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Vacinação longe da meta
amplia risco de hepatite
MAURÍCIO VIEIRA/JORNAL HOJE EM DIA

Tanto o Estado quanto Montes Claros não bateram a meta de 95% de crianças imunizadas contra a
doença que ataca o fígado. Em média, a cobertura
vacinal ficou em 75% – tanto para o tipo A quanto
para o B. Baixa adesão preocupa ainda mais os médicos após Minas registrar quatro casos suspeitos
da hepatite misteriosa, que vem afetando crianças
em todo o mundo. Causa da doença é desconhecida
e ela vem afetando as vítimas de forma severa. Em
10% dos casos houve necessidade de realizar transplante do fígado. PÁGINA 4

Edital aberto
para ponte em
São Romão
Governo de Minas lançou processo para escolha
da empresa que irá realizar a obra esperada háanos
pelos moradores da cidade do Norte de Minas. Estrutura será construída sobre o rio São Francisco,
que hoje é atravessado por meio de balsa. Empresa
selecionadaseráresponsáveltambémporfazeroprojetodapavimentaçãodeacessoànovaponte,emcercade
cinco quilômetros da rodovia MG-202. PÁGINA 3

Presa quadrilha
do ‘telepó’

Vacina contra a hepatite pode ser encontrada no SUS: orientação é para que pais mantenham cartão em dia
POLÍCIA CIVIL DE MG/DIVULGAÇÃO

Quatrosuspeitos deintegrarem o grupoforam detidos em operação realizada pela Polícia Civil na
última quarta-feira, em Montes Claros. Investigaçõesindicam que bando ganhava cada vez mais força na cidade, atendendo principalmente clientes
com alto poder aquisitivo. Durante a pandemia, as
vendas eram feitas por telefone, o que originou o
nome “telepó”. PÁGINA 5
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Bens dos suspeitos foram bloqueados pela Justiça: dinheiro e drogas foram apreendidos durante operação

CLAUDIO VIDEOMIX/DIVULGAÇÃO

AUTORAL
Linda Klara
grava DVD
“Para enfeitar o seu
tempo” na próxima
segunda-feira, no
Mercado Cervejeiro
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Como declarar
investimentos sem
dor de cabeça
Theo Lamounier*
Até o fim deste mês de maio, todos os contribuintes
deverão fazer a declaração do Imposto de Renda no
site da Receita Federal. A expectativa é a de que 34,1
milhões de declarações sejam enviadas até o final do
prazo.Alémdetodosospercalçosquepodemdificultar
a vida do contribuinte – e até levá-lo à malha fina –,
sempreficaa dúvida:comodeclararos investimentos?
Os ganhos, ainda que isentos de tributação, devem ser
declarados no Imposto de Renda. Títulos de renda fixa,
como tesouro direto e CDB, que grande parte das vezes
sofremaincidênciadoimpostoanteriormente,também
devem ser declarados ao Leão. Se, em 2021, você decidiu
diversificar e aplicou seu dinheiro em ações, criptomoedas e investimentos no exterior, é importante ficar atento às regras da declaração do Imposto de Renda.
Investimentos de renda variável, como ações, fundosimobiliários,saldodecontapoupança,investimentosnoexteriorevaloremcriptomoedasdevemserdescritos em campos específicos da declaração. E alguns
documentos devem ser organizados ao longo do ano
parafacilitarnahoradadeclaração:asnotasdecorretagemdecada operação, disponibilizadas pelasuacorretora; o informe de rendimentos da sua corretora e as
contas mensais de lucro ou prejuízo concluídas e separadas por tipo de operação. Além disso, é importante
ter os Darfs pagos e reportados na declaração.
Parece confuso, mas é só em um primeiro momento.
Mas já existem formas de facilitar a vida do investidor.
Uma das grandes inovações da plataforma byebnk, por
exemplo, é a declaração dos investimentos como NFT,
quegarantemenosobrigaçõesemenorcargatributária.
Isto é, transformamos a carteira de investimentos do
clienteemNFT,umtokennãofungível.Comisso,asobrigaçõestributáriasqueeletemsãoequivalentesàsobrigaçõesdeseinvestiremcriptomoedas,oqueimplicanuma
carga tributária menor e na facilidade de declaração.
Para auxiliar na hora da declaração, o cliente encontra,dentrodoappdaplataforma,asessãoderelatórios.
Dentre eles, o auxiliar de imposto de renda. Por meio
dele, o usuário entenderá como declarar seus investimentos, uma vez que ele foi desenvolvido com base no
sistema da Receita Federal. Basta seguir o passo a passo. Esse relatório também pode ser enviado por e-mail.
Cada ativo tem suas regras de declaração específicas. Emboranãosejanecessáriopagarimpostosobretodososativos,
todos os ganhos e prejuízos precisam ser informados na declaração para evitar problemas. É importante reforçar isso.
*Cofundador e diretor da byebnk Investimentos, advogado especialista
em Direito Financeiro (FGV) e Empreendedorismo (MIT)
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Bolsonaro “refém”
O presidente Jair Bolsonaro joga para a plateia às vésperas da campanha e só as próximas pesquisas vão
mostrar se ele convenceu na sua farsa de tentar reduzir o preço do combustível e do gás. Fato é que o chefe
está voto vencido no caso e “refém” do conselho de administração da Petrobras. Bolsonaro já trocou o
presidente da petroleira e acaba de nomear novo ministro de Minas e Energia, na tentativa de forçar a
redução dos preços. Em vão. A Coluna obteve informação de fonte da empresa de que, em recente reunião, a
maioria dos conselheiros – até os que são nomeados pelo governo, como sócio-majoritário – indicaram a
necessidade de novo aumento do preço da gasolina e óleo diesel.
BLINDADOS
Bolsonaro demitiu e trocou presidente da petroleira
e ministro, mas se esqueceu de trocar os conselheiros. Ou não quer demiti-los.
DIVIDENDOS
Enquanto o povo sofre com preço alto da gasolina –
que contribui para o aumento semanal da inflação
–, a Petrobras vai pagar os maiores dividendos dos
últimos anos aos acionistas neste semestre.
REDUTOS
Depois do lançamento da pré-candidatura e passagem por Minas Gerais, o ex-presidente Lula vai desbravar redutos bolsonaristas. Aliados de estados
das regiões Norte e Sul – onde Bolsonaro lidera – já
traçam o percurso e eventos com a presença do petista nas próximas semanas.
AJOELHA E REZA
O governador do Rio, Cláudio Castro, participou na
manhã da última terça (10), em Campos dos Goytacazes, da missa que celebrou o início da safra de canade-açúcar da Coagro, segunda maior produtora de
etanol do Estado. A primeira é a sua concorrente
direta, a Nova Canabrava, cuja licença de comercialização o governo Castro cassou em fevereiro, mas
devolvida por decisão da Justiça.
DISPUTA DE DOIS
Canabrava e Coagro são as únicas usinas de açúcar e álcool remanescentes no Estado. Já foram 27 no passado.
NãofosseadecisãodaJustiça,sórestariaaCoagro–presididapelovice-prefeito,FredericoPaes,equefuncionanas
instalaçõesdaantigaUsinaParaíso,doempresárioRenato Abreu, dono da MPE. Próximo da família do ex-prefeito Washington Reis, Abreu esteve envolvido na Lava Jato
(Operação Radioatividade), referente a obras de Angra 3.
CIA
Governo e oposição travam uma batalha na comissão de Relações Exteriores da Câmara por causa do

