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Bombeiros alertam que todo cuidado é pouco ao
passear nesses locais. Usar colete salva-vidas, ja-
mais ingerir bebida alcoólica, não tirar os olhos das
crianças e contratar guias experientes estão entre
as dicas para evitar acidentes. PÁGINA 5

Nas cachoeiras,
em segurança

Número corresponde aos novos empreendimen-
tos registrados no Estado no primeiro mês de 2022
– um aumento de 45% em relação a dezembro. No
mesmo período, 16 mil empreendedores encerra-
ram as atividades. PÁGINA 4

Minas ‘abre’
36 mil negócios

Em janeiro, índice medido pelo Departamento de
Economia da Unimontes ficou em 0,95%, maior que
a média registrada nas principais capitais do Brasil.

Com os efeitos do clima, sobretudo de um maior pe-
ríodo chuvoso, tomate e batata inglesa apresenta-
ram alta superior a 10%, figurando como os vilões

das compras. Além da alta de preços dos alimentos in
natura,combustíveisedespesascomimpostoseesco-
la aumentaram o sufoco. PÁGINA 3

Montes-clarenses sofrem
aindamais coma inflação

PÁGINA 8

APERTONOORÇAMENTO–Compra de alimentos consomehoje boa parte da renda das famílias;menos favorecidos sofrem impacto aindamaior

ALTADEMANDA–Bombeiros são acionados com frequência para fazer o resgate de banhistas

Toyota GR Concept antecipa modelo de

corridas de produção em série

LARISSA DURÃES

VEÍCULOS



TABULEIRO
Com Pacheco e Leite fora do tabuleiro presidencial,
Kassab agora arrisca uma nova peça: o ex-governa-
dor do Espírito Santo, Paulo Hartung (sem partido).

SENADO
Hartung, ex-MDB, até pretende se filar ao PSD, mas
seu planos políticos miram uma vaga no Senado
Federal.

BENESSES
Em ritmo de pré-campanha, o ministro Rogério Ma-
rinho (Desenvolvimento Regional) intensifica as be-
nesses para seu reduto eleitoral. Pré-candidato ao
Senado, liberou R$ 97,2 milhões para obras de mobi-
lidade e drenagem na cidade de Natal.

ESCUDEIRO
Além de atuar como secretário-adjunto da Cultura,
Hélio Ferraz de Oliveira é o responsável pela coorde-
nação da pré-campanha do chefe, Mario Frias, a de-
putado federal. São muito amigos e estavam juntos
no dispendioso tour por Nova York em dezembro.

INTERESSE
A viagem dos dois, que custou aos cofres públicos R$
78 mil, será investigada pelo Tribunal de Contas da
União a pedido do subprocurador-geral Lucas Ro-
cha Furtado. No pedido, Furtado questiona se o moti-
vo do tour foi baseado em interesse público ou “inte-
resses privados”.

ALIJADO
Alijado do grupo político que coordena a pré-campa-
nha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o Repu-
blicanos descarta, por ora, deixar a base do governo.
Mas discute - como retaliação - liberar o voto nas
eleições presidenciais.

UNIÃO DO COLDRE
As diferentes classes da Polícia Federal esqueceram
as rusgas internas - por benefícios da carreira - e
planejam lançar amanhã uma forte campanha de
mídia nacional e nas redes sociais pelo empodera-

mento da corporação. Será um recado claro de inde-
pendência - para a população, e para o presidente
Jair Bolsonaro.

DESCASO
Incomodados com o descaso do Telegram, que igno-
ra as autoridades brasileiras, deputados e senadores
querem retomar o quanto antes a Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito das Fake News. A CPMI
foi interrompida e está paralisada desde março de
2020, em virtude da pandemia.

EXEMPLO ALEMÃO
Relatora da comissão, a deputada Lídice da Mata
(PSB-BA) defende rigor no cerco ao aplicativo.
“Vamos cobrar uma ação aqui no Brasil”, afirma,
ao mencionar as providências do governo ale-
mão que levaram a plataforma a encerrar canais
de teóricos da conspiração e negacionistas da
pandemia.

PARA INGLÊS VER
O anúncio do vereador Nikolas Ferreira (PRTB) de
que pediria investigação da creperia La Putaria, em
Belo Horizonte, foi “para inglês ver”. À Coluna, o
Ministério Público informa que não recebeu nenhu-
ma representação do parlamentar mineiro.

