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Roupas, queijo, pimenta, cachaça…teve de tu-
do um pouco na Feirinha Ser Tão, realizada no
campus FasiFunorte. Universitários aproveita-
ram o espaço para oferecer produtos que fabri-
cam ou revendem. PÁGINA 4

Estudando e
empreendendo

Torcedores do Cruzeiro na cidade vivem a ex-
pectativa de comemorar o retorno do time à Pri-
meira Divisão do Campeonato Brasileiro. En-
quanto este dia não chega, fazem planos para fes-
tejar o acesso. PÁGINA 7

MOC prepara
festa celeste

A Petrobras anunciou redução de 4,7% no preço
médio cobrado das distribuidoras pela estatal –
de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03. Com isso, o
botijão doméstico comum passa a custar cerca de

R$ 52,34. Montes-clarenses aguardam o repasse
ao consumidor com expectativa e desconfiança.
“Mesmo assim sairá caro”, reclama a cozinheira
Hilda Sampaio. PÁGINA 3

Gás de cozinha
mais barato?
Onde achar?
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Integrantes da torcidaManguazeiro: ansiedade

LaurissonAlcântara vende produtos naturais

Sine de MOC está

com 241 vagas de

trabalho para

diversas áreas.

Salários chegam a

R$ 3.955

ARQUIVO PESSOAL

“Até agora, só a notícia. No bolso do consumidor, nada”, diz TatianeAssunção, dona deum restaurante
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CARGA CARA

As estradas do Brasil continuam um perigo, pelos
novos números da Federação Nacional de Seguros
Gerais. A busca pela proteção das cargas transporta-
das registrou um dos maiores crescimentos no 1º
semestre. Os prêmios arrecadados por este seguro
chegaram a R$ 2,6 bilhões, com expansão de 22,3%
frente ao mesmo período de 2021.

HÁ QUEM PAGUE

Um anúncio de empty leg (trecho vazio) da táxi aé-
reo VistaJet, que circulou por dias grupos de What-
sApp, mostra que está aquecido o mercado dos milio-
nários. A empresa ofereceu o jato Global 6000 para
trecho Los Angeles-Guarulhos no feriado do dia 7 de
Setembro a R$ 667 mil. E houve consultas.

AZUL É O SALDO

Candidato a deputado no Maranhão, o cantor Ma-
noel Gomes – aquele que ficou famoso pela música
‘Caneta azul’ – provou que a boçalidade da letra ren-
deu na conta. O ex-vigia de fazenda, que nem tinha
casa própria, declarou R$ 542 mil em bens ao TSE. E
tem poupança de R$ 211 mil na Caixa, banco para o
qual fez propaganda de TV.

FLORESTAS NO SOS

A floresta grita por socorro. Proposta da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que
define requisitos e procedimentos para combate
a incêndios florestais foi aprovada pela Organi-
zação Internacional de Normalização. A nor-
ma começará a ser discutida no próximo mês
pelo Comitê da ISO. Agosto registrou 1.661 km•
de desmatamento no Brasil, aumento de 81%
em relação ao mesmo período de 2021, segundo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

ESPLANADEIRA

# Tul anuncia Brenda Hernandez como nova
Chief People Officer.
#[ MariaEduarda Boabaid abre dia17 exposição “Der-
rama e Queima” (Centro Cultural Correios RJ).
# Gemas e pedras brasileiras marcam chegada da
primavera no Shopping Cassino Atlântico (RJ).
# Pará, com 35% do mercado de carros de luxo do
Norte, ganha em Belém duas unidades do Motor
Group Brasil.
# Designer Anna Persia Bastos expõe peça auto-
ral na Exposição “Niterói na Década do Oceano”,
no Rio.

Faltam 19 dias para o 1º turno da eleição e a maioria dos candidatos está sem dinheiro do fundo eleitoral
para investir na campanha, revela levantamento do Instituto Millenium: 59% dos candidatos aptos até o
momento não receberam recursos. Enquanto cerca de 3,4% dos candidatos receberam o equivalente a 90,7
% dos recursos do fundão distribuídos. Ou seja, 950 candidatos tiveram acesso a R$ 2,5 bilhões. O estudo é
baseado em informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Mariana Achutti*

Não é nada incomum nos depararmos com os
termos hard skills (competências técnicas) e soft
skills (competências comportamentais) quando o
assunto é a nossa vida profissional. As power skills
são, justamente, a junção desses dois conceitos.

