NAL

SAMSUNG/DIVULGAÇÃO

SOB MEDIDA
Samsung lança
Neo QLED com
recursos dedicados
para videogames
pela bagatela de
R$ 5.999
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Baixa adesão à 3ª dose
abre brecha para Covid
Menos da metade do público-alvo tomou a primeira
dose de reforço em Montes Claros e apenas 8% estão
com a segunda no braço. Baixa imunização favorece

aumento de casos na cidade – alta de 1.936% neste mês
em relação a maio – e faz voltar internações e mortes.
Após três meses sem óbitos, quatro pessoas perderam

4 50
5.622
MORTES POR COVID
FORAM REGISTRADAS
EM UMA SEMANA

PESSOAS
ESTÃO
INTERNADAS

CASOS CONFIRMADOS
APENAS NESTE MÊS

a vida em uma semana. Maioria estava sem esquema
completo de imunização. Município conclama moradores a buscarem proteção. PÁGINA 4

45%
APENAS DA POPULAÇÃO
RECEBEU A PRIMEIRA

DOSE DE REFORÇO

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Veto de 120 dias
às queimadas

CORPO DE BOMBEIROS/DIVULGAÇÃO

Prática está proibida pelos próximos quatro meses,
deacordocomdecretopublicadonestaquinta-feirapelo governo federal. Medida pretende frear ocorrências
deincêndiosflorestaisemtodoopaíscomachegadado
tempo seco. PÁGINA 3
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Incêndio às margens da BR-251, em Francisco Sá, levou perigo ao trânsito e destruiu 2 hectares de vegetação
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COLUNA ESPLANADA

Exercício da
cidadania
Fernando Shayer*

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Surpresa até na PF
A prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi festejada discretamente por toda a cúpula do PT e Lula da Silva, e mobilizou, de outro
lado,o staff do marketing do presidente Jair Bolsonarodurantetodoodia.AoperaçãodaPolícia
Federal é considerada pelas duas campanhas
um divisor de águas para a eleição. Caiu todo o
discurso de Bolsonaro de que não há corrupção
no governo, enquanto o PT mandou reforçar
nasredessociaisenaspróximasinserçõesdeTV
achamadadequeacorrupçãovoltou.AténaPF,
segundo fontesouvidaspela Coluna,a prisão do
pastor ex-ministro caiu como uma bomba, porque a praxe dos juízes federais desde o início do
governo de Bolsonaro (a exemplo de gestões anteriores) era autorizar apenas apreensões contra ex-inquilinos da Esplanada. E tem mais ministros com medo de deixar o governo.

Ao que tudo indica, este ano será mais um de
muita polarização no Brasil. Direita? Esquerda? Centrão? Essas questões ocuparão, evidentemente, uma grande parte das conversas (e,
infelizmente, das brigas) que acontecerão em
nossas casas, com nossos amigos e familiares.
Nossos filhos estarão expostos a tudo isso. Qual
o papel da escola nesse processo? E o nosso?
Em 500 a.C., na época de Confúcio, a educação tinha como objetivo informar os jovens
sobre os usos e costumes milenares da China
antiga. No Japão, muitos séculos depois, a educação passou a incluir também a formação nos
deveres familiares. Em Atenas, a educação servia para formar governantes; em Esparta, para
formar guerreiros.
O artigo 205 da Constituição Brasileira de
1988 é muito claro sobre os objetivos da educação no Brasil: “o pleno desenvolvimento do ser
humano, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A
Constituição não fala em formar jovens que
concordem com os ideais da direita, da esquerda ou do centro. Também não prescreve valores conservadores ou liberais, mas preparar os
jovens para o exercício da cidadania.
Antes de tudo, o exercício da cidadania consiste no processo contínuo pelo qual o indivíduo constrói o bem comum, que vai além do
bem individual, em conjunto com os outros
indivíduos, exercendo seus direitos e cumprindo suas obrigações. O exercício da cidadania, numa sociedade democrática e em que
haja a harmonia social, como a prescrita pela
Constituição, presume o diálogo construtivo.
Não a concordância, mas o respeito pelas opiniões divergentes.
Não nascemos sabendo como ter um diálogo
construtivo. Quando afirma que a educação deve “preparar para o exercício da cidadania”, a
Constituição prescreve um papel ativo à escola
no desenvolvimento dessas competências. Ensinar os estudantes a dialogarem construtivamente com o objetivo de construírem o bem
comum é, no Brasil, também papel da escola.
Num ano como o de 2022, promover discussões políticas na sala de aula é uma enorme
oportunidade de aprendizagem e engajamento
dos estudantes. Ao fazer isso, no entanto, a escola e o professor devem ter um enorme cuidado para ensinar os jovens a manterem um debate de ideias de alta qualidade, em que eles saibam contrapor os argumentos de lado a lado,
respeitando visões favoráveis e contrárias.
O objetivo constitucional da Educação no
Brasil é justamente esse: ensinar os alunos a
desenvolverem as competências associadas
ao pensamento crítico e à comunicação,
que são fundamentais ao futuro exercício
da cidadania.

