
ANO XVI - Nº 4.424 MONTES CLAROS, SEXTA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 2022

Uma das maiores feiras agropecuárias de Minas
abre os portões nesta sexta-feira, em Montes Claros.
Considerada vitrine do agronegócio norte-mineiro,
a Expomontes terá recorde de animais, barracas da
agriculturafamiliar,torneioleiteiro,palestrasesho-
ws. Expectativa é a de reunir 350 mil pessoas em dez
dias e gerar R$ 400 milhões em negócios.PÁGINA 4

Enfim, começaaExpomontes

Aaplicaçãodoreforçocontraa Covid-19nessesmu-
nicípios não chegou a 60%, índice considerado preo-
cupante com o cenário atual – baixas temperaturas e

nova linhagem da Ômicron. Além de Montes Claros,
várias cidades do Norte de Minas se encaixam nesse
mapeamento,quefavoreceoaumento doscasos con-

firmados da doença. Nas últimas 24 horas, o Estado
registrouquase11mil novosdiagnósticosparaocoro-
navírus.PÁGINA 3

MOCentre as 320cidades
combaixa adesãoà3ª dose
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dos montes-clarensesdos montes-clarenses

tomaram a terceiratomaram a terceira

dose contra a Coviddose contra a Covid

Solenidadedeaberturada48ªExpomontesseráàs19h10;às23hcomeçashowcomZéFelipeeVitinho Imperador

Indústria adotamedidas simples e práticas
para reduzir impactos ambientais, como caixa

de TV que pode virar casinha de gato

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

W&W PRODUÇÕES/DIVULGAÇÃO
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APROVOU E FOI REZAR

A bancada pró-vida do Congresso está braba com a tur-
ma que, para eles, dormiu na pauta da Câmara, onde o
projeto de lei passou e vai ao Senado. De autoria de Car-
menZanotto(PPS-SC),otextoalteraaLei9.263epermite
cirurgias como prática contraceptiva a partir dos 21
anos sem o consentimento do cônjuge. A deputada fre-
quentou uma missa na quarta, e a turma católica anti-
aborto ficou pasma com a ousadia pela autoria do PL.

OFF-LINE

A deputada estadual do Rio de Janeiro Renata Souza
(Psol) está em apuros com o colega Rodrigo Amorim
(PTB). Ela denunciou o parlamentar em vídeo (que de-
pois apagou das redes sociais) por um suposto envio de
e-mailcomameaçaseracismo.Masinvestigaçõesdapo-
lícia e até dos “psolistas” não comprovaram veracidade
dostextos.Odeputadoavisouquevaiprocessaracolega
por calúnia. Amorim informou à Coluna que só ele e
advogados têm acesso ao e-mail, sem incidentes relata-
dos até hoje.

MEU SOBRENOME É...

Passados 20 anos desde a publicação do Código Civil
que permitiu aos noivos adotarem o sobrenome do
outro, caiu mais de 24% o número de mulheres que
passaram a incluir o sobrenome do marido no casa-
mento. Em 2002, o percentual delas que incluíam o
sobrenome representava 59,2% dos matrimônios.
De 2002 a 2010, a média de mulheres que optaram
por isso foi de 52,5%, e entre 2011 a 2020, o percen-
tual caiu para 45%.

SOBRE ROUPA$

As exportações do setor têxtil registraram US$
396,3 milhões nos primeiros quatro meses de
2022, aumento de 29,61% em relação ao mesmo
período de 2021, segundo a Associação Brasilei-
ra da Indústria Têxtil e de Confecção. O setor foi
impulsionado pelo aumento das vendas a países
vizinhos, como Argentina (+36,2%), Colômbia
(+61,64%) e Peru (+56,8%). As importações cresce-
ram 9,82% (US$ 1,89 bi).

AQUECEU DE VEZ

Levantamento do Google Trends em maio mos-
tra que houve aumento de 300% no interesse
por informações relacionadas a “aquecedo-
res”. O mercado constatou crescimento na pro-
cura por assistência para aquecedores a gás de
84,6% na segunda semana de junho, compara-
do a primeira. Com o inverno, estima-se um
crescimento ainda maior.