Na pesquisa “Workplace Learning Trends”, de
2022, a Udemy Business cunha o termo power
skills para descrever características antes conheci-
das como soft, elevando-as à categoria de habilida-
des necessárias para o sucesso em qualquer nível
dentro de uma organização. Seja em entrevista pa-
ra uma nova vaga, no cotidiano da empresa ou em
qualquer orientação sobre como se preparar para
o futuro, hard skills e soft skills são termos em in-
glês que povoam o universo corporativo.

Mas, por que separamos essas habilidades? Para
além de hard ou soft, é tempo de repensar de que
forma podemos focar em um caminho que integre
habilidades e que enxergue a pessoa, o colabora-
dor em sua totalidade. E mais, como aprendemos a
aprender, para que essas skills continuem sendo
constantemente desenvolvidas?

Instituída no século XIX com a formação das uni-
versidades modernas e desenvolvida no século XX
com o impulso dado à pesquisa científica, a organi-
zação disciplinar dos saberes se estabelece na tradi-
ção cartesiana. Nesse sentido, descontextualiza o
estudo dos objetos, fragmenta o conhecimento, se-
para os problemas e reduz o complexo em uma
simples busca por objetividade.

Tal sistema de ensino mantém sua hegemonia
nas instituições escolares e segue espalhando sua
estrutura para graduações e formações posterio-
res. Na educação corporativa também. Essa organi-
zação costuma priorizar a intelectualidade abstra-
ta e distante da vida, e atua de modo a controlar os
saberes considerados mais úteis à produtividade.

Pesquisa realizada pela Universidade da
Califórnia descobriu que funcionários felizes são
até 31% mais produtivos, três vezes mais criativos e
vendem 37% a mais em comparação com outros.

Em um mundo frágil, ansioso, não linear e incom-
preensível, apenas a racionalidade não será sufi-
ciente, devemos buscar alternativas que nos permi-
tam usufruir, de modo pleno, de toda a nossa poten-
cialidade. Nesse contexto, o aprendizado motiva e
impulsiona.

* Fundadora e CEO da Sputnik

reportagem@colunaesplanada.com.br
EDITORIAL

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Que democracia?

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Conhece as
power skills?

GENERAL LIMPOU

Feudo de partidos como PTB,
MDB e PT por anos, com registros
seguidos nas páginas policiais, os
Correios sofreram uma limpa sob
comando do general Floriano Pei-
xoto, que assumiu no governo de
Bolsonaro. A estatal, na lista de
privatização, agora está superavi-
tária em bilhões por ano. E come-
çou a pagar bônus de R$ 400 a dire-
tores e algo em torno de R$ 100 a
funcionários. Isso não acontecia
há 10 anos.
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PRETO NO
BRANCO

u

Montes-clarenses
aguardam pelo gás de
cozinha mais barato
Petrobrás reduz valor, mas benefício não ainda
chegou aos consumidores

Leonardo Queiroz e

Márcia Vieira

Repórteres

A Petrobras anun-
ciou, na terça-feira (13),
redução do valor do gás
de cozinha em 4,7% .
C o m o r e a j u s t e , o
botijãodeveráserrepas-
sado às distribuidoras
por R$ 4,03 o quilo – o
valor praticado pela es-
tatal era de R$ 4,23.

A notícia foi recebida
com expectativa e des-
confiança por Tatiane
Assunção, proprietária
do Restaurante Tempe-
roMineiro,que fornece
almoço diário. Por en-
quanto, ela consegue
manter o negócio gra-
ças a um acordo com o
fornecedor.

“Pela fidelidade eu
consigo um pequeno

desconto semanalmente,
mas para nós que mexe-
mos com restaurante, se-
ria um alívio essa redução
da Petrobras. Eu gasto, em
média, um botijão de gás
por semana, em torno de
cinco ao mês. Então a ex-
pectativa é grande e a gen-
te quer que aconteça. Mas
até agora só a notícia. No
bolso do consumidor, na-
da. Se fosse aumento, se-
ria no dia seguinte”, co-
menta Tatiana.

