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Boa terapia que
rende negócio

O isolamento social durante a pande-
mia levou muita gente a descobrir uma
distração–eumafontederenda–nassu-

culentas. Facilidade no cultivo e beleza
dasplantasalavancaramasvendaseani-
maramfloricultores.PÁGINA 8

Artesãos do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas fatu-
ram mais de R$ 300 mil em vendas para sete estados com a
realização do Trip to Origin. Iniciativa levou lojistas para com-
prar os produtos diretamente dos artistas. PÁGINA 6

Mercado aberto

Além do aumento de fluxo de veícu-
los nas estradas, que terão fiscaliza-
ção reforçada, alerta é o risco amplia-

do de contágio pela Covid. Em MOC,
Arquidiocese realiza várias celebra-
ções do Corpus Christi. PÁGINAS 3 E 4

Na rota do feriadão

Aprovaçãode “teto”parao imposto podereduzir ar-
recadação do Estado em até R$ 12 bilhões, enxugando
verbas da saúde, educação e do fundo destinado aos

municípios. Repasse da diferença para o consumidor
vai depender do dono do posto, alertam especialistas,
que veem viés eleitoreiro na medida. Também desta-

cam a vigência temporária da redução, por até três
meses. PL aprovado no Congresso nesta quarta-feira
é considerado “desastroso” pelo Estado.PÁGINA 5

ICMSmenor pune Minas
sem aliviar consumidor

GIZELLE SOUTO/DIVULGAÇÃO

Arranjos e venda demudas proporcionaramoportunidades de emprego e renda

EPAMIG/DIVULGAÇÃO

PÁGINA 9

Umtimedeprimeira

seune a

ThallytaRodrigues

para incentivar o

empreendedorismo

feminino em MOC

PAULO MÁRCIO/DIVULGAÇÃO

ELAS EMPREENDEM



IGREJA$
Nos últimos cinco anos, igrejas pagaram apenas
0,15% (pouco mais de R$ 34,6 mil) dos mais de R$
231 milhões em multas cobradas pela Receita Fe-
deral. Os dados foram obtidos pela Coluna via
Lei de Acesso à Informação (LAI). Os nomes dos
estabelecimentos religiosos não são revelados:
“A Secretaria Especial da Receita Federal do Bra-
sil (RFB) não pode fornecer informações protegi-
das por sigilo fiscal”.

FORAGIDO
O Supremo Tribunal Federal poderá apurar supos-
ta omissão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do
ministro da Justiça, Anderson Torres, por terem se
encontrado com o foragido da Justiça brasileira
Allan dos Santos, durante motociata realizada em
Orlando, nos Estados Unidos. A notícia-crime foi
protocolada pelo líder da Minoria, deputado Alen-
car Santana Braga (PT-SP).

PALANQUE
A posição dos presidentes da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
sobre uma eventual CPI para investigar a violência
na Amazônia é a mesma em relação a outras comis-

sões propostas nos últimos meses. Verbalizam que
CPI em ano eleitoral serve apenas de “palanque” e
vão trabalhar para barrá-la.

VAIVÉM
O tucano Eduardo Leite tentou voar alto e se caci-
far para a Presidência. Cogitou migrar para o PSD,
tentou encabeçar a chapa da terceira via e, abatido,
voltou para o Rio Grande do Sul, onde tentará a
reeleição. Já iniciou a pré-campanha com críticas
ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas o eleitor gaú-
cho atento lembra que, em outubro de 2018, Leite e
seus aliados declararam apoio e pegaram carona
na onda bolsonarista.

ESPLANADEIRA
# Stevens Rehen, neurocientista e pesquisador, reali-
zou palestra no evento virtual do PewLatin Ameri-
can Fellows Program in the Biomedical Sciences.
# Documentário “Meio Aberto”, da ONG Visão
Mundial, fica em cartaz até dia 30, no Reserva
Cultural (SP).
# Escritora Ana Brites lança e-book “Refugiados e
Migrantes – Gente como a gente”.
# Enel Brasil e Eneva assinam acordo de compra e
venda pela Central Geradora Térmica Fortaleza.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

WaleskaCunha*

Gerir bem uma equipe é essencial para atingir os re-
sultadoseasseguraraqualidadedoseunegócio.Épen-
sando nesse detalhe que a gestão de pessoas ganha ca-
da dia mais importância. Possuir uma área de people
cada vez mais humanizada, com o objetivo de valori-
zar o colaborador, aliado às expectativas profissionais
epessoais,promovemaisqualidadedevidaeobem-es-
tar profissional durante as atividades no trabalho.

Um ponto chave para uma ótima gestão é manter o
clima organizacional saudável, criando medidas para
tornarasrelaçõesentre oscolaboradoresmais harmo-
niosas,pormeiodaintegraçãoentreasequipes,adimi-
nuiçãodopesopsicológiconaobrigatoriedadedecum-
prir metas e no desenvolvimento das tarefas ao longo
do processo.

De acordo com o estudo da Decoding Digital Talent,
conduzida pela Boston Consulting Group e The Ne-
twork, 93% dos funcionários de tecnologia de empre-
sas latino-americanas entrevistados durante essa pes-
quisaafirmamqueesperamtrocardeempresanospró-
ximos dois a três anos, sendo que 64% ainda alegaram
estar buscando ativamente por novos empregos.

Essa pesquisa reflete bem o cenário que mudou du-
rante a pandemia, porque para 95% desses entrevista-
dos,oobjetivoétrabalharemcasapelomenosumavez
na semana, mostrando a importância da qualidade de
vidaqueascompanhiasdevemoferecer,alinhadotam-
bém para a flexibilidade de horários, visando contri-
buir com a manutenção do seu equilíbrio no emprego
e vida fora do trabalho.

