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Secretaria de Saúde atualiza protocolo
para realização de testes rápidos
para covid-19 em Borda da Mata

Médicos e enfermeiros das equipes da
Saúde da Família das seis unidades
básicas e a da Vigilância em Saúde de
Borda da Mata se reuniram no dia 30 de
julho, para tratar das atualizações
quanto ao atendimento e o
monitoramento dos pacientes com
sintomas gripais, suspeitos da Covid-
19, no município.

A Secretaria Municipal de Saúde
atualizou o protocolo para realização de
testes rápidos em Borda da Mata. A
mudança aconteceu por orientação
técnica do Ministério da Saúde e
começou a valer no dia 31 de julho.

Conforme explica a enfermeira da
Vigilância em Saúde, Grazieli Siqueira,
“todas as pessoas que tiverem sintomas
gripais e que procurarem atendimento
em uma das Unidades de Saúde públicas
do município, terão o teste realizado no
12º  dia a partir dos sintomas. Pessoas
assintomáticas, mesmo que tiverem tido
contato com casos positivos, ainda não
estão contempladas para realização
deste teste. O exame disponível é o teste
rápido e ele vai pegar anticorpos, que

são células de defesa do organismo.
Essas células só começam a aparecer a
partir do 8º dia dos sintomas. Então a
gente padronizou o 12º dia para
realização do teste por que a chance de
dar um resultado mais verdadeiro
possível é maior.”

De acordo com o médico da UBS do
Centro, Flávio Oripse, a orientação é seguir
as normas sanitárias com rigidez. Além
disso, ele explica que todo paciente que
apresente sintoma gripal é imediatamente
isolado ”os pacientes com síndrome gripal
(sintomas leves) devem procurar a UBS
de referência para receber o
monitoramento da equipe da Saúde. O
monitoramento é diário, o paciente tem
total suporte, mesmo a distância. Nós
disponibilizamos nossos números de
telefone e se o paciente tiver qualquer
necessidade, vai entrar em contato. O
paciente vai ter todas as informações
necessárias quanto à terapêutica, quanto
à medicação e também a orientação de se
apresentar febre persistente, desconforto
respiratório, procurar imediatamente o
Pronto Socorro.”

 

Sancionada lei que prevê multa para quem
desrespeitar regras da Pandemia em Borda da Mata

A proposta foi apresentada pelo Comitê local de Enfrentamento à Covid-19 e em seguida enviada pela

Prefeitura para a aprovação da Câmara de Vereadores, que chancelou a proposta no dia  24 de julho

Foi sancionada no dia 28 de julho, a
Lei 2.227, que prevê a aplicação de multa
para quem desrespeitar as regras de
distanciamento social e sanitárias
previstas para o enfrentamento da
pandemia de coronavírus em Borda da
Mata. 

A lei integra um pacote de ações da
Prefeitura para enfrentar a fase mais
aguda da pandemia, que nas últimas
semanas avança pelo interior do Brasil.
A proposta foi apresentada pelo Comitê
local de Enfrentamento à Covid-19 e em
seguida enviada para a aprovação da
Câmara de Vereadores, que chancelou a
proposta no dia 24 de julho.

Entre as principais medidas adotadas
pela cidade está a restrição ao
funcionamento de parte do comércio,
protocolos sanitários para todos os
estabelecimentos, empresas e órgãos
públicos, proibição de aglomerações,
obrigatoriedade de uso de máscara nas
ruas, comércios e empresas, além de uma
série de outras medidas que podem ser
consultadas no site da Prefeitura.

Veja os casos em que a multa está

prevista:

- Aqueles que inseridos, de maneira
formal, por ato da Secretaria Municipal
de Saúde ou outra autoridade
competente, em isolamento ou
quarentena violarem os termos
estabelecidos;

- Aqueles que violarem a suspensão e
as restrições impostas de atendimentos
e funcionamento ao público de
estabelecimentos comerciais ou de

autônomos; 
- Aqueles que promovam, incentivem

ou participem de atos de aglomeração
de pessoas em prédios, edifícios ou
equipamentos públicos municipais ou
em eventos e festividades de natureza
privada, em contrariedade às medidas de
controle de disseminação do novo
coronavírus (COVID-19).

- Aqueles que violarem a
obrigatoriedade de uso de máscara.