PLANO B
Depois de o vice-presidente Hamilton Mourão desis-
tir do partido, o PRTB do Rio de Janeiro traça um
plano B. O presidente estadual, Antônio Carlos dos
Santos, tem um encontro marcado essa semana
com o pré-candidato a governador Ronaldo Gomle-
vsky. Na pauta, a possibilidade de filiação do advoga-
do e jornalista, que está no PL.

BALANÇA
O ano começou com saldo positivo de US$ 7,7 bi-
lhões na balança comercial do agronegócio. As ex-
portações do setor fecharam janeiro em US$ 8,8 bi-
lhões; já o valor das importações caiu para US$ 1,1
bilhão. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea).

COLUNA ESPLANADA

Opinião

João Paulo Silveira*

Faz tempo que a medicina vem sofrendo alguns
avanços, mas o cenário ficou ainda mais acelerado
com a necessidade da transformação digital. Com esse
movimento, as inovações tecnológicas no setor passa-
ram a influenciar pesquisas de medicamentos, surgi-
mento de novos aparelhos, lançamento de aplicativos
digitais para pacientes e médicos e, ainda, métodos e
modelos de atendimento ao paciente.

Osetor mostra não medir esforços no que diz respei-
to a trazer inovações, inclusive algumas que podem
mudarofuturo.Atecnologiavemacelerandotodo um
fluxo de maneira exponencial e dá mais esperança pa-
ranovosmétodosdetratamentosparadoenças,sobre-
tudo para as mais raras.

Paraseterumaideiadoquevemsendodesenvolvido
mundialmente, atecnologia jáadentrou assalas cirúr-
gicas. Robôs conseguem fazer pequenas atividades e,
por meio da Inteligência Artificial, eles são treinados
paragarantir cada vez mais um atendimento de quali-
dade, com diagnósticos mais precisos e fiéis.

Por meio também da telemedicina, que no Brasil foi
aprovada em abril de 2020 em caráter emergencial e
segue vigente, é possível por meio de um aparelho co-
nectadoàinternetassistirtodoumdesempenhodeum
paciente,oferecendodadosmaisprecisosparaosmédi-
cos prescreverem diagnósticos mais assertivos e mais
personalizados.

Trazeratecnologiacomoaliadadamedicinaéfunda-
mental para o próprio desenvolvimento dela. Esses
avanços,alémdedarmaisesperançaparaostratamen-
tos,tambémdãomaisautonomiaaospacientes,otimi-
zam o atendimento médico e, por outro lado, favore-
cem toda a cadeia de colaboradores da área médica.

Outro ponto importante que merece espaço é a de-
mocratização do acesso, o que leva o futuro do setor a
um novo patamar. Não só o desenvolvimento apoiado
atecnologia,masapromoçãodessenovocenáriosigni-
fica mais qualidade de vida para a população, que não
precisa realizar grandes deslocamentos e hoje pode
agendar ou passar por uma consulta sentado no sofá
decasa.Psicólogosepsiquiatras,endocrinologistas,nu-
tricionistas e uma série de outras especialidades já es-
tão experts no assunto.

E se tudo isso até aqui já traz um bom panorama do
que virá pela frente, todos podem esperar um passo
aindamaior.Comatecnologiaeasnovasnecessidades
acelerandoessesavanços,chegamostambémaometa-
verso. A tecnologia 5G e gamificação abrem espaço pa-
raumanova realidade e,novamente, a tecnologiaafir-
ma frutos dessa parceria e nos faz acreditarmos mais
que a garantia de uma boa saúde no Brasil é possível.
*CEO e fundador da Domicile Home Care

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Reveses de Kassab

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, coleciona reveses na tentativa de emplacar um nome
competitivo para a disputa pela Presidência da República. O ex-prefeito já lançou dois balões de ensaio que
não saíram do chão: o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (MG), e o governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite. Ambos estão mais focados em seus projetos de reeleição - Pacheco no Senado e Leite
no governo gaúcho - do que nas costuras eleitorais titubeantes de Kassab.

Medicina e tecnologia
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PRETO NO
BRANCOAlimento pesa

mais no bolso

Montes Claros

Ano começa com índice próximo de 1%, aponta
relatório do IPC/Unimontes

u
AgentespolíticosporesteBrasilaforaestãocon-

centrando as atenções em torno da disputa Lula/
Bolsonaroesubestimandoacapacidadedearticu-
lação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT). É possível
dizerqueelepassouaserumdosnomesda tercei-
ra via. Aliás, quemmais perde comsua candidatu-
raéocandidatopetista, já queCiro éaopçãoden-
tro do campo da esquerda e daqueles que não es-
tão alinhados comBolsonaro e rejeitamopetista.