Especialmente no setor de tecnologia, a busca por
profissionais qualificados está cada vez mais acirrada.
Isso leva as empresas a repensarem nos motivadores
deseuslídereseliderados,alémdeexigirumolharaten-
to aos movimentos do mercado, pensando em formas
dealavancaracarreira,aprendizagemeautonomiapa-
ra um equilíbrio na vida pessoal e profissional.

Na minha visão, para construir essa gestão é impor-
tante começar pela seleção de talentos, avaliando as-
sim as habilidades técnicas e competências de relacio-
namento interpessoal, além de estabelecer formas de
reconhecer o bom desempenho das equipes.

A palavra principal para a gestão de pessoas é equilí-
brio.Ogestordeveentenderasdemandasdoseugrupo,
investir em capacitação para os funcionários, criando
processose fluxosde trabalho paragerarmaior satisfa-
ção entre os colaboradores. Além disso, ter uma boa
comunicação, dar autonomia e deixar com que o fun-
cionário se sinta importante e entenda o seu papel co-
mopartedocrescimentodaempresaéimprescindível.
*Diretora de Gente & Cultura na Softplan

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Rejeição

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Coordenadores da pré-campanha à reeleição e assessores do entorno do presidente Jair
Bolsonaro (PL) querem que ele diversifique o tom dos discursos daqui para frente. Descobri-
ram, tardiamente, que ataques às urnas e desconfiança do sistema eleitoral não interferem
na aprovação do governo e nem influenciam nos índices de rejeição. O conselho ao mandatá-
rio é retomar e reiterar temas ligados à pauta ideológica – como defesa da família –, e
segurança pública.

Felicidade dos colaboradores
e prosperidade do negócio

‘HARMONIZAÇÃO
FACIAL’ NO TRE
O Governo pediu ao
Congresso Nacional
crédito suplementar
de R$ 11,45 milhões pa-
ra obras do Judiciário.
Mais de R$ 1,5 milhão
será, acreditem, para
“harmonização” da fa-
chada do Tribunal Re-
gional Eleitoral de
Rondônia.
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PRETO NO

BRANCO

u

Feriadão de olho

nas estradas e

no risco de Covid
Exposição ao vírus em viagens preocupa
especialistas; nas rodovias, fiscalização reforçada

Minas do Norte

A subida da serra, naMGC-135, emMontes Claros, é umdos pontos com

esquema especial de fiscalização durante o feriado prolongado

Da Redação*

A chegada de mais
um feriadão em meio à
disparada de casos da
Covid-19 preocupa in-
fectologistas mineiros.
O fluxo de pessoas nos
aeroportos, terminais
deônibuseestradas,ru-
mo a destinos turísti-
cos, começou a aumen-
tar ainda nesta quarta-
feira (15), o que obriga
os viajantes a redobra-
rem os cuidados.

A primeira recomen-
dação é para quem es-
tá com sintomas gri-
pais. O isolamento so-
cial não pode ser igno-
rado. O infectologista
Carlos Starling lem-
bra que essa época do
ano é marcada pelo au-
mento das síndromes
respiratórias.

“Pessoas com sinais
gripais, por menor que
seja, não devem traba-
lhar e evitar viagens.
Elasdevemfazer oteste
e, independentemente
do diagnóstico, ficar
emcasae não ter conta-
tos”, alerta.

O especialista afirma
ainda que aqueles com
viagem programada
não devemdeixar dela-
dooscuidadosparaevi-
tar a contaminação. O
médicoreforçaasmedi-
das de prevenção.

“Lembre-se de usar
máscara,evitaraglome-
rações, ficar a pelo me-
nos dois metros de dis-
tância de outras pes-
soas e higienizar as
mãos com frequência,
seja com álcool em gel
ou água e sabão”, acres-
centa o médico.

A vacinação também
não pode ser ignorada,
alerta o também infec-
tologista, Leandro Curi.

Omédicolembraqueapo-
pulação que ainda não
completou o ciclo vacinal
deve ter maior cuidado.
“Elas estão mais expostas
a casos graves. A maioria
das mortes por Covid é de
pessoascomvacinaçãoin-
completa ou condições
crônicas mais graves”,
alerta.

CUIDADO NAS

ESTRADAS

Comaperspectivadeau-

mento de fluxo de veícu-
los nas rodovias, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
iniciou, ainda ontem, a
Operação Corpus Christi
2022. A vigilância reforça-
da nas estradas se estende
até o domingo.

Com foco na diminui-
ção de acidentes, a insti-
tuição reforçou o efetivo
em locais estratégicos. A
o p e r a ç ã o m o b i l i z a r á
ações em todas as regiões
do Estado.

Cerca de 800 policiais se
revezarãoaolongodostre-
chos mais movimentados
e considerados críticos pe-
lo alto índice de acidentes
ou pelo elevado número
de infrações de trânsito.

O m a j o r W a g n e r
Valadão da Silva, da 11ª
Companhia da Polícia Mi-
litar Rodoviária, explica
que o esquema especial
para o feriadão está acon-
tecendo nos locais de
maior visibilidade – no
caso de Montes Claros,
no km 375 da MGC-135,
na subida da serra.

Ele pede que as pessoas
façam a sua parte para
evitar acidentes. “Não pe-
gar a rodovia com veícu-
lo com pneu careca, veri-
ficar os freios, manter os
faróis ligados”, alerta o
major.

