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Proprietários de veículos que não pagaram o
imposto de 2022 ou de anos anteriores poderão
parcelar o débito. O valor de cada parcela não po-
de ser inferior a R$ 200. Estado alerta que Licen-
ciamento 2022 será cobrado em breve. PÁGINA 4

Dívida do IPVA
em até 12 vezes

O abandono do vapor Benjamim Guimarães será
tema de audiência pública na Câmara dos Deputa-
dos nesta quarta-feira. Comissão de Turismo quer
respostas sobre paralisação das obras de restaura-
ção, que ameaça embarcação histórica. PÁGINA 3

Descaso chega
a Brasília

Número de leitos poderá aumentar duas vezes e
meia se municípios da região se candidatarem a rece-
berosrecursosaté31deagosto.Dinheiroseráliberado

peloEstado,deacordocomresoluçõespublicadasnes-
te mês, e a região pode saltar de 14 para 35 unidades de
terapia pediátrica. A medida irá liberar ainda a cria-

ção de 54 unidades de cuidado intermediário nas tipo-
logias convencional e canguru. É a chance de a região
fortalecer a assistência neonatal e infantil.PÁGINA 5

Norte terá verbapara
aliviar falta deUTI infantil

CLICKPODIUMCOMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO

PÁGINA 7

Atualmente, a região conta com 14 leitos deUTI pediátrica e neonatal: dez deles estão noHospital das ClínicasDr.MárioRibeiro, comquase 100%de ocupação

Vapor está atracado àsmargens doVelho Chico, emPirapora, à espera de obras hámais de dois anos

NorthEsporteClube
anuncia comissão técnica
quevai atuar ao ladodo
técnicoMilagres: estreia

noMineiro será em
7deagosto

LEO QUEIROZ

EGNALDO BARBOSA/DIVULGAÇÃO
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SENAC-DF NA UTI

A diretora regional do Senac-DF, Karine Câmara, de-
cidiu trocar o plano de saúde de todos os 700 funcio-
nários. O gasto mensal passará de R$ 490 mil para
quase R$ 1 milhão. E tem gente com lupa já no proces-
so, que foi emergencial, sem licitação, contrariando
boaspráticas de gestão. Oescolhido foi Fábio Mesqui-
ta. Todos os seguros do Senac são feitos por ele com
exclusividade e, além disso, sua proximidade com a
diretora é tamanha que chegou a indicar a nora. O
caso está em mesas do TCU e a CGU, responsáveis
pela fiscalização de recursos públicos do Senac. Kari-
ne Câmara sempre fala ter a chancela do presidente
da CNC, José Roberto Trados.

CIRO AJUDA JAIR

O staff palaciano tem uma certeza sobre o presiden-
ciável do PDT, Ciro Gomes. O adversário, que desfila
em terceiro lugar nas pesquisas, mais ajuda que atra-
palha o presidente. O tom boquirroto do pedetista
contra Lula, seu alvo preferido, vai ajudar Bolsona-
ro a bater no petista nos debates e na campanha nas
ruas. Isso soa como música e votos no gabinete do
presidente. Por isso, o silêncio dele e de bolsonaris-
tas sobre Ciro.

MULHERES POLICIAIS

A Associação Nacional dosDelegados dePolícia Fede-
ral (ADPF) protocolou no Supremo Tribunal Federal
uma ação com o objetivo de garantir às mulheres

policiais critérios específicos para fins de aposenta-
doria, que deveriam ter sido respeitados nas altera-
ções da Reforma da Previdência. O ministro Dias To-
ffli será o relator da Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) 7169.

COVID AVANÇA

A pandemia não acabou, nem tira férias, a despeito
do descaso de autoridades e do relaxamento do po-
vo na precaução. Os casos de Covid-19 seguem em
alta no país e os dados do crescimento são confirma-
dos pela Beep Saúde. A empresa registrou 39% de
diagnósticos positivos em seus exames RT PCR – tes-
te para diagnosticar Covid-19 – na segunda semana
de junho, enquanto a primeira semana apresentou
35% de positivos, confirmando a trajetória de alta
nos casos da doença.

SEGUROS EM ALTA

Um levantamento da MAG Seguros, companhia
de 187 anos especializada em seguro de vida e pre-
vidência, apontou que a empresa pagou mais de
R$ 614 milhões em benefícios no ano de 2021. O
número demonstra a força que o segmento tem
para manter a qualidade de vida dos segurados.
Em outro viés, a Coluna já registrou, meses atrás,
como o reaquecimento do mercado imobiliário
impulsionou o seguro locatício, que dispensa cau-
ção e fiador. Foram negociados somente em 2021
R$ 746 milhões.

