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Quem tem produção familiar na agricultura de-
ve ficar atento a novos prazos. Modelo criado pelo
governo federal promete ampliar acesso a ações,
programas e a políticas públicas para fortalecer a
atividade, considerada fundamental para a segu-
rança alimentar no país. PÁGINA 3

Cadastro
modificado

Produto sofre constantes reajustes e foi um dos maio-
respesosdainflaçãodejunhoemMontesClaros.Altache-
goua13,55% no mês passado, o que provocou dispara-

da no valor dos queijos também: aumento foi de
12,6% no tipo Minas e de 10,83% no Prato. A Embrapa,
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, diz

que aumento do leite já soma 30% no acumulado do
ano e que não há previsão de queda nas etiquetas an-
tes das eleições. PÁGINA 4

Preço do leite dispara e
alta segue até outubro
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Litro do leite longa vida passa deR$ 7nosmercados deMontes Claros; consumidor se queixa da queda contínua no poder de compra

Agricultura Familiar é destaque na Expomontes

O ano está bom para
quem gosta de jogos
de corrida. Chega ao
mercado o F12022,

mais novo simulador
de Fórmula 1.

LARISSA DURÃES

LARISSA DURÃES

GAMES



AFINIDADES
O pré-candidato à Presidência pelo PROS, Pablo
Marçal, se reuniu com o pré-candidato do União
Brasil, Luciano Bivar, com quem tem afinidades
de propostas. Vislumbra-se uma vindoura afini-
dade eleitoral entre ambos, nos debates na TV e
na propaganda eleitoral, mesmo em palanques
diferentes. Entre eles, a ideia de implantar o im-
posto único foi a que mais convergiu no papo. E
críticas a Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

DERRUBADA DE VETO
Vai chegar ao fim uma grande angústia dos profissio-
naisdecontabilidade:amultadaGFIPentregueematra-
so.Isso porqueoCongresso Nacionalderrubou nanoite
deterça(5)ovetoaoPL4157/2019deautoriadodeputado
federal Laércio Oliveira. O projeto anistia débitos tribu-
táriospelodescumprimentodaentregadaGuiadeReco-
lhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social.

FUMACINHA ELETRÔNICA
Diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria se reuniram ontem para debater a proibição da
venda de cigarros eletrônicos – que ganhou espaço no
mercado ilegal nas capitais. Hoje, o produto é vetado
no País, assim como no México, Argentina e Índia. Já
em outrospaíses como EUA e ReinoUnido, é liberado,
seguindo diretrizes da OMS. Há casos de problemas
de saúde grave já relatados sobre o uso do produto no
Brasil. A ideia da Anvisa é manter a proibição e refor-
çar a fiscalização.

SINAIS DE CRESCIMENTO
Os Indicadores Industriais calculados pela CNI apon-
tam recuperação parcial da indústria em maio, depois
do fraco desempenho de abril. O faturamento real da
indústria de transformação registrou o maior patamar
noanode2022aosubir1,8%emrelaçãoaabril.Ashoras
trabalhadas na produção cresceram 1,6% em maio, na
comparação com o mês anterior. Em comparação a
maio de 2021, há crescimento de 4,2%.

SUMIÇO DAS CÉDULAS
Pesquisa do The Global Payments Report, da Worldpay
from FIS, aponta que as carteiras digitais serão o méto-
do de pagamento mais utilizado no comércio eletrônico
até 2025, com 38,6%, representando mais de US$ 22,7
trilhões em todo o mundo. Em 2021 a carteira digital foi
o segundo meio de pagamento mais usado no e-commer-
ce pela população, com 16% de preferência, atrás dos
cartões de crédito.

ESPLANADEIRA
#CaravanadoPatrimônioCulturalBrasileiro,patrocinadape-
lo InstitutoVale, recebeu5.500 crianças ejovens em sua
primeira parada no Maranhão. # Pesquisa do NAP/USP e
Instituto Iungo revela que para 97% dos professores a
forma da escola pública ideal seria inovadora e diferen-
te da atual. # IAB instala hoje Comissão de Defesa da De-
mocracia, das Eleições e da Liberdade de Imprensa, no
plenário do Rio. # Dotti Advogados, de Curitiba, reforça
presença em Brasília para atuar no STF e STJ. # Adam
Kahaneabredia13paineldeConferênciadaGlobalExpe-
rience, no Rio de Janeiro.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

José Roberto Lima

Por que o nosso sistema de ensino reserva o Direi-
to só para quem faz curso superior nessa área do
conhecimento? Afinal, no ensino fundamental ou
médio, quando temos aulas de Álgebra ou Geome-
tria, estamos aprendendo noções de Engenharia.
Quando as aulas são sobre o nosso corpo e hábitos
de saúde, as noções são de Medicina.