pedido do Psol para que o ministro Augusto Heleno
preste explicações sobre a conversa com o diretor da
Agência Central de Inteligência (CIA), William
Burns. Em maioria, bolsonaristas vão marcar presença em todas as sessões para barrar o requerimento.
ESCANTEADA
Ex-ministra do governo Bolsonaro, a deputada Flávia Arruda (PL-DF) foi escanteada por integrantes
da cúpula do governo que têm apoiado – nos bastidores – a adversária e também ex-ministra Damares
Alves (Republicanos). Enfraquecida, Flávia pode retirar a candidatura ao Senado e tentar mais um mandato na Câmara.
OAB E ENERGIA
As falhas no fornecimento de energia elétrica no
Amapá fez com que a OAB solicitasse que a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados
convoque os diretores da Equatorial Energia, empresa responsável pelo desabastecimento. “Este é um
problema de todo o país, é preciso assegurar que o
fornecimento de energia, insumo básico, seja permanente em todo o Brasil”, diz o advogado Auriney Brito, presidente da OAB-AP.
ARRECADAÇÃO
A Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse)
produziu uma nova nota técnica traçando a composição da arrecadação e a destinação tributária durante
todo o ano. No levantamento é possível constatar
que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios arrecadaram R$ 2,4 trilhões em 2020. Segundo o diretor da Central, Jorge Segeti, “o governo ainda gasta muito mal e faz poucos investimentos”.
MÍNIMO
O salário mínimo no Brasil deveria ser de R$
6.754,33, aponta o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), tendo
como base os preços do mês de abril. Valor muito
superior aos atuais R$ 1.212.

Com Carolina Freitas e Sara Moreira
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Minas do Norte

Lançado edital
para ponte em
São Romão
u

Obra sobre o rio São Francisco é demanda
antiga dos moradores, que usam balsa

Da Redação*
Moradores de São
Romão,noNortedeMinas, estão perto de receber a construção de
uma ponte sobre o rio
São Francisco. A obra é
uma antiga demanda
dapopulação,queprecisa fazer a travessia
usando balsas.

O edital de licitação para
contratação da empresa
que vai elaborar o projeto
jáestáaberto.Aempresaescolhida será responsável
tambémporfazeroprojeto
de engenharia rodoviária
para a pavimentação de
acessoànovaponte,emcerca de cinco quilômetros da
rodovia MG-202.
A contratação faz parte

do Provias, que vai contemplar outras 98 intervenções em rodovias do
Estado. Os recursos para
as obras, de acordo com o
governo de Minas, são
oriundos do Termo de Reparação assinado com a
Vale em decorrência do
rompimento da barragem
de Brumadinho, do TermodeTransaçãoedeAjus-

tamento de Conduta
(TTAC) firmado entreo governo de Minas e a Fundação Renova.
Além desse recurso, serão aplicadas verbas de
convênios e emendas parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com
prefeituras.
*Com Agência Minas

SEINFRA/DIVULGAÇÃO

PRETO NO
BRANCO
Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Análise técnica
Dentro de uma análise eminentemente técnica,
hoje é possível dizer que, em termos de articulações, somente a candidatura do presidente Bolsonaro avançou nas negociações com agremiações
consideradas médias e grandes. Na embarcação
do candidato Lula (PT), entre os partidos da prateleira de cima, até agora definiu apoio apenas do
PSB, que entra na coligação com o vice Geraldo
Alckmin, e o Solidariedade. É importante explicar
para os leitores que as articulações na esfera federal é que definirão, inclusive, os apoios no Estado.