Foi-se o tempo em que as ruas, o
fervor de agremiações e os debates
acalorados em diretórios forja-
vam líderes políticos. Em tempos
de internet – e com uma ajudinha
do governo amigo, claro – o Parti-
do Republicanos quer formar can-
didatos em videoaulas. Primeira le-
genda a fundar uma faculdade pa-
ra esse fim (a instituição leva o no-
me do partido), o Republicanos
acaba de pedir ao Ministério da
Educação autorização para Ensi-
no a Distância (EAD) para o curso
de Ciência Política. À frente da em-
preitada, o presidente Marcos Pe-
reira, que tem acompanhado de
perto a graduação de muitos deles.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

EmíliadeCastro*

Em 2020 eram pouco mais de 10 mil. Hoje, são mais de 30 mil
jovens com menos de 18 anos investindo na Bolsa de Valores e a
expectativaéade queo númerocontinuecrescendo.Issoporque o
jovemtemseinteressadocadavezmais(emaiscedo)pelouniverso
dos investimentos. Do menor de idade ao recém-formado, a mu-
dançanoperfildoinvestidoremrendavariáveljáéumarealidade.

SegundolevantamentofeitopelaB3,cercade46%dosinvestido-
res da Bolsa têm entre 15 e 35 anos. Esse jovem está entrando com
menos dinheiro se comparado ao investidor com mais idade, mas
chegacommaisflexibilidadeaosriscosdarendavariável.Asjustifi-
cativasparaessemovimentosãovariadas:existeopequenoinvesti-
dor,menor de idade,que investe a“mesada” que ganhados paisou
os ganhos em negócios informais; o investidor jovem que já traba-
lha e faz aportes pequenos, mas com regularidade.

Hátambémoinvestidor recém-formado outrainee– que jápos-
suiumarendaque permiteinvestimentos mensaisque vãorender
umacertasegurançaalongoprazoe,porúltimo,oinvestidorjáem
idade adulta, na casa dos 30 anos: ele já está no mercado de traba-
lho, com uma profissão estabelecida e consegue mesclar objetivos
de curto e longo prazos na carteira.

Mesmo com algumas características traçadas, não existe uma
ciência exata sobre o investidor brasileiro, mas é fato que o merca-
do já se movimenta buscando atender essa “nova” demanda. Os
escritórios de investimentos e empresas de educação financeira
contamcomprofissionaiscadavezmaisjovens,quefalamalíngua
desse novo perfil de investidor. Nos canais do Youtube, encontra-
mos desde crianças investidoras ao jovem da periferia que entrou
para o mundo da Avenida Faria Lima.

O mercado das ações acompanha as mudanças geracionais e
acaba sendo moldado por elas. O pensamento do jovem mudou e
isso inclui a forma como lida com o dinheiro. O fator tempo, nesse
caso, contribui positivamente para que os juros compostos traba-
lhem por mais tempo ainda para essa parcela da população.

Investir hoje não é mais um “bicho de sete cabeças” que só pode
ser feito por especialistas ou por quem tem muito dinheiro para
pagaralguém que o faça por ele. O aumento no número de investi-
dores jovens reflete também o aumento na busca pela educação
financeira,pelaprosperidade,peloempreendedorismoepelainde-
pendência por novos caminhos.

Benefícios como INSS ao fim da vida não são mais tão almeja-
dos, tão pouco fazer carreiras eternas em empregos que não os
fazemfelizes.Ociclotemmudadoejuntoaissoaconcepçãodeque
a economia não é só o “lado de lá”. Eles têm percebido que é mais
fácil atingir os objetivos financeiros – seja enriquecer ou ter uma
vida mais confortável na velhice – quando se sabe que os aspectos
econômicos e os investimentos podem andar lado a lado em suas
carreiras.
*Administradora e gestora financeira no mercado de capitais;

sócia-fundadora da Aspen Investimentos
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LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Intensivão para urna

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Investidores com
menos de 18 anos
triplicam na Bolsa
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PRETO NO
BRANCO

u

Descaso com
vapor em pauta
no Congresso
Audiência Pública nesta quarta-feira vai discutir
abandono do Benjamim Guimarães em Pirapora

Minas do Norte

Por recomendação da Capitania dos Portos, o vapor teve suas atividades interrompidas em2015 e, desde

então, aguarda recuperação da estrutura para retomar as atividades

MárciaVieira

Repórter

Há cinco meses o go-
verno de Minas anun-
ciouqueassumiriaares-
tauraçãodovaporBenja-
mimGuimarães,cujare-
forma estava se arras-
tando há anos sob a res-
ponsabilidade do gover-
no federal. No entanto,
de lá para cá a situação
continua a mesma e o
barco, que é patrimônio
dos mineiros, está aban-
donado às margens do
rio São Francisco.