DAMARES E TEREZA
Os palacianos acordaram com uma bomba no colo
nesta quarta-feira, mas foram dormir com um problema para resolver. O staff presidencial que cuida
da campanha dá como incerta a indicação do general Braga Netto para vice de Bolsonaro. Cresceu a
cotação de Damares Alves, apadrinhada pela bancada evangélica, e a deputada federal Tereza Cristina,
ex-ministra da Agricultura, apadrinhada pela bancada do agro. Bolsonaro já acredita que ter uma mulher de vice pode chamar o voto feminino – público
com o qual está em baixa – e abrir front contra eventual crescimento de Simone Tebet (MDB).

*Cofundador e CEO da Cloe, plataforma de aprendizagem ativa

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

O NORTE

CORRE-CORRE
O nome de Caio Paes de Andrade já subiu no telhado
da Petrobras. Se passar, será um dos milagres deste
governo. Embora a petroleira tenha informado que
só na sexta o comitê de elegibilidade vai avaliar seu
nome, a Coluna antecipou que há duas semanas o
clima é ruim. Ele não teria concluído um curso de
pós-graduação no exterior e não cumpre exigências
da Lei 13.303, das Estatais, para experiência em gestão. Há uma orientação na empresa para blindá-lo.
Mas o governo já corre com plano B, de dentro da
própria petroleira, que tenha um aceite rápido e
acalme o mercado e acionistas.
SOBRE VIVER MAIS
As mortes violentas de crianças e adolescentes

Uma publicação
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DE MINAS
EXPEDIENTE
O JORNAL QUE ESCREVE O QUE VOCÊ GOSTARIA DE DIZER

www.onorte.net

reportagem@colunaesplanada.com.br

Gerente
Administrativa:
Daniela Mello
daniela.mello@funorte.edu.br
Editora:
Janaina Fonseca

Coordenação de redação:
Adriana Queiroz
(38) 98428-9079
Departamento Comercial:
Rodrigo Cheiricatti
(31) 3236-8001
(31) 98884-6999
(38) 3221-7215
comercial@onorte.net
Relacionamento com
o assinante:
(31) 3236-8033

paulistas de até 19 anos apresentaram redução de
22% em 2021, em comparação com o ano anterior.
A informação está no estudo lançado pelo Comitê
Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, parceria da Alesp com a Unicef e o governo do Estado. O relatório traz dados a partir de
informações dos B.O.s levantados pela Segurança
Pública paulista.
RADIOGRAFIA DAS PEQUENAS
A busca das empresas por crédito registrou crescimento de 8,7% em maio deste ano, comparado com
o mesmo mês de 2021, segundo o Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian. Foram as micro e pequenas empresas que impulsionaram: enquanto a procura por elas foi 9,2%
maior, os negócios de médio porte registraram uma
queda de 6,3% nas pesquisas, seguidos pelas grandes
companhias, com 2,9% de retração.
LIVROS NA MESA
O mercado de livros sofre um pequeno recuo em
maio, mas continua em alta. Houve queda de 4,27%
na venda das livrarias no mês passado, com um total de 4,16 milhões de livros vendidos, em relação a
maio de 2021. O Dia das Mães ajudou a elevar o ticket médio, e a receita chegou a R$ 169,23 milhões
(alta de 2,06%). Os dados são do Painel do Varejo de
Livros no Brasil, produzido pelo Nielsen Bookscan e
pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

