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Único posto de coleta de Montes Claros,
HospitalUniversitárioClementedeFariapre-
cisa de um congelador para armazenar pro-
duto usado na alimentação de prematuros.
Sem o equipamento, instituição não conse-
gue ampliar captação do leite, que atende a
três hospitais. PÁGINA 5

Por mais leite
materno

IephaargumentaqueprazopararestaurodoBen-
jamim Guimarães não é viável antes das chuvas.
Nesteanoseráfeitoapenasoestaqueamentodaem-
barcação, para evitar que ela vire com possível
cheia do rio São Francisco. PÁGINA 3

Obra em vapor,
só em 2023

Doença chega ao Estado em paciente de 33 anos,
que mora em Belo Horizonte e acaba de voltar da Eu-
ropa. Homem está com quadro estável, em isolamen-

to domiciliar. Pessoas que tiveram contato com ele
seguem sob monitoramento. Autoridades de saúde
investigam mais três suspeitas no interior – em Pará

de Minas, no Centro-Oeste, Juiz de Fora, na Zona
da Mata, e Varginha, no Sul de Minas. No país, já
são pelo menos 21 confirmações.PÁGINA 4
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Minas tem 1º caso de
varíola dos macacos
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Acordo entre Iepha e Prefeitura dePirapora foi firmado na terça-feira, véspera de audiência emBrasília

Hoje é o último dia

de vacinação de

bezerras bovinas e

bubalinas contra

a brucelose em

Minas
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TIME DO LULA
Lula da Silva tem sido discreto nesta pré-campa-
nha, ao contrário das vezes anteriores que dispu-
tou a eleição. Todo o sigilo é fundamental, diante
do cerco do adversário Jair Bolsonaro e da máqui-
na do governo – aliás, o PT soube muito bem usar o
poder da caneta para isso. O ex-presidente petista
conta com ex-ministros de sua primeira gestão,
aquele time de elite que o levou ao poder, para
coordenar palanques nos estados.

BRAZUCAS ALÉM-MAR
O Brasil é a 2ª nacionalidade que mais solicita o
Golden Visa português (residência por investimen-
to), segundo dados do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras de Portugal para a Coluna. Desde que
foi criado, em 2012, até junho de 2021, mais de 9 mil
vistos foram concedidos: 1.024 para brasileiros e
5.092 para chineses, líderes do ranking. O índice
para brasileiros cresceu 20% de janeiro a maio,
comparado com o período de 2021.

HELP DO TIO SAM
O governo dos Estados Unidos já destinou R$ 5,4 mi-
lhões para a compra de 204 toneladas de comida e de

cartões de alimentação em cidades do Amazonas entre
2020 e 2021, em meio à pandemia. Os dados são da ONG
Visão Mundial, no Brasil desde 1975 com ações de prote-
ção da infância e da juventude. Na pandemia, a organiza-
ção distribuiu mais de 202 mil cestas básicas e kits ali-
mentares, para 530 mil pessoas.

ALERTA MUNDIAL
Os níveis de emissão de carbono na atmosfera atin-
giram recordes preocupantes na última medição,
realizada em maio deste ano. Segundo pesquisa da
Noaa, agência climática norte-americana, a concen-
tração de CO2 atingiu um patamar 50% maior do
que na era pré-industrial. 

ESPLANADEIRA
# Razões para Acreditar comemora 10 anos em 2022 com
exposição Beija-flor & Boas Notícias em cinco capitais
brasileiras.
#MRVreduziu, nos últimos quatro anos, de três para 0,8
quantidadedecaçambasdeentulhoproduzidoporapar-
tamento.
#DeborahToniAdvocaciaprotocolouação noSTF com ob-
jetivodegarantiràsmulherespoliciaisfederaiscritérios
específicos para fins de aposentadoria.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

AndréNaves*
Mesmo sendo injustamente tratado como a “Geni”

brasileira, o agro continua liderando o Brasil rumo a
um novo padrão de desenvolvimento, em que a sus-
tentabilidadeambiental,coordenadacomamelhoria
de índices sociais, serve como parâmetro mundial de
prosperidade e de trabalho decente e justo. Claro que
aindaexistemenormesavançosaseremconstruídos,
mas é um dos setores em que o Brasil atua enquanto
líder mundial na implementação das melhores práti-
cas ambientais, sociais e de governança, também co-
nhecidas como coluna “ESG”.

Criminosos há, entretanto, travestidos de produto-
res rurais, que destroem a natureza e violentam os
povosesaberestradicionais.Buscamolucrodoextra-
tivismo e da especulação fundiária, criando ínfimas
cabeças de gado e plantando poucos pés de alguma
cultura para justificarem a irregular titulação fun-
diária.Essesbandidosdevemserseveramenterespon-
sabilizados.