*Com Larissa Durães e Jornal

Hoje em Dia

Omédico oftalmologista Emerson Guimarães, que
éopresidentedoPSDBemMontesClarosecoordena-
dor do partido no Norte de Minas, anunciou, nesta
quarta-feira,quedesistiudeconcorreraumacadeira
na Câmara Federal. Vale lembrar que desde o início
doanoelejávinhatrabalhandoacampanha, inclusi-
ve tendo formado uma equipe de trabalho. Émerson
se limitou adizer que adecisão se deve a problemas
desaúdena família.

Chegada da 5G
Informaçãocolhidapelacolunanacapitaldácontade

queatéofinaldeagostoMontesClarosjáestarácontan-
docomosistemadeinternet5G.Osistemaseráimplanta-
do tantopela empresaVivo comopela TIMeClaro.

Fiscalizando o STF
TomacorponoCongressoNacional aPECqueper-

mite àquela Casa derrubar decisões do STF. O texto
quecomeçoucomapoiodacúpuladoCentrãopermi-
te que deputados e senadores possamanular julga-
mentos que não tenham decisões por unanimidade
dosministrosdaCorte.Ofocoéprincipalmentequan-
doosparlamentaresentenderemqueoSupremoex-
trapolouos limites constitucionais.

Avaliação do secretariado
Jánoexercíciodoseusegundomandato,oprefeito

deMontes Clarosmantémomesmo secretariado do
primeiro. Chama a atenção a falta de avaliação da
sociedade sobre o desempenho dos ocupantes dos
cargos de primeiro escalão. A este respeito, entendo
queentreaspastasdelinhadefrenteépossívelperce-
ber queapenasaSecretariade Infraestrutura eAgri-
cultura permaneceu nos holofotes do processo. O
mesmo não podemos dizer do setor de saúde, que
apenasganhoumídianosúltimosanosemdecorrên-
ciadapandemia.Aportadoshospitaiseoscentrosde
saúdequeodigam.

Prova no Novo
Énomínimocuriosoa formacomqueadireçãodo

Novo usa para escolher seus candidatos, principal-
mentenadisputaproporcional.Alémdoprocessose-
letivo,osescolhidospassampeloquechamamdecur-
sodeformação.Naprática,sabemosquetaisexigên-
ciasnão funcionamnoprocesso.Alémdoaspectode
ética e moralidade, a formação de chapa tem como
focoaescolhadenomescomperspectivadeboavota-
ção,oquenão temsidoocasodoNovo.

Uso dos símbolos
Poucaspessoasperceberamaprofundidadequan-

dooex-presidente Lulaquestionouo fatodeopresi-
denteBolsonaro sempre aparecer usandoos símbo-
losdopaís, seja bandeira, estampasou camisetas.O
líder petista entendeu como “sequestro de símbolos
nacionais”. Nomeuentender, trata-sede jogadasde
marketingpolítico.Hoje,quandoapareceumdossím-
bolos, o cidadão associa à imagemdo presidente. O
resultadoéquequandodaeleição,seráumadasima-
gensmaispresentesnasruaseaJustiçaEleitoralnão
podeentender comousodematerial de campanha.

Pré-candidatodesistiu

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

PM RODOVIÁRIA/DIVULGAÇÃO

Durante o feriado de Corpus
Christi não haverá restrições
para o tráfego de veículos de
carga nas rodovias federais
de pista simples, sob circunscrição
da Polícia Rodoviária Federal
de Minas
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CONVERSA
INTELIGENTECorpus Christi tem

lojas fechadas e
várias celebrações

Montes Claros

Missas e procissões vão celebrar o Sacramento
da Eucaristia nas paróquias de Montes Claros

De olho em julho, período das convenções, os pré-
candidatos a deputado estadual e federal intensifi-
cama agenda na região para consolidar as bases. A
missão dos coordenadores é identificar de maneira
cirúrgicaospontosestratégicos.

No jogo
O senador Carlos Viana (PL) insiste em propagar

que será candidato aogovernodeMinas, afirmando
queasuapré-campanhacontinuaa todovaporcom
apoiodopresidenteBolsonaro.

Tempo
Caso ratifique as costuras políticasatraindoUnião

Brasil e o PSB, o pré-candidato ao governo deMinas
Alexandre Kalil (PSD) possuirá 44,39% do tempo de
propagandaeleitoral gratuitade televisãoe rádio.

Divisão do tempo
No caso de Kalil, a chapa ficaria: PSD (7,13%), PT

(11,2%),PCdoB(2,04%),PV(0,81%)eDC(quenãosupe-
rouacláusuladebarreira) jáoficializados, somando,
agora,UniãoBrasil(16,5%)ePSB(6,52%).Comoalegis-
laçãopermitequesecontabilizemapenasseis legen-
dasparaasomadotempodehorárioeleitoral, seex-
cluiriao tempodoPVnasomatória.

Zema
Principal adversário de Kalil, o governador Romeu

Zema(Novo)contacomoapoiodasseguintes legen-
dasqueentramnocálculodotempo:PP(7,74%),Soli-
dariedade(2,65%),Podemos(3,46%),PTB(2,04%),Pa-
triota (1,83%)eNovo (1,63%). Total 19,35%.

TSE: eleição
OministroAlexandredeMoraesfoieleitoparaapre-

sidênciadoTribunal Superior Eleitoral (TSE).

Urnas: segurança
DiantedapolêmicaenvolvendoogovernoBolsona-

ro,militareseoTSE,aCortedivulgouumanotasobre
as atribuições da Polícia Federal na fiscalização do
processoeleitoral.Nocomunicado,oTSEmencionaa
participaçãoderepresentantesdaPFnostestespúbli-
cosde segurançaeemcomissãode transparência.

