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Ex-prefeitodeFranciscoSáeex-presidenteda AL-
MG,AntônioDiasmorreaos 78anos.Causadamor-
te foi envelhecimento natural. Corpo será velado
em Belo Horizonte e em Montes Claros, onde ele
nasceu.SociedadeRuraleUnimontesemitiramno-
ta de pesar. PÁGINA 4

Luto na política
norte-mineira

Doença foi detectada na amostra coletada de um
idoso de 74 anos, residente na cidade. Por ter sido o
primeiro registro no Norte de Minas da BA.5, a Secre-

tariade Estadoda Saúde recomenda que omunicípio
faça a investigação epidemiológica. Último boletim
divulgado mostra que os casos da Covid-19 estão em

alta em Montes Claros– já são 1.624 novas pessoas
infectadas nos últimos sete dias, o dobro do apurado
no levantamento anterior. PÁGINA 3

MOC tem o 1º caso de
subvariante da Covid

Repasse denovas remessas de vacinas e de testes rápidos para a detecção de Covid-19 foi concluído pela SRSna segunda-feira (28), possibilitando aos

municípios dar continuidade à aplicação emcrianças e adultos, bemcomodas doses de reforço empessoas com idade acimade 40 anos

Projeto de iniciação científica leva alunos e professores de escola pública da

região para conhecer como funciona oCongressoNacional.PÁGINA 7

PÁGINA 5

Em BrasíliaVelório será nesta 4ª no Clube dos Fazendeiros
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A não ser que mude de ideia, e revele em alguns dias o nome para o Ministério da Fazenda, o presidente
eleito Lula (PT) escolherá os ministros – que passarão de
30 – de uma única vez em Brasília, e o porta-voz será o vice Geraldo Alckmin. É o que o eleito confidenciou a
amigos na sua passagem pelo Egito e por Portugal. Lula está irritado com a cobrança de grandes empresá-
rios para anunciar já o substituto de Paulo Guedes em janeiro, enquanto grandes investidores ficam no
modo stand by segurando cronogramas para o próximo biênio. A despeito de Fernando Haddad despontar
como potencial ministro da pasta, nada está confirmado e há outros dois nomes na lista do presidente
eleito: Marcos Lisboa e Nelson Barbosa (que está no grupo temático da Economia). Lula tem outra priorida-
de por ora: aterrissou em Brasília ontem para tentar salvar a PEC que viabilizará o Mais Bolsa Família em
seu futuro Governo.

TRILHOS DA DISCÓRDIA
A Vale e a ANTT anteciparam para fim de 2020 a
negociação da renovação de autorização da Ferro-
via Vitória-Minas. Mas há uma tensão entre os pre-
feitos de municípios na rota do trilho. É que a mine-
radora prometeu viadutos e pontes para contrapar-
tidas na mobilidade urbana destas cidades cruzadas
pelos seus vagões. Os alcaides e a população temem
ficar no caminho da promessa...

LULA & PEIXE À MESA
Circulou nas redes sociais uma fake news de que
Lula e a esposa Janja gastaram 9 mil euros numa
conta de um almoço em Lisboa. Balela. A Coluna
apurou que, na capital portuguesa, o casal almoçou
no Cícero Bistrot, comeu robalo com camarão ao
molho de dendê, e tomou uma garrafa de espuman-
te. A conta ficou muito abaixo disso. O restaurante é
do pernambucano Paulo Nora.

MULHERES INSPIRADORAS
Levantamento feito com 295 empresas pelo Ins-
tituto Brasileiro de Governança Corporativa

mostra que 22,4% delas não têm nenhuma mu-
lher em cargo de 1º escalão. Em contraponto à
baixa presença feminina em postos de coman-
do, o livro “Mulheres no Conselho” traz relatos
de 32 executivas de sucesso. “É importante pro-
pagar exemplos para que outras executivas pos-
sam se inspirar”, diz uma das profissionais pre-
sentes no livro, Vera Valente, diretora-executi-
va da Federação Nacional de Saúde Suplemen-
tar e integrante da Comissão de Governança
em Saúde do IBGC.

DESJUDICIALIZAÇÃO
O neologismo está mais latente no vocabulário da
sociedade. O elevado estoque de processos em curso
no Poder Judiciário, que acarreta na demora da pres-
tação jurisdiciona, faz a palavra “desjudicialização”
ganhar importância. O maior Congresso de inova-
ção, tecnologia e direito do País – o AB2L Lawtech
Experience, que acontece em São Paulo – terá painel
dedicado ao assunto.  O presidente da Comissão de
Desjudicialização do Conselho Federal da OAB, Die-
go Vasconcelos, vai palestrar.

COLUNA ESPLANADA
reportagem@colunaesplanada.com.br

Opinião

Alessandra Augusto*

De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), pelo menos seis a cada 100 pessoas, entre 65
e 74 anos, serão diagnosticadas com depressão.
Além disso, estima-se que 85% dos idosos residen-
tes em países em desenvolvimento não têm acesso
a tratamento de saúde adequado para a depressão.