E o Direito? Por que não ensinar noções de Direi-
to nos primeiros anos escolares? Eis alguns resulta-
dos dessa omissão no nosso sistema de ensino: 1)
crianças que se agridem e que não respeitam nin-
guém; 2) adolescentes que se embrenhar nas dro-
gas, que ofendem a sexualidade alheia, e que têm a
falsa ideia de que “isso não dá nada”.

Foi pensando nisso que a OAB/MG apoiou a ini-
ciativa de advogadas e advogados idealistas, em
prol da causa educacional. E assim nasceu a Comis-
são Direito na Escola.

Sob a liderança das Doutoras Daniella Avelar,
Natalia Araújo, e do Doutor Lucas Andrade, leva-
mos às crianças e adolescentes lições de cidadania
(pelo lado dos direitos e deveres). Também leva-
mos esclarecimentos às professoras e professores,
para que saibam o que fazer nos diversos casos de
delinquência juvenil.

Eis alguns dos temas abordados: 1) Direito e
sociedade; 2) mecanismos de controle na Moral,
na Ética, na religião e no Direito; 3) normas e
sanções na família, na escola e perante o Poder
Público; 4) crimes: diferenças entre homicídio e
feminicídio, entre furto e roubo, entre tráfico e
uso de drogas.

Há outros temas que merecem destaque: 1) honra
e buylling; 2) pedofilia e &quot;nuds&quot;; 3) cri-
mes contra a dignidade sexual. E o tema que deixa
os alunos surpresos: adolescente pode ser preso?

Bem... existem palavras bonitas no Estatuto da
Criança e do Adolescente: ato infracional em vez
de crime; medidas socioeducativas em vez de puni-
ções; apreensão e internação em vez de prisão. Mas
pode – sim – ser preso.

Os resultados obtidos pela Comissão Direito na
Escola são a realização de um sonho. É por isso que,
em diversos municípios, já foram aprovadas legis-
lações que instituem a disciplina “Direito na Esco-
la”. A ALMG aprovou recentemente o projeto de lei
que estende essa obrigatoriedade para as escolas
públicas. Nas escolas particulares, há diversas ini-
ciativas nesses mesmo sentido.

(*) Advogado, professor da Faculdade Promove e
autor de “Como passei em 16 concursos”. Escreve
neste espaço às quartas-feiras.

ARTIGO LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE
reportagem@colunaesplanada.com.br

Nova pátria

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

A 7ª edição do relatório “Refúgio em Números”, do
MinistériodaJustiça,mostraquedesde1985oGover-
nodoBrasilreconheceucercade60milestrangeiros
como refugiados. A Venezuela continua a registrar
forte imigração para nosso País, em razão da crise
econômicaesocial–foramreconhecidoscomorefu-
giados aqui 48.789 venezuelanos até este ano. Estes
sãoosdadosoficiais–onúmerodeilegaispodetripli-
car. Depois da Venezuela, vem Síria (3.667), Congo
(1.448) e Angola (1.363). Somente em 2021 o MJ conce-
deu refúgio para 29.107 pessoas – 22.856 venezuela-
nos.Nomesmoperíodo,foramanalisadaspeloCona-
re 70.933 solicitações de reconhecimento. Desde to-
tal, 769 tiveram o reconhecimento aceito, 467 foram
recusados, e 149 perderam a condição de refugiado.

Direito na escola
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PRETO NO
BRANCO

Agricultor familiar
deve ficar atento a
novo cadastramento

Minas do Norte

Modelo amplia acesso a ações, programas e
políticas públicas para fortalecer atividade

Márcia Vieira

Repórter

Agricultores familia-
res de todo o país de-
vemficaratentosaosis-
tema de cadastro já im-
plantado pelo Ministé-
rio da Agricultura e que
substitui a Declaração
de Aptidão ao Pronaf
(DAP)peloCAF,oCadas-
troNacionaldeAgricul-
tura Familiar. O novo
modelo amplia o aces-
so a ações, programas e
políticas públicas, com
o objetivo de fortalecer
a agricultura familiar.