Kalil na corda bamba

Nesta semana, o assunto principal nos corredores da Assembleia Legislativa de Minas foram as
articulações que vêm acontecendo nos bastidores e que poderão virar a disputa eleitoral em Minas de cabeça para baixo. O próprio pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD), que
em um primeiro momento recebeu as bênçãos do
presidente nacional, Gilberto Kassab, hoje se encontra em situação desconfortável. Primeiro, que
o seu partido é uma comissão provisória e não
oferece garantia de permanência da atual direção. Segundo, que o atual senador e pré-candidato Alexandre Silveira está mais próximo de Bolsonaro (PL) do que do próprio Lula. Se não bastasse,
deputados do partido estão divididos no apoio
majoritário seja na União, seja no Estado.

Aliança com Lula

A empresa escolhida será responsável também pelo projeto de pavimentação do acesso à nova ponte na MG-202

Irrigação mais eficiente
Da Redação*
Vinteequatroprodutores rurais de banana de
Jaíbaintegram umprojeto de teste para uma nova forma de irrigação de
baixo custo. Conduzido
pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de MinasGerais(Epamig),ainiciativabuscaavaliarcondiçõesdeirrigaçãoideais
e economicamente viáveis,que possamseradotadas por bananicultores no Perímetro Irrigado do Jaíba, em Mocam-

binho. O principal objetivo
éestabelecer indicativos para a lâmina e tempo ótimos
de irrigação.
As avaliações consideram o ciclo fenológico da
culturadabananeiraeaimplantação de um sensor de
baixocustopara realização
domanejoedetecçãodanecessidade de irrigação.
“Acápsula porosaéinstaladanosolonaprofundidade do sistema radicular e
entra em equilíbrio hídrico
com o solo, em poucas horas. No momento da medição do estado da água, se o

solo estiver úmido, a passagem de ar pela cápsula porosa é bloqueada. Isto é, a
águanãoentranacubaporque o ar não sai do sistema,
o que significa que o solo
permanece suficientemente úmido. Por outro lado,
quando o solo seca e a umidadediminuiabaixodeum
valorcrítico,acápsulaporosatorna-sepermeávelàpassagemdo are o menisco arágua se movimenta para
igualarcomo níveldaágua
nofrasco.Quandoistoocorre, o solo deve ser irrigado”,
explica o pesquisador da

Epamig João Batista Reis,
coordenador do trabalho.
Aideia é adaptar os resultados para outras culturas,
principalmente as frutícolasquetambémsãocultivadasnaregião.“Aspróximas
ações estão relacionadas às
instalações dos sensores
nasáreasselecionadas(que
já começaram) e ao início
do acompanhamento do
monitoramento
meteorológico que servirá
de resultado comparativo
ao monitoramento do sensor”, informa João Batista.
*Com Agência Minas

Em entrevista à imprensa na quarta-feira (11), o
pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) comentou que ainda espera constituir
uma aliança formal com o ex-presidente Lula
(PT). O certo é que tal decisão não depende somente dele. Vão valer os interesses maiores da cúpula
nacional do partido. Aliás, no Congresso Nacional
circula a informação de que a maioria dos integrantes do partido não quer caminhar com o PT e
que o próprio senador Alexandre Silveira, mais
uma vez, nesta semana, foi convidado a ocupar a
função de líder do governo no Senado, em substituição ao também senador do PSD Carlos Viana, e
ficou balançado.

Resumo político

É preciso lembrar sempre que análise política
só serve para o momento e uma vírgula fora do
lugar altera todo o processo. Agora mesmo, a
leitura do quadro político em Minas é de que o
futuro dos pré-candidatos Kalil (PSD), Zema (Novo), Carlos Viana (PL) e do deputado Marcelo
Aro (Progressista) depende da decisão da cúpula nacional pessedista. Se o partido fechar alinhamento com a candidatura do ex-presidente
Lula (PT), poderá provocar leve turbulência entre os parlamentares. Se a opção for pelo apoio
à candidatura do presidente Bolsonaro, a mudança na estrutura da disputa majoritária no
Estado será por completo, já que Viana pode
deixar de ser candidato, Aro volta a ter chance
de ser vice de Zema e a candidatura de Kalil se
complica.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Saúde

Longe da meta
u

Minas não atinge índice mínimo de segurança de vacinação contra
hepatite e Estado já investiga quatro casos da doença em crianças
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Raquel Gontijo*
Do Hoje em Dia