Para tentar encontrar
umasolução,serárealiza-
da,nestaquarta-feira(29),
às15h,uma audiênciapú-
blica na Câmara Federal,
deiniciativada Comissão
de Turismo da Casa.

Foram convidados pa-
ra participar da audiên-
ciarepresentantesdoMi-
nistério do Turismo, da
Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo de Mi-
nas Gerais, do Instituto

doPatrimônioHistóricoeAr-
tístico Nacional (Iphan) e do
Instituto Estadual do Patri-
mônio Histórico e Artístico
deMinasGerais(Iepha-MG).

Há cerca de dois anos, o
vapor Benjamim Guima-
rães foi retirado das águas
do São Francisco para res-
tauração. No entanto, al-
guns meses após o início, a
obra foi abandonada e até
hoje está totalmente parali-
sada.Ocascodobarco–úni-
co no mundo movido a le-
nha – está aberto nas duas
laterais, o que compromete
ainda mais a conservação
do vapor.

Durante as chuvas inten-
sasdoiníciodoano,quepro-
vocaram a cheia do Velho
Chico,haviaapreocupação
de que a embarcação tom-
basse. A Prefeitura de Pira-
pora, então, escorou o va-
por para evitar que isso
acontecesse.

A preocupação é a de que
as obras não sejam realiza-
dasantesdopróximoperío-
do chuvoso, o que poderia

decretar o fim desse símbo-
lo da navegação pelo São
Francisco.

PROMESSA

Em janeiro deste ano, o
governo de Minas anun-
ciou que a restauração do
vapor ficaria a cargo exclu-
sivamente da Secretaria de
Estado de Cultura e Turis-
mo e do Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e
Artístico (Iepha-MG).

ComoONORTEmostrou
naediçãode 19de janeiro, o
governo informou que, em
breve, seriam divulgados
orçamentos e novo crono-
grama para a continuação
da recuperação do Benja-
mim Guimarães.

Atéentão,oprojetoerare-
sultadodeumaparceriaen-
tre o Iepha e o Instituto do
Patrimônio Histórico e Ar-
tísticoNacional (Iphan). Se-
gundo o governo, a decisão
foi tomada em função da
falta de repasses de recur-
sosfinanceirosporpartedo
Iphan. O Iepha estava, por

meio do convênio, encarre-
gadopelacontrataçãoeexe-
cução da obra.

No entanto, nenhum traba-
lhopararecuperaçãodovapor
foi iniciado, expondo o patri-
mônio ao risco de perda total.

HISTÓRIA

O Benjamim Guimarães,
cujaconstruçãodatade1913,
éreferênciaculturaldacida-
de de Pirapora e do Brasil. A
embarcação pode navegar
em rios, lagos ou corrente-
zas que não tenham ventos
fortes. A capacidade é para
140pessoas,incluindopassa-
geiros e tripulação. Foi tom-
bado pelo Estado em 1985 e
registrado no Livro do Tom-
bo Arqueológico, Etnográfi-
co e Paisagístico.

A Prefeitura de Pirapora foi
procurada para falar sobre o
assunto, mas até o fechamen-
to da edição não houve retor-
no.AassessoriadoIepha,aMa-
rinha e o governo do Estado
também foram acionados,
masnãoretornaramocontato
até o fechamento da edição.

Em solenidade a ser realizada nesta quinta-fei-
ra, às 18h30, a CâmaradeMontes Claros homena-
gearácomotítulodeCidadãoHonoráriodomuni-
cípio o ministro de Justiça e Segurança Pública,
AndersonTorres. Ele vemàcidadepara lançar um
livrodesuaautoria intituladoRecursoEspecial. O
evento está programado para acontecer no audi-
tóriodaOAB. Vale lembrarqueo referidoministro
é de Brasília, sendo delegado federal de carreira.
AcomendanaCâmaraéumaproposiçãodaverea-
dora Graça da Casa do Motor.