Fale com a redação:
jornalismo@onorte.net
Telefone: (38) 3221-7215
Endereço:
Rua Justino Câmara, 03 - Centro
Montes Claros/MG - f/jornalonorte
As criações intelectuais publicadas neste exemplar não podem
ser utilizadas, reproduzidas, estocadas em banco de dados ou
processo similar em qualquer forma ou meio mecânico,
eletrônico, microfilmagem, fotocópia, gravação etc, sem
autorização escrita dos titulares dos direitos autorais. Os textos
das colunas assinadas não refletem, necessariamente, a opinião
do jornal e são de inteira responsabilidade de seus autores.
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Minas do Norte

Queimadas estão
proibidas por 120
dias em todo o país
u

Medida visa frear a ocorrência de incêndios
florestais, comuns no período de estiagem

CORPO DE BOMBEIROS/DIVULGAÇÃO

PRETO NO
BRANCO
Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Encontro com
Bolsonaro
Na quarta-feira (29), um grupo formado por 30 prefeitosdoNortedeMinas,lideradopelogestordePatis
e presidente do Cimams, Valmir Morais, segue em caravana para Brasília, onde convidarão oficialmente o
presidente Bolsonaro (PL) para visita à região e para
se reunir com lideranças. Ele salientou que oportunamente os outros pré-candidatos à presidência também serão convidados.

Sociedade Rural

O presidente da Sociedade Rural de Montes Claros,
José Moacir Basso, também segue para Brasília na
quarta-feira (29), quando convidará oficialmente o
presidenteBolsonaro(PL),ourepresentante,aparticipardaaberturaoficialdaExpomontes,marcadapara
o próximo dia 1º.

Agenda do ministro

Chamas que começaram às margens da BR-251 levaram perigo à rodovia, que foi tomada pela fumaça

Da Redação*
O tempo seco chegou
e, com ele, vêm os incêndios florestais que causam grandes prejuízos
econômicos, ambientais e à saúde da população. Em Minas, o período mais crítico vai de julhoasetembro.Paratentar frear as ocorrências,
o governo federal publicou, nesta quinta-feira
(23), no Diário Oficial da
União, um decreto que
suspende, pelo prazo de
120 dias, a permissão do
emprego de fogo em todo oterritorial nacional.
Amedidanormalmente é adotada todo ano
quando tem início o períododeseca,deformaa
prevenir os incêndios.
Ousodefogoempráticasagropastoriseflorestaisestáprevisto–eregulamentado – por outro
decreto(nº2.661/98).Apesar de suspender permissões, o decreto publicado
nesta quinta-feira (nº
11.100/22) prevê algumas
exceções, detalhando hipótesesonde a suspensão
não deverá ser aplicada.

PERMISSÕES
É o caso, por exemplo, de
“práticas de prevenção e
combate a incêndios realizadas ou supervisionadas
por instituições públicas
responsáveis pela prevenção e pelo combate aos incêndios florestais”.
O emprego de fogo continua permitido também
nas hipóteses de práticas
deagriculturadesubsistência executadas pelas populaçõestradicionaiseindígenas; e de atividades de pesquisa científica realizadas
por Instituição Científica,
Tecnológica e de Inovação
(ICT), “desde que autorizadas pelo órgão ambiental
competente”.
Também é permitido em
ações visando o controle fitossanitário autorizado pelo órgão ambiental competente;eemqueimascontroladas, em áreas não localizadas nos biomas Amazônia e Pantanal. Neste último caso, a permissão será
concedidadesdequesejam
imprescindíveis à realização de práticas agrícolas; e
previamente autorizadas
pelo órgão ambiental estadual ou distrital.