Acozinheira Hilda Sam-
paio também não acredita
em “ milagre” e pondera
que ainda não é momento
para se comemorar.

“Mesmo com a redução
ovaloraindasairácaro.Ti-
vemos vários aumentos
consecutivos e apenas es-
sa leve baixa no preço. An-
tes tínhamos o botijão
cheioeo reserva, agoraso-

mente o que é usado no fo-
gão. Não é apenas o preço
do gás, mas há toda uma
lista de necessidades men-
sais dentro de uma casa.
Hoje temos que ser criati-
vos e organizados para
manterasprioridades”,re-
lataconta Hilda.

E NA FORNECEDORA?

A desconfiança das con-
sumidoras faz sentido,
pois a redução não teve
efeito, de acordo com E.R. ,
funcionáriadeumaforne-
cedora de gás.

“Ficou tudo muito ba-
gunçado, pois há cerca de
três dias as distribuidoras
f i z e r a m u m r e a j u s t e
maior do que este descon-
to proposto pela Petro-
brás.Ouseja,nãoficanem
elas por elas. Significa que
estamos no prejuízo, pois
não conseguimos passar o

reajuste ao consumidor e
ele não vai entender essa
situação. Antes não tives-
sem anunciado nada”.

Nataly Figueiredo, ge-
rentedeumaempresaque
trabalha em sistema inin-
terrupto de fornecimento
de gás, explica que está fa-
zendo malabarismo para
não sobrecarregar o con-
sumidor.

“Todo mês de setembro
as distribuidoras fazem
reajuste. Nós recebemos a
notacom valor reajustado
paracima, maisde R$,4,50
reais. Seguramos o preço
para não repassar isso aos
nossos clientes. Agora
veio o anúncio da Petro-
bras. Feitos os cálculos, o
botijãoquecustaR$132de-
ve passar para R$ 137
reais, disse. Na prática, es-
sa redução não acontece”,
afirma.

“Mesmocoma redução o valor do gás ainda sairá caro”, avalia a cozinheiraHilda Sampaio, que diz usar

criatividade e ser organizada para dar conta de arcar com todas as despesas de casa

Minas do Norte

Para a visita que Lula (PT) fará a Montes Claros,
nesta quinta-feira (15), a coordenação da campa-
nhadoex-presidentepreferiumarcaraconcentra-
ção para a Praça da Catedral. A decisão se deve a
doismotivos: o primeiro é que, tradicionalmente,
a caravana petista sempre usou aquele espaço
nos seus comícios. O outro motivo é que se trata
deumespaçomenor,onde ficamais fácil confinar
aspessoas,deixandoumaimagemdegrandecon-
centração, evitando comparação com a concen-
tração realizadaporBolsonaro (PL) nomunicípio.

Desistiu da campanha
O vereador Stalin Cordeiro, que colocou o seu

nome como candidato a deputado federal pelo
Podemos, deve anunciar até quarta-feira (14) a
suadesistênciadadisputa.Váriosseriamosmoti-
vos da decisão, a começar pela falta de apoio da
agremiação e, principalmente, estrutura. O pro-
blemavemacontecendo comamaioria dosparti-
dosqueestãousandoofundoeleitoralparaaten-
der candidatos com mandato ou aqueles de sua
preferência, por um motivo ou outro. Starlin não
estava recebendo omesmo tratamento.

Desistência
Encerrou na segunda-feira (12), prazo para que

a Justiça Eleitoral julgue os registros de candida-
turas.Antesmesmodadivulgaçãooficial,onúme-
rodedesistências jáhaviaultrapassadoodoplei-
to de 2018. A expectativa é de que até o dia 20,
outrasbaixassejamregistradas, inclusivedecan-
didatos do Norte de Minas.

Vídeo Souto
Para os candidatos de Montes Claros que têm o

apoiodoprefeitoHumbertoSouto,éimportanteama-
nifestaçãodelenasredessociaispormeiodevídeo.A
ressalvaque façoéquedeveria tersidomais incisivo,
usando linguagem direta e vídeo curto, dentro dos
própriospadrõesutilizados emcampanha.

