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Dupla de alunos do Colégio Indyu, de Montes Cla-
ros, leva medalha de ouro na Olimpíada Nacional de
Ciênciasde2021.Agora,servedeexemploedeincenti-
vo para os colegas que já se preparam para disputar a
edição deste ano.PÁGINA 5

Campeões
na ciência

Exposição leva para o Montes Claros Shopping o
amor dos namorados, o amor de mãe, entre amigos e
ao próximo, por meio do “cordel contemporâneo”.
Imagensempreto ebrancotransmitema forçadosen-
timento que move o mundo. PÁGINA 6

Nas telas, várias
formas de amor

Estado confirmou mais dois óbitos por Síndro-
me Inflamatória Multissistêmica Pediátrica
(SIM-P), doença que está associada à Covid-19. Nú-
mero de casos também aumentou e já passa de

200. Com cobertura vacinal das crianças estagna-
da desde abril – apenas 35% –, infectologistas aler-
tam para a necessidade de aumentar proteção dos
pequenos, com vacinação e uso da máscara, prin-

cipalmente na sala de aula. Em Montes Claros já
foram confirmados seis casos da doença, além de
um registro em criança moradora de Bocaiuva.
Não houve óbitos. PÁGINA 4

Morte de crianças é
apelo à volta damáscara

STAFF IMAGES/CRUZEIRO

PÁGINA 9

WandereLavínia receberamasmedalhas

Cruzeiro tem

desempenho que

favorece o sonho ao

acesso para a Série A;

Pezzolano prefere

manter os pés no chão
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PRESSÃO
Cria de Cesar Maia, o alcaide é pressionado por
Rodrigo Maia a apoiar Marcelo Freixo (PSB) ao
governo do Estado, e indicar o pai como vice na
chapa.

MINUTA
Diante do já confirmado reajuste de 5% para todos
os servidores federais, o TCU aprovou no final de
abril uma minuta de projeto de lei que dá até 13,5%
de reajuste para servidores e comissionados, com
salários entre R$ 7 mil e R$ 20 mil.

JUSTIFICATIVA
Na justificativa ao Congresso, alega que é um dos
grandes contribuintes para o aprimoramento da
gestão pública.

DESCONTÃO
A Medida Provisória do presidente Jair Bolsona-
ro aprovada no Congresso, que dá desconto de
até 99% na dívida do Fies para os estudantes
inadimplentes em mais de 90 dias, é uma boa
notícia, mas não deixa de ser um ato eleitoreiro e
uma ode ao jeitinho brasileiro – e por que não
um incentivo ao calote?

PARCELAS
Duas formandas da mesma faculdade de Direito
em Brasília vivem cenários opostos. Uma não
pagou nenhuma das 12 parcelas vencidas do Fies
e a outra cobre mensalmente a dívida. Com a MP
aprovada, a inadimplente vai quitar seu saldo
devedor em R$ 7 mil. A que paga não pode aderir
ao programa: fica com saldo negativo de R$ 86
mil em parcelas.

TROPA NAS ALDEIAS
A Fundação Nacional do Índio e o Ministério
Público Federal colocaram a tropa nas aldeias e
iniciaram um pente-fino nas comunidades indí-
genas país adentro – em especial no litoral do
Nordeste. A especulação imobiliária com inva-
sões está descontrolada, desinibida e sem fiscali-
zação.

PROTAGONISMO
Apostas nos principais escritórios de investido-
res de capitais do Sudeste é que Josué Gomes vai
crescer na Fiesp e ter protagonismo nacional.
Por ora, fora da política.

CONTRATO$
Não são apenas as negociações avançadas entre o
presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o PT que amea-
çam a candidatura do ex-prefeito de Maceió Rui Pal-
meira (PSD) ao governo de Alagoas. Assombram o
político investigações no MP sobre contratos milio-
nários firmados em sua gestão com empresas de li-
xo e de iluminação pública.

ALERTA
Com novos casos de pandemia da Covid-19 e lockdo-
wn em cidades da China, o mais recente boletim da
Fiocruz alerta para um aumento de casos em todas
as regiões nos últimos dias. O Brasil voltou a ter ris-
co de registrar altos índices de contaminações e mor-
tes logo depois do fim da emergência sanitária –
quando as aéreas, por exemplo, já analisam desobri-
gar o uso de máscaras.

MAJORITÁRIO
Enquanto se discute a privatização da petroleira, o
Ministério de Minas e Energia separou R$ 40 mi-
lhões do Orçamento para Petrobras: Construção de
unidades de produção no exterior no decênio
2022-32.

CLANDESTINO
Fiscais das estradas notam que o transporte clan-
destino aumenta e a direção da ANTT não tem
coragem de revogar a Súmula 11, que impede a
apreensão de veículos flagrados: autoriza só apli-
car multa.

SEU ZÉ
Morreu no domingo de manhã em Muriaé (MG) o
prefeito José Braz, de 96 anos, vítima de infarto. Esta-
va no 3º mandato e era um dos maiores empresários
do setor de cargas e venda de automóveis do país,
fundador do Grupo Líder.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Lorena Lage*

Profissionais do país estão mais propensos a desen-
volver a síndrome de Burnout, esgotamento profissio-
nal com sintoma de exaustão extrema, a partir do 2º
semestre. É o que aponta a 19ª edição do Índice de Con-
fiança Robert Half. A grande demanda de trabalho
com equipes reduzidas, a pressão por resultados e as
incertezasnumcenáriopós-pandêmicosãoalgunsdos
fatores, segundo a pesquisa.