O agronegócio brasileiro difere diametralmente
dessa barbárie, buscando o desenvolvimento de
mecanismos transparentes de governança que
combatam esse tipo de criminalidade privada que
só existe enquanto cultivada sob o manto da
corrupção pública. Por isso, posturas danosas são
combatidas diuturnamente – como reconhecido
nopainel“Acceleratingajustruraltransitiontosus-
tainable agriculture”, na COP-26 –, com ações de
reflorestamento e preservação coordenadas com
práticasprodutivasagropecuárias.Averdadeéque
o agro nacional é exemplo de postura ESG para o
mundo, como referido no painel citado.

O agro brasileiro é responsável pela preservação de
33,2% das áreas ambientais no país. Os dados são resul-
tadodeumnovoestudodivulgadopelaEmbrapaTerri-
torialquemostrouquecercade1/3dasáreasprotegidas
nopaís estãodentro das propriedades rurais.Outro da-
dorelevantemostraque,emmédia,49,4%dasáreasdas
propriedades estão sendo utilizadas para atividade
agropecuária,ouseja,praticamentemetadeficapreser-
vada. Ao todo, o estudo da Embrapa indica que o Brasil
possui mais de 66% de áreas protegidas e preservadas.

A produtividade do agro brasileiro foi a que mais
cresceunoséculo21,perfazendoíndicesdecrescimen-
tomédiode3,18%aoano.Reflexodessamelhoriapro-
dutiva é a otimização no uso de defensivos agrícolas.
Pesquisarecente,divulgadaemeventoorganizadope-
la FAO/ONU, Embrapa, Abag e Andef, mostra que o
Brasiléumdospaísescomaltaproduçãoagrícolaque
menosutilizaquímicos,proporcionalmenteàsuapro-
dução.Oaumentodeprodutividadereflete-se,outros-
sim, na vida do trabalhador rural. Dados recentes do
IBGE mostram que houve melhora consistente nos
indicadores sociais desses trabalhadores.

Para que o agro continue sendo, cada vez mais, o
motor“ESG”doBrasil,énecessáriaumamelhoriains-
titucional que valorize a produtividade agropastoril
de maneira mais inovadora e tecnológica. Hoje, o
Agro é Justiça, Inclusão e Sustentabilidade, e reúne
potencialidade para ser muito mais!
*Defensor Público Federal, especialista em Direitos Humanos e

Sociais, escritor, professor e palestrante.

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Lupa na mão

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Acomissão defiscalização econtroleda Câmara dosDeputados querfiscalizar osgastosdo SistemaS no Distrito
Federal.Umapropostaacaba deserprotocoladana Casaparacerco às contasdo SenaceSescdoDistritoFederal.
O requerimento enumera, entre outros importantes tópicos, acesso a dados sobre contratos emergenciais e sem
licitação, como buffets, pagamentos de viagens nacionais e internacionais com suspeita de superfaturamento e
pedido de transparência sobre salários de gerentes e diretores. O documento cita o contrato emergencial de
plano de saúde que bateu R$ 1 milhão e outros do mesmo tipo que, somados, chegam a R$ 5 milhões.

CAPITALIZAÇÃO SOCIAL
Os títulos de Capitalização ga-
nham destaque na praça, pela
modalidade que apoia entida-
des filantrópicas. De janeiro a
abril deste ano, os produtos ga-
rantiram mais de R$ 488 mi-
lhões em recursos a essas orga-
nizações, segundo a Federação
Nacional de Capitalização, alta
de 11,5% se comparadas a igual
período de 2021. Isso consolida
a Capitalização como um dos
setores que mais direciona re-
cursos a projetos sociais.

Agro mais que pop!
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PRETO NO
BRANCO

u

Reforma do
vapor fica
para 2023
Iepha afirma que não há tempo hábil antes das
chuvas para restaurar o Benjamim Guimarães

Minas do Norte

Neste ano só serão realizados trabalhos de contenção do vapor

Márcia Vieira

Repórter

A restauração do va-
por Benjamim Guima-
rães ficou para 2023.
Na véspera da realiza-
ção de audiência públi-
ca na Câmara do Depu-
tados, em Brasília, para
discutir o abandono da
embarcação histórica,
foi firmado um acordo
entre a Prefeitura de Pi-
rapora e o Instituto Es-
tadual do Patrimônio
HistóricoeArtístico (Ie-
pha-MG) para a realiza-
ção das intervenções
necessárias no barco.

No entanto, para este
ano, sóserão realizados
trabalhos de contenção
do vapor, para evitar
que ele possa ser virado
ou levado pelas cheias
do rio São Francisco,
quando chegar o perío-
do chuvoso no Norte de
Minas.