ESPLANADEIRA

#CasarãoBrasil - Associação LGBTI foi declarada institui-
ção de utilidade pública pela Alesp.
# Levantamento da VarejOnline aponta que varejo físico
em2022tevevendas47%maioresdoqueem2021noDia
dos Namorados.
# Tispaceoferece aos jogadores oportunidade de ganhar
dinheiro enquanto se divertem.
# Lecadô inaugura novas unidades nos shoppin-
gs Boulevard Rio, Smart Campo Grande e Re-
creio (Rio).

COLUNA ESPLANADA

Opinião

EduardoMasulo*

No universo logístico do segmento alimentício, a relação
tempo e dinheiro tem ainda mais impacto nas receitas das
empresas devido à perecibilidade. O controle para as vendas
dos produtos mais antigos e prestes a vencer foi uma alternati-
va criada no segmento com objetivo de reduzir perdas com
alimentos que envelheciam dentro de armazéns por conta de
desequilíbrio entre produção, transporte e vendas.

Comoalternativaaessecenário,osprodutoscomvalidadescurtas
passaramafazerpartedoscatálogosdevendasparaumasaídamais
rápida. Porém, essa venda exclusiva de produtos com preços atrati-
vos e descontos que chegam até a 80% do valor original passou a ser
um problema quando surge um mercado voltado a esse segmento.

Naturalmente, o público-alvo desse tipo de produto está localiza-
do nos subúrbios e dentro de áreas conflagradas, como comunida-
des que sofrem influência do tráfico de drogas e possuem menor
poder de compra. Por esse prisma, realizar entregas nessas regiões
oferecemaioresriscosàstripulaçõesecargaseaosveículos,alémda
exposição das marcas, pois não há controles desses produtos após
serem entregues aos estabelecimentos.

Os vendedores, por sua vez, passaram a enxergar uma oportuni-
dade para driblar a falta de um preço competitivo e, com isso, espe-
ram os produtos mudarem para a faixa de preço mais adequada
paraarealidadeatualdopaís.Comoresultado,osarmazénsperdem
giro de estoque e passam a ficar lotados, aumentando os custos e o
volume de veículos de cargas.

Muitos compram para consumo próprio, porém uma boa parte
revende em trens urbanos e metrôs. Não há nada de errado em
revender produtos com prazo de validade próximo a expirar, po-
rémafaltadeumolharmaisatentoporpartedasempresasproduto-
ras é deixar de perceber a nocividade desse problema: muitos clien-
tesestãodeixandodecomprardequemproduzparacomprarneste
mercado paralelo.

A informalidade, nesse sentido, inicia um ciclo que prejudica a
grande massa de clientes que compra com preços definidos pelas
companhias,easmarcas,principalmentequandosetratadeprodu-
tosfrigorificados,queficamexpostos earmazenados emcondições
inadequadas.Ocomércioformalsofreaocompetircomainformali-
dade, uma vez que um paga impostos, que pesa no final das contas,
enquanto o outro lado não sofre nenhum tipo de fiscalização.

Deixarde vendernãoéumasolução, maslimitaravendaé algoa
ser pensado, pois o problema não se trata somente de escoar um
estoque envelhecido, mas sim em pensar em não criar um ciclo
viciosoque,nofinaldascontas,seráigualoupiorqueoscustoscom
incinerações ou descartes em aterros sanitários.

Realizar acompanhamentos periódicos de estoques, influenciar
açõesdevendasetercontrolesdeprevisibilidadesãoaçõesqueredu-
zemaprobabilidadedeestoquesenvelheceremereduzemaexposi-
ção das marcas a esse comércio mais atrativo.
*Consultor sênior na ICTS Security

ARTIGO
LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

reportagem@colunaesplanada.com.br

Blefe de Jefferson

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Chefão do PTB, que ainda tem
seu peso eleitoral, e ele sabe
disso, Roberto Jefferson can-
sou de esperar respostas do
governador Cláudio Castro
(PL) para suas demandas. Je-
fferson faz uma jogada. Avi-
sou que será candidato a go-
vernador do Rio de Janeiro. É
a última carta à mesa do Palá-
cio Guanabara. E ainda inves-
tirá tudo na candidatura do
falastrão Daniel Silveira ao
Senado, e da esposa do depu-
tado à Câmara.