Banheiro Público
ApesardospedidosfeitosnaCâmaradeMontesCla-

ros, por meio de requerimentos por vários vereado-
res,atéagoraaprefeituranãosesensibilizouemrela-
çãoànecessidadedeconstruçãodebanheiropúblico
na Praça Honorato Alves, em frente à Santa Casa. O
local recebe, diariamente, centenas de pessoas que
vêmdetodooNortedeMinasembuscadetratamen-
tomédico eutilizamo local comopontode encontro
oudeespera. Temsidocomumestaspessoaspassa-
remporconstrangimento,pelanegativadebanheiro
dealgunscomércioseestabelecimentosmédicospró-
ximos. Aliás, na reunião de segunda-feira (12) da Câ-
maraMunicipal,opedidofoireforçadopelovereador
RaimundoPereira.

Diga com quem tu andas
O dito popular “Diga-me com quem tu andas

que direi quem tu és” vale para o atual momento
donossopaís. Éprecisoqueanaliseseuscandida-
tos e suas companhias. Afinal de contas, está em
jogo o futuro do nosso país.

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Visita de Lula

LEONARDO QUEIROZ

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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ALGAZARRA
LINGUÍSTICA

Leonardo Queiroz

Repórter

Roupas, queijo, pi-
menta, cachaça…te-
ve de tudo um pouco
na primeira edição
Feirinha Ser Tão Uni-
versitário, realizada
na segunda-feira (12)
no campus FasiFu-
norte.

Quemnãofoiteráno-
vas chances de conhe-
cer os produtos fabrica-
dos pelos alunos da ins-
tituição: haverá uma
edição nesta quarta-fei-
ra (14) no Campus JK e
outra dia 19, no Cam-
pus Amazonas.

A feiratem por objeti-
voéfomentaroportuni-
dadesdeempreendedo-
rismo e autonomia fi-
nanceira, destinada
aosacadêmicosregular-
mente matriculados na
Funorte.Éabertaaopú-
blico e contempla, tam-
bém, professores de ca-
da instituição.

A iniciativa da feira
foi do Núcleo de Carrei-
ras da Funorte que fun-
ciona como um canal
de integração entre o

mercado de trabalho e os
alunoseex-alunosdoscur-
sos da IES, provendo re-
cursos que os auxiliam no
processo de inserção e/ou
reinserção no mercado de
trabalho, através de vagas
de estágios, empregos e
empreendedorismo dos
estudantes e do mercado.

De acordo com Camila
Brígida, analista do Nú-
cleode Carreira Funorte,a
FeirinhaSerTãoUniversi-
tário surgiu da necessida-
dedepromoverferramen-
tas que promovam auto-

nomia financeira e acen-
der o espírito empreende-
dor dos nos acadêmicos.

SilviaMendesdeSá,aca-
dêmica do 3˚ período de
Fonoaudiologia tem uma
lojavirtual (@coisararaki-
ds)eexpôs roupasinfantis
de dois a 14 anos.

“Achei maravilhosa a
iniciativa. Nós universitá-
rios, muitas vezes, deixa-
mos o trabalho pela falta
de tempo para dedicar aos
estudos,eafeirasurgiupa-
ra fazer essa assimilação.
Minha loja por exemplo é

virtual: consigo vender de
casa e pagar meu curso”.

Laurisson Alcântara,
acompanhante do aluno
Sadraque,do3˚períodode
Psicologia também come-
morou a oportunidade.

“É muito importante,
pois acaba sendo uma vi-
trine ” Laurisso, que na se-
gunda-feira, estava ven-
dendo queijo, requeijão,
cachaça, pimenta, conser-
vas, polpas de frutas e di-
versos produtos naturais
(@emporiocaipiramoc).

OPORTUNIDADES

O Núcleo de Carreidas
da Funorte atua, priorita-
riamente, com o gerencia-
mento e divulgação de
oportunidades profissio-
nais, programas de trai-
neese estágios, com orien-
tação individual ao plane-
jamento de carreira, além
de realizar palestras, pro-
c e s s o s s e l e t i v o s e
workshops sobre carrei-
ras nas dependências da
IES, interação por meio de
redes sociais e promoção
de networking profissio-
nalparaosalunoseex-alu-
nos por meio de progra-
mas específicos.