Estamos nos recuperando de um período extrema-
mente turbulento, é verdade. É hora de viabilizar o re-
torno ao mundo externo, com iniciativas que insti-
guemperíodoslevesnomeiovirtualenomundofísico,
estimulando bons momentos, além do trabalho em si.
Lembrando que as pessoas são diferentes, não dá para
cobrar e ter as mesmas expectativas de todos.

ApesquisadoÍndicedeConfiançaRobertHalfrevela
também que 80% das empresas buscam transformar
essa realidade com ações, como maior flexibilidade de
horário, melhorias nos benefícios de saúde e bem-es-
tar, implantação de programas de reconhecimento de
funcionáriose mais suporteaos pais e mães que traba-
lham.Outropontodestacadopelapesquisa,particular-
mente,mechamouaatenção:umacomunicaçãoregu-
lar. Em nosso escritório, por exemplo, temos, mensal-
mente, conversas individuais. Todos os colaboradores
recebem 30 minutos com o seu líder para feedbacks
mútuos, para falar como têm se sentido e o que pode
ser melhorado.

Issopermiteque hajaescuta de momentosprofissio-
naiseatépessoais.Sepercebemosqueumapessoaestá
sobrecarregada, já definimos o que pode ser feito para
mudaressasituaçãoedartodoosuportenecessário.E,
dasconversas,sejamindividuaisoucoletivas, jáimple-
mentamos, inclusive, um novo produto, proposto por
umacolaboradoraequejáseconsolidoucomoumpro-
duto robusto e lucrativo do escritório.

Cuidardo bem-estar dos profissionais também pode
serumaestratégiacompetitiva:umtimebemalinhado
traz, direta e indiretamente, novos clientes, por meio
de indicações e, especialmente, pelo prazer de falar
abertamente sobre como gostam de onde trabalham e
como são valorizados. Sempre frisamos que colabo-
radores satisfeitos não retornam com problemas
jurídicos e ações judiciais. O colaborador insatisfei-
to é que se tornará um problema futuro para a em-
presa. É possível zelar pela equipe sem perder a
produtividade. Não precisamos de colaboradores
adoecidos, estressados. Precisamos de pessoas feli-
zes e motivadas para o trabalho e para a vida.
*Advogada especialista em direito de startups e fundadora do

Lage & Oliveira Advogados

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Paes aposta na Rio+30

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

O Rio+30, em outubro, reedição da Eco 92, vai trazer ambientalistas e políticos de todo o mundo – e
revela o plano de voo nacional do prefeito carioca, Eduardo Paes. A importante agenda verde entrou
no discurso de candidatos. Depois do sucesso dos Jogos Olímpicos do Rio, Paes aposta no evento
para se lançar pelo PSD como presidenciável em 2026. Antes, terá de resolver uma situação.

Risco de aumento
de casos de Burnout
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PRETO NO
BRANCO
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Sebrae abre
renegociação
de dívidas
Campanha acontece durante este mês e deve
beneficiar cerca de 14 mil empresas

Economia

Só emMontes Claros sãomais de 30milmicroempreendedores individuais

(MEI), número que aumentou consideravelmente durante a pandemia

Da Redação*

O Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Se-
brae) realiza uma cam-
panha para apoiar os
pequenos negócios que
tenham empréstimos
com parcelas em atra-
so. Podem aderir tam-
bémaquelasqueestive-
rem com garantia do
Fundo de Aval do Se-
brae (Fampe).

A proposta é oferecer
melhores condições
aos micro e pequenos
negócios para renego-
ciar dívidas e voltar à
normalidade dos flu-
xos de pagamento.

A campanha inclui
um ciclo de palestras
on-line no canal do Se-
brae no YouTube, até
sexta-feira (10). Ao lon-
go de todo o mês, o Se-
brae oferecerá orienta-
ção financeira às em-
presasquequeiramrea-
dequar seu fluxo de cai-
xa às novas condições
do empréstimo.

Segundo a entidade,
a estimativa é benefi-
ciar cerca de 14 mil em-
presas entre microem-
preendedores indivi-
duais (MEI), microem-
presaseempresasdepe-
queno porte.

A Campanha Nacio-
nal de Renegociação de
Dívidas conta com o
apoio de instituições
parceiras como Banco
do Brasil, Caixa, Serasa,
Banco de Desenvolvi-
mentodeMinas Gerais,
Banco de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul,
AgênciaEstadualdeFo-
mento do Rio de Janei-
ro, Agência de Desen-
volvimento do Estado

de São Paulo, Agência de
Desenvolvimento doEsta-
do de Goiás, Sociedade de
Crédito Direto – ACCrédi-
to e Banco Original.

SOB CONTROLE

SegundoogerentedeCa-
pitalização e Serviços Fi-
nanceiros do Sebrae, Cae-
tano Minchilo, a campa-
nha vem em um momen-
toemqueainadimplência
das empresas da base do
Sebrae junto ao Fampe
ainda não cresceu frente
ao mercado e, por isso, a
ideia é manter os núme-
ros nesses patamares.