Nome novo
Recebi a informação de que até abril vai surgir

no Norte de Minas um nome novo na disputa por
umacadeiranaCâmaraFederal.Onomeemques-
tão é deMontes Claros e tem todas as chances de
emplacar sua candidatura. A dicada colunaéque
se tratadepessoaque jágravitadireta e indireta-
mentenoprocesso.Estouaguardandoaautoriza-
ção da fonte para divulgar.

Movimentação de candidatos
Apesar das restrições da Lei Eleitoral é possível

candidatoscomeçaremasemovimentardeformaa
levaronomeaoeleitor.Ademoraemcolocaro time
em campo poderá inviabilizar várias candidaturas
na disputa proporcional. Em relação àmajoritária,
no momento, o assunto gira apenas em torno do
nomedeBolsonaro, Lula e timidamenteSérgioMo-
ro e Ciro Gomes. Na estadual se restringe ao nome
de Zema e Kalil, o que não é bompara o processo.

Kalil decidirá
Informaçãoquecirculanacapitalmineiradáconta

de que o prefeito Alexandre Kalil, pré-candidato ao
GovernodeMinas, poderá deixar o PSDpara se filiar
ao PSB. A proposta é tentar aglutinar ao seu projeto
ospartidosdeoposiçãoaogovernadorZema(Novo).

Virgílio Suplente
QueodeputadoestadualVirgílioGuimarães(PT)ha-

viadecididonãosecandidataràreeleição já tivemos
aoportunidadededivulgar.Entretanto,noscorredo-
resdaAssembleiaLegislativacirculaainformaçãode
queelepoderáaceitar fazerpartedechapadecandi-
dato ao Senado como primeiro vice. A este respeito
entendoquetemmuitaáguaparacorrerpordebaixo
daponte, jáqueumadecisãonestesentidopassape-
lo deputado Reginaldo Lopes (PT). É que no caso de
resolver ser o candidato petista à vaga no Senado,
dificilmente colocará um integrante do seu partido
comovice.Naprática vaibuscarumadobradinha.

PSD fora
A cúpula nacional do PSD, principalmente pela in-

fluência dos Estados, não está disposta a participar
dasdiscussõesemtornodaformaçãodefederação.A
pretensãodaagremiaçãoénãocoligarcomnenhum
partido.A tendênciaéqueosdiretóriosestaduais te-
nham liberdade para decidirem. A única pendência
ficaporcontadoquepodeacontecercomaconfirma-
çãodefiliaçãodopresidentedoSenado,RodrigoPa-
checo.Casoesteaceitesercandidatonadisputamajo-
ritária, osdiretórios terãoqueacompanhar.

EFEITOSDOCLIMA–Chuva demais numa região e estiagememoutra teve alto

impacto no preço de alimentos in natura

Terceira via

DA REDAÇÃO (*)

O ano começou com
alta no custo de vida e o
dragão da inflação as-
susta o consumidor
montes-clarense.Emja-
neiro, índice ficou em
0,95%, maior que a mé-
dia registrada nas prin-
cipais capitais do Bra-
sil.Comosefeitosdocli-
ma, sobretudo o maior
períodochuvoso,toma-
te e batata inglesa apre-
sentaram alta acima
dos 10% e se tornaram
vilões na hora da com-
praemsacolõesesuper-
mercados.

Resultado da infla-
ção é influenciado não
apenas pela alta dos ali-
mentos in natura, mas
também por despesas
que já pesam no orça-
mento nessa época do
ano,comomatrículaes-
colar, impostos como
IPTU e IPVA, compra
de material didático.

Éoquerevelaorelató-
rio do Índice de Preços
ao Consumidor (IPC),
estudo mensal sobre a
inflação produzido pe-
lo Departamento de
Economia da Universi-
dade Estadual de Mon-
tes Claros. Em dezem-
bro, índice foi 0,89%.

Segundo o Índice Na-
cionaldePreçosaoCon-
sumidor Amplo (IPCA),
do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), a inflação
apuradanasmaioresci-
dades do País chegou a
0,54%– contra0,73%de
dezembro.