O CAF cria os concei-
tos de Unidade Fami-
liar de Produção Agrá-
ria, Empreendimento
Familiar Rural e For-
masAssociativasdeOr-
ganizaçãodaAgricultu-
ra Familiar, e estabele-
cediferençasentreesta-
belecimento rural e
imóvel agrário, em-
preendimento familiar
ruraleformasassociati-

vasdeorganizaçãodaagri-
cultura familiar.

Luiza Martins Fernan-
des, coordenadora substi-
tuta da emissão do cadas-
tro no Ministério da Agri-
cultura, participou de au-
diência pública na Câma-
ra Municipal ontem e des-
tacouqueosprincipaiscri-
tériosjáexistentesnoDAP
(limitação de área, mão de
obra familiar, percentual
mínimoderendavindoda
agricultura,direçãodoem-
preendimento pela famí-
lia) serão mantidos.

Uma das mudanças im-
portantes trata da guarda
dos documentos. Enquan-
to o DAP é conservado em
arquivofísico,onovosiste-
ma será digital. “A emis-
são de DAP será mantida
até 31/10, porém estamos
com emissão de DAP e
CAF,entãoaquelasentida-
des ou unidades familia-
res que tiverem que emitir
seu documento, não dei-
xem para a última hora”.

Luiza Martins salientou

ainda que a substituição
tem por objetivo identifi-
carosverdadeirosagricul-
tores familiares e evitar
que pessoas que não se en-
quadrem na situação te-
nham acesso ao CAF.

De acordo com Ricardo
Demicheli, subsecretário
de Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Susten-
tável da Secretaria Agri-
cultura,PecuáriaeAbaste-
cimento (Seapa-MG), o sis-
tema ainda apresenta fa-
lhas.“Melhoriasestãosen-
do feitas. Estamos acom-
panhando passo a passo
essa transição e estava na
horademodificarmesmo.
Recentemente tivemos
bloqueio de quase 10 mil
DAPs no Estado. O CAF es-
tá reservado a agriculto-
res familiares, não é para
apavorar. Quem fizer até
31de outubro vai valer por
mais dois anos”, explicou.

“Só em Montes Claros
são mais de 3 mil DAPs.
São os agricultores fami-
liares que trazem alimen-

to à mesa, o setor agrope-
cuário no município é
uma potência e a agricul-
tura familiar, fortíssima.
A segurança alimentar do
mundo depende da ativi-
dade brasileira”.

É necessário procurar
entidades ligadas ao setor
agropecuário para emis-
são do cadastro. A lista
das entidades credencia-
das estará disponível no
site do MAPA. Uma delas,
a Emater.

“São mais de 110 mil
agricultores familiares
no Norte de Minas, 24 mil
só na regional de Montes
Claros. O Norte de Minas
atende 30% da agricultu-
rafamiliardeMinas.Aim-
provisação de documen-
tos não funciona. A ten-
dência é usar as tecnolo-
gias e o reflexo disso é o
aumento de produção e
oferta de alimentos que
vai trazer bem-estar e
prosperidade ao agricul-
tor”, resumiu o diretor da
Emater, José Arcanjo.

u

Nenhummilitarchegaacoronelougeneralsemter
passadopelaacademiaegalgadovárioscargosepro-
moções. Nenhumpolítico chega ao poder se não for
atravésdovotopopular. Aocontrárioda lógica,para
serministrodostribunaissuperiores,nãoprecisapas-
sar pela magistratura, ter apoio popular ou saber a
importânciadocargo.Bastaquetenha formaçãoem
direitoeserescolhidoporaquelequeestá indicando,
independentementedaqualificaçãooucomprometi-
mentocomopaís.Deveriaserjuizdecarreiraquepas-
sou pela magistratura e sabe a importância da fun-
ção.ÉprecisomudançanaConstituiçãoacurtoprazo
para que não tenhamos a instabilidade jurídica que
estamosvivendohoje.

Postos de combustível

Infelizmentetemosdeparadocomváriosempresá-
rios,proprietáriosdepostosdegasolina,quevemten-
doumcomportamentonadarepublicano.Ausuraea
ganância estão sendo colocadas acima dos interes-
ses da população e, consequentemente, do país.
Alheiosàprópriaconcorrênciademercado,temprati-
cado o preço dos combustíveis acima da realidade.
Enquantoemalgunspostosopreçodagasolinaestá
abaixodeR$6,emvárioslocaisopreçoestáacimade
R$ 7. A única saída da população é usar as redes so-
ciaisparamostrar estes locais.