Propostas aceitas
Das 44 propostas analisadas pela Comissão de

Transparência,32serãocolocadasempráticaimedia-
tamente; 11 delas serão analisadas apartir dopróxi-
mociclo eleitoral; apenasuma foi rejeitada.

u

Da Redação

O feriado de Corpus
Christi, nesta quinta-
feira (16), será marca-
do por lojas fechadas
no Centro de Montes
Claros e muitas cele-
brações católicas nas
paróquias.

De acordo com o pre-
sidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de
Montes Claros (CDL),
Hernandes Ferreira, o
comércio estará fecha-
do neste dia 16, reabrin-
do as portas na sexta-
feira (17) e no sábado
(18), normalmente.

Apenas as lojas dos
shoppings funciona-
rão. O Ibituruna estará
abertodas12hàs 18heo
Montes Claros das 14h
às20h,compraçadaali-
mentação operando
das 10h às 22h.

SERVIÇOS
PÚBLICOS

Nesta quinta-feira, os
mercados municipais
Central e Sul funciona-
rão das 7h às 12h. Já a
Ceanorte ficará fecha-
da. Os parques munici-
pais Milton Prates, Sa-
garana, Cândido Cane-
la e João Botelho (Man-
gueiras) funcionarão
normalmente.

As unidades de saúde
ficarão fechadas nesta
quinta-feira e abrirão
normalmente na sexta.
O pronto-atendimento

Municipal Alpheu de Qua-
dros abrirá normalmente,
24 horas por dia, para ur-
gência e emergência para
atendimento adulto. Pe-
diatria estará disponível
das 7h às 19h.

A Unidade de Pronto-
Atendimento (UPA) do
Chiquinho Guimarães
funcionará 24 horas, to-
dos os dias, para urgência
e emergência. Mas nesta
quinta-feiranão terá aten-
dimento pediátrico no ho-
rário noturno.

A coleta de lixo será
realizada normalmente

na cidade. E na sexta-fei-
ra, as repartições públi-
cas municipais funcio-
nam normalmente.

MISSAS
As missas para celebrar

o sacramento da eucaris-
tia serão realizadas em ca-
da paróquia e/ou grupo de
paróquias.

A Arquidiocese de Mon-
tes Claros divulgou a pro-
gramação,queincluideze-
nas de missas e outros
eventos.

“A Solenidade do Santís-
simo Corpo e Sangue de

Cristo tem como finalida-
de celebrar solenemente o
Mistério da Eucaristia, é
uma manifestação públi-
ca da presença de Jesus na
Eucaristia. A festa é cele-
brada após a Solenidade
Santíssima Trindade, e foi
instituída pelo Papa Urba-
noIV, em 8de setembro de
1264, através da Bula Pa-
pal ‘Trasnsiturus de hoc
mundo’, onde além da ins-
tituição da data, concede-
sea indulgência plenária a
todas as pessoas que parti-
cipam desta Solenidade”,
explicou a Arquidiocese.

Pé na estrada

Às 16h, haverámissa naMatriz Nossa Senhora daConceição e São José,
seguida de procissão e bênção do Santíssimo Sacramento naCatedral

Will Nunes
willonorte@gmail.com

Apresentador de TV e observador da cena política

LEO QUEIROZ
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Solução paliativa
Hermano Chiodi

Do Hoje em Dia

Porenquanto,a dimi-
nuição na arrecadação
dos estados é a única
certeza na proposta do
governo federal que
pretende reduzir o pre-
ço dos combustíveis li-
mitando a incidência
do ICMS, o Imposto so-
bre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços. A
avaliação foi feita por
especialistas alertando
que a medida tem mais
aspectos de estratégia
eleitoral do que de polí-
tica de preço ao consu-
midor.

De acordo com o ad-
vogado tributarista e
professor da PUC Mi-
nasAntônioCarlosMa-
cedo de Castro, o cálcu-
lo do ICMS é complexo
eem Minas Gerais inci-
de nos combustíveis
entre 14% e 18%.

Portanto, a mudan-
ça traz pequenoimpac-
to nas bombas, mas te-
rá um custo elevado
nascontas públicas. Se-
gundo a Secretaria de
Estado da Fazenda
(SEF), a redução da ar-
recadação do governo
provocada pelo proje-
to, que também afeta
os setores de energia e
transporte, ficará em
R$ 12 bilhões.

O professor de eco-
nomia do Ibmec, Hé-
l i o B e r n i , d e s t a c a
que, se o projeto al-
cançar a expectativa,
o preço da gasolina
p o d e c h e g a r a R $
5,80. Atualmente, o
preço médio do com-
bustível, em Belo Ho-
rizonte, é de R$ 7,40 o
litro, segundo levan-
tamento mensal da

Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP).

“Vai agradar o consumi-
dorfinal,masestárelaciona-
docomoanoeleitoraleuma
necessidade política do go-
verno. É temporário; é tapar
o sol com a peneira”, diz.

Segundo ele, o preço do
combustível é internacio-
nal e a Petrobras não teria
como mudar a política de
preços agora. “Não adian-
ta diminuir o imposto. Se
o preço do barril de petró-
leo subir no exterior, vai
subir aqui novamente”,
avalia.

“Além disso, não existe
garantia de que essa dimi-
nuição será repassada
aos consumidores. Trata-
se de uma interferência
indevida do governo fede-
ral nas contas de estados
e municípios, uma tenta-
tiva improvisada de con-
trolar o aumento no pre-
ço dos combustíveis”, afir-
ma o tributarista Macedo
de Castro.