O maior período de
chuvas intensas teve
forteinfluêncianospre-
ços dos hortifrutigran-
jeiros. Análise é da pro-
fessora Vânia Vilas
Bôas Vieira, coordena-
dora do IPC/Unimon-
tes. Várias safras fica-
ram comprometidas, a

ofertadiminuiueissoteve
impacto nos preços de vá-
rios itens, como feijão an-
du (40%), chuchu (39,8%),
cenoura (35,6%), cebola
(19%), beterraba (18,5%),
inhame (18,1%), banana
(16,6%),tomate(13,7%)eba-
tata (13,3%).

Disparada de preços
também no açougue: car-
nebovina(4,6%), pescados
(4,16%) e aves (1,26%) –
além do preço médio dos
ovos (3,25%).

Outros produtos que
ajudaram a inflacionar
as contas do montes-cla-
rense nos primeiros me-
ses do ano foram café
(6,92%), açúcar (4,72%), fa-
rinha de trigo (3,98%),
óleo de soja (1,74%), mar-
garina (1,56%) e pão de sal
(1,16%). Nem mesmo a
queda no preço do arroz (-
3,11%) e feijão (- 0,89%) ali-
viaram os gastos.

Analisando somente os

gêneros que compõem a
cestabásica,avariaçãopo-
sitiva para o montes-cla-
rense foi de 2,78%, com
custo médio de R$ 460,40
na compra dos 13 itens.

RENDA ACHATADA

Vânia Vilas Bôas desta-
ca que, como a inflação foi
maior ainda sobre os pro-
dutos alimentícios, para
aonde vai maior parcela
da renda do trabalhador,
o orçamento fica compro-
metido, ainda mais para
aquelescujarendaéumsa-
lário mínimo ou menos.

“Quem é mais favoreci-
do financeiramente sofre
menos o impacto da infla-
ção do que o trabalhador
que ganha salário míni-
mo, onde o comprometi-
mento só da cesta básica é
mais de 40% do salário de-
le”, disse.

As constantes altas nos
preços dos combustíveis

(diesel e etanol, com 3,5% e
2,2%, respectivamente) fo-
ram outro peso nas con-
tas, com impacto no custo
dos fretes, o que também
tem reflexo no preço dos
alimentos.

“Quase sempre, janeiro
é marcado por uma infla-
çãoalta,emborasejahisto-
ricamente normal que is-
so aconteça por ser a épo-
ca das matrículas, mensa-
lidades e de compra dos
materiaisescolares”,refor-
ça a professora da Uni-
montes, acrescentando
que o fator clima agravou
o quadro.

“Excessodechuvaemal-
gumas regiões produtoras
e, curiosamente, ao mes-
mo tempo, forte estiagem
em outros centros produ-
tores. Vamos ver que há
uma queda na oferta des-
tesprodutos(itensinnatu-
ra), encarecendo preços.

(*) Com Larissa Durães Jornalista, articulista, analista político e empresarial

ASCOM/UNIMONTES

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com
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Saldo positivo para
negócios em Minas

Economia

Abertura de pequenas empresas aumentou 45%dedezembro para janeirou

BOOM–Pequenos negócios semultiplicaramnapandemia,mas retomada gradativa do emprego, economia patinando e inflação

fizeramalguns empreendedoresmudaremos planos

Leonardo Queiroz

Repórter

O ano começou com
um maior movimento
de abertura de peque-
nosnegóciosemrelação
a dezembrode 2021. São
36milempresasinaugu-
radas em janeiro deste
ano, contra 25 mil no
mês anterior, uma dife-
rença de 45%. Com rela-
ção ao fechamento, en-
quanto em janeiro 16
mil pequenos negócios
encerraram as ativida-
des, em dezembro fo-
ram em torno de 13 mil.

O microempresário
Washington Jhonatta
pretendeengrossarases-
tatísticas de novos negó-
cios em Minas em 2022.
“São muitos os desafios,
mas o que vai determi-
nar o sucesso de um mi-
croempresário é empe-
nho,esforçoededicação.
Minha família é toda co-
merciante e cresci no
meio dos negócios. Já es-
tou me preparando para
abrir a segunda loja no
mesmo segmento, mas
vou esperar o período de
carnaval passar e ver co-
movãoficarascoisasem
relação à Covid-19”.

Durante a pandemia,
o empresário apostou
nas vendas online e no
delivery e assim conse-
guiu contornar o fecha-
mento das lojas físicas
como medida sanitária
para reduzir a circula-
çãodepessoasnasruas.