O argumento apre-
sentado pelo Iepha pa-
ra adiar a recuperação
do Benajmim é a de que
não há tempo hábil pa-
ra a restauração antes
do período chuvoso.

“Na terça-feira (28) fi-
nalmente foi alinhava-
do um acordo entre as
partes envolvidas, com
o Iepha-MG deixando
claro que, por força dos
prazos exigidos para a
realização de eventuais
licitações,asobrasdere-
forma não poderão ser
reiniciadas antes do
próximo período chu-
voso, que se inicia em
outubro, provavelmen-
te”, segundo documen-
to que aponta os ter-
mos do acordo.

De acordo com a as-
sessoria da Secretaria
de Turismo de Pirapo-
r a , o C e n t r o d e

Autocomposição do Mi-
nistério Público do Estado
de Minas Gerais (Compor)
se reuniu pelo menos cin-
co vezes, desde o ano pas-
sado, com representantes
do Iepha, do Instituto do
PatrimônioHistóricoeAr-
tístico Nacional (Iphan),
Emutur e Prefeitura de Pi-
rapora para intermediar
acordo a fim de retomar a
reforma e restauração do
vapor.

ESTAQUEAMENTO

Ficou definido que, até 3
de julho, a prefeitura e a
Emutur deverão repassar
aoIephaosdadosnecessá-
rios para que o Estado lici-
teecontrateempresaespe-
cializada para execução,
antes do período chuvoso,
dos serviços de estaquea-
mento do vapor e possível
substituição de algumas
das fogueiras, colocadas
embaixo da embarcação
para lhe dar sustentação.

Com os dados em mãos,
caberá ao Iepha agilizar o
processo de contratação
dessesserviçosaté27dese-

tembro, para execução
dos trabalhos preventivos
que vão garantir a segu-
rança do Benjamim Gui-
marães durante os dias de
chuva e eventual cheia do
rio São Francisco.

Oórgãoainda fezocom-
promisso com a Prefeitu-
ra de Pirapora, por meio
da Emutur, de executar o
projeto de reforma e res-
tauro da embarcação em
três etapas.

A primeira consiste em
elaborar e revisar o proje-
to executivo da reforma,
para evitar qualquer erro
futuro que comprometa a
execução dos trabalhos.
Na segunda etapa o órgão
deverá licitar e executar o
projeto que garanta a flu-
tuabilidade do vapor Ben-
jamim Guimarães, ou se-
ja, executar os serviços de
fechamento do casco da
embarcação. Na terceira
etapa, executar as refor-
mas restantes que ve-
nhama garantir a navega-
bilidade do vapor, com a
embarcação retomando
as viagens de passeio. To-

dos os custos desses servi-
ços correrão por conta do
Estado, através do Iepha.

A presidente do Iepha,
Marília Palhares Macha-
do, declarou, durante au-
diência pública em Brasí-
lia, nesta quarta-feira, que
oinstitutotem trabalhado
no sentido de fazer o que é
possível para salvar o va-
por. “Não podemos dar
continuidade às obras de
restauraçãonestemomen-
to sem um projeto que ca-
dastre a nova situação do
vapor. Seria um risco a
mais, no sentido de que o
contexto se alterou em ra-
zão das chuvas”, afirmou.

“O empenho do recur-
so estadual é condição ‘si-
ne qua non’ para as obras
de restauração. Nosso
compromisso confirma-
do é em defesa desse pa-
trimônio, que é muito im-
portante para Minas, pa-
ra Pirapora, para a União
e, possivelmente, para o
mundo, na medida em
que não há mais vapores
como o Benjamim Gui-
marães”, finalizou.

Continuasendooprincipalassuntodapolíticanacio-
nal opedidonoSenadopara criaçãodachamadaCPI
do MEC, para investigar suspeitas de irregularidades
envolvendooex-ministroMiltonRibeiroeospastores
GilmarSantoseAriltonMoura.Continuocomaposição
de que as investigações são bem-vindas, desde que
sejampelasvias legais, semqualquer tipodeexplora-
ção política. Em relação ao pedido da CPI, solicitada
pelaoposiçãoaogovernofederal, todosnóssabemos
queoobjetivoúnicoécriarpalanqueeleitoral,transfor-
mandoofatoemcircomidiático.CPIéshow,carnavale
teatroparacriarfatoeleitoreiroealimentarsetoresda
imprensasensacionalistaoumilitante.

Saraiva confirmou
Mesmonãotendoboladecristal,estejornalistacra-

vounomêsdeabrilqueoex-deputadofederalSarai-
vaFelipe (PSB)nãosustentariaoprojetodecandida-
turaaogovernodeMinas.Jáhavíamosdivulgadoque
ele faria parte da coordenação da campanha presi-
dencial de Lula.Na terça-feira, o presidentedaagre-
miaçãoemMinas, deputado federal VilsondaFetae-
mg,oficializouanotíciaqueantecipamos.