Minas Gerais não
atingiu a meta de 95%
de cobertura vacinal
contra a hepatite no último ano, seguindo o
Programa Nacional
de Imunizações (PNI),
de acordo com o Ministério da Saúde. É mais
uma doença que assombra a população –
principalmente crianças – por não haver
uma adesão adequada
à vacinação.
A situação é preocupante porque o Estado
já investiga quatro casos de hepatite aguda
em crianças. No país
eram, até a noite de
quarta-feira, 28 casos
suspeitos.
A hepatite de origem
desconhecida está acometendo crianças em,
ao menos, 20 países. A
doença se manifesta de
forma muito severa e
não tem relação direta
com os vírus conhecidosdaenfermidade.Em
cerca de 10% dos casos
foi necessário realizar o
transplante de fígado.
Dados da Secretaria
de Estado da Saúde
(SES-MG) mostram
que, em 2021, a imunização do público infantil em Minas contra a
doença do tipo A ficou
em 76,42% e a do tipo B
em 75,88%.
Em Montes Claros,
a cobertura vacinal
foi de 74,22% para o
tipo A e de 73,61% para o tipo B, segundo
dados divulgados pelo município.

De origem ainda desconhecida, a nova doença tem preocupado autoridades em saúde, devido ao aumento da
frequência de casos e do
perfil de gravidade da
enfermidade em todo o
mundo. As causas das
hepatites comumente
registradas foram descartadas em todos os pacientes com a hepatite
aguda.
VÍTIMAS
Outra preocupação de
especialistas é que a
doença tem afetado apenas crianças. Pesquisadores avaliam que uma das
possibilidades seria o
confinamento devido à
pandemia causada pelo
coronavírus. Uma hipótese é que o isolamento
teria afetado o desenvolvimento do sistema
imunológico dos pequenos, que ficaram suscetíveis a micro-organismos
oportunistas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), mais de 200 casos, até o último dia 29,
haviam sido reportados
no mundo, a maioria
(163) no Reino Unido.
Houve relatos também
na Espanha, Israel, Estados Unidos, Dinamarca,
Irlanda, Holanda, Itália,
Noruega, França, Romênia, Bélgica e Argentina.
A doença atinge principalmente crianças de um
mês a 16 anos. Até o momento, foi relatada a morte de uma criança no dia
30 de abril.
VACINAÇÃO
De acordo com a SES-

Imunizante contra o tipo A é gratuito e está disponível pelo SUS a crianças de 15 meses a menores de 5 anos

MG, as vacinas contra as
hepatites do tipo A e B são
consideradas a medida
mais eficaz para reduzir as
chances de infecção, evitar casos graves e mortes
pela doença.
O imunizante contra o
tipo A é gratuito e está disponível pelo SUS, para
crianças de 15 meses a 5
anos incompletos, já que
faz parte do Calendário
Nacional de Vacinação.
A primeira dose da vacina contra o tipo B deve ser aplicada em recém-nascidos, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, 24
horas, ou na primeira visita no centro de saúde
em até 30 dias.
O imunizante também é oferecido pelo
SUS para toda a popula-

ção, independentemente da faixa etária. São
necessárias três doses,
com intervalos de 30
dias entre a primeira e
a segunda dose e 180
dias da primeira para a
terceira dose. Uma vez
que o esquema vacinal
esteja completo, a pessoa está imunizada pelo resto da vida.
Para receber a vacina,
basta procurar a Unidade Básica de Saúde mais
próxima e levar o cartão de vacinação.
Não existe vacina contra a hepatite do tipo C,
mas existe tratamento
pelo SUS com chance de
cura em mais de 95%
dos casos, evitando complicações da doença.
*Com Agência Brasil e Larissa
Durães

u SAIBA MAIS

Sintomas da doença
De acordo com especialistas, é comum que a
hepatite aguda comece com diarreia, vômito e dor
abdominal, associados ou não a sintomas como
prostração, dores no corpo e mal-estar. Em um
segundo momento, pode surgir uma coloração
amarelada dos olhos, da pele e das mucosas. Esse é
um sinal de alarme para procurar por
atendimento imediato.
A associação dos agentes causadores da hepatite
aguda infantil com o coronavírus está descartada.
Além disso, a vinculação dos casos de hepatite com
a vacinação contra a Covid-19 também está
invalidada, pois a maioria das crianças afetadas
não recebeu a vacina contra o SARS-CoV-2.
Prevenção
Apesar das causa da hepatite aguda infantil ainda
ser desconhecida, a SES-MG recomenda medidas
gerais de higiene e prevenção, como “higienização
adequada e frequente das mãos, cobrir boca e nariz
ao tossir ou espirrar, consumir água potável e
alimentos adequadamente higienizados”.
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Montes Claros

Polícia desarticula quadrilha
do ‘telepó’ em Montes Claros
u

Grupo ganhava força no tráfico de drogas na cidade com venda de
entorpecentes principalmente para clientes de alto poder aquisitivo
LEO QUEIROZ

O líder do grupo já foi
preso em Montes Claros
em 2019 por tráfico de
drogas e foi solto em
2022. Desde 2016 vinha
praticando atividades ilícitas na cidade.