No idoso a recorrência das queixas é um sofri-
mento sem justificativa, o percebemos mais apáti-
co nas suas funções diárias, além de queixas recor-
rentes de dores físicas e tonturas. Porém, quando a
pessoa mais velha busca um médico não existe jus-
tificativa para tais sintomas, não se fecha um diag-
nóstico, e com isso já se pensa em sinais e sintomas
dentro de um quadro depressivo.

A depressão no idoso é um fator muito sério. Exis-
te um tabu que o idoso não tem ou não sofre com
depressão. Muitas pessoas cometem o suicídio e
entre eles estão os idosos. Temos dois fatores de
risco que são os biológicos e os socioambientais
que podem levar à depressão em idosos.

A população idosa tem uma resistência maior em
buscar ajuda. Ainda existe um estigma na sociedade
sobre o tratamento da saúde mental. Hoje temos
mais espaço para falar sobre esses assuntos, mas o
preconceito aindaé grande,pois ainda existeo receio
de serem rotulados como transtornados ou loucos.

Nesse momento é fundamental a ajuda da famí-
lia. Primeiro, porque vai identificar o problema.
Segundo, porque vai apoiar na busca por tratamen-
to. Vale ressaltar que os parentes próximos tam-
bém vão acompanhar nas consultas. Por exemplo,
caso tenha alguma resistência do idoso, a família
acompanha, incentiva e retira as desconstruções
relacionadas a essa crença de que quem cuida da
saúde mental são os transtornados ou loucos. É
importante reforçar que cuidar da saúde mental é
necessário em qualquer idade.

Em relação ao tratamento, há casos que não
acumulam muitas patologias ou comorbidades.
É importante incentivar a pessoa a estar mais
presente socialmente, fazer caminhadas, prati-
car algum esporte, melhorar o físico e estar ativo
socialmente. Além disso, ele deve procurar uma
psicoterapia ou terapias alternativas como musi-
coterapia e dançaterapia, o que permite a pessoa
estar mais ativa.

Caso essas terapias não funcionem, sugiro procu-
rar um psiquiatra para inserir medicações. A famí-
lia é muito importante nesse momento no olhar e
no cuidado. Qualquer desconfiança de um quadro
depressivo, busque um psicólogo.
* psicóloga e neuropsicóloga

ARTIGO
LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Anúncio em bloco

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

CONFISSÃO É DIÁRIA
Há mais de uma semana, um misté-
rio ronda o Palácio da Alvorada. O
presidente Jair Bolsonaro tem rece-
bido na residência oficial, quase to-
do dia, um padre do Guará, cidade
satélite do DF. Eles ficam a sós por
mais de uma hora. Às vezes, a pri-
meira-dama Michelle acompanha.
Desde a derrota eleitoral, Bolsona-
ro segue praticamente mudo em re-
lação ao comportamento que o no-
tabilizou nos últimos três anos de
mandato.

Depressão em idosos
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PRETO NO

BRANCO

Doença foi detectada em senhor de 74 anosu

Nova variante da

Covid é identificada

em Montes Claros

Da Redação

Já circula em Montes
Claros a variante BA.5,
uma sublinhagem da
ômicron, constatada
em exames laborato-
r i a i s d a F u n d a ç ã o
Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), sediado em Belo
Horizonte, em amostra
coletada de um senhor
de 74 anos.

Segundo a Rede de
Alerta das Variantes do
SARS-CoV-2,coordena-
dapeloInstitutoButan-
tan, sediado em São
Paulo, a sublinhagem
BA.5 foi detectada pri-
meiramente na África
doSulemjaneiroefeve-
reiro deste ano, junta-
mente a variante BA.4.

“ E l a s e s t ã o e m
ascençãonaEuropa,se-
gundo o Centro Euro-
peudePrevençãoeCon-
t r o l e d e D o e n ç a s
(ECDC, na sigla em in-
glês). Segundo o órgão
de saúde europeu, não
há indicação de qual-
queralteraçãonagravi-
dade para BA.4 ou BA.5
em comparação com as
linhagens da ômicron
anteriores”, pontua o
Instituto Butantan.

A coordenadora de vigi-
lância em saúde da SRS,
Agna Soares da Silva Me-
nezes explica que, em vir-
tude do fato de ter sido a
primeira vez que a varian-
te BA.5 foi detectada no
Norte de Minas, a Secreta-
ria de Estado da Saúde de
Minas Gerais (SES-MG)re-
comenda que o município
f a ç a a i n v e s t i g a ç ã o
epidemiológica do caso.

Isso inclui a verificação
se o paciente realizou via-
gem recente para o exte-
rior; data de início dos sin-
tomas; vacinação contra a

covid, incluindo a data de
aplicação da última dose,
entre outras questões. Os
dados deverão ser envia-
dospelomunicípioaoCen-
tro de Informações Estra-
tégicas em Vigilância em
Saúde (CIEVS Minas).

Agna Menezes ressalta
ainda que, virtude do au-
mento de casos de Covid
notificados no país e a cir-
culação de novas varian-
tesdocoronavírusnasúlti-
mas semanas, “é de funda-
mental importância que a
população complete o es-
quema vacinal com a apli-

cação das duas primeiras
doses de imunizantes,
bem como das doses de re-
forço que, neste momen-
to, contemplam pessoas
com idade a partir de 40
anos”.