Alimento vencidinho:
impacto desse

comércio informal
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PRETO NO
BRANCO

Metade da população
de 320 cidades está
sem a terceira dose

Minas do Norte

Montes Claros engrossa esse rol, com apenas
46% dos maiores de 12 anos com o reforço

Da Redação*

Pelomenos320muni-
cípios mineiros ainda
não atingiram nem
60% da população imu-
nizada com a terceira
d o s e c o n t r a a C o -
vid-19. Vales do Jequiti-
nhonha, Mucuri e Rio
Doce e as regiões Nor-
te e Noroeste são as lo-
calidades com os pio-
res índices de vacina-
ção. Montes Claros, a
maior cidade do Norte
de Minas, está nessa si-
tuação. Autoridades e
médicos têm feito con-
secutivosapelos às pes-
soas para quenão igno-
rem o reforço.

O a l e r t a é a i n d a
maior nessa época do
ano, devido à sazonali-
dade das doenças res-
piratórias. Soma-se
aos risco o avanço de
uma segunda linha-
gem da cepa Ômicron
e relaxamento das me-

didas de proteção por par-
te dos moradores.

Atualmente, das 853 ci-
dades do Estado, apenas
351 ultrapassaram os
70% de cobertura da ter-
ceira dose. O ideal, segun-
do o Ministério da Saúde,
é atingir pelo menos 90%
do público-alvo.

Em Minas , 10 ,2 mi-
lhões de pessoas recebe-
ram as três doses do imu-
nizante até ontem, o que
representa 62% da popu-
lação com 18 anos ou
mais. Os números são da
Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MG).

Nas últimas 24 horas,
Minas confirmou quase
11 mil novos casos do co-
ronavírus e 39 mortes.

O secretário de Estado
de Saúde, Fábio Bacche-
retti, reafirmou a impor-
tância de garantir a prote-
ção e lembrou que a vaci-
na é uma “arma” contra a
Covid-19. “Cada vez me-
nos temos relação entre

casos, internações e óbi-
tos, e isso é fruto da vaci-
nação”, garante.

Na semana passada, a
SES informou que “insis-
te na necessidade da imu-
nização de quem ainda
não buscou a vacinação”.
A pasta reforça que os
protocolos sanitários de-
vem ser mantidos, como
a lavagem das mãos, uso
de álcool em gel e o dis-
tanciamento social.

MONTES CLAROS

A maior cidade do Nor-
te de Minas conseguiu
proteger com a terceira
dose – ou primeira dose
de reforço – apenas 46%
do público-alvo, que são
os maiores de 12 anos.

O índice muito abaixo
do recomendável preocu-
pa porque a cidade tem
visto os números de ca-
sos confirmados dispa-
rar nas últimas semanas.

Como O NORTE mos-
trou na edição de 24 de

junho, o número de con-
taminações pelo corona-
vírus disparou quase
2.000% em junho em re-
lação a maio. Novo bole-
tim será divulgado nesta
sexta-feira (1).

Também nesse perío-
do foram registradas
três mortes, após três
meses sem qualquer óbi-
to pela doença no muni-
cípio. Na ocasião, a se-
cretária Municipal de
Saúde, Dulce Pimenta,
fez um apelo para que a
população procure os
postos de vacinação e re-
ceba a terceira dose.

Em função do aumento
de casos, a prefeitura re-
tomou a obrigatoriedade
do uso de máscaras em lo-
cais fechados. Montes
Claros soma mais de 80
mil casos da Covid desde
o início da pandemia e
1.071 mortes.
*Com informações de Marina

Proton e Gabriel Rezende, do

Hoje em Dia

u

Quemacompanhadepertoodiaadiadamovimen-
tação política, em especial no Norte de Minas, antes
mesmodasconvençõespartidárias, jáépossívelpre-
verquemsãoospré-candidatosquedefatotêmchan-
cedeeleição.Ocertoéquediantedosnomesapresen-
tados, os “candidatos trovão” tambémsãopossíveis
dedetectar.Sãoaquelesqueficamrodandoemcírcu-
lo,semsairdo lugar, fazemmuitobarulhoeapresen-
tam pouco resultado, valendo o ditado popular de
que “muito trovãoésinal depoucachuva’’.