“Oque queremos é man-
ter a adimplência, conse-
guir dar para esses peque-
nosnegóciosquetêmuma
parcelagrandedoseufatu-
ramento comprometida
com parcelas de crédito
uma oportunidade de
alocaçãodessasdívidaspa-
ra que esse impacto frente
ao seu faturamento men-
sal seja menor”, afirma.

Minas Gerais é o tercei-
ro Estado que mais forma-
liza Microempreendedo-

res Individuais (MEI), fi-
cando atrás somente de
São Paulo e Rio de Janeiro,
com 1,5 milhão de mi-
croempreendedores, o
que equivale a 10% do to-
tal de MEI do Brasil.

“Estefatoserveparaesti-
mularessesempreendedo-
res a legalizarem os seus
negócios,porquedessafor-
ma eles passam a se ver
realmentecomo empresá-
rios”, afirma a gestora da
Área de Relacionamento
com Clientes do Sebrae,
Beatriz Nascimento.

Dessa forma, procuram
buscar também melhor
negociação, uma vez que
têm o Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ)
aberto, conseguem me-
lhor preço, ter a empresa
legalizada e passar segu-
rança e credibilidade para
o cliente, ressalta Beatriz.

NECESSIDADE X

OPORTUNIDADE

O alto número de negó-
cios em Montes Claros,
que contabiliza 30.404
MEI, é, para Beatriz, uma

consequência do resulta-
dopós-pandemia.Elaacre-
dita que muitos empreen-
dem por necessidade e ou-
tros por oportunidade.

“Neste período pandêmi-
cohouveumnúmeroeleva-
do de formalizações por
MEI,porquemuitasempre-
sasfecharameonúmerode
demissões foi muito gran-
de. A taxa de desemprego
cresceu, o que levou esses
funcionários que trabalha-
vamasevirar,quaseobriga-
dos a procurar uma forma
de empreender”, avalia a
gestora.

Dados do Sebrae apon-
tam que de cada 100 MEI,
82 tiveram queda no fatu-
ramento durante a pande-
mia. Entre as micro e pe-
quenas empresas (MPE) a
queda foi de 74%.

Outra mudança foi a
venda on-line: sete em ca-
da dez empreendedores
passaram a comercializar
seus produtos pela inter-
net, meio que registrou al-
ta no faturamento.
*Com Agência Brasil

e Larissa Durães

Tenho tido a preocupação de fazer análise emi-
nentemente técnica, sem nenhuma contamina-
ção do viés político. Já tem um tempo que temos
divulgado que a candidatura do senador Carlos
Viananãoaparecenosholofotesdoprocessoelei-
toraldeMinasevemencontrandodificuldadepa-
ra sustentar o projeto até as convenções do PL.
Váriosdosseuscompanheirosdepartido jádecla-
raramapoioaZema(Novo).Outroproblemaéque
faltaequipeparacoordenarsuasações.Nasexta-
feira, ele participou de reunião emMontes Claros
na sede do Cimams. Do seu partido compareceu
apenasa suplentede vereadoraCarol Figueiredo.

Asfalto BR-367
Informação que chega à coluna é de que a partir

dopróximodia19,oExércitoassumeaobradeasfal-
tamentodetrechodaBR-367,entreAlmenaraeSalto
daDivisa.Arodoviaéamaisutilizadapelosnorte-mi-
neiros quebuscamas praias do Sul daBahia.

Visita de Bolsonaro
Recebiainformaçãodequeestánamesadopresi-

denteBolsonarooconviteparaparticipar, dia 1ºde
julho, da abertura da 48ª Expomontes, que aconte-
ceemMontesClarosde 1ºa10de julho.Atéo fecha-
mentodacoluna,aoficializaçãodavisitaaindanão
constavanaagendapresidencial.Umdosinterlocu-
toresdoconviteéosenadorCarlosViana (PL),aten-
dendopedidodaSociedadeRuraldeMontesClaros.
Vale ressaltar que com relação ao Norte de Minas,
Viana tem sido sempre presente.

Avaliação de prefeitos
Devidoà importânciadaseleiçõesparao futurodo

Brasil, temos concentrado nossas informações em
tornodoprocesso,principalmenteanálisespolíticas.
Entretanto,éfatoqueestamosacompanhandootra-
balhodosprefeitosdoNortedeMinasepercebemos
que vários destes estão bem avaliados pela popula-
ção. Entre os que têm se destacado podemos citar o
prefeito de Janaúba, Zé Aparecido, de Patis, Walmir
MoraisdeSá,deBocaiuva,Robertão,edePadreCarva-
lho, José Nilson Bispo de Sá. Outros nomes estão na
nossa rotaedivulgaremosposteriormente.

Candidato a federal
O empresário Carlito Arruda, que é filiado ao

PDT, foi convidadopeladireçãoestadualdaagre-
miaçãoadisputaraseleiçõesdesteanocomocan-
didato a deputado federal, representando a re-
gião do Alto Rio Pardo. Vale lembrar que na elei-
ção de 2020 ele foi candidato a prefeito em Taio-
beiras, ficando em segundo lugar, bem próximo
doprefeitoeleitoDemerval. Adecisãodependede
pesquisa junto ao eleitorado.

Laçando candidato
Antesdasconvençõesestaduaisseráumamissão

quase impossível cravar a possibilidade de eleição
de determinadas candidaturas, mesmo estando
bem avaliadas pelo eleitorado. É que grande parte
dospartidosestábuscandocandidatono laçopara
conseguir formar chapa de deputado federal.