A coordenadora explica
que uma pessoa só estará
imunizada contra a Covid
caso esteja com o esque-
ma vacinal completo.

“Mesmo que contraia o
novo coronavírus, terá re-
duzida a evolução para si-
tuaçõesdesaúdemaisgra-
ves, que exijam interna-
ção hospitalar”.

Saúde

Seránamanhãdesta quinta-feira, emMontes Cla-
ros, a eleição simbólicadaAmamsedoCimams.Nos
doiscasosseráchapaúnica–avotaçãotemoobjeti-
vode referendaro consenso. A eleiçãodopresidente
da Amams, Nilson Bispo de Sá, tem início marcado
paraàs9h.AdeValmirMorais,noCimams,seráapar-
tir das 10h30. Vale salientar que nos dois casos, os
presidentesestão sendo reconduzidosaocargo.

Prazo final no Cisrun
DefinidaaseleiçõesnoCimams, AmamseCoda-

norte, com a reeleição respectiva de Valmir Mo-
rais,NilsonBispodeSá eEduardoRabelo, chegou
a vez do Cisrun Macro Norte – será em janeiro. O
último dia para o registro de chapas foi na terça
(29). Até o fechamento da coluna, o resultado não
havia sido apresentado.Mas a expectativa era do
registrodechapaencabeçadapeloprefeitode Ju-
venília,RomuloCarneiro (PT)eoprefeitodeBuriti-
zeiro, Pedro Henrique Braga (PSD).

Disputa no Cisrun
Oquepoderáacontecer comaseleiçõesnoCisrun-

SamuMacroNorteéimprevisível.Oresultadodaelei-
çãoem2020acabouindopararnaJustiça–oqueespe-
ramos que não aconteça em janeiro. O ideal seria, a
exemplodeoutrasentidadesquerepresentamosmu-
nicípios,quehouvesse consenso,oqueparecemuito
distante.

Eleição na Câmara
O próximo dia 7 é o prazo final para entrega de

chapas para eleição da nova mesa diretora da
Câmara, marcada para o dia 22 de dezembro. Tu-
docaminhaparaquehajaconsensocomapresen-
tação de chapa única.

Antônio Dias
Nestaterça-feira,oNortedeMinasperdeupartede

suahistóriacomofalecimentodoempresárioepolíti-
coAntônioSoaresDias,quetive oprazerdeconhecer
e conviver por váriosmomentos. Advogado formado
pelaUFMG,Diasestavacom77anos.Nacarreirapolíti-
ca foi deputadoestadual de 1975a 1979, tendosidoo
mais novo presidente da Assembleia de Minas. De
1983a 1990 representoua regiãonaCâmaraFederal.
Também teve a oportunidadede governar omunicí-
pio de Francisco Sá, tendo sido considerado umdos
melhoresprefeitosdesuahistória.Naáreadacomuni-
caçãofoiumdosfundadoresdaRádioTerraesempre
fezparte dadiretoriadaSociedadeRural e Sindicato
RuraldeMontesClaros.

Posse na Procuradoria
Oprocurador-geraldeJustiçadeMinas,reeleitopa-

ra continuar no cargo (exercício 2023 e 2024) e com
nomeconfirmadopelogovernadorRomeuZema(No-
vo),tomarápossenodia12dedezembro,emBeloHori-
zonte. Lideranças do Norte de Minas já se preparam
em caravana para prestigiar. Vale ressaltar que Jar-
bas é filho de Montes Claros, com ligação familiar
comomunicípiodeSãoFrancisco.

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Eleição
Amams/Cimams

Mais vacinas e testes

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

PEDRO RICARDO - SRS DE MONTES CLAROS / DIVULGAÇÃO

Na última sexta-fei-
ra,25,a Superintendên-
cia Regional de Saúde
deMOCiniciouorepas-
se de mais 27 mil 181 do-
ses de vacinas contra a
Covid para 54 municí-
pios que compõem a
sua área de atuação.

Alémdisso,13municí-
pios que apresentaram
demandasàSRS,come-
çaram a receber 32 mil
900 testes rápidos para
o diagnóstico da Covid.

O repasse foi concluí-
do nesta segunda-feira
(28), possibilitando aos

municípios dar continui-
dade à aplicação da pri-
meira ou segunda dose de
imunizantes em crianças
e adultos, bem como das
doses de reforço em pes-
soas com idade acima de
40 anos que aguardam o
término do período neces-
sário para concluir o es-
quema vacinal.

COBERTURA

De acordo com dados de
Boletim Epidemiológico
atualizado na quinta-feira
(24)pelaSecretariadeEsta-
do da Saúde (SES-MG), na

macrorregião de saúde do
Norte de Minas 1 milhão
336 mil 257 pessoas já to-
maram a primeiradose de
uma das vacinas contra a
Covid. A cobertura vaci-
nalestáem81,64%.Oreco-
mendado pelo Ministério
da Saúde é que seja, no mí-
nimo, 90% da população.