Ministra Cármen Lúcia
Em2018,quandoaministraCarmemLúciaAntunes

respondiapelapresidênciadoSTF,aquipelasbandas
do Norte e Minas, região de origem da magistrada,
era só orgulho. Como reconhecimento, a Câmara de
Montes Claros, através de proposta do vereador Ed-
milsonMagalhães, aprovouhomenagemdaentrega
de Placa de Prata Alferes José Lopes de Carvalho à
referidaministra.O resultado éque, apesar de ser fi-
lhadeMontesClaros,hojenãoexistemaisclimapara
que a comenda seja entregue. As histórias que têm
sido protagonizadas por aquela Corte têm colocado
seusmembrosnaprateleiradebaixo.

Souto
Temmuitagenteapostandoqueaboaavaliaçãodo

prefeito Humberto Souto junto ao eleitorado deverá
resultarnaeleiçãode integrantedoseugrupo.Aúni-
ca verdadenestahistória éque, de fato, tempesono
resultado eleitoral. Entretanto, os nomes definidos
por ele estão bem avaliados dentro do processo. O
certo é que tem gente que ficará de fora. Até onde
apurouacoluna,anovidadeéqueochefedoExecuti-
vo incluiu os nomes de Arlen Santiago (Avante) e Ta-
deuzinho (MDB)no time.

Carreira solo
Entreos candidatos àeleiçãodeste ano, quenão fa-

zempartedaembarcaçãodoprefeitoHumbertoSouto,
épossívelafirmarque,emMontesClaros,tantoodepu-
tadoPauloGuedes(PT)quantooex-deputadoRuyMu-
niz (Avante) tendemaserbemavaliadospeloeleitora-
do.OmesmodeveacontecercomocandidatoRodrigo
Cadeirante(Rede).Emrelaçãoaopré-candidatojorna-
listaDélioPinheiro,éfatoquejáentranoprocessocom
visibilidade pela longa exposição de sua imagem na
televisão. Entretanto, é preciso contar com equipe ca-
pazde transformarocenário construídoemvotos.

Candidata PDT
AregiãodeSerraGeral,NortedeMinas,apresenta-

rá o nome da advogada Márcia Mendes como pré-
candidata a deputada estadual pelo PDT. Ela, que é
filhadeEspinosa, temgrandeatuaçãotantonocam-
po jurídicocomosocialdaquela região, já tendosido
vice-presidente da OAB Espinosa/Monte Azul. Dra.
Márcia, que é portadora de necessidades especiais,
seeleita,serámaisumaalevantarabandeiraemdefe-
sadosdeficientesnoparlamentomineiro.

Abertura Expomontes
ASociedadeRuraldeMontesClarosabreoficialmen-

te, às 19hdehoje, a Expomontes 2022.

Candidato trovão

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Temperaturas baixas e nova linhagemdaÔmicron tornamavacina aindamais importante
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Da Redação

Éhoje!Apósdois anos
sem a festa nos moldes
tradicionais, a Expo-
montes está de volta e
promete reunir milha-
res de pessoas nos dez
dias do evento mais tra-
dicional da cidade. “En-
fim,chegouahora!AEx-
pomontes está de volta
depois de quase três
anos longos. O clima é
de esperança com a re-
tomada presencial dos
negócios, do trabalho,
dos shows”, afirma José
Moacyr Basso, presi-
dente da Sociedade Ru-
ral de Montes Claros.

Considerada uma
dasmaioresfeirasagro-
pecuárias de Minas, a
exposição começa nes-
ta sexta-feira (1º) e vai
até o dia 10, no Parque
de Exposições João
Alencar Athayde. Em
dezdiasdevemovimen-
tar cerca de R$ 400 mi-
lhões em 60 estandes,
40 barracas da agricul-
tura familiar, oito lei-
lões, 12,5 mil cabeças de
animais, minifazenda,
julgamento de ani-
mais, torneio leiteiro,
palestras, casos de su-
cesso, produção de co-
nhecimento, provas
equestres e feiras de
touros e equinos. Em
média, são gerados 5,5
mil postos de trabalho.