Fernando Pimentel
Nãoseiseconsiderotrágicasoucômicasasdeclara-

ções do ex-governador deMinas Fernando Pimentel
(PT) de que irá processar o governador Zema (Novo)
por calúnia e difamação. Ele considera uma blasfê-
mia o governador ter dito que, ao assumir o Palácio
Tiradentes,encontrouumasituaçãode“descontrole”
financeiro. Se a intenção real é processar, Pimentel
deveriacomeçarpelosservidorespúblicosdoEstado
e pelos prefeitos que confirmam até as vírgulas das
críticas.

AdutoradoSãoFrancisco
Desculpea franqueza,mas consideroumahipocri-

siaaposturadedeterminados políticosque, usando
de discurso eleitoreiro, continuam explorando a im-
plantaçãodeadutoranorioSãoFranciscoparaaten-
der o abastecimento de água em Montes Claros. A
obrafazpartedaexigênciadecontratoentreaprefei-
tura ea Copasa, que vai explorar o serviçode águae
esgotodacidadepor 30anos.Quemestápagandoa
faturaéapopulação. Simplesassim!

Prefeitos e Zema
AquipelasbandasdoNortedeMinas, levantamento

feitojuntoaosprefeitosmostradeformaclaraquequa-
se totalidade apoia a reeleição do governador Zema
(Novo)eestãodispostosapedir voto.Quantoàdispu-
tapresidencial,omesmoaconteceemrelaçãoàreelei-
ção do presidente Bolsonaro. A diferença é que parte
considerável, principalmente das pequenas cidades,
preferecruzarosbraçosourealizarcampanhatímida.

Desistindo
Mesmonão tendoboladecristalépossívelafirmar

queatéoiníciodasconvençõesteremosalgumasbai-
xasnaspré-candidaturasaquipelasbandasdoNorte
deMinas.Aliás,amanhãcomentareisobreascandida-
turas trovão.

Circo midiático

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

EGNALDO BARBOSA/DIVULGAÇÃO
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CONVERSA
INTELIGENTEMinas registra

primeiro caso de
varíola dos macacos

Saúde

ACâmaraMunicipaldeMontesdiscutiuacrisenasaúde
da maior cidade do Norte de Minas. Os vereadores co-
bram da atual administração ações eficazes. Os parla-
mentaresreceberaminúmerasreclamaçõesdepacientes
que estão há anos na fila de espera. A crise, segundo a
vereadora Iara Pimentel (PT), deixa pacientes angustia-
dos, sofrendo em busca de intervenções urgentes como
cirurgiadehérnia,remoçãodepedrasnosrinsoudeapên-
dice.O vereadorMarcosNem (PSC) lamentouqueaspes-
soasnãoestejamconseguindonemmesmoagendaruma
consulta médica. O vereador Wilton Dias (PTB) questio-
nouademoranoatendimento:“inadmissívelquecomtan-
tos recursos na saúde, pacientes ainda estejamsofrendo
sematendimento”, afirmouDias.

Ciro em Montes Claros
Opré-candidatoaPresidênciadaRepública,CiroGomes

(PDT), estará emMinas entre 15 e 17 de julho. Dia 16, visita
MontesClarosparase reunir com liderançaspolíticas.

Imbróglio
Quando tudo parecia caminhar na direção para que o

deputadofederalMarceloAro(Progressistas) fosseovice
na chapa de reeleição do governador Romeu Zema (No-
vo), surgenomeiodo caminhooapresentadorda TVRe-
cordedarádioItatiaiadeBH,EduardoCosta(Cidadania).
Seu nomedepende agora do aval da federação partidá-
ria PSDB/Cidadania.

Piso salarial do farmacêutico
EstáemtramitaçãonoCongressoNacionaloprojetoque

institui o piso salarial nacional emR$6.500,00 para todos
os farmacêuticosbrasileiros.

Oficialização virtual
Ospartidoseas federaçõespartidáriaspoderãoreali-

zar,de20dejulhoa5deagosto,asconvençõesnaforma
presencial, virtual ou híbrida, para escolher candidatu-
rasedefinir coligações. Já registrode candidaturas será
até 15 de agosto.

Paciente de 33 anos de BH tem diagnóstico
confirmado depois de viagem à Europa

u

Gabriel Rezende

Do Hoje em Dia

O primeiro caso de
varíola dos macacos
em Minas foi confir-
mado nesta quarta-
feira (29). O homem
de 33 anos é de Belo
Horizonte. O pacien-
te está estável, em iso-
lamento domiciliar.
Pessoas que tiveram
contato com ele estão
sendo monitoradas,
segundo a Secretaria
de Estado de Saúde
(SES-MG).