PIOR

Comparado ao cená-

rio de um ano atrás, o ba-
lanço de abertura de pe-
quenos negócios foi nega-
tivo, com uma variação de
-10% no primeiro mês des-
te ano em relação a janei-
ro de 2021. Já em relação
ao encerramento de em-
presas aconteceu o opos-
to:aumentode25%nocan-
celamento de CNPJs no
mesmo período.

Em 2021 houve um au-
mento de 17% na abertura
de pequenos negócios,
contra uma elevação de
33% no encerramento.

“Desdejunhodoanopas-
sado temos acompanha-
do um movimento maior
de encerramento de em-
presas em relação à aber-
tura. Os reflexos negati-

vos da pandemia sobre as
empresas e o mercado de
trabalho causaram um
movimento intenso na
abertura de registros de
MicroempreendedorIndi-
vidual (MEI) naquele pe-
ríodo. Com a retomada
gradativa do emprego, tu-
do indica que parte desses
empreendedores pode ter
encerrado as atividades
empresariais, para retor-
nar ao mercado de traba-
lho, em busca de maior es-
tabilidade”, avalia o supe-
rintendentedo Sebrae Mi-
nas, Afonso Maria Rocha.

Foram mais de 422 mi
pequenos negócios cria-
dos em 2021, contra cerca
de358milnoanoanterior.
Já em sentido oposto, fo-

ram quase 165 mil empre-
sasencerradasnoanopas-
sado e em torno de 123 mil
em 2020.

“O baixo crescimento
econômico, combinado
com a inflação alta, é um
dos maiores impulsiona-
dores do fechamento de
negócios.Somadoaisso,ti-
vemos o fim do Programa
Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Ren-
da em agosto, mês em que
foi registrado um percen-
tual recorde de fechamen-
to de empresas: 67%, mas
também o segundo maior
saldo de empregos gera-
dos pelas micro e peque-
nasempresaseomaiorpe-
las médias e grandes em
2021”, completa Rocha.

LARISSA DURÃES

“Os reflexos negativos da
pandemia sobre as empresas e o
mercado de trabalho causaram
um movimento intenso na
abertura de registros de
Microempreendedor Individual
(MEI) naquele período. Com a
retomada gradativa do emprego,
tudo indica que parte desses
empreendedores pode ter
encerrado as atividades
empresariais para retornar ao
mercado de trabalho, em busca de
maior estabilidade”
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Perigo espreita o lazer

Geral

Resgate de nove banhistas em cachoeira da região reacende alertau

SEMSUSTOS–Destinosmuito procurados no verão, cachoeiras, rios, lagos e represas requerematençãomáxima

Larissa Durães

Repórter

O resgate de nove ba-
nhistas surpreendidos
poruma tromba d’água
na cachoeira do Riacho
Doce, em Porteirinha,
reacende o alerta sobre
os perigos de fazer cer-
tospasseiossemaorien-
taçãodeumguiaqueco-
nheça bem a região.

Segundo o Corpo de
Bombeiros,ogrupopas-
savaa tardeno local, no
último domingo. A ca-
choeira fica no Parque
Estadual Serra Nova.
Quando o nível de água
subiu de repente, co-
briu as pedras. Parte do
grupo foi resgatada
com ajuda de um heli-
cóptero. Outras três fo-
ram retiradas da ca-
choeira com técnicas
de rapel usadas pelos
militares.

Cachoeiras, rios, la-
gos e represas são desti-
nos muito procurados
durante o verão. Mas
nãosãoparaamadores.
A sargento Lisandra
Santos, do 7º Batalhão
dos Bombeiros Militar
(BBM) de Montes Cla-
ros, lembra que existe
aumento considerável
na procura por esses lo-
cais em comparação
com outros períodos do
ano. E reforça: “Todo
cuidado é pouco!”

Para que a diversão
não termine antes da
hora ou acabe em aci-
dentes, a sargento dá
algumas orientações
importantes.

“Usarcoletessalva-vi-
das, porque as boias ge-
ralmente transmitem
uma sensação falsa de
segurança e, às vezes,
as crianças que as estão

utilizandopodemvirar na
água”,ensinaamilitar,res-
saltando que crianças po-
dem até mesmo se afogar
em águas rasas. Por isso,
toda a atenção dos pais
ainda é pouca. “Devem es-
tar atentos 100%, porque
as crianças se distraem
muito”.