O evento é considera-
do uma vitrine do agro,
mostrandoaforçadose-
tor no Norte de Minas.
“Maso melhorde tudo é
estarmos lado a lado,
comprando, negocian-
dopresencialmente.
Temumsabortodoespe-

cialquehámuitosanosnão
acontecia. Teremos, com
certeza, a maior de todas as
exposições, com uma pro-
gramação ainda maior, se
comparada à última a edi-
ção”, diz José Henrique Ve-
loso, diretor financeiro da
Sociedade Rural.

Para o diretor técnico da
entidade, Marcos Mendes,
aexpectativaparaestaedi-
ção éenorme. “A gente vol-
ta ao normal das exposi-

ções, aos momentos de
confraternização de todos
os produtores. É a princi-
pal festa de Montes Claros
eaexpectativaéaltaemto-
dos os sentidos. No reen-
contro, nos negócios da
agropecuária, na volta dos
grandes eventos, dos lei-
lões, julgamentos em pis-
tas,ciclosdepalestraseob-
viamente também na vol-
ta da confraternização, já
que se trata de uma festa

do agro”, afirma.

NOVA IMAGEM

Para Marcos Mendes, é
um novo momento para a
regiãoeparaaimagem que
ela transmite. “O Norte de
Minaséreferênciacomore-
giãodealtaqualidadedepe-
cuária. São vários criado-
res e selecionadores de ge-
nética,issoétransferidopa-
raosrebanhoscomerciaise
nos trazem reconhecimen-

to nacional na pecuária de
corte e de leite, como tam-
bém na equinocultura. As-
sim, vivemos um novo mo-
mento, no qual nós temos
que exaltar esse dom de
Deus para a região e fazer-
mosapecuáriadomaisalto
nível do Brasil”, celebra.

RECORDE DE

ANIMAIS

Esta edição está com
recorde de animais. “Te-

mos lotação completa
do parque para os bovi-
nos e já há algumas pes-
soas fazendo reservas
para uma lista de espe-
ra. Um fato interessan-
te é que temos um retor-
no da raça Girolando,
inclusive com a exposi-
ção ranqueada oficial-
mente nacional, mos-
trando o desabrochar
da pecuária norte-mi-
n e i r a , q u e c a d a v e z
mais fica profissional e
ocupa os espaços que,
muitas vezes, eram ocu-
pados por outras re-
giões que vinham e se
posicionavam”, desta-
ca Marcos Mendes.

Eleadiantaqueaexposi-
ção, neste ano, será quase
completamente com ani-
maisda própriaregião. “O
que não é fácil. Hoje você
conta nos dedos quais ex-
posições, a nível de Brasil,
conseguem isso, até por-
que localmente eles não
conseguem captar esses
animais das regiões. E
aquivemosoprocessona-
tural acontecendo, onde
os produtores querem fa-
zer a amostra, que é o sen-
tido de expor os rebanhos
neste palco que é a Expo-
montes”, diz o diretor.

ABERTURA

A abertura da 48ª Expo-
montes será às 18h, com
recepção de autoridades
no portão principal. Às
19h10aconteceasolenida-
de, no Auditório Osmani
Barbosa. Logo após, as au-
toridades presentes visi-
tam os estandes.

Às 23h começa o show
de abertura da festa, com
Zé Felipe e Vitinho Impe-
rador.

Que comece a festa!
FOTOS GUSTAVO SILVA/DIVULGAÇÃO E LEO QUEIROZ

Uma das maiores feiras agropecuárias de Minas, a Expomontes começa
nesta sexta, com música, leilões, negócios, mostrando a força da região

u

Montes Claros

OParque de

Exposições João

AlencarAthayde já

está pronto para

recebermais de

350mil pessoas

emdez dias de festa

do agronegócio

emMontes Claros
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Níver Corina Medeiros

Na tarde de 27 de abril, os filhos Adriane, João
Carlos, Juliana e Ludmila surpreenderamaqueri-
damãe CorinaMedeiros de Abreu comumcháda
tarde nos jardins do espaço Galo Garden, em
comemoração ao seu aniversário. Foi tudo ela-
borado de surpresa, pelos filhos, que commuito
carinho organizaramuma tardemágica combu-
ffet de Maria Sabor, decoração de João Carlos e

organização de Juliana e Ludmila. O Galo Gar-
den vem se consagrando espaço de grandes fes-
tas, sendo referência pelos belos jardins e um
aprazível espaço aberto, trazendo conforto e se-
gurança. Além da locação para eventos, eles
também estão crescendo muito como organiza-
dores de eventos. Parabéns a aniversariante!
Muita saúde, paz e alegria!