Leonardo Queiroz
Repórter

Quatro pessoas foram presas durante
ação da Polícia Civil de
Montes Claros na tarde
da última quarta-feira
(11)suspeitas de comandarem uma quadrilha
de tráfico de drogas na
cidade. O grupo também teria envolvimento com a morte de um
delegadonaBahia,lavagemde dinheiroe assalto a bancos.
Três homens – de 28,
32e37anos–eumamulher de 24 anos foram
presos em flagrante no
momentoemquecirculavam para comercializar a droga. O homem
de 37 anos, que seria o
líder da quadrilha, tem
um mandato em aberto na Bahia, possui envolvimento na morte
de agentes de segurança pública e também teve um irmão morto pela Polícia Militar em
confronto após assalto
a banco no município
de Matias Cardoso.
Deacordocomodelegado titular da DelegaciaAntidrogaseDelegaciadeInvestigações Esp e c i a i s ,A l b e r t o
Tenório Cavalcante Filho, a operação teve
início no final de
2020, quando a PC recebeu informações de
que alguns traficantes
estavam ganhando
força na comercialização de drogas em Montes Claros durante a
pandemia.

Informações sobre a operação foram divulgadas nesta quinta-feira pelo delegado titular da Delegacia
Antidrogas e de Investigações Especiais, Alberto Tenório, e o delegado Regional, Herivelton Ruas Santana

A atuação dos criminosos seria por meio do
telepó. “Essa foi uma modalidade que cresceu de
forma considerável durante a pandemia e essas
pessoas já estavam ganhando quantidade financeira considerável e
também efetuando lavagem de dinheiro com empresa constituída na cidade que vendia lanches e
sanduíches em bairros
de classe média alta”, explica o delegado.
NOBRE
Olíder dogrupo morava
no bairro Ibituruna, área
nobredacidade,e asinvestigaçõesapontamacomercialização da droga para

“Essa (telepó) foi uma modalidade
que cresceu de forma considerável
durante a pandemia e essas
pessoas já estavam ganhando
quantidade financeira
considerável e também efetuando
lavagem de dinheiro com empresa
constituída na cidade que vendia
lanches e sanduíches em bairros
de classe média alta”
Alberto Tenório Cavalcante Filho
Delegado titular da Delegacia Antidrogas e da Delegacia de
Investigações Especiais

pessoasde altopoderaquisitivo. Foi feito um vídeo
durante as investigações
que mostra a entrega de
drogas para um trabalhador da área da saúde em
um bar no bairro São Luís.
Essetrabalhadorvairesponder pelo crime de uso
e também por informação
aos traficantes. Todas as
contas dos envolvidos forambloqueadas pelaJustiça, bem como carros, residências, móveis e imóveis.
Duranteaoperaçãotambém foi apreendida cerca
de70 papelotes de cocaína
e duas maquinetas de cartão que comprovam que o
grupo facilitava o comércio para os usuários e também através de PIX.

INVESTIGAÇÃO
Segundo o delegado, outras pessoas estão sendo
investigadas por fazerem
parte do esquema. Todo o
patrimônio do grupo está
sendo levantado, mas ainda não houve tempo para
avaliação de todos os
bens. O grupo chegou a
usar o CPF do presidente
da República, que na época era Michel Temer, para
cadastro de celulares usados no crime.
O delegado Regional da
Polícia Civil, Herivelton
Ruas Santana, ressalta
que a operação realizada
pela Polícia Civil reforça o
compromisso da instituição “em agir de forma especializada, não só com a
apreensão de drogas, mas
identificando a atuação
específica de organizações criminosas, trabalhando com o crime de lavagem de dinheiro”.
Ele destaca que o bloqueio de contas bancárias movimentadas pelos traficantes é fundamental para tentar estancar a prática desse
crime na região.
Os quatro suspeitos
estão em prisão temporária, que pode ser
convertida em preventiva até o final da
investigação. E devem cumprir pena
em Montes Claros.
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Ruth Jabbur

Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

O lindo enlace de Fábio e Shirley
Após anos de encontros e desencontros, o grande dia de Shirley e Fábio
chegou. Mesmo após uma temporada de chuvas intensas, após o transbordamento do rio São Francisco, após a balsa ter quase parado de funcionar devido
à cheia do rio, Deus havia preparado essa data com muito carinho, e três dias
antes do evento, a chuva cessou. A linda e emocionante cerimônia aconteceu
na cidade São Romão, no Espaço Beira Rio, com trilha sonora de Encante
Musical e Eliel Lemos. A noiva estava deslumbrante em uma bela produção de

Gisele Cardoso Makeup, vestido assinado por Fabiola Cardoso Noivas e buquê
de Tassi Costa. O buffet Forno a Lenha assinou o menu, a maravilhosa decoração e o delicioso bolo. A mesa de doces ficou por conta da Jabbur Sweet Gourmet. Todos os detalhes foram muito bem planejados e organizados por uma
equipe maravilhosa e comprometida com a realização do evento. A cerimonialista Ariane Oliveira coordenou toda a equipe e tudo aconteceu como planejado. Desejamos uma feliz união ao casal! Confiram fotos de Viggi Fotografia.