Outros três casos
seguem em investiga-
ção. As suspeitas fo-
ram notificadas em
Pará de Minas, no
Centro-Oeste, Juiz de
Fora, na Zona da Ma-
ta , e Varginha, no
Sul de Minas.

Segundo a SES, com
exceção ao caso con-
firmado na capital, os
d e m a i s p a c i e n t e s
com suspeita não têm
histórico de viagem
ao exterior.

O jovem de BH esteve
na Europa na semana
passada, entre 11 e 26 de
junho. A investigação
confirmou que se trata
de caso importado.

CASOS NO BRASIL

O caso confirmado
em Belo Horizonte
ainda não consta no
boletim do Ministé-
rio da Saúde. A pasta

havia informado 21 re-
gistros da varíola dos
macacos: 14 em São Pau-
lo, cinco no Rio de Janei-
ro e dois no Rio Grande
do Sul. A pasta não di-
vulgou qual o estado de
saúde dos pacientes e
em quais cidades estão.

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, ou-
tros 23 casos estão em
investigação nos esta-
dos do Ceará, Rio Gran-
de do Sul, Paraná, Santa
Catarina, Espírito San-
to, Acre, Rio Grande do
Norte , Minas Gerais ,

Goiás, Mato Grosso do
Sul e Rio, além do Distri-
to Federal.

A DOENÇA

A varíola dos macacos
pode ser transmitida pe-
lo contato com gotículas
expelidas por alguém in-
fectado (humano ou ani-
mal) e pelo contato com
as lesões na pele causa-
das pela doença ou por
materiais contamina-
dos, como roupas e len-
çóis, segundo o Instituto
Butantan.

Uma medida para evi-

tar a exposição ao vírus
é a higienização das
mãos com água e sabão
ou álcool gel. As másca-
ras de proteção facial
também são úteis para
evitar o contato pelas
gotículas de saliva.

O período de incuba-
ção da varíola dos maca-
cos costuma ser de seis
a 13 dias, mas pode va-
riar de cinco a 21 dias,
conforme relato do Bu-
tantan. Por isso, pes-
soas infectadas preci-
sam ficar isoladas e em
observação por 21 dias.

Saúde pede socorro!

Will Nunes
willonorte@gmail.com

Apresentador de TV e observador da cena política
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HU precisa de ajuda para
salvar recém-nascidos
Larissa Durães

Repórter

O único banco de lei-
te de Montes Claros,
que fornece o alimento
materno para os três
hospitais da cidade que
possuem UTI neonatal,
precisa de ajuda. O Pos-
to de Leite Humano do
Hospital Universitá-
rio Clemente de Faria
(HU) não consegue am-
pliar a coleta do produ-
to e ajudar ainda mais
recém-nascidos por-
que precisa de um free-
zer para armazenar o
material.

Atualmente, o Brasil
possui a maior rede de
banco de leite do mun-
do, com 225 bancos e
217postosdecoleta,den-
tre eles o do HU que, no
ano passado, recolheu
536 litros do alimento
quebeneficiaram214re-
cém-nascidos.

Somente de janeiro
a maio daquele ano fo-
ram coletados 202 li-
tros, volume que já au-
mentou neste ano pa-
ra 206 litros, no mes-
mo período, atenden-
do a 49 recém-nasci-
dos prematuros.

A q u a n t i d a d e d e
crianças beneficiadas
poderia ser maior, mas
o hospital não está po-
dendo nem mesmo fa-
zer campanha para au-
mentar as doações por-
quenãotemondearma-
zená-las, conta o geren-
te de Enfermagem da
Maternidade do HU,
Márcio Alckmin.

“Porissoestamos pre-

cisando de uma doação
especial, que é de um con-
gelador, Mod. VF55F da
Metalfrio, de 539 litros,
com potência de 33 W, 60
Hz e tensão 127V, porque
precisamos estocar para
doar”, afirma.

IMPORTÂNCIA

O aleitamento materno
é fundamental para redu-
zir a mortalidade infantil.
Segundo o Ministério da
Saúde, é possível diminuir
em até 13% os índices de
mortes de crianças meno-
res de 5 anos com essa prá-
tica. Mas, se não houver a

doação do leite materno,
30 crianças atendidas nos
leitos de UTI neonatal em
Montes Claros ficariam
sem o benefício. O produ-
to recebido pelo HU é usa-
do na própria instituição e
também na Santa Casa e
no Hospital das Clínicas
Dr.MárioRibeirodaSilvei-
ra (HC).