O governo de Minas
afirmou que é contra a
proposta. “No entendi-
mento do governo de Mi-
nas, além de não resolve-

rem as questões relacio-
nadas aos sucessivos au-
mentos dos preços dos
combustíveis, as propos-
tas apresentadas ainda re-
sultam em impacto nega-
tivo nos recursos destina-
dos à educação e à saúde,
diretamente vinculados
à arrecadação do ICMS”,
afirma em nota.

O professor da PUC des-
taca que o problema vai
além e reflete na arreca-
dação dos municípios. “O
ICMS entra na composi-
ção do Fundo de Partici-
pação dos Municípios e

sua diminuição pode
comprometer a presta-
ção dos serviços públicos
básicos, como educação
e saúde”, afirma Castro.

O presidente da Câma-
radosDeputados, deputa-
do Arthur Lira (PP-AL),
contesta. Em entrevistas
sobre o assunto, afirmou
não contar com a possibi-
lidade de que vá haver di-
minuição de receita, pois
“haveráarrecadação cres-
cente, haverá um aqueci-
m e n t o d a e c o n o m i a ,
mais consumo e menos
sonegação”.

Economia

Limitar ICMS reduz arrecadaçãodoEstado, semgarantir combustívelmais baratou

Comoovalor do combustível é atrelado ao dólar, Petrobras não teria comomudar a política de preços agora e emdefinitivo,

dizemespecialistas: projeto aprovado noCongresso vai criar outros problemas para estados emunicípios

LUCAS PRATES/JORNAL HOJE EM DIA

“O PL é
desastroso.
Buscaram uma
solução
estrutural para
uma situação
conjuntural, ao
nosso ver,
bastante
equivocada”

Gustavo Barbosa

Secretário de Estado

de Fazenda
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Artesãos do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas faturam mais de
R$ 300 mil em vendas para sete estados com o Trip to Origin

Arte na vitrine
u

Economia

Da Redação*

A expedição “Trip to
Origin”, que levou lojis-
tas para comprar direta-
mente dos artesãos do
Vale do Jequitinhonha e
doNortedeMinas,gerou
R$319milemcomprasdi-
retas e encomendas. Um
resultado que mostra co-
mo é importante que es-
ses artistas tenham vitri-
ne para mostrar o traba-
lho que fazem.

Duranteoitodias(22a
29 de maio), o grupo de
14 lojistas de sete esta-
dos percorreu quase 2
milquilômetros paravi-
sitar 43 núcleos de pro-
dução em 15 municípios
dessas regiões.

Entre os produtos
mais vendidos estão as
tradicionais bonecas
emcerâmica,esculturas
em madeira, tecelagem
e ornamentos feitos
com plantas típicas da
região, como sempre-vi-
vas, capim dourado e
bambu.

O resultado financei-
ro foi divulgado pelo Se-
brae Minas e pela Secre-
tariadeEstadodeDesen-
volvimento Econômico
(Sede-MG). Os números
foram divulgados nesta
quarta-feira (15).

Apenasospovoadosde
Campo do Buriti e Cam-
po Alegre, distritos de
Turmalina,noValedoJe-
quitinhonha, somaram
juntos R$ 117 mil em ven-
das e encomendas, 36%
do total gerado nesta edi-
ção do “Trip to Origin”.

“No primeiro semes-
tre do ano, o número de
feiras é menor, com me-

nos oportunidade de ven-
das. Então, a ação estimula
as vendas do artesanato,
tornando possível a com-
pra direta dos lojistas e o
contato mais estreito com
o artesão na sua origem,
onde ele realiza o seu tra-
balho carregado de histó-
ria e identidade”, explica
a g e r e n t e d e
Agronegócios do Sebrae
Minas, Priscilla Lins.

A Trip to Origin foi pro-
movida em parceria com a
Sede-MG com o objetivo de
aproximarartesãosdecom-
pradores nacionais, am-
pliando o acesso aos novos
mercados e promovendo a
valorização da origem das
peças,traduzidanaqualida-

dedodesign,riquezadosde-
talhes e diversidade de ma-
térias-primas.

De acordo com o subse-
cretáriodeDesenvolvimen-
to Regional da Sede-MG,
Douglas Cabido, mais uma
vez a Trip To Origin rende
frutos espetaculares para
osartesãoseametadesupe-
rar o que foi negociado no
ano passado, felizmente,

foi alcançada nesta edição,
excedendo as expectativas.

“Esse é um trabalho de-
senvolvidopelogovernode
Minas há muito tempo, em
parceria com o Sebrae Mi-
nas, tratado como uma
prioridadenaSecretariade
Estado de Desenvolvimen-
to Econômico. Uma das di-
retrizes deste governo é fa-
cilitar a vida de quem pro-

duz, seja ele um artesão,
um grande empresário ou
umlojista,sempregerando
novasoportunidadesdene-
gócios em Minas Gerais. A
Trip To Origin une lojistas
de todo o Brasil com a pro-
dução do nosso artesanato,
levando o que ele tem de
melhor para todo o territó-
rio nacional”, acrescenta o
subsecretário.

ESTRATÉGIA

O Sebrae Minas apoia o
desenvolvimento e a pro-
moção do artesanato pro-
duzido no Vale do Jequiti-
nhonha e Norte de Minas,
alémdadivulgaçãodaiden-
tidade e origem do territó-
rio como diferencial com-

petitivo, contribuindopara
o desenvolvimento econô-
mico local, por meio de
uma diferenciação susten-
tável e relevante de seus
produtos e serviços.