QUEIMA
CONTROLADA
Onovodecretodefinecomo “queima controlada” o
emprego do fogo como “fator de produção e manejo
ematividades agropastoris
ou florestais e para fins de
pesquisa científica e
tecnológica em áreas com
limitesfísicos previamente
definidos”.
Aindasegundoodecreto,
a permissão do emprego
do fogo poderá ser suspensa, em caráter excepcional
e temporário, “por ato do
Ministro de Estado do
MeioAmbiente,comafinalidadedereduzirdanosambientaisprovocadosporincêndios florestais”.
MINAS
Noanopassado,osestragos provocados pelos incêndios florestais foram
grandes em todo o Estado.
A áreaqueimada no entorno de apenas seis unidades de conservação geridas pelo governo de Minas
cresceu, até setembro de
2021, 48,5% em relação à
média histórica no Estado
(2013/2020).
Deacordocomdadospar-

ciais do Instituto Estadual
de Florestas (IEF), foram
6.895,8 hectares atingidos
pelofogo,até meadosdesetembro, o que equivale a
6,8 mil campos de futebol.
Nessa lista de seis áreas
depreservação,duassãodo
NortedeMinas–ParqueEstadual da Serra do Cabral e
Área de Proteção Ambiental (APA) Cochá e Gibão. As
duas áreas registraram várias ocorrências de incêndios no ano passado.
Na noite de quarta-feira
(22), os Bombeiros tiveram
que atuar na BR-251, altura
do KM 475, na Serra de
Francisco Sá. As chamas
que começaram em uma
área de vegetação às margens da rodovia ganharam
proporção e a pista foi tomada pela fumaça.
Os bombeiros levaram
mais de duas horas para
apagar o incêndio e tiveram que contar com a ajuda da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) para sinalizar a rodovia. O tráfego
chegou a ficar retido.
Dois hectares de vegetação foram destruídos.

Acolunasaiunafrentequandodivulgou,comexclusividade,avindaaoNortedeMinas,nestasexta-feira,
doministrodeEstadodaInfraestrutura,MarceloSampaio.Ontemfoiconfirmadaa programação.Às9h,ele
visitaoterminaldepassageirosdoAeroportodeMontes Claros e, em seguida (10h), participa no auditório
da Amams de assinatura de contrato de pavimentação da BR-135 entre Manga e Itacarambi. Sampaio
aproveitaráparaanunciararetomadadaobradepavimentaçãodaBR-367,entreAlmenaraeSaltodaDivisa, obra a ser executada pelo Exército.

Início da obra

Da forma com que foi anunciado, fica parecendo
que as obras do asfaltamento do trecho da BR-135,
entreManga e Itacarambi, serão iniciadas de imediato.Naverdade,avisitadoministrodaInfraestruturaé
paraviabilizar,nestaprimeirafase,alicitaçãoehomologação para posteriormente dar ordem de serviço
ao consórcio vencedor para iniciar a obra. Falta fazer
o projeto e a licença ambiental, sendo que o recurso
para esta etapa já está em caixa.

Terrorismo político

Infelizmente,estamosassistindooretornodoterrorismo político, com a volta de invasões de propriedades,pichaçõesdeórgãospúblicoseimóveisparticulares. Independentemente do alinhamento ou ligação
dos envolvidos, com este ou aquele segmento político, a atitude é inaceitável. A preocupação é que essas
ações têm como incentivo o posicionamento militante de setores do judiciário.

Compondo cenário

Acolunasaiunafrenteaodivulgarqueoex-deputado federal Miguel Corrêa (PDT) se apresentou como
candidatoaogovernode Minas,apenas paracompor
cenário e, na prática, fortalecer o palanque de Lula
(PT) no Estado. Citamos que maioria dos integrantes
dopartidonão acompanha a decisão.A esterespeito,
o deputado estadual Carlos Pimenta (PDT) informou
que, durante reunião do partido, avisou que não
apoia Miguel Corrêa e que vai caminhar com Zema
(Novo). A única garantia é o apoio à candidatura de
Ciro Gomes (PDT) à presidência da República.