Reunião de Viana

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL
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Síndrome ainda ativa

Raíssa Oliveira*

Do Hoje em Dia

Minas confirmou
mais duas mortes de
crianças por Síndrome
I n f l a m a t ó r i a
Multissistêmica Pediá-
trica (SIM-P), doença
que está associada à Co-
vid-19. Além dos óbitos,
os casos também au-
mentaram e já passam
de 200. O cenário refor-
ça o alerta aos pais so-
bre a urgência da vaci-
naçãoinfantil ea neces-
sidade do uso de másca-
ra nas escolas.

As últimas mortes
ocorreram em Ribeirão
das Neves, na Grande
BH, e Viçosa, na Zona
da Mata. O sexo e a ida-
de das vítimas não fo-
ram informados pela
Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MG). Em
Montes Claros já foram
confirmados seis casos
da doença e um regis-
troemcriançamorado-
ra de Bocaiuva. Não
houve óbitos.

O i n f e c t o l o g i s t a
U n a í T u p i n a m b á s ,
membro do Comitê Po-
pular de Enfrentamen-
to ao coronavírus, re-
comenda a volta do
uso obrigatório de
máscaras em locais fe-
chados, principalmen-
te nas salas de aula.

“Só a vacina não é
suficiente para prote-
ger. É necessário fa-
zer a combinação da
máscara com a vaci-
na para ter uma prote-
ção maior”, ressalta o
médico e professor da
UFMG.

Atualmente, a vaci-
nação infantil está es-
tagnada em Minas.

Apenas 35% do público
de 5 a 11 anos completou
o esquema. Ao todo, 1,1
milhão de crianças não
receberam a segunda do-
se. O número é o mesmo
desde meados de abril.

O infectologista José
Geraldo Leite Ribeiro en-
grossa o coro de que a me-
lhor forma de evitar a
síndrome pediátrica é a
imunização. “A doença
costuma ocorrer sema-
nas após a infecção, o
que dificulta o diagnósti-
co. Publicações nos Esta-
dos Unidos mostraram
que a vacinação é capaz
de evitar a síndrome”,
afirma.

SÍNDROME

Minas já confirmou
204 casos da SIM-P. Be-
lo Horizonte é a cidade
com mais notificações:
59. Entre os doentes,
58% são do sexo mascu-
lino. A média de idade
é 6 a n o s . D e s t e s ,
82,78% não apresenta-
ram comorbidades.

Os pacientes podem
apresentar insuficiências
respiratória e cardíaca,
além de doença renal. Os
principaissintomassãofe-
bre, manchas vermelhas
na pele, conjuntivite, ede-
ma nos pés e nas mãos.
* Com Raquel Gontijo

Minas do Norte

Minas registra mais mortes de crianças por doença ligada à
Covid-19, situação que reforça urgência de vacinação e máscara

u

204
da Síndrome Inflamatória

Multissistêmica Pediátrica
já foram confirmados em Minas

casos

A primeira
morte em
decorrência da
síndrome
ocorreu em
Juiz de Fora.
Os outros em
Barra Longa,
na mesma
região, e em
Esmeraldas,
na Grande BH

EDITORIA DE ARTE/ NELSON FLORESFONTES: ESPECIALISTASCIALISTAS

Saiba mais
O QUE É A DOENÇA

UMA SÍNDROME 
INFLAMATÓRIA QUE 
ACOMETE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES

POR AQUI, TODOS OS 
PACIENTES PRECISARAM DE 
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. 

A CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE RECEBE 
MEDICAMENTOS, COMO 
CORTICOIDES 

Quais os sintomas?

FEBRE ALTA E DURADOURA

CONJUNTIVITE

MANCHAS NO CORPO

NÁUSEAS, VÔMITOS

PROBLEMAS
RESPIRATÓRIOS

PRESSÃO BAIXA

Qual o tratamento?

PO
PA
IN

A 
AD
ME
CO

EDITORIA DE ARTE/ NELSON

DIARREIA, DORES 
NO ABDÔMEN E 
PESCOÇO
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CONVERSA
INTELIGENTEMedalhistas do Indyu

encorajam colegas a
disputar olimpíada

Educação

Lavínia Borges e Wander Mendes conquistaram
o ouro na competição realizada em 2021

O ex-prefeito de Montes Claros e pré-candidato a
deputadofederalRuyMunizeamédicaepré-candida-
ta a deputada estadual Dra. Ariadna intensificam
agenda regional. No último final de semana, visita-
ramMirabela,PiraporaeJanaúba.Duranteapré-cam-
panha,osdoistêmdefendidoanecessidadedeforta-
lecerarepresentatividadepolíticanoNortedeMinas,
paraavançarodesenvolvimentoeocrescimentoeco-
nômicocombem-estarequalidadedevida,aliadosa
saúde, educação, social e programas pragmáticos.
“Osgrandesprojetosparasairdopapeleavançarno
Norte–agricultura,mineração,energiasolar–neces-
sitamdeumauniãodeesforçosparavirar realidade.
Enquantoisso,éfundamentaloferecertreinamentoe
qualificaçãoparajovenseadultosparaonovomerca-
dode trabalho”, afirmaram.