No final do ano passado,
o Sebrae Minas apoiou a
criação da marca território
“Vale do Jequitinhonha”,
com o objetivo de dar mais
visibilidade e reconheci-
mento no mercado. A pro-
postadotrabalho,emparce-
ria com quatro associações,
é tornar os artesãs protago-
nistas,destacandoaorigem
como diferencial para valo-
rizaraindamaisoartesana-
toecontribuirparaodesen-
volvimento da região.

*ComSebraeMinaseAgênciaMinas

SEDE-MG/DIVULGAÇÃO

Entreosprodutosmaisvendidos,astradicionaisbonecasemcerâmica,esculturas

emmadeira,tecelagemeornamentosfeitoscomplantastípicasdaregião

Iniciativa possibilitou a
aproximação entre lojistas e
artesãos, além da valorização
da identidade e origem do
artesanato produzido
nas regiões mineiras
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Jesus Cristo é representado e se torna visí-
vel no mundo por meio de dois holofotes: o
primeiro, de modo interno e invisível, mas
não imperceptível, é o seu Espírito Santo, que
testemunha a verdade divina nos corações e
nas consciências dos homens, testificando
em favor da salvação promovida por Cristo
ou comunicando a condenação pela rejeição
à sua Palavra; e o segundo, de modo exterior
e visível, é a sua igreja.
A igreja cristã é, de acordo com o apóstolo

Paulo, “a plenitude daquele que a tudo enche
em todas as coisas” (Ef 2.23). Por “plenitude”,
Paulo quis se referir à completude da pessoa e
do ministério de Cristo, a tudo aquilo que está
inserido na coleção de sua pessoa e obra e no
conjunto de tudo o que ele fez. A igreja é a
plenitude, porque nela o Senhor exerce o seu
reinado completo e é por meio dela que ele
espalha ao mundo seu evangelho.
A igreja cristã é “a residência ou o lugar terre-

no da habitação do Espírito”, e a ela é dado o
poder de significar o corpo de Cristo e ser teste-
munha de sua pessoa e de toda sua obra. Sem
a igreja, muito do que está escrito na Palavra
de Deus seria ininteligível ao mundo. O corpo
de Cristo, por meio da habitação de seu Santo
Espírito, é o intérprete visível da revelação.
Por isso, as virtudes cristãs, também chama-

das de “o fruto do Espírito” (Gl 5.22), só podem
ser vivenciadas, cultivadas e ampliadas no re-
lacionamento entre os irmãos de modo fre-

quente e físico por meio desse corpo divino.
Todas as ações da igreja devem estar dire-

cionadas para aquilo que é ordenado por
Deus em sua Palavra e que resultará na visi-
bilidade de sua glória. A igreja não pode ja-
mais silenciar-se, omitindo-se de sua mais
importante tarefa. Ela é a voz audível de

Deus para omundo corrompido. Não apenas
os indivíduos são chamados para testemu-
nhar, mas também o corpo coletivamente.
Portanto, a igreja cristã justifica a sua existên-

cia no mundo por ter sido escolhida por Deus
para exercer oministério da exaltação, tornando
mais nítida e perceptível a glória de Cristo no
mundo.
A igreja não é uma empresa, não é um clu-

be social beneficente, não é um resort espiri-
tual para os finais de semana, nem mesmo
um refúgio para pessoas que querem fugir
do mundo, amedrontadas pelos ataques à
sua fé individual. A igreja existe para revelar
escancaradamente o caráter de Deus na pes-
soa e obra de Jesus Cristo pormeio da genuí-
na pregação do seu evangelho.

O que é a Igreja Cristã

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br

A igreja cristã é “a residência ou
o lugar terreno da habitação do
Espírito”, e a ela é dado o poder de
significar o corpo de Cristo e ser
testemunha de sua pessoa e de toda
sua obra. Sem a igreja, muito do que
está escrito na Palavra de Deus
seria ininteligível ao mundo
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Suculentas
conquistam
pela beleza
e facilidade
nos cuidados

Variedades

Hobby que ganhou adeptos na
pandemia, o cultivo da planta
ornamental pode ser realizado
em pequenos espaços e
ambientes internos

u

Da Redação*

O período de pande-
mia alongou o tempo
das pessoas em casa.
Com isso, a busca por
novos hobbies cresceu.
Um deles é o cultivo de
plantas ornamentais,
nicho de mercado que
sedestacoueproporcio-
nou oportunidades de
emprego e renda aos
floricultores e bem-es-
tar para os consumido-
res de plantas.

De acordo com a
pesquisadora da Em-
p r e s a d e P e s q u i s a
Agropecuária de Mi-
nas Gerais (Epamig),
Ângela Nascimento,
as suculentas são ain-
da mais atrativas por-
que são fáceis de cui-
dar e de propagar.

Colocadas em condi-
çõesideaisdeluminosi-
dade e cultivadas no
substratocorreto,assu-
culentassãocapazesde
se desenvolver de for-

ma saudável e bonita, des-
taca Ângela.

“A maioria das suculen-
tasseadaptabemàscondi-
ções de alta luminosidade
e exposição solar direta. Já
outras se dão melhor em
ambientes sombreados.
Mas muitas conseguem
sobrevivernasduascondi-
ções. Algumas espécies,
quando expostas a muita
luminosidade, podem
apresentar belos tons de
vermelho e laranja, devi-
do à produção de pigmen-
tos como antocianinas e
carotenoides.A faltadelu-
minosidade, por outro la-
do, faz com que as plantas
fiquemestioladas,perden-
do suas características or-
namentais”, explica Ânge-
la Nascimento.