Bebida alcoólica e bei-
rada de rio ou cachoei-
ra é risco triplicado.

“Bebidas alcoólicas di-
minuem as noções de
riscos, dos prejuízos
em relação à coordena-
ção motora, a força, res-
piração e circulação,
podendo prejudicar o
desempenho, caso seja
necessário”.

Comer muito e nadar
em seguida não é reco-
mendado. “Pode haver
dificuldade na digestão

e desconforto gástrico,
a l é m d e r e f l u x o e
câimbras”.

Seopasseioenvolveem-
barcações, a sargento des-
taca que é fundamental
usar sempre coletes salva-
vidas e verificar se a em-
barcação está respeitando
o limite máximo de passa-
geiros em cada viagem.

No período chuvoso, o
cuidado precisa ser ainda

maior. “Quando aumenta
muito o fluxo de água em
represa e rios de uma só
vez os banhistas não con-
seguemsairdolocalatem-
po com segurança”.

Guia do Calangos Bike
Adventure,CláudioPache-
co diz que só para a região
de Diamantina, onde tem
muitas cachoeiras, ele e
sua turma de Montes Cla-
ros, composta de 45 pes-

soas,vão dequatro a cinco
vezes ao ano, em busca de
aventuras. Experiente, sa-
be que é preciso ter tam-
bém cautela.

“As pessoas que gostam
deste tipo de viagem com
aventuras têm que ter
acompanhamento de pes-
soas com experiência ou
guias especializados, por-
que a segurança vem em
primeiro lugar”.

DIVULGAÇÃO
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EmcomemoraçãoaocentenáriodaSe-
manadeArteModerna,aartistaplástica
Luana Z traz releituras de obras consa-
gradasdomodernismobrasileiro, entre
elas “A estudante”, “Retrato Tarsila” e o
“Abatopê”.
“Amo fazer retratos, caricaturas e é

claroquenãopoderiafaltaro“Retrato
Tarsila”, uma das mais importantes
pintorasbrasileirasdomovimentomo-
dernista que continua inspirando no-
vosartistas emsuascriações”, diz.
Emsuasobrassempreestãopresen-

tesas linhasque representamomovi-
mentodequemnãopara,dequemes-
tá sempre seguindo em frente. Tam-
bémépossívelobservaroscoraçõesli-
neares, representando o amor pelo
seutrabalho,eo“Sollinear”nospeque-
nosdetalhesdas suasproduções.
“Comtudo issoacabeidesenvolven-

do um estilo único, dentro do cordel
contemporâneo,quemefazmeapaixo-
narcadavezmaisporeleesentiraque-
leprazeremacordar todososdiaspa-

ratrabalhar,criarnovasformas,novosde-
senhos,novasexpressõese levar issopa-
raomundo”, conta.

A Academia Montes-Clarense de
Letras promoveu na noite da última
terça-feira, 15, a reunião solene de

sua nova diretoria para biênio
2022/2023, presidida pela acadêmi-
ca Ivana Ferrante Rebello e Almeida.

A aniversariante da semana é a
querida Dalva Souto, um anjo em
forma de gente. Sempre gentil,
mulher de fé, elegante emuito ca-
rinhosa com todos ao redor. Gra-
ças à sua sabedoria que, nós,
seus amigos, nos sentimos revigo-
rados, com mais coragem e amor
para seguir em frente. Feliz ani-
versário! Que Deus a abençoe
sempre!

A 11ª SubseçãodaOrdemdosAdvoga-
dos do Brasil – Seção Minas Gerais, por
meiodo seupresidenteHerbert Alcânta-
ra convida para solenidade de posse da
sua diretoria e conselho subseccional,
triênio 2022-2024. O evento acontecerá
nestaquinta-feira,17,as19h30m,naSede

daOAB,RuaDr.WalterBarreto,noIbituru-
na. O encontro contará com a presença
do presidente da OAB Sérgio Rodrigues
LeonardoeopresidentedaCaixadeAssis-
tência dos Advogados de Minas Gerais,
GustavoChalfune suasdiretorias.
Muitoobrigadapeloconvite!

