-estar”, afirma Patrus.
Conformeomédico,can-

saço ou falta de ar e cora-
ção acelerado podem indi-
cam insuficiência cardía-
ca e arritmias. “Pode ser
um alerta quanto a um
evento novo e agudo ou
uma descompensação de
doença já preexistente”,
destaca.

Outra doença cardio-
vascular que exige diag-
nóstico e atendimento
precoce, alerta o especia-
lista, é o Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC). “Fra-
queza de braços ou per-
nas, dificuldade para fala
e distúrbios de visão são
sintomas”, destaca.

ESTUDOS

Estudos publicados em
revistas científicas rela-
cionam maior incidência
de eventos ligados ao co-
ração, como infartos, du-
rante os períodos de tem-
peraturas mais baixas. “A
relação é mais forte em
p a í s e s c o m i n v e r n o s
mais rigorosos”, diz.

Embora os estudos rela-
cionem a incidência, não
háexplicaçãoqueapresen-
te uma resposta cientifica-
mente comprovada. O au-
mentodosgastosenergéti-
cos para manter o corpo
aquecido,comconsequen-
te aceleramento dos bati-
mentos cardíacos, é uma
possível explicação.

Outra relação indireta
está relacionada ao des-
controle de fatores de ris-
co associados ao surgi-
mento ou agravamento
de doenças cardiovascu-
lares, como sedentaris-
mo, tabagismo, descon-
trole da pressão arterial,
níveis de colesterol eleva-
dos e alcoolismo.

SAM LION/PEXELS
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Leonardo Queiroz

Repórter

Os montes-clarenses
terão um novo time pa-
ra torcer no Campeona-
to Mineiro do próximo
ano. O North Esporte
Clube já está realizando
a seletiva para montar a
equipe e a pretensão é a
de chegar à elite do fute-
bol mineiro em 2024.

Apropostadaequipeé
revelar talentos da re-
giãoparaofutebolbrasi-
leiro.Aprimeiraseletiva
deatletasaconteceunes-
ta segunda-feira (20), no
Estádio José Maria Me-
lo, com testes para jo-
vens de até 23 anos. De-
pois de Montes Claros,
outras cidades impor-
tantesdaregiãoserãovi-
sitadas pela comissão
técnica do North para
novas observações.

O treinador será Mar-
coAntônioMilagres,ex-
goleiro do América e do
Atlético, que assume o
comandotécnicodoclu-
be, com experiências
bem-sucedidas no inte-
rior do Estado. À frente
do Juventus de Minas
Novas, foi campeão da
SegundaDivisão.Recen-
temente,passouporclu-
bes como o Patrocinen-
se e Boston City.

O profissional, de 55
anos, já foi anunciado
pelos diretores e já co-
manda, nesta semana,
a primeira série de sele-
tivas que o North fará
na região.

“Estou muito feliz e
comtodo ogás para tra-
balhar muito e fazer
parte deste projeto, que
pretendeidentificarno-
vos jogadores e revelar

talentos da região”, come-
mora Milagres.

O projeto é liderado pelo
CEO do grupo 3F, através
do empresário Victor Feli-
pe Oliveira, ex-jogador de
vôlei do Minas Tênis Clu-
be e que, até maio deste
ano, esteve à frente – com
49%dasações–dabem-su-
cedida SAF do Athletic
Club, de São João del-Rei.

O comando do North
conta, também, como pro-
fessor Andrey Souza, que
traz a experiência de des-
portista e de gestor do
Montes Claros América
Vôlei e como secretário de
Esportes e de Educação de
Montes Claros.

FORMAÇÃO DE
ATLETAS

De acordo com Victor
Oliveira, além de recolo-
car o Norte de Minas no
mapa do futebol brasilei-

ro, um dos objetivos do
North Esporte é a capta-
ção e o desenvolvimento
de jovens atletas, espe-
cialmente da região, e
quem sabe revelá-los pa-
ra grandes times do Bra-
sil e da Europa.

“Queremos fazer um ti-
me forte, que leve o torce-
dor do Norte de Minas
aos estádios, mas tam-
bém queremos criar um
cenário para que os jo-
vens talentos do futebol
da região tenham a opor-
tunidade de se profissio-
nalizar e, no futuro, jogar
emgrandes clubes do Bra-
sil e do mundo. Quem sa-
be o próximo Neymar
não esteja aqui no Norte
de Minas?”, diz Victor.

Ele faz referência à pró-
pria experiência, ao lem-
brarqueteveaoportunida-
de de sair de Montes Cla-
ros e se despontar no vôlei

pelo tradicional Minas Tê-
nis Clube. “Quero dar esta
mesmachancequetivepa-
raos jovens, agora no fute-
bol”, afirma Vitor, ressal-
tandoquearegiãoéconhe-
cida como celeiro de cra-
ques no esporte.

LANÇAMENTO
O lançamento oficial do

novoclube seráem4deju-
lho. Victor Oliveira refor-
ça o convite para que em-
presários e investidores
também participem do
projeto. “O futebol é um
grande negócio, que pode
gerar resultados econômi-
cos e sociais. O Norte de
Minas é uma região muito
próspera. Quanto mais in-
vestimentos conseguir-
mos,melhoresemaisrápi-
dos serão os resultados es-
portivos, assim como na
formação de novos talen-
tos no esporte”, enfatiza.

De volta ao jogo
Esportes

Montes Claros conta agora com o North Esporte Clube, time que marca o
retorno da região ao futebol profissional, com estreia na Segunda Divisão

u

Seletiva de atletas começou a ser feita nesta segunda-feira, no Estádio JoséMariaMelo, para jovens de até 23 anos

FOTOS CLICK PODIUM COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO

Técnico da equipe é o ex-goleiroMilagres, que atuou

pormuitos anos noAmérica
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Flashes da sensacional junina do Max-Min Clube

Opresidente doMax-MinClube,

Charles Caldeira, comeste colunista

EstecolunistacomRamonMartins,

MariângelaAlmeidaeMarceloNagem

Este colunista comDeyzinho

MagalhãesAlves e a

maravilhosa Benita

Este colunista comDanielleMatos

Simões eAbissay LacerdaRibeiro

Este colunista coma eleganteMaria

Aparecida de Fátima, a filha

Daniela CristinaMartins e o

maridão FernandoAraujoMartins

Este colunista coma admirável

dra. KarineMaia e o esposo

HendersonOrgando

RobérioAlmeida e CidinhaMalveira

comeste colunista

MarinaMedeiros comeste colunista

e omédicoAndrei Ribas Alcântara

SérgioQuadros comeste colunista e

a lindona Paula Fagundes

Amédica FabianaAmorimcom

este colunista

Este colunista comamodelo

SuellenAmorim (que veio de BH

especialmente para a noite) com

RamonMartins

Este colunista comos presidentes:

Charles Caldeira (doMax-Min

Clube) eHerbert Alcântara

Ferreira (daOAB)

Este colunista coma influencer de

sucesso absoluto Camila Ribeiro e

o otorrinoAndersonPatrícioMelo

(leia-seOtorrinoCenter)

Comeste colunista, a lindona

LudmilaMuratori como sapeca

João Pedro e EduardoCoelho

WagnerCavalcanteMedeiros com

Izabel Tamiris SilvaAguiar

Medeiros, este colunista e

SarahThaiane SilvaAguiar

Este colunista como casal

ElizângelaMaia e LucianoAndrade

FOTOS RAMON MARTINS/DIVULGAÇÃO

“Algumas vezes, coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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