A noiva irradiando beleza e felicidade

Shirley em momento descontraído com
a mãe Jandira

Fábio recebendo o cuidado e carinho da
mãe Maria das Neves

Com muita alegria, José Bento conduz a filha
ao altar

O padre William abençoando as alianças

Os noivos com a daminha Melissa e os
pajens Davi e Filipe

Raquel, Graciane, Angela, Graça, Shirley,
Caroline, Dhanilla, Cida e Josiane

Um brinde com os pais: Jandira, José Bento,
Shirley, Fábio e Maria das Neves

Com a certeza de que tudo deu certo!
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Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Pedagogia
Um dos cursos que mais oferecem vagas nas faculdades do Brasil e um dos mais acessíveis, a
Pedagogia ocupa espaço não só no âmbito social,
como cultural, se adaptando aos ambientes de
cada aluno, formando as gerações por vir. A pedagogia desenvolve o aprender do indivíduo, logo
existem diferentes técnicas e abordagens para a
aprendizagem individual, seja de adultos ou de
crianças.
Ou seja, se a aprendizagem é o processo individual de apreensão do conhecimento, a didática
refere-se ao método em que esse conhecimento é
passado para outros, variando largamente de
país para país, ou idade para idade, como é o caso
da Andragogia, que é o ensino de adultos. Ao pedagogo, cabe estudar essas técnicas e várias
áreas das ciências humanas e sociais.
A Andragogia refere-se ao ramo da Pedagogia
que foca no aprendizado de adultos ao assimilar
conhecimentos que sejam pertinentes ou tenham
relação com sua realidade imediata. A Andragogia tem um papel no ensino de jovens e adultos e
os mais velhos. Embora tenha atraído a atenção
de educadores, ainda é um campo emergente da
ciência ao ponto que detratores consideram um
sistema mais ideológico do que realmente um processo de aprendizagem.
A Pedagogia teve sua origem na Grécia antiga, o
termo é a junção de paidos (criança) com aigen
(levar a, orientar), em linhas gerais “orientar a
criança”. Os pedagogos, na verdade, eram os es-

20 de maio é o dia consagrado ao
pedagogo, esse profissional que
tão bem trabalha pela formação
das crianças, juvenis e adolescentes.
Aos pedagogos, a nossa homenagem
e reconhecimento!

cravos que acompanhavam as crianças e, embora
submissos a ela, precisavam exercer a autoridade.
Um ponto referencial para a Pedagogia atual se deu
nas discussões de Sócrates, empregando o método
na qual os alunos viam a própria ignorância ao apresentar postulados ou axiomas para a discussão entre os pares.
Com o avançar dos tempos, a educação começou a
se desenvolver graças a Jean Jacques Rousseau e Iohannes Amos Comenius. Este último, o pai da Educação Moderna. Pastor e professor, introduziu novos
métodos de ensino e sua didática se centrava a partir do pensamento lógico ao invés da simples
memorização, partindo de conceitos mais simples
para tópicos mais complexos, além de postular que
a educação se estende por toda a vida.
Com o advento da psicologia e com novas teorias,
surgem alguns expoentes como John Dewey, que postulava que ao invés de um conjunto de habilidades

adquiridas, o educando deveria desenvolver suas habilidades individuais para um potencial pleno; e Paulo Freire, que defendia que a educação deveria usar
de elementos da realidade do educando para desenvolver seu aprendizado, bem como voltar o educando para a conscientização e o pensamento crítico.
É um curso com muitas vagas no Brasil, desde a
Pedagogia até a Psicopedagogia. O mercado de
atuação desse profissional se mantém aberto e sempre em busca de novos colaboradores, seja no trabalho com o Ensino Infantil, no Ensino Fundamental,
com adolescentes ou com adultos, de modo que há
sempre a possibilidade de ocupação de cargo como
diretor de escola, coordenador ou a atuação em empresas junto aos Recursos Humanos.
20 de maio é o dia consagrado ao pedagogo, esse
profissional que tão bem trabalha pela formação
das crianças, juvenis e adolescentes. Aos pedagogos, a nossa homenagem e reconhecimento!
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Espaço e tempo
u

Testamos os cartões Lexar que armazenam muitos dados com bastante rapidez
MARCELO JABULAS

Marcelo Jabulas
@mjabulas

Com as action câmeras capazes de gravar
em superslow, celulares com qualidade de
gravação em 8K e máquinas fotográficas de
altíssima resolução,
ter muito espaço é fundamental. Mas não
basta apenas ter volume para armazenar, é
preciso registrar com
velocidade.
No entanto, a maioria dos consumidores
foca apenas no volume
de armazenamento e
se esquece da velocidade de gravação e leitura. Mas o que isso interfere? Simples. Sempre
que se registra uma foto, grava um vídeo ou
copia um arquivo para
aunidadedearmazenamento,ele leva umtempinho para registrar as
informações. O mesmo
ocorre quando se acessa os conteúdos: demanda um período para fazer a leitura e abertura do arquivo.
Com equipamentos
cada vez mais potentes, que geram arquivos imensos, como vídeosemqualidademuito elevada, o cartão precisa acompanhar o “pique” da câmera ou do
celular. Senão, há o
grande risco de os vídeos picarem e o registro se perder.
Assim, não basta
comprar aquela GoPro
de última geração se
seu cartão não dá conta
de armazenar os registros de forma adequada. Testamos dois car-