Empreendedorismo
em prática na Funorte

Cidade

Feira Ser Tão Universitário abre oportunidade
para acadêmicos venderem seus produtos

u

Pedro Martins

martinspedrobl@gmail.com

Muito se diz. Melhor ser do que ter. Mas afi-
nal, ser é tão indispensável assim? Afinal, o
que é hoje, pode não ser amanhã; o que pode-
rá ser um dia, há de ser o que nunca havia
pensado ser. Mensuração pouco devoluta a si
mesmo.

E o fato de ter, tem de ser material? O ato
de ter pode ser completamente imaterial, aflo-
rado em bosques de ideais próprios do ser.
Pois a propriedade, é própria do ser, principal-
mente o ser social. A intimidade, indissociável
aspecto que constrói as diretrizes da convivên-
cia. Torna mais amplo o ato de bravejar-se a
favor dos limites do ter.
Isso. Ter abundância. Ter sensibilidade. Ter

tenacidade. Ter vontade. Ter sagacidade. Ter
sonhos. Ter metas. Ter recôndito.
Afinal. Ser abundância o torna mesquinho.

Ser sensibilidade o torna vulnerável. Ser tena-
cidade o torna inflexível. Ser vontade o torna
ambicioso. Ser sagacidade o torna ousado.
Ser sonhos o torna delirante. Ser metas o tor-
na mecânico. Ser recôndito o torna um eter-
no(a) solitário(a).
Diria que na maioria das vezes. Ter é me-

lhor do que ser. Pois o indispensável a com-
posição de si mesmo. É o senso de descrição
sobre a abrangência de vossas próprias fron-
teiras. E como tanques de guerra que prote-
gem os pontos estratégicos, suas proprieda-
des serão as dispersas virtudes no mar da
vida.
Os que são de mais, tem pouca capacidade

de mudar o mundo. Afinal, todos podem ser o
que quiserem. Mas quem detém o domínio so-
bre suas próprias posses, sejam elasmateriais
ou imateriais, resguarda para si. A rigidez da
ampulheta entupida.
Pois assim. O tempo será seu, e para si.

Resguardemos em nós mesmos, nossas pró-
prias propriedades, para que sejamos deten-
tores dos direitos autorais de nossas pró-
prias conquistas.

A unidade do Siste-
ma Nacional de Em-
prego (Sine) de Mon-
tes Claros está com ca-
dastro aberto para o
p r e e n c h i m e n t o d e
241 vagas de emprego
anunciadas na últi-
ma terça-feira (13).

Há oportunidades para
diversas áreas, com remu-
neração chegando a R$
3.955,00 – no caso da vaga
para analista de recursos
humanos.

Os interessados devem
fazer o agendamento on-
line e comparecer no Si-

ne levando o documento
de identif icação (RG,
CNH ou Passaporte), car-
teira de trabalho (impres-
sa ou digital) e CPF. 

O Sine está localizado
no Montes Claros Shop-
ping, na Avenida Donato
Quintino, 90, Bairro Cida-

de Nova.
As empresas que quise-

rem divulgar as vagas gra-
tuitamente no Sine po-
dem enviar um e-mail pa-
ra: captacao.uaimoc@mi-
nascidadao.com.brou
comparecer presencial-
mente na Unidade.

Ser

ou ter

Escritor, Ciências Jurídicas e Agronômicas

Sine oferece 241 vagas

SilviaMendes, do 3˚ período de Fonoaudiologia,

temuma loja virtual e expôs roupas infantis

LEONARDO QUEIROZ
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Omontes-clarenseMarcosMaia vaiparticiparda22ªediçãodoBailedaFelicidade, dia24
deste mês, na Chácara Bugarin. Um evento do Rotary Club de Montes Claros Leste, cuja
renda beneficia obras assistências na cidade.
Oartista fez faculdadede enfermagemnoRiode Janeiro entre 2000 e 2005 e cursos livres.