Aaniversariante CorinaMedeiros com filhos,

netos e cunhada: JulianaAbreu,Mariana

Fernandes, Viviane Fernandes, Joelisa Batista e

Luiza Fernandes

LilianeMaurício, JulianaAbreu,Maria Vitória

Maurício, CorinaMedeiros, RosaAlkimin

JanaínaAlves, FabíolaMonteiro, JulianaAbreu,

CorinaAbreu, TidaAlcântara e CauBauman

Deliciosamesa do

café ao ar livre

LudmilaAbreu, JoãoArthur, João Pedro,

CorinaAbreu, AdrianiMedeiros, João Carlos

Abreu, Joelisa Batista e IreneRuas

MônicaMartuchelle, Cristina Peres, Angela

Laughton, Cleonice Laughton, Lili Neto,

TerezinhaWanderley, Corina, RosaAlkimin,

Irlene,Maria do Carmo, Irani Peixoto, Irene,

Julia Pereira, Jucemira e TerezinhaReis

MariaAlice

Sapori, João

Carlos

Medeiros,

DilemarNeto,

Alcione Braga,

Lili Neto, Thaís

Braga eDiana

Cotrin

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com
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Todososdias, pelos telejornaisou jornais escri-
tosou revistas, somosbombardeadospor fantas-
mas que nos tiram a paz; e omaior bombardeio é
contra crianças e adolescentes assediadas por
pessoas ligadasà famíliadavítimae/oumalfeito-
res, que se unem para o mal para com os indefe-
sos. Fico atônita buscando nas ações sociais os
meios de garantir a esse público indefeso o direi-
todedesfrutaremdias comsegurança, ondepos-
sam conviver desfrutando dos benefícios pró-
prios de sua idade.
Amy nasceu em 1867, em uma pequena vila na

Irlanda do Norte, e se tornou cristã aos 15 anos.
Elaesua família se tornaramfervorosospresbite-
rianos. Ela queria ser missionária e, aos 24 anos,
foi para o Japão. Porém, sofrendo de umadoença
dos nervos que a deixava fraca e de cama por se-
manas, ela teve que voltar para casa.
Anosdepoiselaseguiuparaa India,ondepassa-

ria toda a vida. Lá, seu trabalho mais notável foi
commeninasemulheres jovens.Asmeninaseram
dedicadasaosdeusesnos temploshinduse força-
das à prostituição religiosa que rendia dinheiro
aos sacerdotes. Quando as famílias não as que-
riam ou se precisavam de dinheiro e pretendiam
se desfazer de mais uma boca para alimentar, ou
se as crianças tinham alguma deficiência, eram
vendidasaostemplos,ondeerammuitomaltrata-
das e submetidas a abusos.
AmyCarmichael fundouoDohnavur Fellowship,

em Tamil Nadur, no sul da India. Esse orfanato se

tornou um santuário para mais de mil crianças. As
crianças recebiamnomes indianoseusavamroupas
nativas. Amy tambémse vestia assim epintava a pe-
le comcafé,misturando-seaos indianos. Elaandava
longas distâncias pela India para salvar uma crian-
ça.
Em 1931, gravemente ferida numa queda, Amy fi-

cou na cama até morrer, em 1951, com 83 anos de
idade.Eladeixou35 livrospublicados.Omais conhe-
cido é um dos primeiros relatos sobre a missão na
India, publicado em 1903.
Quando perguntavam às crianças indianas o que

as atraía a Amy, elas respondiam: “É o amor. Amma
(mãe) nos ama”. Amy Carmichael, certa vez, escre-
veu: “Se eu não tiver compaixão do meu próximo,
como o Senhor teve compaixão de mim, então não

conheço nada do amor do calvário”.
Lendo uma escritora cristã, ela ratificou essa ver-