Voando Montes Claros/Brasília
AGolLinhasAéreasanunciaavendadebilhetespa-

ra os primeiros voos a partir de Montes Claros para
Brasília.Osvooscomeçamaseroperadosemsetem-
bro,àsterças,quintasesábados,comavoltadacapi-
tal federal às segundas, quintase sextas.

Pesquisas
Pesquisas para consumo interno mostram que

ainda é alto o índice de indecisos na região para
deputadoestaduale federal, sinalizandoaospré-
candidatosaoscargosnovo redirecionamentode
pré-campanha. A ordem agora para os assesso-
res é intensificar as ações.

Teto
Os números para análise de campanha sinali-

zamclaramente queosatuais deputados comvo-
taçãoemMontesClarospodemteralcançado, em
razãodorecall, o tetocedodemais, jáqueonúme-
ro de indecisos ainda émuito alto, abrindo espa-
ço para um fato novo, principalmente na disputa
por vagas na Assembleia.

Salário mínimo
Cresceu o número de pessoas que recebem até R$

1.212,valordosaláriomínimonoBrasil. Levantamen-
tomostraquenoprimeirotrimestredesteano,aquan-
tidadedetrabalhadoresformaiseinformaisquecon-
tamcomessarendamensalficouem38,22%.Onúme-
ro representa36,415milhõesdebrasileiros.

u

Leonardo Queiroz

Repórter

Depoisdeterumadu-
placampeãnaOlimpía-
da Nacional de Ciên-
cias em 2021, o Colégio
I n d y u v e m d a n d o
apoio a diversos alunos
que pretendem partici-
par da competição nes-
te ano. Os estudantes fi-
caram mais animados
com a medalha de ouro
conquistada pelos alu-
nosLavínia Freitas Bor-
ges e Wander Emanuel
Souza Mendes, do 8º
ano do ensino funda-
mental do colégio.

Na última semana, as
medalhas chegaram a
MontesClaroseoIndyu
realizouumacerimônia
de entrega aos estudan-
tesvencedores,queleva-
ram o nome da cidade e
da escola ao reconheci-
mento nacional.

Um dos gestores do
ColégioIndyu,oprofes-
sor WilliamBorges des-
taca a participação dos
alunos. “Ambos têm di-
ferentes habilidades,
mas o colégio estimula
osalunosa testá-las.Te-
mos o dever de promo-
ver um ensino de quali-
dade e uma das nossas
responsabilidades en-
quanto instituição de
ensino é fomentar o co-
nhecimento pelo pra-
zer de aprender, e as
olimpíadas permitem
tal situação e a imposi-

ção cede lugar ao estímu-
lo”, afirma.

William ressalta que a
equipe multidisciplinar do
colégio mostra aos alunos
que, mesmo morando em
uma cidade que não é tão
grande, eles podem compe-
tir de igual para igual com
alunos de todo o país e se-
rem destaques. “O mais in-
teressanteéquenossosalu-
nos assumem o compro-
missodeparticiparsemne-
nhuma imposição, pelo
simples propósito de se tes-
tarem”, afirma o diretor.

SEM PRESSÃO
A medalhista Lavínia

Freitas, filha dos direto-
res da escola William
Borges e Gabrielle Mou-
rão, diz que o fato de os
pais serem educadores
não pesa nas decisões,
não significa pressão, pe-
lo contrário, é sinal de in-
centivo e motivação.

“Foi uma grande surpre-
sa ser classificada e ainda
mais conquistar a meda-
lha de ouro. Quando assu-
mi o compromisso de par-
ticipar eu me empenhei

bastante”, conta Lavínia.
Para Wander Mendes,

conquistar a medalha de
ouro foi uma alegria enor-
me. “Me esforcei bastante
e me empenhei nos estu-
dos, mas pela medalha de
ouro eu não esperava. O
apoio da escola e da mi-
nha mãe foram funda-
mentais. Só contei a ela
que estava participando
depois que já havia feito a
inscrição. Estou muito fe-
liz e motivado a me dedi-
car ainda mais aos estu-
dos e participar das próxi-
mas olimpíadas”, conta.

PRÓXIMA EDIÇÃO
Neste ano, a Olimpíada

Nacional de Ciências
acontecerá nosegundo se-
mestre: a primeira fase se-
rá entre 18 e 20 de agosto
(prova on-line) e a segun-
da em 9 e 10 de setembro,
também com prova on-li-
ne. A premiação será em
27 de outubro. Diversos
alunos do Indyu já estão
se preparando para a edi-
ção deste ano.

A Olimpíada Nacional
de Ciências (ONC) tem co-
moobjetivofomentaroin-
teresse dos alunos pelas
ciências naturais. Dessa
forma, ao buscar desafiar
os estudantes, a competi-
çãoapresentaquestõesca-
racterizadas pela interdis-
ciplinaridade:emummes-
mo problema é possível
envolver conhecimentos
de Astronomia, Biologia,
Física,História e Química.

Ruy Muniz e
Dra. Ariadna

Lavínia eWander se surpreenderamcom resultado

e dizemestar realizados

Will Nunes
willonorte@gmail.com

Apresentador de TV e observador da cena política

COLÉGIO INDYU/DIVULGAÇÃO
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Artista norte-mineira leva para as telas o estilo “cordel contemporâneo,
declarando o amor de várias formas em exposição no MOC Shopping

u

Amor em preto e branco

Variedades

Adriana Queiroz

Repórter

Luana Zelita Costa, ou
simplesmenteLuanaZ,ex-
põe sua arte no mês dos
Namorados no Montes
Claros Shopping. “A Arte
de Amar” pode ser vista a
partir desta terça-feira (7)
até30dejunho,com obras
que representam o amor
em suas diversas formas.