Também cursou Ateliê Livre no Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandes
(CELF).
“Vivencio arte desde a infância. MinhamãeMaria de Fátima era artista plástica e artesã.

Comecei com pintura a óleo em 1995. Hoje sigo uma temática próxima ao vitral e a arte
urbana. Trabalho com várias técnicas, silks, tinta acrílica, stencil, carimbos, cartazes, vá-
rias formas de suporte”, conta.
MarcosMaiacontaque, comrelaçãoasuaarte, gostadepassaruma imagemcontrastan-

te de várias formas de expressão.
“O vitral que foi uma das primeiras formas de catequização, como uma antiga televisão,

quando a luz solar bate nos vidros, os reflexos que projetam também omeu lado cristão.
Colaborar comoBaile da Felicidadeháanos para ele é contribuir socialmente, é ajudar o

próximo. E ver sua tela arrematada é emocionante.
“Vermeutrabalhoserdisputadoemleilão... ocoraçãoaceleramuito! Empolgantedemais

ver que alguém quer ter algo que você produziu. Não é só um objeto, é uma parte de quem
produziu, uma parte da vida que foi dedicada a execução daquela obra e que vai deixar
alguém feliz”, diz.

“Empreenda 360 – A força das co-
nexões” estámarcadoparaodia 28,
noPortal Eventos. Compúblicoesti-
madoem500pessoas, levaráaopal-
co palestrantes de renome interna-
cional, especialistas em negócios,
network, liderança, comércio exte-
rior, comunicação e vendas, dentre
eles - e já confirmada -, a empresá-
ria Elaine Julião e CEOdoGrupoEm-
preenda Revista de São Paulo. Para
participar,acesseapáginanoInsta-
gram @empreenda360aforcadas-
conexoes e adquira seu ingresso.

A Academia Montes-Clarense de
Letras, por meio da sua presidente
Ivana Ferrante Rebello, convida pa-
r a a s o l e n i d a d e d e p o s s e e
diplomaçãodosnovos acadêmicos.
Seránodia29destemês,quinta-fei-
ra, apartir das 20h, noCentroCultu-
ral Hermes de Paula.

Palestrante de renome Convite

Baile da Felicidade

Desenhos em técnicamista sobre papel canson

Oartista coma telaOrquídeas, comaplicação de

cristais Swarovski

Desenho empapel canson, nanquime

giz pastel

Santa Ceia 130 x 90 –Stencil e acrílica

Gente & Ideias

Elaine Julião é umadas palestrantes

Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com

Leonardo Linhares toma posse na

AcademiaMontes-Clarense de

Letras no próximodia 29
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Auxílio-acidente é um dos benefícios previ-
denciários custeados pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS). Tem a finalidade de
manter o trabalhador que tenha sofrido aci-
dente – mesmo que não tenha tido relação
com o trabalho –, e que devido a esse fato,
teve a capacidade laboral reduzida. Ou seja,
ainda possui aptidão ao trabalho, mas de for-
ma diversa da que trabalhava anteriormente
ao acidente.
Vale ressaltar que o auxílio-acidente é um

benefício indenizatório. Portanto, é permitido
que seja pago mesmo que o segurado ainda
esteja trabalhando. Todavia, os reflexos do
acidente devem ter gerado prejuízos perma-
nentes à vida do beneficiário.
Fazem jus ao Auxílio-Acidente:
• Empregados (urbanos e rurais) com registro

na Carteira de Trabalho;
• Empregados domésticos;
• Trabalhadores avulsos;
• Segurados especiais.

Ademais, é exigido que o trabalhador preen-
cha os seguintes requisitos:
• Ter qualidade de segurado;
• Sofrer acidente ou adquirir doença de qual-

quer natureza – em ambos os casos pode ter

ou não relação com o trabalho;
• Ter redução parcial e permanente da sua capa-

cidade ao trabalho;
• Nexo causal entre o acidente e a redução da

capacidade laborativa.