dadeaodizer que “umareligiãoquenos leveanegli-
genciarasnecessidadeshumanas, seussofrimentos
ou direitos, é falsa. Desdenhando os direitos do po-
bre,dosofredoredopecador, estamosdemonstran-
do-nos como traidores de Cristo. O cristianismo tem
no mundo tão pouco poder exatamente porque as
pessoasusamonomedeCristoaopassoquecontra-
riam Seu caráter na vida que vivem”.
Não sei o quepodemos fazer pelonosso vizinhoao

lado, pelos nossos próprios familiares, por aqueles
que conosco convivem no trabalho ou nos grupos
aos quais frequentamos; mesmo porque os fantas-
mas são também emocionais, psíquicos e espiri-
tuais. Que o Espírito Santo nos oriente a demonstrar
o amor de Deus entre os menores irmãos!

Era amor

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Amy Carmichael, certa vez, escreveu:
“Se eu não tiver compaixão do
meu próximo, como o Senhor teve
compaixão de mim, então não
conheço nada do amor do calvário”
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Ouça o Tio Ben
Tecnologia

Indústria adotamedidas simples e práticas para reduzir impactos ambientaisu

Se oHomem-Aranha salva o gato do alto da árvore, a Samsung oferece um lar para o bichano a partir da caixa de TV, que tambémpode

virarmesinha ou estante

Marcelo Jabulas

@mjabulas

Já dizia o saudoso
Tio Ben: “com gran-
d e s p o d e r e s , v ê m
grandes responsabi-
lidades”. A máxima
do personagem de
“Homem-Aranha” se
aplica além dos qua-
drinhos e do cinema.
Ela também vale pa-
ra a indústria. Diver-
sos setores buscam
neutralizar suas ope-
rações.

SePeterParkerconsi-
derasertãoimportante
tirar um gato do alto de
umaárvore,comocom-
batersupervilões,gran-
desmarcastambémco-
meçaram a perceber
que é preciso ir além da
atividade-fim. No mer-
cadoautomotivo,fabri-
cantesjáestipulampra-
zosparazerar emissões
de CO2 dos carros, com
a eletrificação dos veí-
culos e até mesmo no
processo fabril.

Já no setor de eletroe
letrônicos, fabricantes
buscam reduzir impac-
tos com soluções como
menor consumo de
energia de seus apare-
lhos e até mesmo rea-
proveitamento de em-
balagens. É o que expli-
ca o gerente sênior da
divisão de linha branca
da Samsung Brasil, Ri-
cardo Tavares.

“A Samsung também
está expandindo o uso
de embalagens ecológi-
cas para abranger uma
linha maior de produ-
tos, incluindo eletrodo-
mésticos como aspira-
dores de pó, micro-on-
das, purificadores de

ar, entre outros. Isso per-
mitirá que os consumido-
res reaproveitem as cai-
xas em que seus produtos
vieram”, observa.

Esse reaproveitamento
se traduz em converter a
embalagem em pequenas
peças de mobília. As cai-
xas de televisores, por
exemplo, podem ser con-
vertidas em casinhas para
pets ou pequenas estan-
tes. Há até um manual de
como construir os móveis
de papelão.

Tavares também apon-
ta que a marca substituiu
os controles remotos dos

televisores por modelos
que não usam pilhas, mas
contam com célula foto-
voltaica para energizar o
dispositivo.“Ocontrolere-
moto SolarCell, lançado
noiníciode2021,foiideali-
zado e desenvolvido para
reduzirodesperdíciodepi-
lhas e ajudar a fechar o ci-
cloderesíduosplásticos.A
segunda geração do con-
trole pode extrair eletrici-
dade de frequências de rá-
dio em dispositivos como
roteadores Wi-Fi, e foi in-
cluído em mais produtos,
como as TVs da linha
2022,comoobjetivodeeli-

minar o descarte de mais
de 200 milhões de pilhas
AA em aterros sanitários”,
explica.

Ainda de acordo com o
executivo,até 2025,asTVs
reduzirão o consumo de
energianomodostandby,
quando estão na tomada
sem uso, a quase zero. Pa-
rece bobagem, mas o fato
de o aparelho estar na to-
mada gera consumo.