América e North

OdiretordoAméricaFutebolClube,deputadoesta-
dual Alencar da Silveira, informou à coluna que a
suaequipeestádispostaacedero jogadoraoNorth
FutebolClubesehouvernecessidade.Ressaltouque
jáexisteumaparceriaatravésdaequipedeVôleido
município.

IPVA de Moto

Aindanãoépossívelcomemoraradecisãodoplená-
riodoSenadoque,naquarta-feira(6),aprovouproje-
toderesoluçãoquepermitezeraroIPVAparamotoci-
cletasdeaté170cilindradas.Équeamedidaéfaculta-
tiva e vai depender da boa vontade dos governado-
res. A matéria segue para sanção presidencial. Vale
lembrar que a proposta se deve ao fato de cerca de
85%dosproprietáriosdeveículosaté170cilindradas,
pertenceremàs classesC,De E.

Caixa Econômica

SequandofechouasuperintendênciadaCaixaEco-
nômica Federal emMontes Claros a intenção do Go-
verno Federal era prejudicar o Norte de Minas, com
certezaacertouemcheio. Atémesmoo fatodeestar-
mosvinculadosaGovernadorValadarestemprovoca-
dotranstornosdetodasasordensprincipalmenteas
prefeituras. Informação levantada pela coluna dá
conta de que entre 70 a 80 prefeituras estão com a
liberação de projetos há mais de três anos parados
naCaixa sobaalegaçãodeque faltamtécnicospara
analisar. A todo instante, prefeitos se queixam que
perderam recursos já empenhados justamente por
faltadedecisãoda instituiçãobancária. Autoridades
políticas representantes do Norte deMinas, a exem-
plodosdeputadosfederaisesenadores,deveriamse
posicionar sobreoproblema.

Juiz de Carreira

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

MÁRCIA VIEIRA

“Esse dinheiro que liberampra gente é fundamental pra sustentar o negócio”, disse o agricultor Roberto

Rodrigues, que ainda não se informou sobre oCAF,mas pretende fazer amudança
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Larissa Durães*

Repórter

O preço do leite das
crianças, do bolo, do ca-
fé e da tradicional canji-
cadefestajuninaestáas-
sustando o consumidor
a cada ida ao supermer-
cado. O produto não pa-
ra de subir e foi um dos
pesos da inflação de ju-
nho em Montes Claros.

O produto registrou
alta de 13,55% no mês
passado e impactou no
valor dos queijos – au-
mento de 12,6% no Mi-
nas e de 10,83% no tipo
prato. E a perspectiva é
a de que o valor conti-
nuenasalturasnospró-
ximos meses.

De acordo com a Em-
presa Brasileira de Pes-

quisa Agropecuária (Em-
brapa), o preço do leite te-
veumaaltade30%somen-
te em 2022. A previsão é a
dequeoprodutosemante-
nha nesse patamar, pelo
menos, até outubro.

É quando termina a en-
tressafra – época de me-
nor produção no campo,
que,historicamente,come-
ça em março e termina de
cinco a seis meses depois.

Neste período, com pou-
caschuvasebaixastempe-
raturas,opastoseca eovo-
lume de leite entregue ao
mercado cai, o que provo-
ca aumento de preços.

Com um produto tão co-
mum na mesa do montes-
clarense subindo, a infla-
ção também registrou va-
riação positiva – ficou em
0,72% em junho, índice in-

ferior ao 0,93% de maio.
No entanto, o dragão já

soma6,88%noprimeirose-
mestre e 13,77% em 12 me-
ses,castigandooorçamen-
to doméstico.

A pesquisa do Índice de
Preços ao Consumidor
(IPC), do Departamento de
Economia da Universida-
deEstadualdeMontesCla-
ros (Unimontes), mostra
que, embora a taxa tenha
sido um pouco menor, es-
sa redução não foi percep-
tível aos consumidores.

Isso porque os grupos
que tiveram redução de
preços – como Vestuário
(de 0,78% a 0,69%), Trans-
porte e Comunicação (de
1,24% a -0,87%) e Habita-
ção (de 1,44% a 1,01%) –
voltaram ao patamar que
estavam anteriormente,

que ainda é considerado
muito alto.