*Com Agência Brasil e Leonardo
Queiroz

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Montes Claros

Vacina, urgente!
u

Com explosão de casos de Covid e quatro mortes em uma semana,
Montes Claros clama para que moradores completem esquema vacinal

Salas abertas
fim de semana

ASCOM PREFEITURA DE MONTES CLAROS/DIVULGAÇÃO

Secretária de Saúde Dulce Pimenta ressalta que a vacina é a melhor arma que temos contra a Covid-19

Márcia Vieira
Repórter

Após três meses sem
registrar vítimas por
Covid-19, Montes Claros contabilizou quatro
óbitos em apenas uma
semana – e outras duas
estão sendo investigadas. A cidade já atingiu
a marca de 5.622 confirmações da doença em
junho – o que representa uma alta de 1.936%
em relação aos 276 registros de maio.
A maioria das pessoas que perderam a vida para o coronavírus
eram maiores de 60
anos, tinham alguma
comorbidade e não tinham o esquema vaci-

nal completo. Preocupada
com esse novo cenário, a
secretária Municipal de
Saúde, Dulce Pimenta, fez
um apelo, durante coletivanamanhãdesta quintafeira (23), para que o montes-clarense tome todas as
doses necessárias contra a
Covid-19.
Segundo a gestora da
pasta, o aumento de casos em junho é muito expressivo e esse novo cenár i o e x i g e m a i s
conscientização da população. “A maior arma que
temos é a vacina. Ficamos mais de três meses
sem óbitos – o último foi
em 14 de março. E agora
já são quatro, com mais
dois em investigação”,
afirma Dulce Pimenta.

Segundo ela, o aumento
na taxa de transmissão
em Montes Claros é superiora700%e acontaminaçãotemsidomaior no grupo de 30 a 39 anos. Por isso
o município ampliou a
aplicação da quarta dose –
ou segunda dose de reforço – para essa faixa etária
nesta semana.
INTERNAÇÕES
Até ontem, 50 pacientes
– entre confirmados ou
suspeitos para a doença –
estavam internados em
hospitais da cidade.
“Dos pacientes internados em UTIs, 6% são de
Covid. E dos pacientes internados em leitos clínicos, 14% são Covid. Este
número não representa

nem 10% dos leitos clínicos que nós temos”, ressalta Dulce, alertando
que a sobrecarga nos hospitais de Montes Claros
nas últimas semanas
não tem a ver com a
doença provocada pelo
coronavírus.
No entanto, os índices
de vacinação das doses
de reforço preocupam a
secretária. Apendas 45%
do público-alvo recebeu
a terceira dose (ou primeira dose de reforço) e somente 8% já tomaram a
quarta dose.
“A diferença que a gente
tem neste momento, que é
um cenário preocupante,
para o pior momento da
pandemia, é a vacina”,
alerta a secretária.

Quanto maior a cobertura vacinal, menor o número de pessoas com agravos. E é
para evitar o aumento
de mortes e internações que a Prefeitura
de Montes Claros chama os moradores a tomarem todas as doses
necessárias para proteção do organismo.
“A gente sabe que
após cinco, seis meses
da aplicação, a eficácia
da vacina diminui. Por
isso, são definidas as doses de reforço”, explica
Dulce Pimenta.
Aprimeira dose dereforço está disponível
em Montes Claros para
pessoas acima de 12
anos. Já a segunda pode
ser aplicada nos maiores de 30 anos e também nos maiores de 18
anos com comorbidade. Além do critério de
idade, a pessoa precisa
ter completado quatro
meses de intervalo da
última vacina.
O público-alvo nesta
etapa é de 286.679 pessoas. Em dois dias, foi
registrada uma adesão de 8%. E para que a
população possa se
proteger, o município
vai ter mais salas de vacinação abertas neste
fim de semana.
Além das salas dos
shoppings, dez unidades de saúde estarão