É importante deixar claro que o tema 201 da
TNU aduz que os contribuintes do MEI não têm
direito ao auxílio-acidente porque, de acordo
com o voto do relator, “o contribuinte individual,
sendo livre para a adequação de sua carga e ho-
rário de trabalho, bem como para organização

da forma de execução de suas atividades, não é
atingido pela redução parcial da capacidade de
forma igual aos demais segurados, justificando-
se o tratamento diferenciado pela Lei”.
Contribuintes individuais, MEIs e segurados fa-

cultativos não possuem direito ao Auxílio-Aci-
dente por não estarem incluídos no rol da Lei n˚
8.213/91. Todavia, há julgados que garantem o
Auxílio-Acidente aos autônomos com o funda-
mento no Princípio da Igualdade entre todosos
segurados do INSS. Bem como, há decisões que
concedemaos autônomos que tenham contribuí-
do por algum tempo como empregados.
Nesse sentido, o relator do Projeto de Lei (PL)

1347/2015, deputado Eduardo Barbosa, recomen-
dou a aprovação do PL com o objetivo de os autô-
nomos não serem vistos de forma divergente das
outras espécies de contribuintes. O PL foi aprova-
do em junho deste ano pela Comissão de Seguri-
dade Social e Família da Câmara dos Deputados.
Agora, o documento está na Comissão de Finan-
ças e Tributação. Então, vamos aguardar e torcer
para que esse Projeto de Lei seja aprovado.
Em suma, se o leitor é um trabalhador autôno-

mo ou Microempreendedor Individual (MEI) ou
conhece alguém que se enquadre nestas catego-
rias profissionais, fique atento às atualizações
sobre o tema.

Autônomo ou Microempreendedor Individual (MEI)
pode receber o Auxílio–Acidente?

Falando de Direito

Se o leitor é um trabalhador
autônomo ou Microempreendedor
Individual (MEI) ou conhece alguém
que se enquadre nestas categorias
profissionais, fique atento às
atualizações sobre o tema.

Izabella Priscila S. Silva

Especialista emDireito Cível e Trabalhista
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Contagem
regressiva
para a Série A

Esportes

Torcedores em MOC estão
ansiosos para retorno do Cruzeiro

u

LarissaDurães

Repórter

O Cruzeiro está vol-
tando para a Primeira
DivisãodoCampeonato
Brasileiro após três
anosnaSérieB.Eatorci-
da em Montes Claros já
está ansiosa, contando
dias, horas, minutos...

O NORTE foi às ruas
da cidade conversar
comoscruzeirensesesa-
ber deles a expectativa
deretornoàelitedofute-
bol nacional.

O acesso do time de-
pendeagora de duas vi-
tórias seguidas – CRB e
Vasco – e da amplia-
ção da vantagem para
24 pontos em relação
ao 5º colocado Londri-
na. Diferença não po-
deria ser tirada nas se-
te rodadas finais.

“Praticamente já su-
biu.Está com 62 pontos,
não tem mais como ter
algum problema. Agora
é série A mesmo!”, afir-
ma, confiante, Rogério
Alves da Silva.

“Depois de tanto apa-
nhar é hora de gritar
Zerrrooooo com força e
c o m g a r r a ” , v i b r a
Elizângela de Oliveira.

P a r a o t o r c e d o r
Klauszewytz Barbosa,
oCruzeiroprecisoupas-
sar poresta abstinência
de primeira divisão pa-
ra crescer ainda mais
como time.

“Faltou merecimento,

nos anos anteriores mere-
ceu cair porque mereceu,
não tinha time de série A. E
também não mereceu su-
bir, porque não tinha time.
Masagoravaisubirpormé-
rito do time e dos torcedo-
res que contribuíram para
isto”, diz satisfeito.

O vendedor Paulo Hen-
rique Martins Antunes
elogia a gestão dofenôme-
no Ronaldo, optando pe-
la austeridade e pouco in-
vestimento.

“Acreditamos não terá
grandes investimentos,
pois a meta é se manter e
ir crescendo nos anos
que virão, pois sabemos
que a situação é muito de-
licada”, pondera.

E destaca que o cruzei-
rense está sentindo falta
de jogar contra os gran-
des e retornar aos tor-
neios internacionais.

“Tenho saudade de en-
frentar o Flamengo, o Pal-
meiras time com expres-
são um pouco maior até
na, Libertadores também
como o Boca Juniors e Ri-
ver Plater, a atmosfera é
diferente, do Galo não te-

mos saudade não”, admi-
te sorrindo.