A dupla de cartões Micros SD Play e Professional, da norte-americana Lexar, foi levada à prova ao registrar arquivos de vídeo em
resoluções de até 8K, assim como rodar games pesados

tões Micro SD da norteamericana Lexar, que prometem entregar alta performance para quem trabalha com imagem e também precisa de espaço extra para armazenar tarefas em notebooks, tablets
ou smartphones.
O cartão Lexar Professional Silver Series conta
com padrão UHS-1 U3. Ou
seja, ele oferece o que há
de mais rápido em gravação e leitura. Segundo a fabricante, ele é capaz de registrar até 120 MB por segundo e ler em 160 MB/s.
Ou seja, ele acessa tudo de
forma muito rápida.
Inserimos o cartão numa GoPro 9 e gravamos
imagens em resolução
5K. Depois colocamos o

cartão no adaptador e fizemos a leitura no notebook. Tanto a gravação
como a leitura não tiveram atrasos.
Com 512 GB de armazenamento, esse cartão é indicado para quem trabalham com imagens de alta
resolução. Quando ajustamos a resolução para
1080p (Full HD) com taxa
de 60 quadros por segundo, seria possível armazenar até 20 horas de gravação. Para se ter ideia, uma
unidade de 16GB, que é
mais acessível do mercado, não suporta mais que
40 minutos de registro.
Depoislevamos o cartão
para o Samsung Galaxy
S20Ultra, e resolvemosfilmar em 8K, com salva-

mento no Micro SD. Fizemos alguns takes no aparelho e reproduzimos nele
mesmo. O cartão Lexar
feza leiturade formasatisfatória, com volume que
permitira gravar um pequeno documentário sem
“cortar o final”.
GAMES
Se gravar vídeos em alta
qualidade demanda um
bom cartão, para games
não é diferente. Hoje muita gente prefere jogar no
celular que num console
ou computador.
E com jogos cada vez
maiores e pesados, ter um
cartão de memória é fundamental. Testamos o Lexar Play Micro SDXC de
512 GB no S20 Ultra e des-

carregamos alguns jogos
pesadosnele. O grande barato desse cartão é que ele
tem taxa de gravação e leitura de até 150 MB/s. Isso
se traduz em carregamentos rápidos e sem atraso
nos jogos.
Rodamos “Call of Duty
Mobile”, “Free Fire”, “Asphalt 9” e foi como se os
games estivessem na unidade interna do aparelho. Segundo a fabricante, o cartão foi desenvolvido para uso em consoles portáteis como Nintendo Switch, Steam Deck, assim como tablets e
smartphones.
O híbrido da Big N conta com seus diminutos
cartuchos, ele também
tem entrada para cartão

Micro SD. E ter um cartão é fundamental nesse aparelhinho, pois sua
memória interna é de
apenas 32 GB.
O console comporta games como “The Legend of
Zelda: Breath of the
Wild”, que tem um pouco
mais de 13 GB em sua versão digital. Mas se o amigo adquirir o conjunto
que inclui os dois episódiosde “DragonQuestHeroes”, são mais de 32 GB.
Os preços dos cartões
não são baratos. Um Lexar Play de 512 GB pode
custar R$ 1.200, dependendo do varejista. Enquanto o Lexar Professional com os mesmos
512 GB varia de R$ 500 a
R$ 1,3 mil.
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Para enfeitar a vida
u

Linda Klara grava DVD na próxima segunda-feira, com repertório autoral

CLAUDIO VIDEOMIX/DIVULGAÇÃO

“A música sempre fez parte da minha vida, sou apaixonada por ela”, diz jovem cantora que realiza evento no Mercado Cervejeiro

Adriana Queiroz
Repórter

A música enfeita o
tempo das pessoas. As
melodias, ritmos e
sons levam a elas emoção e conforto. É assim
que a jovem cantora
montes-clarense Linda Klara Mota Almeida define a canção e é
disso que fala o trabalho autoral “Eu Vou Enfeitar o Seu Tempo”,
que dá nome ao DVD
que será gravado na
próxima segunda-feira, em Montes Claros.

Olançamento acontecerá no Mercado Cervejeiro, às 20h30. Para o evento, a cantora preparou
uma estrutura com iluminação, palco e profissionais ligados à música, sob
a batuta de Cláudio da Videomix. Para quem quiser acompanhar a gravação, basta reservar a mesa para o show.
“A música sempre fez
parte da minha vida, sou
apaixonada por ela. Durante as viagens com
meuspais, desde pequena,
escutava muita música
pop internacional, MPB,

clássicos de rock. Esses estilos sempre me atraíram”, conta Linda.
Elase dizumaapaixonada pelas cantoras de pop e
rock internacional, que
sempre escutou quando
criança: Rihanna, Katy
Perry, Lady Gaga, nacionaiscomoKidAbelha,Marisa Monte, Skank, além
de Bon Jovi, Scorpions e
Rod Stewart.
TRAJETÓRIA
Amontes-clarenseé acadêmica de Fisioterapia e
estudou durante algum
tempo no Conservatório