abertas para receber a população. Outras medidas –
além da volta da obrigatoriedade da máscara e do
chamamento para a vacinação – ou restrições mais
severasparabarraro avançodaCovid-19aindanãoestão em pauta.
“A medida de segurança
tomada é o uso da máscara
emambientesfechados.Hoje, o próprio Ministério da
Saúde trata a Covid como
outras doenças respiratórias, e existe a vacina para
isso. O enfrentamento da
doença é com a vacina e,
por isso, a gente tem que
avançar nas doses de reforço”, enfatiza.
A cobertura vacinal em
Montes Claros aponta para aplicação da primeira
dose contra a Covid em
91% das pessoas acima de
5 anos. A segunda dose já
foi aplicada em 85% do público-alvo.
EXPOMONTES
Dulce Pimenta lembra
que a cidade está perto de
abrigar uma das maiores
festas da região – a Expomontes – e que, para aproveitar o evento, sem riscos, o ideal é que a maioria esteja vacinada.
A prefeitura está se reunindo com setores envolvidos na festa, como o de
eventos, para propor ações
e sorteios – como visitas a
camarim de artistas – entre pessoas vacinadas.
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Ruth Jabbur

Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

Vanilda Miranda comemora 80 anos no
Resort Águas de Sta. Bárbara
Vanilda Miranda comemorou seus 80 anos
no Resort Águas de Santa Bárbara, cercada pela família – os filhos Tulio, Luiz Flávio e Thiago,
a nora Michelle e netinhos –, as irmãs Lucia
Helena e Nádia, e amigas mais íntimas, Rosa
Maria Azevedo e Luciana, Leila Paculdino, Elizabeth Curi e Jamil, Mauricio e Janice e Alexan-

dre Paculdino. Houve uma missa em ação de
graças, organizada pela amiga Raquel Ferreira. Foram momentos de grande emoção e carinho. Parabéns, querida amiga Vanilda! Que
Deus abençoe sempre seu caminhar de mulher
corajosa e batalhadora. Receba o abraço carinhoso desta colunista e família.

Vanilda com os
filhos: Marco Tulio,
Luiz Flávio e
Thiago, a irmã
Nádia e netos

Recebendo
o carinho da
netinha

Um registro com os amigos que estiveram
presentes para abraçá-la

Vanilda ladeada pelas irmãs Lúcia Helena e Nádia

O belo
espaço
onde
recebeu
familiares e
amigos
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Pilar Literário

Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Coragem de uma leoa
Desde cedo, Rosa conviveu com o medo. Passou
algumas noites acordada com o avô, que segurava seu rifle na varanda para atirar, caso os homens de Klu Klux Klan tentassem invadir sua casa.
Bem jovem, tornou-se empregada doméstica e
aprendeu a costurar. Aos 19 anos, casou-se com
um membro de uma organização em defesa dos
direitos civis dos negros.
Um dia, voltando do trabalho, entrou num ônibus lotado com mais três colegas negros, assentando-se nos locais destinados a eles. Ao entrarem mais brancos, o motorista mandou os quatro
se levantarem. Três obedeceram, mas Rosa se recusou e foi presa. Um protesto a seu favor reuniu
cinco mil pessoas, lideradas pelo jovem reverendo Martin Luther King, recém-chegado à cidade.
Nos dias seguintes, Luther King liderou os negros num boicote do transporte coletivo, por 382
dias, causando prejuízos aos brancos, chamando
a atenção mundial. Finalmente, o tribunal federal
declarou ilegal a separação entre negros e brancos nos ônibus.
O ato solitário de Rosa iniciou o movimento que
pôs fim à segregação legal na América, tornando-a inspiração em muitos lugares do mundo. De
ilustre e desconhecida costureira, ela se tornou
líder e símbolo da luta pelos direitos humanos.
Nelson Mandela lhe disse: “Você me deu ânimo
durante todos esses anos na prisão”.
Rosa foi condecorada com medalhas importantes no Congresso Americano. Em 2013, quando

Quando morreu, em 2005, aos
92 anos, os obituários a apresentavam
como uma mulher de baixa estatura,
doce e de fala mansa, tímida e
reservada, mas com a coragem
de uma leoa

completaria 100 anos, os Correios dos EUA emitiram
um selo chamado “Para sempre Rosa Parks”. Quando morreu, em 2005, aos 92 anos, os obituários a
apresentavam como uma mulher de baixa estatura,
doce e de fala mansa, tímida e reservada, mas com a
coragem de uma leoa.
A coragem para defender a justiça, apesar das
consequências, é uma das marcas das pessoas autônomas e livres. Jesus Cristo também defendeu a justiça e a causa dos menos favorecidos.