“TemoshojeasUTIsneo-
natais, lotadas, tanto no
HU, na Santa Casa e no
Hospital das Clínicas Dr.
Mário Ribeiro da Silveira.
O ideal é que esses recém-
nascidosprematurosrece-
bam como alimentação o

leite materno. Porque é
próprio para eles, não vai
existir nenhum risco para
essas crianças receberem
este alimento”, afirma
Márcio.

O leite materno, segun-
do o enfermeiro, é rico em
proteínas, principalmente
o do final da mamada. O
quesainoiníciodamama-
daémaisricoemágua,ser-
veparahidratarobebê,ex-
plica Márcio. Um recém-
nascido de baixo peso e
bem debilitado precisa de
um leite de final de mama-
da, por ser rico em proteí-
naegordura. Umacriança

toma,emmédia, de20 a30
ml a cada três horas.

DOADORAS

Quemdoaesesentemui-
tobem emfazerisso éPha-
mela Francinny Cardoso
Rocha, mãe da Ana Flor,
de apenas dois meses. “Co-
meceia doar ainda no hos-
pital, depois do parto. É al-
go que tenho de forma na-
tural, gratuita, que não vai
fazer falta pra minha fi-
lha, então, por que não
doar? Por que não ajudar
uma criança que está pre-
cisando, que está interna-
da,que é prematura? Se eu

posso ajudar, agradeço a
Deuspormedarestaopor-
tunidade”, destaca.

Ela garante às mães que
estão em dúvida se devem
doar ou não, que não faz
mal, pelo contrário. “É tu-
do tão perfeito que quanto
mais eu dou, mais o meu
corpo produz. Então, não
falta para minha filha e
ainda dá para ajudar. E na
hora da doação, é como
amamentar o próprio fi-
lho. Doem, a sensação de
fazer o bem é muito boa.
Saber que está ajudando
outra criança é gratifican-
te”, ressalta.

Montes Claros

Hospital necessita de freezer para ampliar captação de leite maternou

De janeiro amaio, hospital já atendeu 49 prematuros com206 litros de leitematerno doados

ASCOM/HUCF/DIVULGAÇÃO
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(Trechoadaptadodaobra “Apocalipse: avitória
de Cristo e de seu povo)
Ocriadorda teoriamiméticaeprofessoremérito

da Universidade Stanford, René Girard, ao escre-
ver “Aquele por quem o escândalo vem”, afirmou
que“semamortedeCristo,não teriahavidoacon-
versãodosdiscípulos;elesteriampermanecidoen-
cerrados na ordem de Satanás”. E, ainda: “Deus
penetra o mundo hostil dominado por Satanás”.
OApocalipse, último livrodaBíblia, umarevela-

ção recebida pelo apóstolo João quando estava
exiladona ilhadePatmos, afirmaqueodiaboé “a
estrela caída dos céus”. Os anjos são descritos na
Bíblia como estrelas (Jó 38.7) e Satanás era um
anjo que se rebelou contra Deus e foi lançado pa-
ra fora do céu (Lucas 10.18).
ABíbliaafirmaqueSatanás temumcaráterper-

vertido, ele édestruidor (Apocalipse9.11); temsua
autoridade limitada (Apocalipse 9.1,4-5). Satanás
é o príncipe do mal (2 Coríntios 4.4), o adversário
(1 Pedro 5.8), o pai damentira (João 8.44), o enga-
nador (2 Coríntios 11.14), acusador (Zacarias 3.1),
suas obras são más (Efésios 6.16). Não obstante,
ele já foi derrotado na cruz, quando o Deus-Ho-
mem, JesusCristo, emsuamorte,expôsseus inimi-
gos à completa vergonha (Colossenses 2.15).
Todavia, ainda que derrotado, Satanás, até a

segunda volta de Cristo, tenta arrastar pessoas
para sua horda maligna. O diabo recebe a chave
para abrir o abismo e deixar sair os demônios.
Deus utiliza as obras do diabo como punição e
admoestação para os ímpios. Gafanhotos sobem

doabismoeeles são comocavalos preparadospara
apeleja (Apocalipse9.7) e ferroamcomoescorpiões.
O diabo mantém seus escravos no cativeiro (Ma-

teus 12.29). Os demônios controlam a vida daquelas
pessoas que são inimigas do evangelho, cegando o
entendimento emantendo-as no cativeiro da incre-
dulidade (2 Coríntios 4.4), levando-as a todo tipo de
perversão e malignidade, para o exercício de ações
maléficas e destruidoras.
Eles têm “cabelos, como cabelos demulher” (Apo-

calipse9.8).Osdemôniossãomarcadospelasensua-
lidade. Eles despejam no mundo uma torrente de
sensualidade. As orgias, as pornografias e toda sor-
te de depravação moral e impurezas, como as que
vemos crescer, enchem nossa cultura como uma fu-
maceira que sobe do abismo demoníaco.
Finalmente, eles têm “dentes de leão” (Apocalipse