COMBUSTÍVEL

Adesaceleraçãonainfla-
ção de junho se deve, prin-
cipalmente,àquedadoeta-
nol e da gasolina nas últi-
masduassemanasdomês.
O que, para a economista
VâniaVilasBôas,professo-
ra do Departamento de
Economia da Unimontes e
coordenadora da pesquisa
do IPC de Montes Claros,
não significa grande coisa.

“Os aumentos expressi-
vos no diesel continuam.
Sabemos que o modal ro-
doviário representa quase
que 70% do transporte no
Brasil. E Montes Claros es-
tá em uma região onde
grande parte de produtos
consumidos vem de fora.

Consequentemente, a ten-
dência é que esses produ-
tos, em decorrência do fre-
te, continuem aumentan-
do”, explica.

CONTA PESADA

Em junho, segundo pes-
quisa da Unimontes, a ces-
ta básica ficou 2,64% mais
cara em Montes Claros.
No ano, o mínimo para ali-
mentar uma família de
q u a t r o p e s s o a s c u s t a
16,36%a mais. Coma caris-
tia, o trabalhador gasta
mais de 43% do salário
com alimentação.

“O leite, isoladamente,
subiu 9,84% (saquinho) e
13,55%(longavida).Issode-
sencadeia aumento nos
preçosdosprodutosquefa-
zempartedessacadeia, co-
mo manteiga, margarina,

queijos e derivados”, ava-
lia Vânia.

Para o assalariado G.C.,
que pediu para que não
fosse identificado, cada
dia que passa a vida fica
mais difícil. “A cada dia
que vou ao supermercado
temumpreçoaumentado
na cesta básica. Não está
dando nem para comprar
comida direito”, lamenta.

E o cenário difícil vai
continuar, na avaliação
da professora Vânia Vilas
Bôas. A projeção é de alta
para os próximos meses
em decorrênciade fatores
como preço do diesel e en-
tressafrademuitosprodu-
tos agrícolas, fazendo
com que esses aumentos
repercutam no bolso das
famílias.
*Com Jáder Xavier, doHojeemDia

Leite bem indigesto
LARISSA DURÃES

Produto ficou 13,55%mais caro em junho, impactando também no preço
dos produtos derivados, como queijos; alta deve persistir até outubro

u

Economia

Manter o leite no dia a dia das famílias, principalmente para quem temcriança, tem sido uma tarefa difícil: litro do longa vida passa de R$ 7 em

supermercados deMontes Claros
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Clarissa comemorou seus
40 anos em grande estilo!

Clarissa Brenner Pires Jabbur celebrou seus 40
anos cercada pelo carinho de familiares e amigos.
A comemoração aconteceu no Quintal Pra Festa,
emBeloHorizonte,comumaelogiadíssimadecora-
ção assinada pela própria aniversariante. Clarissa
irradioualegria e simpatia comum incrível altoas-
tral, deixando os convidados muito a vontade. Ela

contoucomumaexpertequipedeprofissionaispa-
ra deixar o seu dia aindamais especial: luminosos
daDivina Luz, acervo completo Pra Festa, BoloMa-
ria Claudia, Doces Adriana e Simone, balões Maria
de Lourdes, Fotografia Fabiano Aguiar, Filmagem
Xexeu.Parabéns,Clarissa!Quevenhammaisemais
comemorações.

Curtindo oníver comomaridão Fabrício Jabbur

Claudia Jabbur eDaniele Pedron coma

aniversariante

Detalhes da belíssima decoração executada

pela aniversariante

Família Brenner veio de São Paulo para

prestigiá-la

Muita alegria ao cantar os parabéns

coma família

Como sobrinhoCaio Jabbur, Fabrício, Alice e

Sarah, a sogra ElaneGomes e o cunhado

Frederico Jabbur

Clarissamegafeliz ao comemorar 4.0

Comos primos Jarlei Junior eKelly Brenner;

e os pais Gilberto eClarisse Pires

Emoldurada

pelomaridão

Fabrício

Jabbur e as

lindas filhas

Sarah eAlice

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com
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Como advento da criação da Superintendên-
cia do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene
– e o consequentemovimento de industrializa-
ção da cidade de Montes Claros, no Norte de
Minas Gerais, houve uma súbita elevação na
demanda por profissionais com qualificações,
até então, pouco convencionais para os pa-
drões locais.
Soldadores,mecânicos industriais, eletricis-

tas e vários outros profissionais precisavam
ser formados na própria região. Mas, por que
formar uma escola? Por que uma instituição
de direito privado e não fazer uso dos progra-
mas governamentais ordinários para prepara-
ção da mão de obra? Daí vem as circunstân-
cias e motivações que levaram à criação da
Escola Técnica, unidade de ensino dedicada a
educação profissional de nível médio da Fun-
dação Educacional de Montes Claros, de sua
instituição até 2001, ano em que, por força da
lei , houve a extinção da SUDENE.