Valores

A multa prevista para pessoa física é
de R$ 50. Para pessoas jurídicas, o valor
da penalidade é de R$ 150. As multas só
poderão ser aplicadas após notificação
de advertência. Em casos de
adequações, o prazo para regularização
será de 24 horas. A partir da segunda
reincidência, o valor da multa dobra a
cada nova infração cometida.

No caso de pessoas jurídicas
(empresas e estabelecimentos

comerciais), após a terceira reincidência,
além da multa, haverá a suspensão do
Alvará de Funcionamento por 30 dias.
No caso de nova reincidência após esta
suspensão, uma nova suspensão será
aplicada e se estenderá até o final do
exercício financeiro.

Os recursos arrecadados com a aplicação
das multas serão divulgados no Portal da
Transparência da Prefeitura e serão
investidos prioritariamente em ações de
saúde no município.

Além da aplicação da multa, quem infringe
as regras sanitárias e de distanciamento
social previstas para enfrentamento da
pandemia está sujeito às punições penais
previstas para o crime de infração de medida
sanitária preventiva (art. 268 do Código
Penal), de desobediência (art. 330 do Código
Penal), de perigo de contágio de moléstia
grave (art. 131 do Código Penal),  de perigo
para a vida ou saúde de outrem (132 do
Código Penal).

Prefeitura de Borda da Mata inicia
vendas de terrenos para jazigos com
ampliação do Cemitério Municipal

A área da parte nova do cemitério
municipal de Borda da Mata ultrapassa
8 mil metros quadrados e possui 853
unidades de terrenos para jazigos. A
obra teve início no final do mês de abril
de 2020 e se fez necessária por conta do
espaço já lotado no cemitério.

Conforme publicação do Decreto 4329/
2020, no mês de julho, os interessados
podem adquirir a área para construção
do jazigo, assim como determina as
regras da cessão do direito de uso
perpétuo do jazigo. As vendas
começaram no dia 03 de agosto e será
realizada pelo Setor de Arrecadação,
Fiscalização e Atendimento ao Público
da Prefeitura, das 10h às 15h.

Entre as principais informações, estão:
- O valor do terreno para construção

de jazigo é de R$ 2.000,00 (valor que pode
ser dividido em até 5 parcelas);

- O local do jazigo (quadra, lote,
gaveta, laje, número) será definido no
momento da compra;

- O jazigo deve ser constituído de
gavetas em alvenaria de placas pré-
moldadas de até duas gavetas. A
construção é de responsabilidade da
pessoa que adquiriu o terreno;

- A cessão do direito de uso do jazigo
poderá ser transferida apenas em linha
reta. Em casos extraordinários, a
transferência terá análise jurídica;

- É obrigação do cessionário manter o
jazigo limpo e realizar as obras de
manutenção e reparação.

Para realizar a compra, o interessado
deve levar cópia dos documentos
pessoais (CPF e RG) e comprovante de
residência. Cada pessoa (CPF) pode
adquirir até dois lotes. As obras estão na
fase final e os lotes serão vendidos ainda
na planta.

Mais informações podem ser obtidas
no Setor de Atendimento ao Público (3445
4902) ou diretamente com o departamento
responsável pela gestão do cemitério, o
Departamento de Obras (3445 4927).

 Fone:(035)3445-3320

Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,Imposto de Renda de
pessoa  Física e Jurídica, contratos,

construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Estado determina mudanças nos protocolos do Minas
Consciente e Borda da Mata está na Onda Amarela

O Governo de Minas divulgou  no dia
06 de agosto, a nova versão do programa
Minas Consciente, plano de retomada
gradual das atividades econômicas e de
protocolos sanitários para prevenção do
coronavírus. A deliberação deve ser
seguida por todos os municípios
conforme decisão unânime do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça (TJMG),
em 22 de julho, atendendo ação movida
pela Procuradoria Geral de Justiça. Borda
da Mata, no entanto, está entre os

municípios que já seguiam o plano
estadual. 

A mudança no Minas Consciente
ocorre após consulta pública feita pelo
governo estadual e após deliberação do
Comitê Extraordinário Covid-19-MG.
Segundo as novas diretrizes, o plano de
retomada das atividades e protocolos
sanitários passa a ter três ondas, e não
quatro como anteriormente. São elas:  

- A onda vermelha, que permite apenas
a operação de atividades essenciais.

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA
POPULAR  - (35)9 9910-8233

- A onda amarela, que permite, além das
atividades essenciais, atividades de baixo
risco de contaminação, segundo protocolos
definidos pelo programa.