CPI do MEC
Chegaa ser nojenta a forma comque setores do

poder público e da própria imprensa vêm cons-
truindonovelaemtornodesuspeitade irregulari-
dade que teria acontecido noMEC, no período em
que a pasta era dirigida por Milton Ribeiro. A ale-
gação é a de que poderia ter ocorrido interferên-
cia do presidente Bolsonaro em favor dos pasto-
res Gilmar Santos e AriltonMoura. O que conside-
roumcircopolítico, tendocomopanode fundoas
eleições de outubro, deveria focar exclusivamen-
te se houve ou não desvio de recursos públicos.

Carlos Viana
Até prova ao contrário, o senador Carlos Viana

(PL), que colocou seu nome como pré-candidato
ao governo de Minas, não conseguiu definir a li-
nhadoseudiscursobaseadonoquepodeaconte-
cer com o seu grupo que tem como principal líder
opresidente Bolsonaro (PL). Tematacado aliados
que amanhã poderão estar na mesma embarca-
ção.Durantediscurso,porocasiãodavisitaaMon-
tes Claros do ministro da Infraestrutura, Marcelo
Sampaio, ele abriu fala perguntando se naquele
momentotãoimportanteparaoEstado,Zema(No-
vo) teria enviado representante. Faladesnecessá-
ria, já que não está descartada a possibilidade de
o governador apoiar seu candidato à reeleição.

Cruzando os braços
Que o quadro do momento mostra que a disputa

presidencialestáentreBolsonaro(PL)eLula(PT),nin-
guémtemdúvidas. Anovidadeéquenadisputapro-
porcional apenas os candidatos do PL, PT, PC do B,
Psol e Avante estão declarando publicamente o
apoio. O restante temprocurado nãomanifestar so-
breoassuntoparanãoperderoapoio,principalmen-
te,doeleitor simples. Este éoBrasil quequeremos?

Ponte do JK
Tenho sempre sido cobrado por moradores da

regiãoNortedacidadedeMontesClaroscomrela-
çãoànoveladeconstruçãodapontesobrea linha
férrea ligando o bairro Floresta ao JK, na avenida
Minas Gerais. A este respeito, o secretário de In-
fraestrutura e Planejamento Urbano de Montes
Claros, Wanderlino Silveira, garantiu que até o fi-
naldestemêstodososproblemas jáestarãoequa-
cionados com previsão de início da obra. Lem-
brou que foram feitas três licitações, mas, devido
àconstantesubidadepreçodosmateriais,asem-
presas vencedoras desistiram.

Ministro em MOC

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

JOSUAN MORAES/AGÊNCIA MINAS/DIVULGAÇÃO
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ALGAZARRA
LINGUÍSTICA

IPVA pode ser
parcelado em 12 vezes

Economia

Medida vale para o imposto de 2022 e para
dívidas dos anos anteriores; veja como dividir

u

Sarapatel, para os íntimos, “sarapaté”. Para
muitos, um prato típico, para essa narrativa que
estás prestes a ler um conceito metafórico das
salas de aula das academias. Em todas as univer-
sidades. Nas que são fruto da faculdade do estu-
dante, emque vislumbramoportunidades busca-
das por obstinadas mentes, estaremos diante de
umsarapatel.Degustadopelacontribuiçãodesa-
bor dada pelas almas dos estudantes para com o
corpo da nossa sociedade.
Nas salas de aula, sempre encontraremos os

pulmões, quais sejam, aqueles que inspiram e
expiram os desaforos encontrados no cotidiano
universitário, confortando todos com a energia
proporcionada pelo oxigênio do ato de respirar,
organizandoasatividades, liderandoeauxilian-
do os colegas.
Ofígado,quediluioselementostransformando-

os no sangue de oportunidade, os que fazem a
teoria miscigenada no tédio se converterem em
brilhantes demonstrações de exultação da quali-
dade de se profissionalizar.
Os rins, que filtram o resultado de tudo, desti-

nando todo o desperdício de tempo e energia
para os subúrbios do corpo, entendido como
uma sala, que em linhas de fraternidade tenta
suportar as más notícias sem se abalar.
O coração, que em linhas de fisiologia acadê-

mica, acaba controlando o fluxo das atividades
da sala, impedindo que a conversa paralela, ou
que o árduo estudomonótono venha adilacerar
o rotineiro e saudável andamentode uma turma
no tempo.
Issonãoimpedeobviamentequeocorpouniver-

sitárioseja resumidopelosaborososarapatel,afi-
nal, bemsabemosqueexisteumcorpode colabo-
radores e docentes que compõemosmúsculos. O
cérebro representado pela coordenação, direto-
ria e reitoria e sem dúvidas, a estrutura que nos
supre, representando os ossos e articulações que
determinamo caminhar e a desenvoltura de uma
universidade.
Um universo resumido a um corpo. Um corpo

indicando um universo. Isso. Uma faculdade de
existir como quiser, um universo de possibilida-
des. Só não se esqueçam dos apêndices, aqueles
que obscurecem o avanço conjunto da turma,
aqueles que anseiam pela inutilidade de todos,
esses... Esses são perigosos.