9.8). Essa descrição retrata o poder destrutivo e de-
vastador. Elesagemcomgrandeviolência. Essesga-

fanhotos têmcouraçasdeferro.Elespareceminatin-
gíveis e indestrutíveis. Os demônios têm como mis-
sãoatormentaroshomens,elessãoacavalaria infer-
nal que pisoteia e faz trepidar a terra. Como escor-
piões, ferroamoshomens.Eles tiramapaze impõem
sofrimentos, perdas, angústias, ilusões e decepções
aossereshumanos,apontodealgumaspessoaspro-
curarem a morte.
Há, porém, outra verdade: a Bíblia afirma, por ou-

tro lado, algomuito importante quanto à ação des-
ses demônios em relação aos que creem emCristo e
em seu governo cósmico: a) eles não podem tocar o
povo de Cristo (1 João 5.18); b) o povo de Cristo é
distinguido dos ímpios em razão do selo de Deus
forjado em cada cristão (Apocalipse 7.4); c) o selo de
DeuséoEspíritoSantoquetodocristãorecebequan-
do crê no governo de Jesus Cristo (Efésios 1.13-14).

A estrela caída dos céus

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br

Os anjos são descritos na Bíblia como
estrelas (Jó 38.7) e Satanás era um
anjo que se rebelou contra Deus e foi
lançado para fora do céu (Lucas 10.18)
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Da Redação*

Hoje é o último dia
para que os pecuaris-
tas mineiros vacinem
as fêmeas bovinas e bu-
balinas contra a bruce-
lose. Devem ser imuni-
zados os animais de
trêsa oito meses de ida-
de. O produtor deve de-
clarar (comprovar,
atestar) a vacinação
junto ao Instituto Mi-
neiro de Agropecuária
(IMA) até 10 de julho,
via e-mail ou presen-
cialmente em uma uni-
dade regional do Insti-
tuto mais próxima.

A previsão é a de que
mais de um milhão de
bezerras sejam vacina-
das neste primeiro se-
mestre, tanto nas pro-
priedadesle i te iras
quanto nas de corte.
“Os produtores preci-
sam se lembrar que a
brucelose é uma doen-
çadecaráterzoonótico,
ou seja, pode ser trans-
mitida do animal para
o ser humano. A vacina
é uma ferramenta ex-
tremamente eficaz pa-
ra prevenir a enfermi-
dade em nossos reba-
nhos”, afirma a coorde-
nadora do Programa
Nacional de Controle e
ErradicaçãodaBrucelo-
se e Tuberculose Ani-
mal (PNCEBT) pelo
IMA no Estado, a médi-
ca veterinária Luciana
Oliveira.

Ela ressalta que é de
grande importância a
vacinação do reba-
nho. “Cerca de 65% dos
animais imunizados fi-

cam protegidos e não dis-
seminam a doença. A va-
cina é de fácil acesso e am-
plamente distribuída no
Estado, com cerca de 3 mi-
lhões de doses disponí-
veis”, defende Luciana
Oliveira.

LEVANTAMENTO
Segundo levantamento

realizado pelo IMA nno
dia 15 de junho, cerca de
945 mil fêmeas já haviam
sido vacinadas no Estado.
Os dados apurados são
parciais, pois o balanço fi-
nal será divulgado após 10
de julho, data limite do en-
viodadeclaraçãopelopro-
dutor.Aexpectativaéimu-

nizar mais de 1 milhão no
primeiro semestre, supe-
rando a quantidade al-
c a n ç a d a e m 2 0 2 1 , d e
1.071.000 fêmeas vacina-
das.O IMA monitoraesses
dados diariamente.

“Gostaria de registrar
umamensagemimportan-
te ao pecuarista, reforçan-
donovamentequeéfunda-
mental entregar o atesta-
do de vacinação ao IMA,
poisexclusivamenteapar-
tir desse documento é que
comprovamos que as be-
zerras foram imunizadas
nas propriedades. Portan-
to, dependemos da parce-
ria, colaboração e cons-
ciência dos produtores.

Lembrando que a vacina-
ção é uma responsabilida-
de de todos os elos da ca-
deia pecuária”, reforça a
veterinária.