- A onda verde, que permite a abertura de
atividade de alto risco de contaminação
uma vez que a pandemia esteja controlada. 

De acordo com os critérios do Minas
Consciente, Borda da Mata está na onda
amarela. O novo protocolo para o
município passou a valer no dia  8 de
agosto.
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Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,

salgados,

lanches,

bolos,

brioches

e muito

mais!!!

Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro

Borda da Mata
Telefones:

(35)3445-1727/ 3445-1291

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação

da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre

Telefone:
(35)3646-2000

Em Pouso

Alegre,

servimos

almoço self-

service.

Departamento de Turismo de Bom Repouso em parceria
com empresas  pr ivadas  const ró i  Mirante  no  Munic íp io

A Prefeitura de Bom Repouso, através do
Departamento de Turismo, em parceria com várias
empresas está construindo um mirante e um outdoor
na divisa do município, para quem vem da Rodovia
Fernão Dias. O local é muito bonito e pode ser apreciado
as belezas naturais do município. No outdoor, está
escrito: “Sinta o clima, aqui começa Bom Repouso”.

O Departamento de Turismo agradece a todos os
parceiros que estão ajudando a  tornar esse sonho em
realidade. “Muito obrigada, sem esta parceria nada seria
possível e o local está ficando muito bonito. Parceiros
esses conquistados com um trabalho de transparência
e competência”, diz Talita, Responsável pelo
Departamento.

Departamento de Turismo de Bom
Repouso cria adesivo de Capital
Nacional do Morango para ser

divulgado no país inteiro

O Departamento Municipal de
Turismo de Bom Repouso está
disponibilizando um adesivo para
divulgação da cidade em todo o país
em que diz: “Bom Repouso Capital
Nacional do Morango” Segundo a
responsável pelo Departamento, Talita
Bertolacini, este adesivo é para que
divulgue a cidade por todos os lados,
já que caminhões e  viajantes já levam

o nome da cidade por todo país.
“Então, porque não aproveitar esta
oportunidade e ajudar a divulgar
nosso município. Vá até o
Departamento de Turismo e adesiva o
seu carro ou seu caminhão. Será um
prazer em atendê-los, e desde já o
nosso muito obrigado, a todos que
estão engajados nesta campanha”,
finaliza Talita.

“Apenas a equipe de saúde e a
administração, não conseguiremos

passar pela crise sem a participação
de vocês. Por isso espero contar
com a participação de todos no
enfrentamento à COVID-19”,

diz o médico Dr. Sérgio
 Magalhães de Bom Repouso

A situação epidemiológica da região
está muito crítica, sendo que os
municípios vizinhos já registram dezenas
de óbitos. E infelizmente os casos de
suspeitos em Bom Repouso não para de
aumentar.

Gostaria de convocar vocês para esse
enfrentamento. Sem pânico mas com
muita disposição. Vamos iniciar uma
campanha de CONSCIENTIZAÇÃO em
todo nosso município nos próximos dias.

Apenas a equipe de saúde e a
administração, não conseguiremos
passar pela crise sem a participação de
vocês. Por isso espero contar com a
participação de todos no enfrentamento
à COVID-19.

Conscientizem-se. Não espere o
comerciante ter que exigir sua máscara.
Dêem preferencias pra locais que cuidam
da nossa saúde.

Não se amontoem em filas.
Lavem bem as mãos com água e sabão

e álcool gel.
Se tiver sintomas de gripe, como dor

de garganta, febre, tosse, dor de cabeça,
perda de paladar e dificuldade de sentir
cheiro da comida, procure o hospital. Lá
você receberá os cuidados e
medicamentos necessários. Quanto
antes, melhor.

Não se engane, uma simples gripe
pode levar a doença às pessoas de
nossas casas.

Proteja as pessoas que você ama.
Conto com todos vocês. A hora do

enfrentamento é agora e juntos vamos
escrever uma história de superação.

Apoiem o trabalho das equipes de
saúde. Estamos na linha de frente por
vocês. Vamos trabalhar juntos para que
nossa cidade continue sem óbitos.

Abraço a todos.

Dr.Sérgio Magalhães
Bom Repouso
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Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 05/2020

“Altera o Anexo IV da Lei Municipal nº. 1610/2010, para adequar o piso salarial do magistério e dá outras
providências.”