André de Souza Figuei-
redo é líder do reduto ce-
leste Manguazeiro em
Montes Claros e conta-
que a festa já está pratica-
mente preparada.

“Temos o nosso local ofi-
cial. A partir de sábado va-
mos fazer uma festa gran-
de, porque todos os jogos
agora, é só festa”.

O reduto Manguazeiro
surgiu em Montes Claros
em 2013 e é um projeto da
torcida do interior. Atual-
mente, conta com mais de
90 membros.

“Oretorno,mesmonãoes-
tandomatematicamentede-
finido, já está garantido, é o
que acreditamos, agora fal-
tadefinirsóadata.Eaexpec-
tativadenóstorcedores,tan-
to do interior quanto da ca-
pital é a melhor possível,
porque foram anos de sofri-
mento e esse acesso coroa o
bom trabalho que está sen-
do feito do Cruzeiro depois
de virar Club empresa”.

André também acredita
que a subida está bem pró-
xima com troféu, pois, o ti-
me está há 11 pontos do se-
gundo.“Vamossubircomo
título que vai coroar o bom
desempenho dos jogado-
res, do bom trabalho feito
pela direção do clube, da
partetécnicaedos torcedo-
res, que depois do período
tensodepandemia,temen-
chido o estádio em dias de
jogosempurrandooCruzei-
ro. O troféu é nosso”, vibra.

“Praticamente já subiu,
já tá com 62 pontos.
Então não tem mais
como ter algum
problema, agora é série
A mesmo”.

Rogério Alves da Silva

“Faltou merecimento, nos
anos anteriores mereceu
cair porque não tinha
time de série A. E também
não mereceu subir, porque
não tinha time”.

Klauszewytz Barbosa

“Tenho saudade de
enfrentar o Flamengo, o
Palmeiras (...), Boca Juniors
e River Plater, a atmosfera
é diferente. Do Galo não
temos saudade não”.

Paulo Henrique Martins

“Depois de tanto
apanhar é hora de gritar
Zerrrooooo com força e
com garra”

Elizângela de Oliveira

LARISSA DURÃES LARISSA DURÃES

LARISSA DURÃES LARISSA DURÃES

Cruzeiro x
Ituano, 4 de
outubro, no
Mineirão. Dia em
que o time deverá
alcançar o acesso
matemático à
Primeira Divisão
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Amanda Santos e Fábio Ferraz iniciaram uma
feliz história de amor em outro país. Ambos so-
nhavam em viver o sonho americano: ela saiu
do Brasil em busca de trabalho, e Fabio morava
nos Estados Unidos havia 5 anos.Lá se conhece-
ram, através de uma amiga, e desde então nun-
camais se separaram. Amandamorou na Phila-
delphia por nove meses até que resolveu voltar
para o Brasil. E Fábio, todo apaixonado, decidiu
voltar com ela. Não queriam mais viver separa-

dos – ele abriu mão da Bahia, seu estado natal,
para ficar em Montes Claros. Seguiram fazendo
planos juntos até o tão sonhado dia do casa-
mento. E, assim, o destino uniu este lindo casal,
com uma bela e emocionante história de amor.
Foi um dia incrível, receberam as bênçãos do

matrimônio cercados por familiares e amigos.
O clima foi de muita alegria e descontração.
Que a felicidade sempre faça parte da vida de
vocês! Parabéns!

Omaravilhoso enlace de
Amanda e Fábio Ferraz

Amandapronta para ir ao encontro do seu amado

... e comos padrinhosOcasal comasmadrinhas...

Comos pais donoivoMarlene eOsvaldoAraujo

A assinatura

do casal foi

emum

globo,

representan-

do opaís que

se

conhece-

ram, os

Estados

Unidos. Ele é

daBahia e

ela deMinas

Gerais

Os noivos

comAndrea

(irmãda

noiva) e a

porta aliança

MariaVitória

Os pais da noiva, Judite eHenrique dos Santos

Netto, e a irmãAndrea Santos

A exuberante

Amanda

Santos super

feliz em seu

grande dia

Anotável felicidade do casal para o SIM

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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