DICAS
Para auxiliar no culti-

vo de suculentas em am-
bientes domésticos, a
Epamig preparou uma sé-
rie de dicas. Vale a pena
acompanhar e aperfei-

çoar o hobby de acordo
com as condições de cada
local de plantio.

As suculentas englo-
bam espécies que têm ca-
pacidade de armazenar
água nos caules, folhas e

raízes. Originárias de re-
giões de clima árido, esse
acúmulodeáguaéestraté-
gico para que as plantas
consigam sobreviver em
locais de pouca umidade.

A pesquisadora da Epa-

mig, Thais Sales, explica
que o substrato para plan-
tio de suculentas deve
apresentar boa capacida-
de de drenagem. “Subs-
tratos que acumulam
muita água podem gerar
apodrecimento das raí-
zes. Então, para evitar o
encharcamento, uma su-
gestão é utilizar vasos
com furos e misturar um
terço de areia lavada
com o substrato ou terra
vegetal”, ensina.

Ainda de acordo com a
pesquisadora, a frequên-
cia das irrigações varia de
acordo com a localidade e
a estação do ano. “As plan-
tas devem ser regadas so-
mentequandoosubstrato
estivercompletamentese-
co”, afirma Thais Sales.

PROPAGAÇÃO
A maioria das suculen-

tas é propagada via folha
ou pela separação de mu-
das formadas nas bases
das plantas. Para Ângela
Nascimento, afacilidadeé

mais um atrativo que esti-
mula as trocas e coleções
de suculentas.

Outra dica fundamen-
tal é realizar a aclimata-
ção da suculenta quando
for mudá-la de lugar.
“Plantas que estão em
ambientes como interior
de supermercados e ca-
sas de vegetação som-
breadas, se colocadas di-
retamente sob o sol irão
sofrer danos, como quei-
mas nas folhas. Ao adqui-
rir uma nova suculenta,
é fundamental expor a
planta às novas condi-
ções gradualmente, para
que possam se adaptar”,
orienta a pesquisadora.

A Epamig possui um
programa de pesquisa
em Flores, Hortaliças e
Plantas Medicinais. Na
floricultura, o objetivo é
a geração de tecnologias
para a produção susten-
tável de flores e plantas
ornamentais com quali-
dade e durabilidade.
*Com Agência Minas

FOTOS EPAMIG/DIVULGAÇÃO
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As donas do pedaço

Variedades

“Elas Empreendem” tem o propósito de incentivar o empreendedorismo
feminino e ajudar as mulheres a se colocarem como líderes nos negócios

u

AdrianaQueiroz

Repórter

Um time de primeira
se une à montes-claren-
se Thallyta Rodrigues,
de 37anos, para levar às
mulheresempreendedo-
ras informações e co-
nhecimento para que se
tornem as “donas do pe-
daço”. O evento “Elas
Empreendem”acontece
neste domingo (19) e é
voltado a toda mulher
que queira aprender a
construirumposiciona-
mento premium, de lí-
der e autoridade em seu
mercado, sejam elas au-
tônomas,empreendedo-
ras,empresárias,produ-
toras de conteúdo, in-
fluencers e mentoras.

“ E n t e n d o q u e e m -
preender é realizar, ser
proativa, proporcionar
soluções e liderar! E isso
não se faz apenas com
um CNPJ, mas em todas
as áreas de nossas vidas.
Independentemente do
negócio ou área de atua-
ção, é preciso desenvol-
vereserintencionalcom
sua marca pessoal! Seu
nomeéseuprincipalem-
preendimento”, diz.

A empresária conta
que esta edição do even-
to traz em si o propósito
de desenvolver nas mu-
lheres a responsabilida-
de com sua marca pes-
soal e com a construção
de um posicionamento
premium. Dessa forma,
ela consegue mostrar o
valor de sua marca para
ocliente,oquerefleteno
preçocobrado,podendo
sermuitobempagapelo
seu trabalho.

Oevento contará com
a presença de algumas

empresárias que acredita-
ram no propósito do even-
toeapoiaramaideia,como
Pabliane Ramos, Bella
Bomtempo – da Toque de
ClasseFestas–,ClaudiaAn-
dradeVestidos,VivianeGo-
dinho – da Zahir Joalheria
– , L u a n a R o c h a –
harmonizaçãofacial–,Sue-
len Priscila – psicóloga in-
fantil–, dentre outras.

“Com elas, faremos uma
mesaredonda,abertaaper-
guntas das participantes.
Um momento de muita
interação e troca de conhe-
cimento e experiência.
Além disso, teremos nosso
coffee break premium Fa-
voritto, momento propício
para networking entre as
participantes,uma riqueza
de momento” , af irma
Thallyta.

DESAFIOS

ThallytaatuounaPolícia
Militar por nove anos e
meio e, nesse período, cur-
sou Arquitetura e Urbanis-
mo.Elacontaqueagradua-
ção abriu a sua mente para
o empreendedorismo.

“No ambiente militar eu
me tornei mais forte, resi-
lientediantededesafios.Sa-
bemos que é um ambiente
extremamente masculino,
que exige uma postura fir-
me, de autoridade. E para
as mulheres, mais ainda.
Foi um período de muito
aprendizado”, conta.

Em 2012, Thallyta sofreu
um acidente de moto que
quase a deixou paraplégi-
ca. Fraturou a lombar, foi
submetida a uma cirurgia
na qual tiveram que colo-
car quatro parafusos e
duas barras.