O Prefeito do Município de Borda da Mata/MG faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o vencimento base do Professor de Ensino Fundamental I, adequando-o ao piso nacional da
categoria fixado pela Portaria Interministerial nº. 6, de 26 de dezembro de 2018, conforme tabela constante no Anexo I,
parte integrante da presente Lei.

Art. 2º Fica autorizado pagamento retroativo a 1º de janeiro de 2020.
Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4º Revogam-se as disposições contrárias, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata/MG, 21 de fevereiro de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino
Presidente
ANEXO I
Tabela de Vencimentos do Quadro de Pessoal Do Magistério Público Municipal

Senador José Bento recebe Trator Agrícola no
valor de 200 mil reais de emenda parlamentar

Secretaria de Saúde de Senador
José Bento implanta telefone
para atender pacientes que

apresentem sintomas da Covid
A Secretaria de Saúde de Senador José informa que desde 03 de agosto,

deixou um número de telefone  plantão para pessoas que apresentam
sintomas relacionados ao COVID-19. As pessoas que sentirem
necessidade podem entrar em contato que receberá as orientações
necessárias dos profissionais de saúde.

No dia 30 de julho, o município de
Senador José Bento recebeu o Trator
Agrícola, fruto de uma emenda
parlamentar do Deputado Federal, Dr.
Newton Cardoso Júnior, no valor de 200
reais. O prefeito Fernando Fernandes,
em nome da população, ficou muito
satisfeito e aproveitou para agradecer
o Deputado pela parceria e carinho que
tem para com a população Bentense.

“É com muita satisfação, como
Prefeito desta cidade e em nome de
todos os munícipes de Senador José
Bento, que venho aqui agradecer com

muita alegria, entusiasmo e orgulho, a
demonstração de carinho e apreço do
Deputado Federal Newton Cardoso
Júnior por ter nos contemplado com um
trator, que, digo com toda certeza, será
de grande valia a toda população
Bentense. Trago comigo esse orgulho,
que sempre tentei cumprir com minhas
obrigações como Prefeito desta cidade,
sempre procurei e procuro proporcionar
uma melhor qualidade de vida a toda
população. Mas, precisamos de
parceiros comprometidos com seus
eleitores, e o  Newton Cardoso Júnior é

um deles. Portanto agradeço ao
Deputado e afirmo, mais uma vez, que,
não somente eu, mas, toda população
Bentense, se sentem muito honrados
em em tê-lo como aliado político,
sempre nos estendendo a mão quando
precisamos. Creio que sem esta parceria
não teria conquistado tantos
benefícios para nossa tão querida
cidade de Senador José Bento. Aqui,
Deputado fica o meu, o nosso, muito
obrigado! Deus o abençoe sempre!
Unidos somos mais fortes!” agradece
Fernando Fernandes.

05 de agosto
Dia Nacional da Saúde

A Secretaria de Saúde de Senador José Bento lembra a
comemoração do Dia Nacional da Saúde, que é 5 de agosto,
data que foi escolhida em homenagem ao médico e cientista
Oswaldo Gonçalves Cruz, por sua grande preocupação com
a saúde pública, educação sanitária e, principalmente, no
combate às doenças transmissíveis.Motorista cochila e terá que

indenizar caroneira por acidente
Dono do caminhão também foi condenado

a pagar por danos morais e estéticos

O motorista e o dono de um caminhão
deverão indenizar em R$10 mil por danos
morais e R$10 mil por danos estéticos
uma mulher que se acidentou após o
condutor do veículo dormir enquanto
dirigia, causando um acidente. A decisão
foi tomada pela 15ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG).

Na madrugada de 11 de fevereiro de
2012, o condutor da carreta perdeu o
controle da direção, saindo da pista e
capotando. A vítima, que havia pegado
uma carona, teve vários ferimentos
graves, incluindo uma fratura exposta na
tíbia e no fêmur.Autora da ação
apresentou boletim de ocorrência em que
motorista assume ter dormido ao volante
de caminhão que capotou

A caroneira solicitou à Justiça que
fosse indenizada por danos morais e
danos estéticos, porém o pedido foi
julgado improcedente por falta de
comprovação de que o motorista tivesse
culpa pelo fato ocorrido. A mulher,
discordando da sentença, entrou com
uma apelação judicial, pedindo a
condenação do proprietário do
caminhão e do motorista — R$ 100 mil
por danos morais e R$ 200 mil por danos
estéticos.