A e x p o s i ç ã o é a
reafirmação do sucesso.
Depois de muitos riscos e
rabiscos e graças a um
amigo que a incentivou
bastante,começouadivul-
gar seus desenhos e telas.
E finalmente está a cami-
nho da terceira exposição.

“É sobre o amor entre
duas pessoas, entre três,
quatro, amor pelo próxi-
mo,amorpróprio,orespei-
to, amor de mãe, de pai, de
irmão, de filhos, amor pe-
los animais, natureza, pe-
lanossacultura,pelahistó-
ria, amor pela arte. Um
amor sem julgamentos e
preconceitos,umamorpu-
ro”, diz a artista, que ficou
mais de 12 anos amadure-
cendo o estilo do cordel
contemporâneo.

Em sua primeira exposi-
çãoalusiva ao Diada Cons-
ciência Negra, também no
Montes Claros Shopping,
Luana falou bastante do
preconceito.“Trabalhei
muito a aceitação, liberta-
ção,culturaafro,quebrade
barreiras,aigualdade,com
o tema ‘Na essência somos
iguais, nas diferenças nos
respeitamos’ e foi grande a
aceitaçãodopúblicoemge-
ral do Norte de Minas”, diz.

Nasegundamostra,aar-
tista foi a São Paulo, onde
participou da exposição
“Arte e Mulher”, na Art

Lab Gallery, sobre a Sema-
na de Arte Moderna. Lua-
na levou a obra” Retrato
Tarsila”, “MãecomFilhos”
e “Formas Mulheres”.

DESTAQUE

“Foitudomuitonovopa-
ra mim e maravilhoso ao
mesmo tempo, pois estive
com quase cem outras ar-
tistas mulheres. Ganhei o
destaque da vitrine com a
obra ‘Formas Mulheres’, e
asoutrasduasobrasnaen-
trada da galeria. Confesso
que não sabia como se-
riamdistribuídasno local,
só sabia que estariam lá.
Quando cheguei, literal-
mente chorei de emoção.
Foialiquetiveacertezado
meupotencial,doquepos-
soatingircomminhaarte,
ascoisasqueconsigoreali-
zar”, conta.

A artista diz que foi mui-
to bem recebida em São
Paulopelopessoaldagale-
ria, especialmente pela
curadoraJulianaMônaco.
“Outrapessoaquemerece-
beu muito bem foi o Cláu-
dio, um dos funcionários
da galeria, que foi logo me
contando como foi a esco-
lhadas minhas obras para
a entrada e vitrine. Tam-
bém conheci várias ou-

tras artistas que estão em
ascensão,trocamosconta-
tos e vou levar para a vida.
E é claro que conheci ou-
trosmuseus egalerias,um
tour artístico, entre elas a
Galeria Vitor Hugo, em
São José dos Campos, e
que também está sendo
um grande incentivador
do meu trabalho”, diz.

Além da exposição no
Montes Claros Shopping,
Luana Z está com muitas
novidades para o Dia dos
N a m o r a d o s e m s e u
Atelizê, no bairro de Lour-
des. “Para este dia tão espe-
cial, preparamos diversas
artes com este tema e apli-
cação de algumas obras da
exposição em diferentes
produtos para o presente
dapessoaamada,comoca-
necas de porcelana, qua-
dros, mouse pads, imãs de
geladeira,alémdequadros
sob encomenda com cari-
caturas no meu estilo pre-
to e branco do cordel con-
temporâneo”, enumera.

São oferecidos produtos
a partir de R$ 12 e ainda dá
tempodefazerseupedido.
É só entrar em contato pe-
lo site www.atelize.com,
pela página do Instagram
(@atelizze) ou pelo What-
sApp (38) 99164-3366.

PATRÍCIA SIQUEIRA/DIVULGAÇÃO
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Observandoafacedehomenstransedemulheres
trans,pode-severqueousodehormôniomasculino
muda a linha de implantação dos cabelos dos ho-
mens, dando-lhes uma aparência masculinizada,
coisaque éodesejodeles. Numamulher trans, cuja
transição temanos, a implantaçãodecabelos fron-
tais pode continuar masculina, mesmo com o uso
dohormônio feminino.
Emhomensemulheres, independentementedete-

rem propensão à calvície, a testa é mais longa e a
implantaçãodecabelosmais retaneles, ea fronteé
maiscurta eovaladanelas. As entradasmasculinas
são visíveis e preocupa quem as tem e a curvatura
da testa feminina é vista e pouco comentada.
Atéapré-adolescênciameninosemeninastêmim-

plantação capilar similar. Em ambos os sexos há
uma linha côncava regular de um lado ao outro do
rosto, independentemente da raça. A partir da pu-
berdade, ocorrem alterações na conformação des-
sa demarcação. Nas mulheres, as variações são
bemmenores que nos homens, às vezes tão discre-
tas que não são notadas, podendo acontecer dife-
rença após amenopausa.
A linhadocabeloéumtraço identitáriodegênero