A aplicação da segunda
dose ou da dose única de
imunizantes já contem-
plou 72,54% dapopulação,
totalizando 1 milhão 187
mil 222 pessoas.

Aindadeacordocomda-
d o s d a S E S - M G , n a

macrorregião de saúde do
Norte de Minas a cobertu-
ra vacinalcom a aplicação
daprimeiradosedeimuni-
zantes contra a Covid em
crianças com idade entre
3 e 11 anos está em 57,33%.
De um público estimado
de197mil276aservacina-
do, compareceram às uni-
dades de saúde 113 mil 104
crianças.

Já a cobertura vacinal
com aplicação da segunda
dose está em 36,09%, con-
templando 71 mil 196
crianças que retornaram
às salas de vacinação.

SES-MGrecomenda quemunicípio faça a investigação epidemiológica do caso

onorte.net MONTESCLAROS,QUARTA-FEIRA, 30DENOVEMBRODE2022 3



u

MOC em luto por Antônio Dias

Minas do Norte

Político, advogado, escritor, professor e líder ruralista morre aos 78 anos

Adriana Queiroz e

Márcia Vieira

Repórteres

Aos 78 anos, Antônio
Soares Dias, advogado,
professor, escritor, pro-
dutor rural e político de
expressão, feza “traves-
sia” para o mundo espi-
ritual nesta manhã de
terça-feira, 29, em Belo
Horizonte.

“Travessia” foi o no-
me escolhido para bati-
zar a fazenda em Fran-
cisco Sá, localonde pas-
sava a maior parte do
tempo, recebendo ami-
gosefamiliaresemcon-
fraternizações ou anfi-
trionando políticos da
velha guarda ou da no-
va geração, que sempre
buscavam um conse-
lho, uma opinião ou
um afago.

Dias, como era cari-
nhosamente chamado
e conhecido, foi prefei-
to de Francisco Sá, de-
putado estadual na 8ª
Legislatura da Assem-
bleia(1975a1979),quan-
dopresidiuoparlamen-
to mineiro (1977-79),
sendo então o mais jo-
vem deputado a presi-
dir a instituição.

Foi vice-presidente
daComissãodeAgricul-
tura e Pecuária e mem-
bro das comissões de
Constituição e Justiça e
de Saúde e Ação Social.

Eleito deputado fede-
ral entre 1979 e 1983 e
reeleito para o cargo
em 1983 até 1987, pela
Arena.

“Orealnãoestánasaí-
da nem na chegada: ele
se dispõe para a gente é
no meio da travessia.”

A frase de Guimarães
Rosa era constante e
uma das favoritas de
Antônio Dias. Dita e re-

petida como um ensina-
mento que ofertava aos
que cruzavam o seu cami-
nho. Assimilou e cultivou
em seus 78 anos de vida
gentileza e afabilidade.

Liderança no meio ru-
ral, fez parte da diretoria
da Sociedade Rural de
Montes Claros, que emitiu
notadepesar,assinadape-
lo presidente José Moacyr
Guimarães Basso:

“(…) Dias, como carinho-
samente era conhecido,
fez legado na política mi-
neira, especialmente para
oNortedoEstado,ondede-
fendeu, com bravura, os
anseios de um povo tão
guerreiro. Ele caminhou
por diferentes meios man-
tendo sempre o foco. Seja
nasreuniõesnaSociedade
Rural, do Sindicato Rural,
no Executivo, nas tribu-
nas parlamentares ou na
comunicação na Rádio
Terra,elesemprequismos-
trar que o homem que está
na roça é uma referência
para o desenvolvimento
do país(…)”

Nas redes sociais, a so-
brinha Dardiane Dias

publicou:
“Adeus, meu tio, homem

bom, coração altruísta,
um gentleman. Sorriso fá-
cil, amigo do amigo, e da
família,semprenadisposi-
ção de ajudar. Construiu
uma linda história, edeixa
um grande e lindo legado.
Heleninha vai se orgulhar
muito, ouvindo as histó-
rias do vovô careca. Com
você aprendi muito, e é
por isso que jamais o es-
quecerei, jáestoucommui-
tassaudades,édoloridode-
mais, estamos com cora-
ção dilacerado(…)”.

Professor e ex-prefeito
deMontesClaros,RuyMu-
niz avalia que a sociedade
norte-mineira perde um
deseusmaioresemaispre-
parados líderes políticos:

“Antônio Dias Soares,
um ser humano ímpar, so-
lidário, competente e de
grande referência para a
nossa região. Foi prefeito
de Francisco Sá, deputado
estadual,presidentedaAs-
sembleiaLegislativadeMi-
nas Gerais, deputado fede-
ral, líder ruralista, grande
orador, empresário da co-

municação, pai e avô
exemplar, amigo sincero.
Vá em paz, amigo. Obriga-
do pela grande contribui-
ção que deu a Montes Cla-
ros e a toda nossa região”.

ADMIRAÇÃO
ANTIGA

A ex-deputada federal
Raquel Muniz, como ou-
tros tantos, revela que foi
apanhada de surpresa
com a notícia do faleci-
mento do amigo. Conta
que, desde muito cedo ob-
servava,asreuniõespolíti-
cas que Dona Messias fa-
zia para o filho, de quem
sempre foi admiradora.