Para comprovar o relato de que o
motorista dormiu ao volante, a vítima
apresentou o boletim de ocorrência
policial, em que o próprio condutor
admitiu ter dormido.

Motivo justo

O relator do acórdão, desembargador
José Américo Martins da Costa, afirmou

em seu voto que os ferimentos causados
são motivo para uma indenização por
danos morais: “Assim, ainda que não
tenham progredido para uma sequela
permanente ou mais grave, os ferimentos
sofridos, aliados a todo o trauma
psicológico gerado pela situação de
perigo, causaram à autora mais do que
um mero aborrecimento; geraram-lhe
angústia, dor, sofrimento, restando
caracterizado o dano moral”.

Em relação ao dano estético, o
magistrado também considerou que
houve razoabilidade no pedido. Os
procedimentos cirúrgicos pelos quais a
vítima passou deixaram cicatrizes em sua
perna, que são percebidas facilmente por
outras pessoas. “O dano estético busca
a recomposição do abalo psicológico
que resulta do desvirtuamento da
imagem da vítima, causado por uma
deformidade”, acrescentou o
desembargador José Américo.

O relator, no entanto, levando em
consideração o não enriquecimento
ilícito da vítima, o poder financeiro dos
homens que foram julgados culpados e
avaliando a média dos valores de
indenização em outros casos parecidos,
fixou o valor da reparação em R$10 mil
por danos morais e R$10 mil por danos
estéticos. A indenização deverá ser paga
pelo motorista e pelo proprietário do
caminhão.

Os desembargadores Maurílio Gabriel
e Octávio de Almeida Neves votaram em
conformidade com o relator.

Fonte; ASCOM – Tribunal de Justiça
de Minas Gerais.

Polícia Militar prende cidadão com

mandado de prisão em aberto na MG 290
No dia 01 de agosto, durante patrulhamento preventivo na madrugada, a Polícia

Militar visualizou um veículo de transporte por aplicativo em deslocamento pela
rodovia MG-290 sentido a cidade de Pouso Alegre/MG. Suspeitando das
circunstâncias do transporte e da postura do passageiro, os militares fizeram o
acompanhamento do veículo e lograram êxito em aborda-lo. Durante abordagem ao
passageiro que estava sentado no banco traseiro, este demonstrou bastante
nervosismo e em primeiro momento se identificou aos policiais com um nome, porém
durante a conversa o suspeito continuou a demonstrar nervosismo e chegou a
entrar em contradição a respeito de sua verdadeira identidade, sendo que ao final o
autor forneceu seus dados verdadeiros. Ao consultar o seu nome foi constatada a
existência de um mandado de prisão em aberto. Foi então dada voz de prisão ao
autor, com posterior encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende autores de roubo no

 bairro Santa Cruz e recupera o veículo roubado
No dia 02 de agosto, compareceu ao quartel PM, por volta das 02h20min da

madrugada, uma vítima informando que estava na companhia de 03 pessoas em seu
veículo VW/Saveiro no bairro Santa Cruz, sendo dois homens e uma mulher. Disse
que em determinado momento um dos homens e a mulher colocaram uma faca no
seu pescoço, e com emprego de grave ameaça e violência, o forçaram a sair do
veículo. Posteriormente os autores evadiram com o veículo pela rodovia MG-290
sentido a Pouso Alegre/MG. Diante disso, a viatura policial realizou rastreamento
na rodovia e logrou êxito em localizar o veículo abandonado às margens da rodovia
MG-290, sendo o veículo removido para o pátio do guincho para acautelamento e
posterior restituição ao proprietário. Em continuidade às diligências para localizar
os autores do roubo, a Polícia Militar na parte da manhã obteve êxito em encontrar
os dois autores em uma residência no bairro São Francisco, sendo-lhes dada voz de
prisão, e posteriormente sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
EM BORDA DA MATA:190 ou (35) 99829-1493
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CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO
NO JORNAL TRIBUNA POPULAR QUE SÃO

2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

Tocos do Moji altera artigo do Decreto 2.599 e
proíbe

realização de
eventos

públicos e
particulares no

município
Foi publicado na data de 27 de julho

de 2020 o decreto nº 2.600, alterando o
disposto no Art. 5º do decreto nº 2.599/
2020, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art 5º - Fica proibida a realização
de eventos públicos ou particulares
no município de Tocos do Moji;”

Confira ao lado o decreto na íntegra:
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Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Vidros comuns e
temperados - Boxpara
banheiros - Espelhos