quevai se tornandomais evidente.Os homenspos-
suem o nascimento dos cabelos numa linha mais
alta,cercadesetecentímetrosapartirdasobrance-
lha, variável como tipo facial, coisaquenasmulhe-
resédecincocentímetros.Nohomemafrontetende
asermaisamplae relativamente “quadrada”ou ter
a linha superior em formade “eme”, com tendência

aentradas,quesãozonassemcabelosnasregiõesfron-
totemporais. A testa damulher é arredondada devido
ao padrão de implantação capilar ser ovalada, mais
suave e constante ao longode toda a zona frontal.
Comopassardosanos,asdiferençasna linhade im-

plantação dos cabelos se acentuam, ampliando-se a
distânciaentreapartesuperiordasobrancelhaeo iní-
cio dos cabelos. Na calvície masculina há uma maior
recessãodalinhadocabelo,coisaincomumnasmulhe-
res biológicas, cuja calvície costuma ser global e não
específica de uma área definida.
As mulheres trans que se sentirem desconfortáveis

em relação às entradas poderão ser submetidas a im-
plantes capilares nessas áreas, dando ao rosto uma
aparênciamaisarredondada.Otransplantecapilarda-
ráumdesigncôncavoàtesta,conferindomaiorfemini-
lidade àsmulheres trans.

Linha do cabelo em homens e mulheres

Frida e Pagu Mara Narciso

yanmar@terra.com.br

Em homens e mulheres,
independentemente de terem
propensão à calvície, a testa é mais
longa e a implantação de cabelos
mais reta neles, e a fronte é mais
curta e ovalada nelas. As entradas
masculinas são visíveis e preocupa
quem as tem e a curvatura da testa
feminina é vista e pouco comentada
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Alívio para os tutores

Pet

Pesquisa descobre nova forma de prevenção para infecção uterina em cãesu

Trabalho daUFMGaponta que a infecçãouterina tambémpode ser transmitida entre as fêmeas, o que liga alerta para tutores e canis

Raíssa Oliveira

Do Hoje em Dia

Pode ser que você
nunca tenha ouvido
falar em piometra. O
nome é dado a uma in-
fecção uterina que
atinge uma a cada qua-
tro cadelas. Na tentati-
va de reduzir os casos
da doença potencial-
mente fatal, pesquisa-
dores da Escola de Ve-
terinária da UFMG
descobriram novas
formas de prevenção.

A doença ocorre du-
rante o cio do animal,
quando o útero está
mais exposto e susce-
tível à contaminação
por bactérias, até en-
tão provenientes do
intestino.

Entretanto, o traba-
lho liderado pelo dou-
torando da UFMG Ra-
fael Gariglio Clark Xa-
viermostrouqueos mi-
crorganismos tam-
bém podem ter origem
na boca do pet.

Além disso, o pesqui-
sadorcontaqueevidên-
ciasmostramqueapio-
metra também pode
ser transmitida entre
as fêmeas, o que liga
alertaparatutores eca-
nis. “Avaliamos duas
que moram no mesmo
local e foram acometi-
das pela infecção na
mesma época. Na ava-
liação das bactérias
descobrimos que uma
passou para outra”.

O veterinário conta
que ainda não é possí-
vel afirmar com preci-
são a forma do contá-
gio. Novas pesquisas
serão realizadas. “Sus-
peitamos que o conta-
to com o pus que sai
da vagina da cadela

doente pode ser uma das
formas. Contato com fe-
zes também estão entre
as hipóteses”.

Rafael Gariglio reforça
que as descobertasnão in-
fluenciam no tratamento,
mas, na prevenção. “Até
hoje era a castração juve-
nil. Agora, sabemos que
manter a saúde bucal po-
de ajudar. Além disso, re-
comenda-se que os ani-
mais com suspeita de pio-
metra sejam isolados, re-
d u z i n d o a c h a n c e d e
transmissão”.

SINTOMAS

Há duas formas da doen-
ça se manifestar. Uma de-

laséa piometraaberta,que
costumaseridentificadaal-
gumas semanas depois do
cio,quandoasfêmeasinfec-
tadas passam a apresentar
secreção vaginal, às vezes
com um pouco de sangue.

A outra forma é por
meio de infecções inter-
nas que precisam de ava-
liação clínica e laborato-
rial, mas os tutores po-
dem ficar atentos a al-
guns sinais, como falta
de apetite, apatia e ausên-
cia de resposta a certos es-
tímulos (brinquedos, pe-
tiscos), sede intensa e au-
mento do volume da uri-
na e febre alta, nos está-
gios mais avançados.

TRATAMENTO

O principal tratamen-
to é a cirurgia, com reti-
rada do útero. Em al-
guns casos, são retira-
dos também os ovários e
as tubas uterinas.

Há ainda o tratamen-
to clínico com antibióti-
cos e anti-inflamató-
rios. A terapia é adota-
da apenas em casos le-
ves, quando se preten-
de preservar a fertilida-
de. No entanto, não é in-
dicada com frequência
por haver o risco de
reincidência.

O estudo da UFMG será
publicado em uma revis-
ta científica.