Sarapatel

Pedro Martins

martinspedrobl@gmail.com

Motoristas devem ficar atentos aos pagamentos porque o Licenciamento de 2022 será cobrado embreve

Escritor, Ciências Jurídicas e Agronômicas

Da Redação*

Proprietários de
veículos que não pa-
g a r a m o I P V A d e
2022 podem dividir
o débito em até 12 ve-
zes. Para isso, o va-
lor de cada parcela
não pode ser infe-
rior a R$ 200. A mes-
ma medida se aplica
ao imposto devido
de anos anteriores,
inscrito ou não em
dívida ativa.

Segundo a Secretaria
de Estado da Fazenda
(SEF), a quitação à vista
também pode ser feita
a qualquer momento,
de forma totalmente
on-line.Aáreadeparce-
lamento do IPVA pode
ser acessada no site da
SEF: www.fazenda.mg.
gov.br/empresas/par-
celamento/parcela-
mento_IPVA/.

O subsecretário da Re-
ceita Estadual, Osvaldo
Scavazza, explica que o
processo é bem simplifi-
cado, bastando entrar
na área indicada no site
da SEF/MG, tendo em
mãos o CPF ou o CNPJ e
o número do Registro
Nacional de Veículos
A u t o m o t o r e s ( R e n a -
vam) para fazer a simu-
lação ou o pagamento.

“Osistema da Secretaria
de Fazenda calcula auto-
maticamente o valor devi-
do, com a multa e os juros.
Após aceitar as condições,
basta emitir o Documento
de Arrecadação Estadual
(DAE) e pagar a primeira
parcela nos agentes arre-
cadadores credenciados,
comobancos(inclusivein-
ternet banking) e casas lo-
téricas”, explica.

Para emitir as parcelas
dos meses seguintes, é ne-
cessárioacessarnovamen-

te o site da SEF, informan-
do a identificação do con-
tribuinte e o número do
parcelamento.

LICENCIAMENTO
DO VEÍCULO

Para ter o Certificado de
Registro e Licenciamento
de Veículo (CRLV) libera-
do pela autoridade de
trânsito e poder circular
sem o risco de receber
m u l t a o u t e r o b e m
apreendido, o motorista
precisa estar em dia com
o IPVA e todos os demais
débitos veiculares, como
a Taxa de Licenciamento
e eventuais multas.

Por isso, alerta Scava-
zza, o parcelamento do dé-
bito do IPVA é um facilita-
dor para os proprietários
queestejamcomdificulda-
de de regularizar o impos-
to atrasado.

Atualmente, é exigido o
CRLVde2021,mas,embre-

ve, será cobrado o docu-
mento de 2022.

BALANÇO DO IPVA
Neste ano, em função

das dificuldades impos-
tas pela pandemia de
Covid-19, o governo de
Minas adiou o paga-
mento do IPVA de janei-
ro para março, dando
mais prazo para os mo-
toristas se prepararem
para quitar o imposto.
Também foram manti-
dos os valores da tabela
de 2021.

Até o dia 31 de maio, do
total esperado de arreca-
dação de R$ 7,1 bilhões
com o IPVA de 2022, fo-
r a m p a g o s R $ 5 , 1 b i -
lhões, o equivalente a
71,7%. Em relação a anos
anteriores (2017 a 2021),
a dívida contabilizada
pela Secretaria de Fazen-
da é de R$ 1 bilhão.

*Com Agência Minas

GIL LEONARDI/IMPRENSA MG
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Estado vai liberar recursos para municípios que se candidatarem para criar
as novas estruturas até 31 de agosto: leitos passariam de 14 para 35

Norte pode mais que dobrar
número de UTIs pediátricas
u

Saúde

LarissaDurães

Repórter

Com apenas 14 leitos
deunidadedeterapiain-
tensiva (UTI) pediátrica,
quesãoconsideradosin-
suficientes para atender
a região, o Norte de Mi-
nas pode ver esse núme-
roserampliadoemduas
vezes e meia. Mas, para
chegara 35 leitos, os mu-
nicípios precisam agir.

Duasresoluçõespubli-
cadas pela Secretaria de
Estado de Saúde (SES-
MG) estipulam que os
municípiostêmaté31de
agostoparaenviardocu-
mentos à Coordenação
Materno Infantil (Co-
min) solicitando a cria-
çãodosleitosdeassistên-
cia neonatal.