“Eu o admirava. Tinha
uma atenção muito espe-
cialcomaspessoasdequal-
quer classe social. Uma
pessoa muito carinhosa
comafamília.Umlíderna-
to, que honrou o Norte de
Minas no parlamento. Fui
para Câmara Federal e ele
me deu muitas dicas baca-
nas,inclusive,meapresen-
tou a Frente Parlamentar
da Agricultura, uma das
mais atuantes da Câmara
dos Deputados e da qual
fiz parte”, relembra.

VELÓRIO
Antônio Dias foi velado

em Belo Horizonte, no sa-
lão nobre da Assembleia
Legislativa. Nesta quarta-
feirapelamanhã,ovelório
acontece em Montes Cla-
ros, na Sociedade Rural,
entidade da qual foi dire-
tor por vários anos e parti-
cipava ativamente. O se-
pultamento será à tarde.

Dias era filho de Gentil
DiaseDonaMessias, famí-
lia tradicional de ruralis-
tas na região.

Deixa a esposa Maria Jo-
sé Rodrigues, os filhos An-
tônio Dias Junior, Larissa
e Sandro e a neta Helena,
recém-nascida.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

AntônioDias ao lado dos filhos Larissa eAntônio

Dias Júnior

Lançamento Frente pela BR-251 emBrasília,

promovido pela então deputadaRaquelMuniz

Dinis Pinheiro, RuyMuniz eArlen Santiago ao lado deAntônioDias
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Adriene Tupinambá
Limaéartistaplástica,
designereempreende-
dora social. Lucyanna
SantosBatistaéarqui-
tetaurbanista,decora-
dora e empreendedo-
ra social.
Ambas coordenam

oInstitutoLaborearte
desde 1998 e têm a
mesma missão: pro-
moveraçõesdetrans-
formaçãopessoal, so-
cial e ambiental ao
mesmo tempo, na co-
munidade, transfor-
mando o desprezado
empeçasdearteede-
sign encantadoras,
queembelezamasca-
sas, a cidade e geram
renda para grupos,
sem oportunidades
no mercado formal.
“Usar nossos talen-

tos a favor da melho-
riadaqualidadedevi-
da e bem-estar das
pessoas é o propósito
maior”, diz Adriene,
que realizou com sua
equipe muitas inter-
venções urbanas em
várias edições do Na-
tal Reciclado Labo-
rearte emMontes Cla-
ros. Em 2023 transfor-
mará em um progra-
ma: “Natal 365”... De
j a n e i r o a j a n e i r o
transformando gente
e formas para desen-
volvermos novas vi-
sões de mundo”.
Na sexta-feira (25),

Adriene, Lucyanna e
GeysaPeixoto,partici-
param do encerra-
mentodasOficinasde
Arte Reciclada para
as associadas do Eco
Galpão de Recicláveis
Santos Reis.
“Foiumaapresenta-

ção dos resultados
tangíveis e intangí-
veis. Evento marcado
demuitaemoçãoees-
perança na continui-
dade, possibilidades

de multiplicação de de-
mandas. Foram desen-
volvidosprodutosnatali-
noscriadoscompets,pa-
rageraçãode rendacom
transformação social e
ambiental”, diz a artista.
As oficinas foram pa-

trocinadas pela empre-
saMSDSaúdeAnimal,an-
tiga Vallée, dentro do
seu programa anual de
Educação Ambiental.

NO PASSADO...

Adriene Tupinambá
conta que há 20 anos a
MSD - Saúde Humana
viuumaexposiçãodeAr-
te Reciclada da Labo-
rearte em SP, com pe-
ças criadas pelos seus
alunos, na época jo-
vens emsituaçãode ris-
co social, mantidos pe-
la Fiemg/Sesi.
“Muitointeressanteco-

mo o mundo dá voltas.
Nos ofereceram na épo-
ca,odesafiodeproduzir-
mos 15 mil brindes arte-
sanais em apenas dois
meses,paraserementre-
gues no lançamento de
ummedicamento para o
coração.O feito foi reali-
zado com muita garra,
emoçãoeencantoua to-
dos na época. O clipe da
produçãopodeserassis-
tido no canal YouTube:
Instituto Laborearte”.