“Sou a mulher de ferro li-
teralmente (risos). Me afas-
tei do trabalho por um ano

e, antes de me recuperar
completamente,fuiobriga-
da a retornar. A partir daí,
vivium inferno nainstitui-
ção, sofrendo assédio mo-
ral e perdendo o brilho nos
olhosque eu tinha pelo tra-
balho”, revela.

A ideia de empreender,
segundo ela, surgiu quan-
do percebeu que a liberda-

deimportavamaisquease-
gurançadeumsaláriofixo.

“Quando me vi presa a
um emprego que já não fa-
zia tanto sentido pra mim,
percebi que precisava bus-
car algo diferente, algo
com o qual eu pudesse to-
mar as rédeas da minha
própria vida! Então, come-
cei pelo marketing de rede

no HND Group. Ali tive
uma escola de empreende-
dorismo na prática! Fui de-
senvolvendo habilidades
que me levaram a resulta-
dos extraordinários”.

Em menos de cinco me-
ses, desenvolvendo seu ne-
gócio em tempo parcial,
Thallyta já havia construí-
do uma equipe com mais

de cem revendedores e do-
brado seu faturamento em
relaçãoaoquetinhanaPM.

“Pedi exoneração do
meu cargo e, a partir daí,
me dediquei 100% ao meu
negóciode vendasdiretas”,
conta.Setornoureferência
em liderança feminina e
treinou mais de 20 mil pes-
soas em eventos presen-
ciais por todo o Brasil.

Segundo ela, a empresa
quecriounãosegueosmol-
des tradicionais. “Apesar
de ter um negócio que mo-
vimenta quase meio mi-
lhão de reais mensalmen-
te, não necessitamos de es-
trutura física, nem esto-
que, não tenho quadro de
funcionáriosenãosouche-
fe! Minha função é expan-
diramarca,selecionandoe
treinando pessoas para
consumir e revender pro-
dutos, e liderando minha
equipe”, diz.

A empresária conta que
são centenas de consulto-
res totalmente indepen-
dentes que se reportam a
ela como líder para orien-
tar, tirar dúvidas, aconse-
lhar e aprender.

“Me apaixonei por esse
mundo e passei a ser uma
incentivadora de mulhe-
res empreendedoras .
Acredito que essa é a cha-
ve, a porta de saída pra
muitasmulheresconquis-
tarem sua liberdade”.

Para ela, quando uma
mulher aprende a liderar
na vida e nos negócios, ela
setornaindependenteedo-
na de si.

Serviço

Elas Empreendem

Onde: Favoritto Jardins

Quando: 19/6

@thallytarodriguesv

Informações: (38) 99839-9946

A ideia de empreender, segundo Thallyta, surgiu quando percebeu que a

liberdade importavamais que a segurança deum salário fixo

GIZELLE SOUTO/DIVULGAÇÃO
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Vem aí um dos maiores eventos de negócios do Norte de Minas: “Negó-
cios Infinitos”, que abre 50 inscrições para startup ou negócio tradicio-
nal. Um grupo de investidores locais vai entender e escutar a visão e
possibilidades de investimento neste negócio. Uma iniciativa do Confra-
ria 84, com o objetivo de potencializar negócios locais e incentivar em-
preendedores no mercado, seja ele uma visão ou mesmo uma empresa
em andamento. O evento terá como exemplo o Shark Tank, um conheci-
do programa americano de investimentos, e que recentemente ganhou
uma edição brasileira. Informações e inscrições pelo site www.negocio-
sinfinitos.com.
Cronograma

30/6 a 6/7 – Inscrições abertas (somente 50 inscrições)
1/7 a 18/7 – Seleção de 8 candidatos (mentoria com um dos confrades)
26/7 – Anúncio dos selecionados
27/7 – Selecionados enviam apresentação
8/8 – Apresentação Local: Esquina 84 (19h às 22h)

OVila61CasaBar,umdosmaistradi-
cionais e consolidados bares de Mon-
tes Claros, estará presente na Expo-
montesdesteanocommuitasnovida-
des: shows ao vivo todos os dias,mais
de 600m• de muito conforto, localiza-

çãoao ladodopalcoealmoçoe jantar
todos os dias, sempre das 11h até o fi-
naldosshows.Duranteesseperíodo,o
Vila61abrirásomentenoParquedeEx-
posições. Não fique de fora: sua vila,
sua casa, seu bar na exposição!

Vila 61 na Expomontes 2022Negócios infinitos

Oquerido casal

Gutemberg

Brilhante e

FernandaMoraes

noúltimo final

de semana,

marcando

presença na

Vaquejada de

Coração de Jesus

Oator e cantor

Saulo Laranjeira

comWanderson

Almeida, que

comanda com

sucesso umadas

maiores

empresas de

sonorização e

iluminação, a

ManusWA

O jornalista

Arthur Junior

comSil

Mameluque

RoyChaves,

Ruth Jabbur e a

querida Feli

Tupinambá, que

promoveno dia

24 de julho a

19ª edição do

Arroz comPequi

da Feli e

lançamento de

Felicidade em

Revista

LEO QUEIROZ

Confraria 84 promove “Negócios Infinitos” comoportunidade para startups

ounegócios tradicionais. Aqui na foto, os investidores locais Euzébio, da

AgênciaNobilis; Léo, da Impresilk; GilbertoGualter, da TriamaNorte;

Devisson, daCopynorte; FredRocha, doA venda; Bernardo, daAlternativa;

Ricardo, da Palimontes; e PedroHenrique, doVila 61

DIVULGAÇÃO

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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