Luciana acrescenta que,
para alcançar bons resul-
tados, é essencial a mobili-
zaçãodosprodutores,esta-
belecimentos que vendem
vacina, médicos veteriná-
rios autônomos cadastra-
dos e vacinadores. “O con-
trole da doença nos reba-
nhos deve-se apoiar nas
ações de vacinação em
massa. Com uma cobertu-
ravacinalquegaranta cer-
ca de 80% das fêmeas em
i d a d e r e p r o d u t i v a , a
frequência de animais in-

fectados diminui conside-
ravelmente. Já a elimina-
ção das fontes de infec-
ção passa por ações do
programa que envolvem
uma rotina de diagnósti-
co padronizado nos reba-
nhos e obrigatoriedade
do abate sanitário de ani-
mais positivos”, analisa a
médica veterinária.

PONTO DE ATENÇÃO
Ainda de acordo com o

levantamento,algumasre-
giões mereciam atenção
porapresentarem,atéoúl-
timo dia 15, índices de co-
bertura vacinal inferiores
à média esperada para o
período.Produtoresdasre-

giões de Belo Horizonte,
Bom Despacho, Curvelo,
Guanhães, Passos, Patos
de Minas, Patrocínio,
Teófilo Otoni, Uberaba e
Uberlândiadevemseaten-
tar aos prazos. “Estamos
mobilizando nossos fis-
cais de campo lotados nas
respectivas regionais para
reforçar a medida junto
aos produtores, médicos
veterinários cadastrados
e vacinadores. Entende-
mos que ainda há tempo
para melhora do resulta-
do, principalmente nas
regiões citadas, antes do
fim do semestre”, estima
Luciana.

*Com Agência Minas

Último dia de imunização
contra a brucelose

Agronegócio

Produtores devem vacinar fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de
idade e comprovar o procedimento ao IMA até 10 de julho

u

Aprevisão é a de quemais de ummilhão de bezerras sejamvacinadas, tanto nas propriedades leiteiras quanto nas de corte

IMA/DIVULGAÇÃO
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30/6
Evento par-

t icular ( for-
matura)

1º/7
Curral Véi -

21h

2/7
A lqu imia -

21h

3/7
Particular

Tudo pronto para amaior feira agropecuária do Norte deMi-
nas, a 48ª Expomontes, que começa nesta sexta-feira, 1º de
julho, no parque de Exposições João Alencar Athayde.
O cantor Zé FelipeeVitinho Imperador serãoasduasatrações

musicais que vão animar o parque nesta sexta-feira de abertu-
ra. Serão dez dias de festa, negócios, leilões, julgamentos, sho-
ws, produção do conhecimento, diversão, capacitações, pales-
tras, casosde sucesso, diade campo, relacionamentos, fortale-
cimento de marca e mais de 350 mil pessoas no parque.
Depois de quase três anos, a Expomontes será realizada com

público presencial e vem mais uma vez mostrar a força do
agronegócio e do homem do campo, que se reinventou nesse
período difícil, evoluiu, superou grandes obstáculos e, com
eles, novas oportunidades.

O Vila 61 Casa Bar vem com tudo na 48ª
Expomontes e preparou um espaço privile-
giado, ao lado do palco com show ao vivo
todos os dias, em mais de 600m• de muito
conforto.Ohoráriodefuncionamentonopar-
que será sempre das 11h até o final dos sho-
ws, todos os dias. O público poderá contar

com deliciosos drinks e cardápio variado,
alémdealmoçoejantar.DuranteaExpomon-
tes, o Vila 61 funcionará somente no parque
de exposições. Tudo está sendo preparado
com muito carinho por toda equipe do Vila
que, sem dúvida, será um dos espaços mais
disputados durante os dez dias de festa.

Cantor João Lima

Ocantor Zé Felipe será umadas atrações desta sexta-feira na

abertura da 48ª Expomontes

TodooaconchegoesofisticaçãodoVila61seráreproduzido

noparquedeexposiçõescommuitasnovidades

Vila 61 será uma das atrações
na 48ª Expomontes

Agenda do cantor
João Lima

Aqui comaempresária e

assessora política Iris

Lopes emnoite de festa

comabandaRonyCosta e

bandaCavalo de Fogo, na

VaquejadaNacional de

Coração de Jesus

Tudo pronto para a
48ª Expomontes

No

cardápio,

deliciosos

drinks

comoo

Aperol,

Caipiri-

nha, Pina

colada e

diversas

caips

O talentoso e requisitado cantor

LucílioMota será umadas atrações

doVila 61 no parque, que também

contará comaduplaMarcelo e

Matteo e outros nomes. Lucílio

Mota se apresenta nos dias 2 e 8

de julho

(ARQUIVO PESSOAL/ DIVULGAÇÃO

VitorHugoVictor coma

stylist/fashion consultant

MaitêOliveira

REDES SOCIAS DO ARTISTA/ DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

LEO QUEIROZ

FOTOS LÉO QUEIROZ

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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