Em 1976 a ACI cria a Fundação Educacional
de Montes Claros (FEMC), entidade de direito
privado, sem fins lucrativos, para gerir a Esco-
la Técnica, que herdaria a infraestrutura do
NAI ( Núcleo de Apoio Industrial) e teve suas
atividades iniciadas em salas alugadas no
bairro Melo; no ano seguinte, uma parceria
com a Prefeitura Municipal de Montes Claros

possibilitou a sua transferência para o prédio da
Escola Municipal Marcelina Lopes, no bairro São
João, até então formado por três blocos de salas
de aula, ambientes administrativos e de apoio,
além de uma quadra poliesportiva. A ideia era
constituir uma trajetória natural para os alunos
de 1º grau para o 2º grau integrado ao curso
técnico.

Nos últimos 43 anos, a atuação da Fundação
se tornou regional e beneficiou, com cursos de
qualificação, 47 municípios do norte e Minas. Seu
serviço de integração escola-empresa encami-
nhoumais de seismil alunos ao trabalho, e quali-
ficou em cursos de curta duração mais de 12 mil
alunos. E mais de 50 mil alunos foram prepara-
dos para a vida e para o mercado de trabalho.

Em janeiro de 2020 tivemos a triste notícia do
encerramento das atividades da Escola Técnica.
Notícia funesta, pois ali fora palco das mais to-
cantes emoções vividas por alunos e por pais,
que por ali trilharam.

A Escola Técnica (FEMC) foi o segundo lar dos
alunos, quepara lá afluíramparao estudodoensi-
no fundamental ( 5ª a 8ª série) hoje( 6º ao 9º ano) e
o ensino profissionalizante; mas não foi apenas
isso, a FEMC acolheu os seus alunos de forma pa-
triarcal, fazendo-os se sentirememsegurançapar-
ticipativos em sala de aula e nos eventos promovi-
dos pelo Corpo Docente, que a constituía.

Três de meus filhos estudaram ali e ali desfru-
taram de bons momentos; os Jogos Internos da Es-
cola Técnica (JIET) deixavam os alunos em êxtase.

Por isso eu chorei quando soube que a FEMC
havia encerrado suas atividades.

Com o coração agradecido aos que por ali tri-
lharam levando dedicação, conhecimento e amor
façominhas as palavras dopoeta portuguêsGuer-
ra Junqueiro:

“Lá da minha distante e encantadora
infância, desse ninho de amor e saudade
sem-fim, chega-me ainda a sua angélica
fragrância como uma harpa eólia a cantar a
distância, como um véu branco ao longe inda
a acenar por mim!”

Saudade Doída da Escola

Técnica de Montes Claros

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com
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Sem lorotas

Games

“F1 2022” aposta no bommodo carreira que a EA sempre foi boa em criaru

Marcelo Jabulas

I Do Hoje em Dia

O ano está bom para
quem gosta de games
de corrida. Depois de
“Grid Legends” e “Gran
Turismo 7”, acaba de
chegar ao mercado “F1
2022”. A mais recente
edição do simulador de
Fórmula 1, produzida
pela Codemasters, che-
gaaomercado paradar
sequência à franquia
da categoria máxima
do automobilismo.

A primeira e mais no-
tável modificação da
edição atual do game
foi a remoção do modo
história de “F1 2021”. A
Electronic Arts empur-
rou nos produtores do
estúdiobritânicoames-
ma novelinha que já ti-
nha utilizado em “FIFA
17”. Quem não se lem-
bra o juvenil Alex Hun-
ter, que buscava fazer
carreira no Manches-
ter United?

Ela também incorpo-
rou seu dramalhão em
“Grid Legends”, tam-
bém da Codemasters.
O game é legal, mas dá
uma preguiça danada
ficar acompanhando
as armações dos perso-
nagens. Afinal de con-
tas, jogo de corridas é
para pilotar.