PROGRAMA
“NATAL 365”

Para o ano que vem, a
equipe da Laborearte
acredita numa vivência
coletiva de janeiro a ja-
neiro, gerando renda
com transformação so-
cialeambiental, aomes-
mo tempo.
“O ano novo chega

com grandes expectati-
vas.Eo institutocomple-
ta 25 anos de existência,
transformandosuasedi-
ções de Natal reciclado
pontuais em uma tecno-
logiaambientalcompro-

vada. Estamos lançando
a ideiadoNatal oano In-
teiro, com a união do se-
torpúblico,privadoeco-
munidade. Uma ação
massiva conjunta, que
trará muita visibilidade
a todos envolvidos”, diz
Lucyanna Batista.
Para a arquiteta, isso

respingarápositivamen-
te sobre diversos aspec-
tos importantes: como a
valorização e promoção
humana do público-al-
vo capacitado, que se-
rãoascatadorasdereci-
cláveis,mostrandoafor-
ça feminina que recria a
vida de onde ninguém
enxergava nada. Mulhe-
res recriando a si mes-
mas e o mundo... Para
que reciclar vire umesti-
lo de vida!
Lucyanna e Adriene

acreditam na abertura
de um mercado podero-
sopelo valor agregadoa
estes produtos sociais,
confeccionados pelos
grupos o ano inteiro.
“Aideiaétrabalharnes-

se desenvolvimento da
mentalidadeempreende-
doraempessoas ligadas
às instituições sociais e
ambientais, para gera-
rem auto sustentação,
com dignidade para as
suas causas. Colaborar
tambémdemaneiramas-
siva, comcampanha físi-
ca e online, com a coleta
digna dos resíduos do-
mésticos, educando pe-
lo amor toda a cidade,
pois aquilo que os olhos
vêm, o coração sente.
Além,é claro, de criar vá-
rias alternativas de tra-
balho e renda, de forma
inovadora e colaborati-
va,comprodutosquetra-
zem uma marca forte de
transformação de con-
textos”, contam.
Para conhecer a Labo-

rearte, acesse:
@laborearte.upnoIns-

tagram.

Natal o ano inteiro na Laborearte

Encerramento de oficinas realizadas durante a semana

Nova etiqueta, para transformar

o verbo reciclar emestilo de vida

Adriene

Tupinam-

báLima e

Lucyan-

na Santos

Batista,

coordena-

doras do

Instituto

Laborear-

te desde

1998

Antes e depois:

Eco Jardimno

Natal Reciclado

2022na

Avenida São

Judas, 638, em

frente à sede da

Laborearte.

“Girassóis de

Luz” feitos com

os frascos dos

desodorantes.

“Moeda Social”

eleita para

ajudar na auto

sustentação do

projeto

Ediçãona PraçaDr. Carlos, em2010

Eco Jardins

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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Inicialmente, é necessário entendermos a defini-
çãodetuberculoseativa,essacondiçãosedáquan-
doapessoaacometidapeladoençaestáativamen-
teproduzindosintomasepodetransmitiradoença
para outras pessoas. Dentre os sintomas estão a
perdadepeso, faltadeapetite, febre, tosse, sangue
na secreção nasal emuita sudorese noturna.
A tuberculose ativa é isenta de carência pelo

InstitutoNacionaldoSeguroSocial (INSS).Ouse-
ja, o segurado não precisará pagar um número
mínimo de contribuições mensais para ter aces-
soabenefícioscomoauxílio-doençaeaposenta-
doria invalidez.
O número de carência atualmente é de 12 contri-

buições mensais. Vejamos as doenças elencadas
no rol de isenção:
• Tuberculoseativa, hanseníase, transtornomen-

talgrave (desdequeestejamcursandocomaliena-
çãomental),neoplasiamaligna,cegueira,paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doençadeParkinson,espondiliteanquilosante,ne-
fropatia grave, estado avançadodadoençadePa-
get (osteíte deformante), síndrome da deficiência
imunológicaadquirida(Aids),contaminaçãoporra-
diação (combaseemconclusãodamedicina espe-
cializada), hepatopatia grave e esclerosemúltipla.
Essa isençãoocorrequandooseguradosofreum

acidentedequalquernatureza (sejadetrabalhoou
não)eemdoençasprevistasnaPortariaInterminis-

terial MPAS: MS 2.998/2001 que indica as doenças
ou afecções que excluem a exigência de carência
paraaconcessãodeauxílio-doençaoudeaposen-
tadoriapor invalidezaosseguradosdoRegimeGe-
ral de Previdência Social (RGPS).
Existeumrol dedoençasprevistasnestaPortaria

e que garante ao segurado receber o benefício e
nãoprecisar ter contribuídopara isso. A tuberculo-
se ativa é uma delas. E a análise da isenção é feita
por peritos do INSS.
Atuberculose ativa vaidádireitoaoAuxílio-Doen-

çaou aposentadoria por invalidez?
A princípio, o diagnóstico de tuberculose ativa é

capaz de conceder o direito aoauxilio doença oua
aposentadoriaporinvalidez,poisalémdeincapaci-
taro trabalhador, a suaalta transmissibilidadeco-
locaavidadasdemaispessoasemrisco.Mas,mes-
mocomodiagnósticoda tuberculoseativa, obene-
ficiário deverá passar pela perícia médica, e apre-
sentardocumentosmédicosquecomprovemquea
incapacitadapara o trabalho.
Em muitos casos, a pessoa que se acometeu de

tuberculose, fica com sequelas permanentes e de-
pendendodaprofissão,nãoterácondiçõesderetor-
naraotrabalharparasupriroseuprópriosustento,
eneste caso fará jusaaposentadoriapor invalidez.
Na hipótese de não poder exercer a profissão

atual, mas poder executar outra atividade dentro
das suas limitações físicas, terá direito a reabilita-