TTTTTels: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 17els: 3445- 171818181818

9-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-21669-9912-2166

9-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-36659-9965-3665

Vidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria SouzaVidraçaria Souza

A sua melhor opção

 de compra

Av. João Olivio Megale, 690

Telefone:3445-1157

Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Campanha Antirrábica Animal
2020 em Tocos do Moji
será no mês de setembro

A Secretaria de Saúde de Tocos do Moji comunica a todos que a Campanha
Antirrábica Animal terá início no dia 01/09  e irá até o dia 29/09 nas áreas rurais, onde
serão realizadas a vacinação domiciliar (de casa em casa). Nos centros, da cidade de
Tocos do Moji e no distrito do Fernandes a vacinação será realizada em pontos
fixos já estabelecidos. As datas e horários serão divulgados em breve pela página
da prefeitura no Facebook e informados a população através de seus agentes de
saúde.

PROTEJA E VACINE SEUS ANIMAIS CONTRA RAIVA!

Pesquisa revela as qualidades
masculinas que  as

mulheres  mais  dese jam
Pergunte a uma mulher quais as

características que ela gostaria de
encontrar no parceiro ideal e ela sairá
relacionando uma série interminável de
qualidades. Algumas, segundo elas, são
essenciais e imprescindíveis. Outras,
mais subjetivas, ficam no campo do
desejável, mas não são consideradas
“nota de corte”.

O site de
relacionamentos MeuPatrocínio ouviu
314 usuárias para traçar o perfil do
homem ideal e descobriu que o ponto
mais importante é a estabilidade
financeira e emocional, citado por 38,2%
das entrevistadas. Talvez em função de
experiências malsucedidas, elas
passaram a priorizar o equilíbrio entre o
romance e o dinheiro, já que a falta dele
corrói qualquer relação em pouco tempo.
A estabilidade financeira do parceiro
proporciona mais segurança e faz parte
das escolhas que elas consideram
sensatas. Mesmo priorizando a
condição material, elas não abrem mão
do romance e o envolvimento emocional
também precisa existir.

Em seguida, mencionada por 32,5%
das usuárias, vem a inteligência.
Característica que, muitas vezes, até
poderia adquirir um peso negativo e
intimidador. Homens muito inteligentes
podem gerar insegurança nas parceiras
que não conseguem acompanhar o
raciocínio e muito menos manter uma
conversa no mesmo nível. Não é
machismo, o mesmo ocorre com mulheres
inteligentes e parceiros nem tão
capacitados neste quesito. As
entrevistadas ressaltaram que a
inteligência provoca admiração e não há
relacionamento possível sem esse
sentimento.

Outro fator importante para 16,4% é o
bom humor. Elas procuram alguém que

saiba encarar a vida com leveza e que
seja capaz de rir de si mesmo. Indivíduos
que vivem do passado, rancorosos e
infelizes não fazem sucesso e são de
difícil convivência. O bom humor é
responsável por tornar a relação mais
divertida e a garantia de bons momentos.
A simpatia, característica citada por
12,2%, revela a preferência por pessoas
amáveis e gentis, não só com a parceira,
mas com todos de forma geral.

Por fim, mencionada por somente
0,6% das pesquisadas, está a beleza
física. Ela é importante, mas não
essencial. Se o “escolhido” tiver
estabilidade financeira, for inteligente,
de bem com a vida e gentil, a beleza será
o último ponto a ser considerado. E,
sabemos bem, uma pessoa atraente não
é necessariamente bonita.

Mas, afinal, o que torna alguém mais
ou menos desejável aos olhos do outro?
Tudo vai depender da lista pessoal de
características desejáveis, das
prioridades estabelecidas e, acima de
tudo, das qualidades que farão do outro
uma pessoa atraente e irresistível. 

Sobre o MeuPatrocínio: primeiro e

maior site de relacionamento Sugar do

Brasil, o MeuPatrocínio é a rede social

mais exclusiva e elitizada do país. O

estilo de vida Sugar reúne homens

poderosos a mulheres jovens e

atraentes para relacionamentos

verdadeiros, transparentes, com

acordos preestabelecidos e

expectativas alinhadas. Hoje, em sua

base de dados, a plataforma conta com

três milhões de usuários. Todos

submetem seus perfis e fotos à

aprovação individual. Somente são

aceitos maiores de 18 anos que devem

aderir às condições e termos de

segurança do site.