Nosso amigo, o pastor Antônio
Marcos, lançou nesta semana o
livro “Gamela de Ecos”. Natural
de Pedra Azul, Vale do Jequitinho-
nha, e nascido em 1973, descen-
dente de escravos e índios Ma-
chacalis, é um apaixonado pelas
suas raízes e pelo seu povo. Pas-
tor por vocação, um homem do
evangelho que acredita existir
nele uma palavra de esperança
com capacidade de transcender,
fazer enxergar a vida além do
nosso nariz.
Pastor nas cidades de Arinos

Riachinho e Belo Horizonte, nos
bairros Guarani, Tupi A e Tupi B
Antonio Marcos é graduado em
história e teologia, com pós-gra-
duação em filosofia e história da
igreja. Antônio Marcos é também
escritor e já tem outros livros pu-
blicados: Travessias de um pere-
grino - Confissões de um sobrevi-
vente, Metanóia ilustrações da al-

ma, Cantares Salomão e Sulamita.
Professor da rede pública e priva-

da, atuando nas cidades de Pedra
Azul, Almenara Arinos e Belo Hori-
zonte. Atualmente leciona história
e teologia na Faerpi, Amob, Institu-
to Bereano e escola Monte Sinai.

Convite

PastorAntônioMarcos lançou nesta

semana o livro “Gamela de Ecos”

Posse

Gamela de EcosRetrato Tarsila

Feliz Vida!

SérgioJabburrecebeuoscumprimentos

peloaniversário.Parabéns!

Dalva Souto, ao lado da filha Fúlvia,

celebrou a data coma família

Anorte-mineira EllenAmorim,

sucesso nas passarelas brasileiras

Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28

LuanaZapresentaemseuateliêreleituras

deobrasconsagradasdomodernismo

brasileiro,entreelas,RetratoTarsila

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com

AAcademia

Montes-Clarense

estarámuito bem

representadapela

escritora Ivana

FerranteRebello e

Almeida
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O transtorno mental afeta a capacidade
cognitiva, psíquica ou mental tornando o
indivíduo incapaz para o trabalho. Algu-
mas doenças podem garantir ao segurado
odireito a auxílio-doença ou de se aposen-
tar por invalidez.
Em casos graves, em que o transtorno

mental se enquadra no conceito de alie-
naçãomental grave, a carência do INSS é
dispensada.
As doenças psiquiátricas são as quemais

concedemoauxílio-doença pela Classifica-
ção Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde
(CID). E para conseguir o Auxílio-doença
(auxílio por incapacidade temporária será
necessário a incapacidade para o traba-
lho ou ainda atividade habitual por mais
de 15 dias consecutivos, somados a quali-
dade de segurado bem como o número mí-
nimo de 12 contribuições (carência do
INSS).
Dentre as doenças citadas, as quemais se

destacam são: episódios depressivos;
transtornos ansiosos; transtorno depressi-
vo recorrente; “reações ao ”estresse” grave
e transtornos de adaptação” ; transtornos
mentais e comportamentais devidos ao
uso de álcool.

Aposentadoria por invalidez (aposentadoria
por incapacidade permanente) Será necessá-
ria a incapacidade total, permanente e insus-
ceptível da reabilitação para o exercício das
atividades, somados a qualidade de segurado
mais um número mínimo de 12 contribuições
(carência do INSS).
As doenças psiquiátricas que mais geram

aposentadoria por Invalidez são: esquizofre-
nia; depressão; transtorno afetivo bipolar;
episódios depressivos; transtornos mentais
e comportamentais devidos ao uso de álcool;
psicose não-orgânica não especificada; ou-
tros transtornos mentais devidos a lesão e
disfunção cerebral e a doenças físicas.

EporfalaremPrevidência... JoãoPauloVieiraXavier
vieiraxavieradvogados@gmail.com

Em casos graves, em que o
transtorno mental se enquadra
no conceito de alienação mental
grave, a carência do INSS é
dispensada

Doenças mentais que dão direito ao
auxílio-doença e à aposentadoria
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Marcelo Jabulas

@mjabulas

Depois que deixou a
Fórmula1,aToyotapas-
sou a apostar em vários
segmentos do automo-
bilismo. Da Nascar ao
Super GT japonês, ao
WRC e ao Rali Dakar, a
marcajaponesacompe-
teemtudoquantoécor-
rida. E a partir de 2015,
quando fundou a divi-
são Gazoo Racing, a
marca japonesa viu
que, além de colecionar
troféus, poderia impul-
sionar seu portfólio de
produtos.