MIRKO SAJKOV/PIXABAY

“Conforme a literatura, a doença
é causada por bactérias advindas
do trato intestinal. Mas nós
descobrimos, através de um
estudo com 70 cadelas, que
a boca também pode abrigar
bactérias que entram na corrente
sanguínea e chegam até o útero”

Rafael Gariglio Clark Xavier

Escola de Veterinária da UFMG
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Raio-x celeste

Leonardo Parrela

Do Hoje em Dia

Os números do Cru-
zeiro neste início de Sé-
rie B do Campeonato
Brasileirosãoanimado-
res. Passadas dez roda-
das, a Raposa é líder
com25pontos,tendooi-
to vitórias, um empate
e apenas uma derrota.

Nos 16 anos no atual
formato do torneio
(pontos corridos com
20 clubes), o líder, nes-
ta altura do campeo-
nato, tem boas chan-
ces de acesso. Mesmo
assim, o técnico Paulo
Pezzolano fala que a

volta para a elite ainda é
um “sonho distante” pa-
ra o Cruzeiro.

“Temos que estar mui-
to tranquilos, com os pés
no chão. São jogos difí-
ceis. Vai ser difícil man-
ter a superioridade em
campo, vai ser cada vez
mais pegado o jogo. Te-
mos que seguir melho-
rando e nada mais”, ava-
liou Paulo Pezzolano.

Em dez oportunidades,
quem estava na liderança
após dez rodadas conse-
guiu se classificar para a
elite.Levandoemconside-
ração somente a pontua-
ção dos líderes, também
desde o início do atual for-

mato, em 2016, apenas
três campanhas são me-
lhores que a do Cruzeiro:
Corinthians(2008),Guara-
ni (2009) e Chapecoense
(2013) somavam 26 pontos
após dez rodadas.

O Departamento de Ma-
temática da UFMG calcu-
laquea Raposa tem,atual-
mente, 89,9% de chances
de acesso. Ainda segundo
os matemáticos, a equipe
que chegar aos 61 pontos
terá 99,3% de chances de
confirmar a subida para a
Série A do ano que vem.

Nas últimas duas edi-
ções da Série B, a Raposa
precisou de mais de um
turno para alcançar os 25

pontos. Foram 21 roda-
das em 2020 e 22 rodadas
em 2021. Segundo Pezzo-
lano, os resultados estão
acontecendo em função
da entrega da equipe den-
tro do campo para defen-
der o Cruzeiro, que pas-
sou a ser um adversário
ainda mais visado após o
bom início do torneio.

“O rival vai estar muito
motivado para jogar con-
tra o Cruzeiro. O que ten-
to falar sempre é que ca-
da um tem uma motiva-
ção maior que a do adver-
sário. Estamos ganhan-
do porque estamos dei-
xando tudo dentro do
campo”, disse.

Esportes

Após dez rodadas, números credenciam Cruzeiro a sonhar com o acessou

Mesmocomos bons números neste início de Série B, o técnico Paulo Pezzolano preferemanter os pés no chão e pensar jogo a jogo antes de sonhar como

acesso para a PrimeiraDivisão

90%
de acesso tem o Cruzeiro,

atualmente, após dez rodadas
da Série B

GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO

de chance
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Para a semana que
antecede o Dia Dos
Namorados,oMOCTI-
VI, juntamente com
os fotógrafos Ramon
Martins eMárcioBas-
tos, prepararamalgu-
mas dicas para você
escolher o presente
i d e a l p a r a o s e u
amor, comoelemere-
ce.

Karen é uma
apaixonada
pelo Clube

Melissa, ama
tudo que é
lançado e
indica às

amigas e aos
namorados
quequerem
presentear
comestilo e

modernismo

Galo Gato

JoãoVitor Brandão usou camisa
jeans PoloWear, que é umadas
queridinhas de todos, não
somente no inverno

Que tal presentear a
pessoa que mudou
com tanto amor

a sua vida?

Sapazio

Thales
curtiu
conhecer
as
novida-
des do
Clube
Melissa
no
Montes
Claros
Shopping

João eMaria
acertaramnas
escolhas para
um final de
semana
sofisticadonum
hotel chic ouna
piscina: sunga
Água de Coco e
maiôÁguaDoce
têmque ser uma
exclusividade
GaloGato

JoãoVitor e
Maria
Vitória
foram
fotografados
naAndrade
Móveis
Conceito, e
usaram
conjunto
jeans délavé
ideal para
dias de
muita
descontração

Que casal apaixonado
é esse???Karen
Tolentino e Thalles
Nobre, prontinhos
para curtir as festas
juninas e exposições
agropecuárias com
muito estilo com
looks daHering
Centro ouHering
Montes Claros
Shopping

ThallesNobre fez a
sua estreia para as
lentes deRamon
Martins e atuou como
umprofissional de
sucesso.O look do
Thales não temerro,
é uma escolha
atemporal,
excelente para
presentear quem
você ama

ALuiza Barcelos
marcoupresença em

nosso editorial de
modadoDia dos

Namorados comuma
das botas que é
sensação nesta

coleção. Ainda dá
tempode você

presentear o seu amor
comuma igualzinha,

hein??!!

Maria
Vitória

escolheu
arrasar com
maiô frente
única com
corrente de
pérolas que
está dando
o que falar

naGalo
Gato

Polo Wear

Hering

ClubeMelissa

“ENTRE ASPAS” - “Amor não é só beijos e amassos. Amor é cuidado, amor é carinho, amor também é amizade”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

FOTOS MARCIO BASTOS

FOTOS RAMON MARTINS

MARCIO BASTOS

FOTOS RAMON MARTINS FOTOS MARCIO BASTOS

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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