Além disso, a medida
autorizaaindaaabertu-
rade54unidadesdecui-
dado intermediário nas
tipologias convencio-
nal e canguru, para as-
sistência a recém-nasci-
dos em situação de saú-
de grave ou potencial-
mente grave.

As resoluções 8.203 e
8.206, publicadas em 14
de junho pela SES-MG,
permite ainda que os
municípios pleiteiem o
recebimentode incenti-
vos financeiros para a
instalação de novas
UTIs pediátricas, inte-
grar região com déficit
de leitos dessa modali-
dade e ser beneficiário
do módulo Valor em
Saúde da Política de
Atenção Hospitalar –
Valora Minas.

Atualmente,aregiãoé

atendidapor14UTIspediá-
tricas:sãoduasnaSantaCa-
sa de Montes Claros, duas
no Hospital Universitário
Clemente de Faria (HU) e
dez no Hospital das Clíni-
cas Dr. Mario Ribeiro (HC).

CARÊNCIA

Nas modalidades de cui-
dados intermediários con-
vencionais são quatro lei-
tos e dois na tipologia can-
guru. Essa estrutura, se-
gundo a própria SES-MG,
torna a macrorregião de
Saúde do Norte de Minas
muitocarente.Aavaliação
da pasta é a de que seriam
necessáriosmais 36unida-
des convencionais e 18 do
tipo canguru.

Para o coordenador de

Atenção à Saúde da Supe-
rintendência Regional de
Saúde de Montes Claros,
JoãoAlvesPereira,osmuni-
cípios poderão pleitear in-
centivos financeiros para a
construção ou reforma de
espaçosfísicosparaainsta-
lação de novas UTIs, inves-
timentonacompradeequi-

pamentosecusteiodeservi-
ços por parte do Estado, até
que eles sejam habilitados
pelo Ministério da Saúde.

A iniciativa foi bem vista
pela direção do HC Mário
Ribeiro. Segundo a médi-
caLucianaSantana,ohos-
pital tem a intenção de
participardaresoluçãoas-

sim que o Estado comuni-
car aos responsáveis da
instituição.

“Vamos participar por-
que é importante qual-
quer recurso que venha,
pois, como o atendimento
é SUS, acaba que qualquer
recurso de custeio que
vem de investimento para
a infraestrutura é muito
útil”, diz, satisfeita.

VALORES

O incentivo financeiro
para construção ou refor-
ma de espaço físico para a
instalação de novos leitos
de UTI neonatais está fixa-
doemR$40milporunida-
de. Para a compra de equi-
pamentos, o apoio finan-
ceiro poderá variar entre

R$ 100 mil e R$ 3,9 mi-
lhões, dependendo da
quantidade e da tipologia
dos novos leitos.

Já o incentivo financeiro
de custeio poderá variar de
R$ 110 a R$ 600 a diária,
também dependendo da ti-
pologia do novo leito. Para
reforma ou construção de
área física, o repasse será
de R$ 40 mil por leito. E pa-
raacompradeequipamen-
tos,asinstituições desaúde
receberão R$ 1,5 milhão pa-
ra a instalação de até cinco
leitosedeR$2,3milhõespa-
ra implantação de até dez
novosleitosdeUTIpediátri-
cos. Já o incentivo de cus-
teio dos leitos será de R$
600 a diária, até a habilita-
çãoporpartedoMinistério
da Saúde.

A diretora do HC infor-
maqueatualmenteohospi-
tal tem dez leitos de UTI pe-
diátricoedezdeUTIneona-
tal pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). O quadro de
ocupação já está em quase
90% e 100%, respectiva-
mente. “Como temos pre-
tensão de ampliar a parte
deUTIneonatal,esserecur-
so vai ser muito bom, pois
podemos investir na estru-
tura e equipamentos, o que
é sempre válido”, frisa.

A superintendente regio-
naldeSaúdedeMontesCla-
ros,DhyeimeThauannePe-
reiraMarques, ressaltaque
“as resoluções da SES-MG
abrem novas perspectivas
paraofortalecimentoeam-
pliaçãodosserviços de saú-
de pública do Norte de Mi-
nas,possibilitandoamelho-
ria da infraestrutura para
atendimento das deman-
das da população”.