A marca apresentou
no Salão de Tóquio o

conceito GR GT3. Trata-se
de um bólido desenvolvi-
do para clientes que bus-
cam um carro de corridas
homologadoparaacatego-
ria GT3 da FIA. É mais ou
menosoqueabritânicaGi-
netta fez na Europa, com
um portfólio de carros de
corrida.

Segundo a marca, con-
verter carros de rua em
bólidos de corrida limita o
aperfeiçoamento nas pis-
tas. Assim, a ideia da divi-
são Gazoo Racing é fazer
do GR GT3 uma espécie de
laboratório permanente.

Dessa forma, a Toyota
GR pretende recolher in-
formações de performan-
ce nas diferentes competi-

ções em que o carro possa
ser inscrito para criar
uma base de desenvolvi-
mento para futuros car-
ros de corrida.

O GR GT3

Obólidoéumcupêdeca-
pô longo e traseira curta.
De perfil, lembra modelos
alemãescomooMercedes-
Bens SLR. O carro ainda
contacomelementosaero-
dinâmicos homologados
para as provas GT3, como
aerofólio e extratores de
ar. Na traseira, elementos
triangularesfazemumale-
ve menção ao “primo ri-
co”, Lexus LFA.’

No entanto, mesmo
com elementos que indi-

cam que o carro está
pronto e de acordo com
as determinações do re-
gulamento da FIA, o GR
GT3 ainda é um estudo.
Dados técnicos não fo-
ram divulgados e nem
quando será apresenta-
da a versão final do car-
ro. Certamente utilizará
motores com potência
entre 500 e 600 cv e peso
mínimo de 1.200 quilos.

Por hora, o que é percep-
tívelsãoasponteirasdoes-
capamento nos para-la-
mas dianteiros, que redu-
zem a restrição dos gases,
assim como as rodas de
cubo rápido e asa traseira
deformatogooseneck(pes-
coço de ganso).

Para as pistas
Toyota GR GTConcept antecipa modelo de corridas de produção em sérieu

Veículos

TOYOTA/DIVULGAÇÃO

SOBMEDIDA–OGRGT3não deriva denenhummodelo damarca japonesa; foi desenvolvido para ser umcarro homologado para categoria GT3 da FIA e servirá

de banco de dados paramarca

600
É a potência máxima que o bólido da

toyota pode despejar nas rodas
traseiras, de acordo com o

regulamento da FIA

cavalos-vapor
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Comemoraram aniversário no sábado 22 de
janeiro, emumbelo sítio na cidade de Pirapora,
o lindo casal Jessica Braga e Leonardo Diniz. A
festa contou comapresença de vários amigos e
familiares, inclusive de outras cidades, para
prestigiarem o evento. Com o tema “TARDEZI-
NHA”, os aniversariantes aproveitaram com
muita alegria o dia festivo regado a comida
boa, doces Jabbur Sweet Gourmet, cerveja gela-
da, e muita música animada com Neytinho e
banda e Dj Jefinho. E para a surpresa dos pre-
sentes, o aniversariante pediu a mão, da então
namorada, emcasamento, emummomento épi-
co de muito amor e carinho celebrado junto as
pessoas especiais presentes. E lógico a respos-
ta foi SIM! Desejamos aos noivos sucesso emui-
tas felicidades! Fotos: Silvana Mameluque.

Dentro daproposta da Prefeitura de arborizar e
embelezaros logradourospúblicosdeMontesCla-
ros, o secretário municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Soter Magno, e a
servidora pública municipal Eliana Prates Maia
plantaram uma muda de ipê amarelo na quarta-
feira, 2, em frente à portaria principal do Parque
Sagarana.Foiumaformadehomenagearasenho-
raMariaAparecidaPratesMaia, falecidaemagos-
to de 2020, muito querida no bairro Santa Rita.

Moradora do Santa
Rita é homenageada!

Níver e pedido de casamento

JéssicaRodrigues Braga e LeonardoDiniz

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

PEDRO NETO

PedroHenrique eAdalcyMariaMaiaMoraes

Diniz, PaulaMoraesDiniz, Jéssica e Leonardo e

TainaMaiaMoraesDiniz Santana

SilvanaMameluque com Jéssica, Adalcy e

Leonardo

Gustavo, Leonardo, Jéssica, Ricardo, Célia e

Urbano

João LucasRodriguesRuas eMarianne

Rodrigues Braga, Leonardo e Jéssica, Laura

Rodrigues Braga eVictorHugoCita

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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