çãoprofissional commanutençãodoAuxílioDoen-
çaese ficarprovadaasua incapacidadeparaotra-
balho, terá direito à aposentadoria por invalidez.
Mas,para issoéprecisopassarporumaperíciaque
vaiatestar,pormeiode laudos,atestadosmédicos,
receitas,exameclínicoseapessoafazjusaorecebi-
mento ou não.
Outrobenefíciopossíveldeserrequeridojuntoao

INSS em relação a doença, seria o Benefício Assis-
tencial a Pessoa com Deficiência, uma vez que
preenchidos os requisitos legais para a concessão
do benefício assistencial, visto que este é voltado
paraapopulaçãoqueviveemsituaçãodemiserabi-
lidade social. Vejamos os requisitos exigidos pela
legislação:
A pessoa portadora de deficiência deve compro-

var que:
• É portadora de deficiência e está incapacitada

para o trabalho e para a vida independente;
• O total de sua rendamensal e dosmembros de

sua família, dividido pelos integrantes, sejamenor
que 1/4 (umquarto) do saláriomínimo vigente.
Pontuado brevemente a respeito dos benefícios

possíveisdeserempleiteadosapartirdodiagnósti-
co de Tuberculose ativa, orientamos a você, que se
enquadre nas definições descritas anteriormente,
quefiqueatentoaosseusdireitoseprocureumpro-
fissional de sua confiança para lhe garantir o me-
lhor benefício.

Tuberculose ativa dá direito
a qual tipo de aposentadoria?

Epor falar emPrevidência... João Paulo Vieira Xavier
vieiraxavieradvogados@gmail.com
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ALGAZARRA
LINGUÍSTICA

Alunos da rede pública do Norte de Minas
conhecem e vivenciam dias de política no DF

Alexandre Fonseca

Repórter

Das carteiras da sala
deaulapara ascadeiras
doCongressoNacional.
Projeto de iniciação
científica estimulada
por um edital da Secre-
taria de Estado de Edu-
cação de Minas Gerais
(SEE/MG) levou alunos
e professores da Escola
Estadual Cristino Alves
deJesus,doNortedeMi-
nas, para conhecer de
perto como funciona
parte do Congresso Na-
cional em Brasília.

Entre os dias 21 e 24
deste mês, onze alunos
do projeto “Do desper-
tar para a consciência
política dos jovens do
ensino médio” assisti-
ram a reuniões e a uma
audiênciapúblicanaco-
missão de Legislação
Participativa da Câma-
ra dos Deputados.

Para o professor de
filosofia e coordena-

dor do projeto, Hermelin-
do Souza Júnior, um dos
principais objetivos é
aproximar o jovem aluno
das questões políticas tão
comuns a todos.

“Vivemos tempos estra-
nhos na nossa democra-
cia, onde tem se propaga-
do a demonização da polí-
tica. Isso, de certa forma,
tem contribuído com o
afastamentodosjovensda
política.QuandoaSecreta-
ria de Educação divulgou
o edital do projeto de ini-
ciação científica, cujo um
dos eixos era trabalhar o
protagonismo juvenil nas
escolas, logo escrevi um
com esse escopo: inserir os
jovensnocontextodosseg-
mentos da política dando
a eles uma bagagem teóri-
cadosconceitosrelaciona-
dos a política”, conta o
coordenador.

EXPERIÊNCIA

ÚNICA

Após ver de perto alguns
trâmites dos bastidores,

Claudiane Gabrieli San-
tos, 16 anos, do 2º ano do
Ensino Médio, relata que a
experiência mudou sua
forma de ver política.

“Antes não gostava. De-
poisdeparticipardoproje-
to comecei ver com outros
olhos, que eu tenho sim o
direito de falar, de discutir
diante da conversa que te-
nho que exercer a cidada-
nia na democracia” relata.

O mesmo aconteceu
com Marcos Felipe Soa-
res, 17 anos, aluno do 3º
ano do Ensino Médio.

“Interpretei que a políti-
ca brasileira é um reflexo
da câmara. Percebe-se
que os períodos difíceis
que o Brasil enfrenta boa
parte é culpa da falta de
organização e empenho
que vi na reunião dos de-
putados e senadores”.

INTERESSE PELA

POLÍTICA

A vice-diretora da Cris-
tino, Izabel de Fátima
Fonseca Gonçalves, rela-

ta que, antes do edital da
SEE/MG, a escola já tinha
um projeto interno cha-
mado “Jovem Vereador”,
em 2018.

Com ele, se inscreveram
no “Agosto das Juventu-
des”,editaldeseleçãoquevi-
sa fomentar o protagonis-
mo juvenil e o desenvolvi-
mento de competências e
habilidadesinerentesàpes-
quisa, conforme previsto
na Base Nacional Comum
Curricular e nos currículos
referência de Minas.

“Vi o quanto a iniciativa
proporcionouaosnossosjo-
vens interesse pela política.
Elessóprecisavamdeorien-
tações e oportunidades pa-
raseinteressarempelapau-
ta. Pelos relatos, percebe-
mos que eles não se interes-
savam pela política, porque
não eram conduzidos de
maneira eficaz. O projeto
veio para ajudar a escola a
cumprir uma de suas fun-
ções,queétrabalharacons-
ciência política dos alunos”
completa.