E em nossos dias temos várias causas que demandam a nossa simpatia, com disposição de nossa parte para enfrentarmos os riscos: as mulheres, as crianças e adolescentes, os jovens e, sobretudo, o idoso
estão esperando o nosso envolvimento na defesa de
suas causas. Temos visto idosos em filas quilométricas em bancos e hospitais; e tendo sua vaga tomada
no estacionamento, embora ali tenha uma placa assegurando o seu direito.
Que nós nos inspiremos pela coragem de grandes
homens e mulheres e defendamos os direitos dos
que são vulneráveis. Não devemos nos sentir temerosas, mas que sejamos como Rosa, movidas pela coragem de uma leoa, pondo fim ao sofrimento dos que
carecem de nossa simpatia!
(Do livro “Sublime Beleza”, de Mirian Montanari
Grüdtner)
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Games

Medida gamer
u

Samsung lança Neo QLED com recursos dedicados para videogames

SAMSUNG/DIVULGAÇÃO

A nova linha Neo QLED chega com formatos menores para acomodar bem em quartos e estações de jogos, e conta com taxa de quadros de 144Hz e formato de
imagem em proporção 32:9

Marcelo Jabulas
@mjabulas

A linha QLED da Samsung há muito está na
prateleira mais alta do
mercado de televisores.
Ela conta com uma
grande variedade de
funções, qualidades de
imagem e áudio impressionantes para reinar
nas salas de TV.
No entanto, agora a
marca também quer
doutrinar em outros cômodos. E com a Neo
QLED QN90, ela quer
chegar no quarto dos fi-

lhos, principalmente se forem gamers.
O novo televisor acaba
de ser lançado no Brasil e
conta com características
técnicas para quem gosta
de jogar no PC e consoles.
Issoporqueoaparelhoconta com tela com taxa de
transferência de 144Hz.
Ou seja, ela troca os quadros numa sintonia com a
máquina, sem atrasos. Paraquemjogadeformacompetitivaouprofissional, faz
toda a diferença.
Um exemplo prático. Sabe quando o amigo está
suando sangue para se dar

bem em “Call of Duty” ou
qualquer outro shooter online,massempreéabatido?
Ounãoentendeporquemirounoinimigo mas foiderrubadoantes?Éisso.Quandoaimagemseformadiante dos olhos, ela chega atrasada em relação ao que a
máquina já processou.
Ou seja, você já morreu
e nem sabia. Com 144Hz
de transferência, tela e
processador andam de
mãos dadas.
ONeoQLEDtambémpermiteexibirojogoemformato Super Ultra-Wide, com
escalas 21:9 ou 32:9. Ou seja,

com visão lateral que correspondeaatédoistelevisores posicionados lado a lado.Paraquemdisputapartidasdegamescomo “Fortnite”, “PUBG”, “Call of Duty” e
similares,éagarantiadeenxergarooponenteavançando pelos flancos com bastante antecedência.
MEDIDAS
Quem acompanha esse
espaço já deve ter conferido nossos testes com outros televisores da linha
QLED. Geralmente são
aparelhosgrandes,comdimensõesentre55e 66pole-

gadas, o que pode ser um
empecilho para a hora de
colocar num quarto.
Para a nova linha, há opçõescom43e50polegadas,
que garantem bom conforto visual num espaço menor. Além disso, podem ser
posicionadas sobre mesas
ou escrivaninhas, sem tomar todo o espaço.
OUTROS RECURSOS
Além das funções para
games,essaTVtambémresolve a vida de quem quer
apenas uma smart 4K,
mas não quer apostar numatelagigantesca.Elaofe-