HCMário Ribeiro conta hoje comdez leitos deUTI pediátrico e dez deUTI neonatal pelo SistemaÚnico de
Saúde (SUS),mas o quadro de ocupação já está emquase 90%e 100%, respectivamente

ASCOM FUNORTE/DIVULGAÇÃO

O HC Mário Ribeiro tem a intenção
de participar da resolução assim que
o Estado comunicar aos responsáveis
da instituição. “É importante
qualquer recurso que venha, pois,
como o atendimento é SUS, qualquer
recurso de custeio que vem para a
infraestrutura é muito útil”, diz a
diretora, Luciana Santana
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ApensãopormorteéumbenefíciopagopeloInsti-
tutoNacional do Seguro Social (INSS) direcionadoa
subsistência dos familiares do segurado que vier a
óbito. Todavia, faz-se necessário comprovar que es-
sesfamiliarespossuemrelaçãodedependênciaeco-
nômica comosegurado falecido. Bemcomo, devem
enquadrarnasclassesdefinidasemlei.São3classes:
• Classe 1: Cônjuge, Companheiro, filhomenorde

21 anos, não emancipado, ou filhomaior de 21 anos
que tenha deficiência intelectual oumental ou defi-
ciênciagrave;
• Classe 2: Pais do falecido (Só receberão se não

houver integrantesdaClasse 1);
• Classe 3: Irmão não emancipado, de qual-

quer condição,menorde 21anos, inválidopoden-
do ser deficiência intelectual,mental oudeficiên-
ciagrave (Sóreceberãosenãohouver integrantes
da Classe 1 ou 2);
Urge salientar que os integrantes da Classe 1 não

necessitam comprovar a dependência econômica,
posto que ela é presumida. Todavia, os integrantes
das Classes 2 e 3 deverão comprovar a dependência
econômica.
Ademais,osnetosmenoresdeidadepossuemdirei-

to a receber o benefício da pensão por morte dos
seus avós caso preenchamalguns requisitos. Terem
sido criados pelos avós por estarem sob tutela ou
guarda dos mesmos, nesse cenário se equiparam
aos filhos e adquirem o direito à pensão por morte,

bem como, que sejam dependentes financeiramente
dosavós.
Acerca do tema, pensão por morte aos netos, é de

suma importância pontuar a decisãoda Segunda Tur-
ma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que proferiu
acórdãonoREsp1.947.690,em17demaiode2022,conce-
dendo pensão por morte a uma menor de idade, que
estava sob guarda da avó até o seu falecimento em
2018. Todavia, a concessão foi estabelecida até que
este completasse 18 anos, e não 21 anos como esta-
belece a norma previdenciária aos filhos, com fun-
damento no artigo 2˚ do Estatuto da Criança e Ado-
lescente (EAC), o qual estabelece que amenoridade
se encerra aos 18 anos.
A relatora do acórdão teve como fundamento que

mesmo que haja normas estaduais e distritais sobre
previdência social, crianças e adolescentes também
estão sob jurisdição do ECA. Portanto, sendo o ECA a

normaespecífica,entendequeessadeveseraplicada.
Nesse sentido, foi decidido a concessão da pensão
pormorteamenor,atéqueamesmacomplete18anos
de idade.
Em suma, conclui-se que caso o indivíduo enquadre

emalgumadas classes supramencionadas, estepode-
rá pleitear o pedido de pensão pormorte, uma vez de-
monstradaqueosavósdetinhamaguardadacriançae
queestamatinha condiçãodedependente.
Porfim,setratandodeumrequerimentomaiscomple-

xo, se tornamais fácil acomprovaçãodosquesitosaci-
mamencionadosnaviajudicia,portanto,procuresem-
pre seorientar comumprofissional de suaconfiança.

Pensão por morte a menor que esteve
sob guarda dos avós

JoãoPauloVieiraXavier
vieiraxavieradvogados@gmail.comEporfalaremPrevidência...

Os netos menores de idade possuem
direito a receber o benefício da pensão
por morte dos seus avós caso
preencham alguns requisitos,
como terem sido criados pelos avós
por estarem sob tutela ou guarda
dos mesmos
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Comissão formada

Esportes

North Esporte Clube anuncia comissão técnica e já se prepara para estreia
no campeonato Mineiro da Segunda Divisão, em 7 de agosto

u

Comissão que irá apoiar os trabalhos do técnicoMilagres é composta porWalissonManga (preparador de goleiros), João BatistaMartins Santos (auxiliar

técnico), Tita (massagista) eRafael Alvarenga (preparador físico)

Leonardo Queiroz

Repórter

A diretoria do North
Esporte Clube, novo ti-
me de Montes Claros
que marca o retorno da
regiãoaofutebolprofis-
sional, anunciou os in-
tegrantes da comissão
técnica. Eles já come-
çam a trabalhar ao la-
do do treinador Mar-
co Antônio Milagres
na preparação dos
atletas visando o Cam-
peonato Mineiro da
Segunda Divisão.