Educação

u

Viagem especial

Participantes do projeto “Do despertar para a consciência política dos jovens do ensinomédio”

O comando aéreo central, das mentes efer-
vescentes dos jovens que se entusiasmam com
a possibilidade de transgredir os limites da
legislação civil, violam a privacidade, inva-
dem o espaço aéreo, permeiam pelos bairros e
vias, gravando e curtindo ao bel prazer o dom
da visão panorâmica.
Obviamente que isso não é um conceito liber-

tário. Estamos falando do que sempre existiu.
Desde os tropeiros que escalavam picos de co-
linas para visualizar paisagens, até os antigos
engenheiros em aviões “teco-teco” que forja-
vam imagens com aproximações semelhantes
para construir mapas imprecisos.
Das guerras construídas no início do século

passado, sobre a premissa estratégica de utili-
zar aviões precários, de tecnologia emergente
criada pelos pais da aviação, até as mais
tecnológicas armas chinesas de ataque remo-
to. Essa a visão do futuro, que outrora foi o
passado.
Claro que os aviões ainda causam re-

ceios, mas já caíram na naturalidade do co-
tidiano. Então, por quê os drones não con-
quistarão tal espaço? Nada mais são que a
extensão natural do nosso ser, que cada
vez mais se torna biônico.
Os que ousaram transgredir os limites da pri-

vacidade, gerarão risadas ou olhares profa-
nos, mas nunca, nunca podem representar a
malignidade, e tão somente, deverão represen-
tar a ousadia juvenil, das mentes que querem
construir alicerces sob a premissa de usar e
abusar da tecnologia.
Seremos cada vez mais as lunetas de nossas

próprias ambições, e permeando a evolução
progressiva do agir, conquistaremos os espa-
ços aéreos sem a permissão da ANAC, ou até
mesmo sem a aquiescência da Rede Globo...
Voaremos juntos, passarinhos.

Drone

Pedro Martins

martinspedrobl@gmail.com

Escritor, Ciências Jurídicas e Agronômicas

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Escolhemososábado17dedezembroparareali-
zarmos o nosso já tradicional Pré Réveillon, que
reuniráalgunsdosnomesmaisbadaladosnonos-
socircuitoparabrindarmos todosucessode2022,
dandoboasvindasa2023.Serãoapenas350convi-
dados para proporcionarmos maior conforto e
qualidade ao atendimento. Sendo assim, corra e
garanta o seu convite.
Escolhemosatraçõesmusicais quenão vãodei-

xar ninguém ficar parado. A noitada terá inicio às
22 horas, sem hora para acabar...
Afinal, celebrar é preciso!!!
Mais informações pelo whats: 038 991871000

Que tal recordarmos como
foi nossa festa anterior?

Paulinho eMartaGomes com

Rafa e este colunista

Samantha comMaria LuízaVeloso

eCristianoRocha

A tchurmadaChistiane TiboBalé:

Ana Lívia Fagundes, Carolina

Freire, Christiane Tibo,Maria

EduardaRoberto,Maria Julia Tibo,

EduardaRabelo, EvelynCrusoé,

Maria ClaraNobre e João Pedro

Machado

AnaPaula Sarmento, que está

realizando o sonhodemuitas

mulheres de terem

sobrancelhas perfeitas, ao lado

da amiga Luciana Couri que já

confirmoupresença para

nosso PréRéveillon

A empresaria demoda Jeuza

Melo (leia-se Casa daModa)

comomaridão FabrícioMário

GalvãoMiranda também já

confirmarampresença para ao

nosso PréRéveillon que

acontecerá 17 de dezembro

EstecolunistaeRafaellaRabelocom

SilvanaSimõeseMarlonAmaral

Representantes doClubeMorena

Rosa emMontes Claros: Ana Luiza

Alencar, SandraAlencar, Rejane

Alencar eMarcelo Boaventura

MaisaAlmeida eMarcosNeves,

LucianoAndrade e Elisângela

Maia,Mariângela Almeida e

MarceloNagemcom Isabela e

ThiagoDCarlo

LucianaCouri, Daniela Teixeira,

JoséRoberto Thomaz Jr. e Daniel

Guimarães Silva

Este profissional como

empresárioRafael Tibo (leia-se

EmporiumdaBelezaMontes

Claros) Samir Filho eKênia Lopes

Número
limitado

de convidados

“Acredite, ainda existem pessoas boas e sempre existirá. Não julgue baseado apenas em sua experiência, o mundo não está perdido. Seja amigo, ajude, acredite e ame

sem esperar recompensas nem reconhecimentos. Não tente enganar a sua consciência, você não vai conseguir. Não seja bom apenas por medo de ser castigado. Seja

bobo, mas seja feliz. Não ligue para o que os outros pensam sobre você, mas sinta que o que você faz é verdadeiramente certo. Veja o mundo como você gostaria que

ele fosse, porque ele é. Acredite, a vida é bela!”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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