Tavares também pon-
tua que a linha de geladei-
ras, ar-condicionado e
máquinas de lavar rou-
pas já conta com recursos
inteligentes para reduzir

o consumo de eletricida-
de e, no caso da lavadora,
o volume de água em ca-
da ciclo de lavagem.

ROLHAS E GARRAFAS

Se os sul-coreanos estão
de olho nos impactos das
pilhas e caixas de papelão,
os suecos da Volvo estão
de olho nas garrafas PET e
rolhas de vinho. A marca
desenvolveuumatecnolo-
giaqueconverteessesresí-
duos em uma fibra para
produção da tapeçaria
dos carros.

Assim, numa tacada só,
a Volvo transforma lixo e

também reduz o consumo
de couro. O fornecimento
responsável é uma parte
importante desse traba-
lho, incluindo o respeito
ao bem-estar animal. Ir
sem couro dentro de nos-
sos carros elétricos é um
bom próximo passo para
abordar essa questão”,
apontaodiretordesusten-
tabilidade global da Volvo
Cars, Stuart Templar.

Foi seguindo os ensina-
mentos do Tio Ben que o
“amigo da vizinhança” vi-
rou herói e a indústria
querdeixardeser avilãdo
meio ambiente.

SAMSUNG/DIVULGAÇÃO
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Nos próximos dias, Montes Claros ganhará
mais uma representante da Sense Bike. A unida-
de está localizada na nova galeria na rua Santa
Maria, no bairro Todos os Santos, e vai demandar
umcrescimentoempelomenos 30%devendasna
região. A Sense Bike, como todos sabem, é uma
marca 100%brasileira, nasceu em 2009 e tem sua
sede na Zona Franca de Manaus. Hoje, é pioneira

e líder do setor de bicicletas no Brasil e já possui
2.600 lojas parceiras em todo o país. O plano de
expansão da marca prevê abrir mais 500 lojas
nos próximos dez anos. Está bonito de ver o novo
conceito de vendas na área do ciclismo em Mon-
tes Claros, com excelência em produtos, atendi-
mentos, vestuários, mecânicas e até lanchonetes
e sala de espera. Parabéns!

Encerrada as inscrições para o 1˚ Encontro de
MTBemMontesClaros, que seránodia30de julho.
Com inscrições limitadas, os participantes ganha-
rão Kit com camisa exclusiva, squeeze oumeia ex-
clusiva da loja. O evento terá percurso curto para
iniciantesecriançasepercurso longoparademais
participantes. Além disso, terá recepção com café
damanhã, sorteio de brindes e um circuito valen-
do prêmios para omelhor tempo, apoiomecânico
durante o percurso e, para finalizar, um almoço
para todos os participantes. O evento permitirá
um “day use” para acompanhantes no valor de R$
50, que terão direito ao almoço.

Através do sistemaWebPrice, quemonitora dados
do comércio eletrônico, entrega informações sobre
diversos segmentosdemercado.No setor debicicle-
tas,sãomonitoradascemmarcas.Apesquisarealiza-
da no sistema observou três requisitos: tipo de sus-
pensão, aro emarcha. De início, o estudodestacouo
crescente aumento na concentração de vendaon-li-
nedebikes.Asbicicletascomsuspensãodianteiraso-
mam65,5%,arígidacom34%.AFullsuspensão(dupla
suspensão),5%.Aoobservarasmarchas,asbicicletas
21e24velocidadessãolíderescomfolgacompercen-
tuais próximos. Já as bicicletas de 1 marcha fica em
segundo lugar, contemplando as bicicletas infantis.
Em terceiro lugar estão as bicicletas 27marchas. Por
fim, o mapeamento por aro denota o protagonismo
dos modelos de aro 29. Com os dados analisados,
identifica-seque,dentrodouniversodepreferências
analisadonosegmentodebicicletasnoe-commerce
brasileiro,háapredominânciadebicicletasdearo29,
comsuspensãodianteiraede21 e 24 velocidades.

1˚ Encontro de MTBPreferências de
bikes no Brasil

Montes Claros terá mais uma loja de ciclismo

DIVULGAÇÃO

KAVEIRA BIKE

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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