A estreia no torneio está
prevista para 7 de agosto,
c o n t r a o A m é r i c a d e
Teófilo Otoni, no Vale do
Mucuri.

Ao todo, quatro nomes
passam a fazer parte da
nova proposta de traba-
lho, com o objetivo de
mesclar experiência e ju-
ventude em um projeto
vencedor.

O massagista Tita foi
um dos nomes anuncia-
dos.Elepassougrandepar-
te da carreira no Cruzeiro,
e se tornou um dos nomes
mais conhecidos em sua

área no país. Fez parte da
SeleçãoBrasileiranostem-
pos de Luiz Felipe Scolari.
Além da Toca da Raposa,
Tita trabalhou no Patroci-
nense e na URT. Por últi-
mo, esteve no Nacional de
Muriaé na disputa do
Módulo II.

Outro nome é o auxiliar
João Batista Martins San-
tos, que chega para ser o
braço-direito do técnico
Milagres.Com40anos,ele
chega ao Norte de Minas
depois de experiências no
futeboldoAmazonaseRo-
raima. Em Minas, já pas-

sou por Valério Doce e
Itaúna, além de projetos
de base.

A preparação física fica-
rá a cargo de Rafael Alva-
renga, de 39 anos. Educa-
dor físico graduado pela
UFMG com especializa-
ção em treinamento es-
portivo e formação em
Preparação Física no Fu-
tebol pela CBF Academy.
No início da carreira, es-
teve no Atlético, Minas
Tênis Clube, Cruzeiro e
Guarani/SP, e recente-
mente esteve no Unaí e
no Betim FC.

DE VOLTA

Walisson Manga será o
preparador de goleiros do
North Esporte Clube, e re-
torna à cidade depois de
quatro anos. Esteve ao la-
do do próprio técnico Mi-
lagres, em 2018, no Mon-
tes Claros Esporte Clube.
Aos 44 anos, Manga já tra-
balhou em clubes de Mi-
nas Gerais, Mato Grosso,
Goiás e Sergipe.

“Nosso trabalho de pre-
paração já começou desde
o último dia 27 de junho e
iráaté6de agosto,véspera
danossaestreianacompe-

tição. Também devere-
mos, junto com os funcio-
náriosdo clube, visitarou-
tras regiões para buscar-
mos garimpar outros atle-
tas para compor o nosso
quadro,assimcomofoifei-
to em Montes Claros e
Janaúba”, explica o técni-
co Milagres.

A apresentação oficial
da comissão técnica e do
grupodejogadoresdoNor-
th acontecerá no dia 4 de
julho, no Recanto dos Pás-
saros,emeventoparaaim-
prensa,empresárioselide-
ranças locais.

CLICK PODIUM COMUNICAÇÃO/ DIVULGAÇÃO
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O Baile da Vogue 2022 aconteceu na noite de 29 de abril, no Copacabana
Palace,noRiode Janeiro.Apósumintervalo indesejadoporcontadapandemia,
o grande retorno da festa trouxe o tema “Brasilidade Fantástica” e celebrou o
centenário da Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22,
que aconteceu emSão Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Alémdas
atraçõesmusicais, que incluíram shows de Ivete Sangalo eHeavy Baile comMC
Carol, eapresentaçõesdosDJsMarlboroeValenttinaLuz,a celebração foi cená-

rioperfeitoparaabadalaçãodascelebridadesquemovimentaramossalõesdo
Copa, sem citar boas experiências de gastronomia, arte e, claro, moda. Um
ilustre montes-clarense circulou elegantemente nas melhores rodas, fazendo
seus contatos (como sempre) e registrando com flashes atentos os melhores
momentos da festa. O nome dele é Maykel Alexsander Moreira, que possui sua
agenda sempre superlotada, para atender convites dos quatro cantos do país.
Confira detalhes da noitada comMaykel e seus amigos famosos.

Montes-clarense arrasa no Baile da Vogue e movimenta
a festa com as maiores celebridades do país

“A gente sabe que a vida costuma ser dura. E, às vezes, só o que precisamos é aquele empurrãozinho moral para fazer as coisas darem certo. É sobre as qualidades
que devemos valorizar, sobre como enxergamos o mundo ao redor e como podemos fazê-lo melhor dia após dia”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com
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