rece conexões Bluetooth e
WiFi, consegue espelhar
celulares e notebooks, e
contacomumagrandevariedade de aplicativos de
streaming e acesso para
novos apps.
Ela inda é compatível
comoserviçoSamsungGaming Hub, um streaming
de jogos em nuvem que se
conecta a diferentes planos de assinaturas.
O único ponto que não é
legalnessatelevisãoéopreço. A versão de 43 polegadaspartedeR$5.990eaversão de 50 polegadas salta
para R$ 6.499.
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Aventureiros do Sertão

Eudóxio Rabelo
eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

Câmbios internos
Como poucos sabem, os câmbios internos são mais
antigos do que os câmbios tradicionais que conhecemos.Atéosanos1990,oscâmbiosinternoscompoucas
velocidades e freios de contra pedal eram usados apenasembicicletasurbanaseempasseioscurtosporterrenos planos. Um lançamento em 1998 mexeu com o
DIVULGAÇÃO

Dica de turismo:
Caminho do
Sabarabuçu ER
O Caminho do Sabarabuçu na Estrada Real surgiu
há cerca de 300 anos quando os bandeirantes avistaram uma luz muito forte que vinha do alto de uma
serra, o antigo Pico de Sabarabuçu, que é a atual Serra da Piedade. À época, o então Pico do Sabarabuçu
era um ponto de referência/localização para se chegaràsminasapartirdeRaposos,SabaráeCaeté.Essa
luzavistada,paraosbandeirantes,eraobrilhodoouro.Porém,naverdade,eraobrilhodaluzdosolrefletida no minério das rochas. Para se chegar até lá, criaram uma rota alternativa entre o Caminho Velho e o
Caminho dos Diamantes, dando origem ao Caminho
do Sabarabuçu, que possui 160 km (entre trilhas e estrada de terra) de extensão entre Cocais (distrito de
BarãodeCocais)eGlaura(distritodeOuroPreto),divididos em seis trechos com média de quatro dias de
pedal. Para percorrer o Caminho do Sabarabuçu e se
orientaradequadamente,baixeomapanositedoInstituto Estrada Real e solicite o passaporte gratuito.

mercado dos câmbios, principalmente na área do MTB
etrekking:orenascimentodoscâmbiosinternoscoma
inovaçãochamadaSpeedhub500de14velocidadesda
empresa alemã Rohloff. O lançamento não tirou o domíniodoscâmbios tradicionais,mas ofereceuumanovaopçãonamudança de marchas.Em2007,a empresa
Enviolo (antiga NuVinci) lançava no mercado o seu primeiro câmbio interno com engrenagem planetária
sem aqueles saltos entre marchas. Outro destaque foram os câmbios da empresa Pinion, lançados em 2010
naEurobike. Eles oferecemcâmbios com 9, 12 e18 velocidades. Muitos usuários dão importância à eficiência
mecânica na transmissão total entre a marcha mais
leve e a mais pesada. Por exemplo, para os apaixonados em MTB, o importante é pedalar em montanha e
ter menos pressão nos pedais, assim necessitando
uma boa transmissão para melhor conforto. As fabricantes Pinion e Rohloff saem na frente com a criação
dos câmbios internos para as bikes elétricas. O avanço não para!

Voluntariado
no Pelg
O Parque Estadual da Lapa Grande Paulinho Ribeiro abriu edital para voluntários no âmbito do
Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação do IEF, conforme Portaria IEF 67, em1º
julho de 2019. O objetivo é integrar a sociedade ao
trabalho da Unidade de Conservação, proporcionando experiências práticas a estudantes universitários, colaboradores e moradores do entorno
em diferentes atividades do parque. As inscrições
encerram em 29 de junho. Para mais informações,
acesse o link https://linktr.ee/parqueestadualdalapagrande, e participem!
PELG/DIVULGAÇÃO

INSTITUTOER
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