Assim, “F1 2022” es-
treia com o bom e ve-
lhomodocarreira.Ojo-
gador pode criar seu
personagemesuaescu-
deria e galgar os cami-
nhos da glória.

Um modelo de jogo
bem legal, que já foi ex-
plorado por títulos me-
moráveis como “NAS-
CAR 08”, da própria

Electronic Arts, assim co-
mo “Project CARS”, da Sli-
ghtlyMadStudios,queho-
jetambémfazpartedoim-
pério da EA.

Fora isso, “F1 2022” é
uma evolução da fran-
quia.Ogamecontacompi-

lotos e equipes atualiza-
das, assim como as provas
docalendário. Carros e re-
gras também foram atua-
lizados. Para quem não
anda muito a par do “po-
de e não pode” do circo,
leva um tempo para se

acostumar.
O game também man-

tém diferentes modos
de condução e pode con-
tar com vários assisten-
tes, que vão desde distri-
buição de torque a auxí-
lio de frenagem e es-
terçamento, – ou deixar
o carro totalmente no
joystick do piloto.

“Nós entregamos nossa
maior reformulação de fí-
sica, direção e apresenta-
ção, e uma variedade de
opçõesinovadorasdeesti-
lo de vida para quem é no-

vo no jogo. Estamos em-
polgados em oferecer
aos jogadores e jogado-
ras uma porta de entra-
da para o mundo da F1 e
chegar mais perto que
nunca do esporte” afir-
ma, o diretor Criativo
Sênior de F1 da Codemas-
ters, Lee Mather.

De fato, o game é extre-
mamente realista. Para
quem pode custear um
bom volante e pedaleira,
é simplesmente fantásti-
co. Mas demanda bastan-
te dedicação.

O nível de agressividade
dos pilotos rivais também
pode ser ajustado. Vale a
pena começar no modo
mais fácil e remover os
assistentes enquanto se
evolui. Pois tentar guiar
no modo mais puro, sem
conhecer o jogo, é pratica-
mente impossível. Dá pa-
ra dar a partida, mas a
prova terminará na pri-
meira curva.

Disponível para PC, PS5,
PS4, Xbox Series X/S e
Xbox One. Os preços va-
riam de R$ 250 a R$ 400.

EA/DIVULGAÇÃO

É uma evolução da franquia, com
pilotos e equipes atualizadas,
assim como as provas do
calendário
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André Sergipano abriu a partici-
pação brasileira no UFC 276 em
Las Vegas no último sábado. Co-
mosempre,confiante, frenteaoJa-
maicanoUriahHallmanteve o do-
mínio das ações em67%do tempo
dodueloevenceupordecisãounâ-
nime dos juízes. André comemora
a entrada no top-10 da categoria
em sua quarta vitória seguida no
UFC. Além dos excelentes resulta-
dosdoContenderSeries,éosegun-
do triunfo do brasileiro contra um
lutadorqueestavano top 10, oou-
tro foi contra Jacaré.

Norte de Minas agora
terá um novo time de fu-
tebol, o North Esporte
Clube, inaugurado nesta
última segunda-feira.
AndreySouzaeVictorOli-
veira ressaltaram a im-
portância deste projeto
na região e as expectati-
vas em novas estrutura-
ções e fortalecimentodo
esporte local. A previsão
équeostreinamentosco-
mecem em setembro
com uma equipe alta-
mente qualificada, além
de abrir oportunidades
aos jovens talentos. Pa-
rabéns!

A Associação de Ciclistas deMontes Claros (ACI-
CLOMOC) segue firme no Incentivo do uso da bike
e mobilidade urbana, e como todos sabem, isto
requerumasériedeaçõeseprojetosparapropor-
cionar segurança e conforto aos usuários. EMon-
tesClaros temdadobonspassosatravésdopoder
públicoqueagoracontacomaconstruçãodebici-
cletários emalgumas repartiçõesmunicipais. Um
importante passo para o incentivo douso da bike
já que poderemos guardar o veículo de forma se-
gura, consequentementeociclistapassaasesen-
tir valorizado e bem-vindo no ambiente. Para-
béns a ACICLOMOC e todos os envolvidos.

North Esporte Clube

Bicicletários em MOC

André Sergipano no TOP 10

ACICLOMOC

SILVANA MAMELUQUE

FOTO DIVULGAÇÃO REDES SOCIAIS

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

LegendaOprimeiro bicicletário instalado no

Parque Sagarana

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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