EstadualdeMúsicaLorenzoFernandes(Celf).Fezaulas de técnica vocal, violão, teatro, dança (balé,
danças urbanas, contemporânea) participou de
concursos de beleza na
modalidade juvenil no
Brasil, bem como na Europa (Londres e Paris).
Paralelo aos estudos,
Linda Klara tem se apresentado em bares, eventos
particulares, aniversários, confraternizações e
casamentos.
Costuma se apresentar
no Pé de Manga, Pátio
São Benedito, Casa da

Mãe Joana, São Bento,
nos shoppings de Montes
Claros e também em outras cidades.
“Sempre compartilho
minhas apresentações,
shows e experiências nas
minhas redes sociais, gosto também de ser bem espontânea nos vídeos que
gravo, ser o mais divertida possível e também
mostrar um pouquinho
de quem eu sou”, afirma
a jovem.
Linda Klara tem vídeos
publicados no Instagram, TikTok, Facebook
e YouTube. “Sei que o ca-

minho não é fácil, que temos que fazer escolhas difíceis e que precisamos
ter a mente aberta para
novas oportunidades e
novas ideias. É sempre
bom a gente buscar fazer
a diferença, procurar
aprender e colocar em
prática”, diz.
Linda reconhece que está em constante evolução
e aprendizado. “Gosto
sempre de citar que ‘a vida é uma grande escola,
mas pouco ensina a quem
não sabe ser aluno... é ser
um eterno aprendiz’, de
Augusto Cury”.
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Aventureiros do Sertão

Eudóxio Rabelo
eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

Empresas comprometidas com os
impactos ambientais
DIVULGAÇÃO

2ª Etapa Montes Claros
de Supercross
Confirmada a 2ª etapa 2022 de Supercross em Montes Claros.
O evento será realizado na pista SXMOC, na comunidade Antônio Olinto, próximo ao clube da Sucan. A disputa é composta
por 12 categorias (SX1, SX3, SX4, Importada A, Importada B, Importada Estreante, Importada Amador, Nacional Amador, Nacional Intermediaria, Nacional Força Livre, Nacional Trilheiro e
Infantil 50cc), com pilotos profissionais e amadores de várias
regiões. A prova será no próximo domingo (15), com treinos a
partir das 8h e corridas a partir das 10h. O evento será aberto a
todo o público. Estão todos convidados.
CTSXMOC

Já é notória a preocupação das empresas
em buscar medidas assertivas para reduzir
suas emissões de poluentes, já que são consideradas as maiores responsáveis pela poluição mundial. Em Montes Claros temos a marca de vestuários de ciclismo Seja Biker, que
está sempre à frente na confecção com tecidos ecológicos que, como todos sabem, além
de reduzir os impactos ambientais oferecem
melhor tecnologia e conforto aos usuários.
Dessavez as marcasglobais TrekeCannondalelançaram novidades em direçãoa umprojeto ecologicamente correto. A iniciativa da
Trek teve como alvo a indústria da moda, que
é conhecida por ser a terceira mais poluente
em todo o mundo: prometeu reduzir o descar-

te de 40 toneladas de materiais que anualmente são destinados aos aterros, apenas
com a coleção de roupas do ciclo primavera/
verão. Já a Cannondale fez o Giro d’Italia deste
ano o palco das suas inovações, disponibilizando garrafas de água 100% compostáveis
para suas equipes. Os recipientes são feitos
demateriais derivadosde plantas, com válvula, tampa e todo o material biodegradável. Livre de plastificantes, metais pesados e elementosquímicosprejudiciais àsaúde,tornando-asamigáveisaohomemeaomeioambiente.Sãoatitudes quetêmtudo avercom bicicleta, que envolve sustentabilidade e qualidade
de vida. Um exemplo que contribui e incentiva
novas tecnologias. Legal né?

Copa do Mundo está chegando
A 22ª edição da Copa do Mundo está chegando. Organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), a competição acontecerá no Catar. Com sete cidades-sede, o torneio, pela primeira vez da história,
será disputado no final do ano (21 de
novembro a 18 de dezembro). A edição de 2022 será a primeira realizada no Oriente Médio e a última a ter
o formato de 32 equipes, já que a
competição terá uma mudança no
formato e número de equipes na edição de 2026, a ser sediada no Canadá, Estados Unidos e México, passando para 48 equipes. Os dias dos jogos da Seleção Brasileira serão: Brasil x Sérvia (24/11, quinta-feira, às
16h); Brasil x Suíça (28/11, segundafeira, às 13h); e Camarões x Brasil
(2/12, sexta-feira, às 16h).

FOTO FABRICE COFFRINI / AFP

Rei dos Montes 2022
A Prefeitura de Grão Mogol,
parceira do Rei dos Montes,
vai sortear uma inscrição para
participar do evento através
do Instagram @prefeituradegraomogol. Para concorrer,
basta seguir as regras conforme descrito na postagem oficial – compartilhar o post nos

Stories, marcar nos comentários três amigos que não conhecem Grão Mogol e seguir
os perfis @vivagraomogolmtb, @calangosbikeadventure, @reidosmontes, @prefeituramunicipaldegraomogol.
O sorteio será realizado em 16
de maio. Participem!

DIVULGAÇÃO

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9
música, informação e entrevistas

