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Iniciativas realizadas no Norte de Minas
têm contribuído para ajudar produtores de
frutas a gerir melhor o próprio negócio e al-
cançar novos mercados, além de aumentar a
lucratividade.
PÁGINA 7

Após seis meses, menos da metade da população
infantil com idade entre 5 e 11 anos ainda não foi
imunizada com a segunda dose contra a Covid-19
em Minas. A oferta por vacinas começou em janei-
ro deste ano e, até o momento, a cobertura está em
49,56%.PÁGINA3

Produção de
manga decola

Vacinaçãode
crianças ébaixa

TSE registra aumento de cerca de 5% no total
de pessoas aptas a votar para presidente, gover-
nador, senador e deputados federal e estadual,
em outubro. Serão quase 288 mil eleitores mon-
tes-clarenses. Destaque para a adesão de jovens
de 16 e 17 anos e de idosos, que não são obrigados
a participar do pleito. PÁGINA 5

“

MontesClaros terá 18mil
eleitores amais este ano

O Brasil precisa de uma
população unida, em busca de
um futuro melhor

Maria Antônia Mota, 79 anos

“

”

MariaAntônia já não precisa votar,mas faz questão. E diz que já escolheu o candidato a governador

REPRODUÇÃO/ SITE FAEMG

LUCAS PRATES/HOJE EM DIA

Minha consciência me
manda votar

Rosa Terezinha, de 81 anos

CrispimRibeiro produzmangas há seis anos,mas só nos últimosmeses viu a plantação dar certo de fato

PÁGINA 4

”

Procura por filmes em VHS,

DVDs e músicas em vinil

cria uma espécie de “caça

ao tesouro”. Disco de

rock progressivo pode

chegar a R$ 200

JOSÉ CARLOS MOTA

OBJETOS RAROS



TURMA DA DIREITA
Osbolsonaristasmontaramumtimepararodarcida-
des em campanha pela reeleição. Realizaram, na se-
gunda-feira, o 1º Encontro de Homens e Mulheres de
Direita da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias.
Entre os palestrantes, o deputado federal Daniel Sil-
veira, indultadode condenaçãopelopresidente;ode-
legado federalaposentado AntonioRayol, que se des-
filiou da ADPF (crítica do presidente), e o ex-chefe da
Abin Alexandre Ramagem.

SUCESSÃO NO STM
Pelas movimentações internas, tudo indica que o suces-
sordogeneraldeexércitoLuisCarlosMattosnapresidên-
cia do Superior Tribunal Militar, general Lúcio Mário de
BarrosGóes,seráalinhadoaBolsonaro,comooatualque
deixou o cargo nessa quarta-feira (dia 27). Mattos se apo-
senta compulsoriamente por completar 75 anos.

CELULOSE EM ALTA
Um exemplo de como a guerra da Rússia na Ucrâ-
nia mexe também com o mercado brasileiro: com
restrições do setor de celulose no mercado global,
cresceu a demanda pelo insumo aqui. No 1º semes-
tre, o consumo de energia no setor de madeira, pa-
pel e celulose foi de 1.572 megawatts em média (+
17,6% em relação ao mesmo período de 2021). A alta
foi quase toda puxada pela classe de fabricação de
celulosee outras pastas para produção de papel, que

mais do que quadruplicou sua demanda no período.

BASE CURRICULAR
Faltam 8 municípios e uma capital para o Brasil atingir
100% de currículos alinhados à Base Nacional Comum
Curricular. O país possui 5.568 redes municipais, e um
totalde22,5milhõesdeestudantes.Olevantamentoédo
Movimento Pela Base, que monitora a implementação
de qualidade da BNCC e do Novo Ensino Médio.

AJUDA AOS NATIVOS
As fortes chuvas que atingiram Alagoas no início de
julho deixaram as comunidades indígenas Aconã e
Xucuru-Kariri ilhadas. A Defensoria Pública da União
recomendou que o governo do estado adote medidas
assistenciais e garanta alimentação, água, saúde e
transporte para os indígenas.

ESPLANADEIRA
#Encontros CineBike acontecemquarta equinta-feira
desta semana no CCBB de Brasília.
# Mercado de imóveis usados registra queda de 19,86%
no 1º semestre de 2022, segundo plataforma Kenlo.
#EmpreendedoresdailhanaBaíadeGuanabaracriam
o projeto ‘Sextou, Paquetá!” para atrair visitantes.
# Icatu é eleita novo membro do Comitê Executivo da
Insurope.
# Construtora RNI totalizou R$ 381 milhões em vendas
líquidas no 1º semestre de 2022.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

José Gomes da Costa
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S. A.

Como escreveu Getúlio Vargas na Mensagem
n.º 363, enviada ao Congresso Nacional, em
1951, propondo a criação da Instituição, o Banco
do Nordeste constitui, em essência, “um orga-
nismo de características originais na estrutura
bancária brasileira”.

Na visão de Vargas, quando lançou a campanha
de subscrição pública de ações do BNB, em 1953, o
“Nordeste poderá ser uma zona de extraordinária
produtividade e uma considerável fonte de aquisi-
ção de divisas estrangeiras”. Com suas atribuições
múltiplas, é nessa perspectiva que o BNB vem exer-
cendo protagonismo há 70 anos, marco comemo-
rado neste 19 de julho.

Na trajetória septuagenária, o Banco do Nordes-
te imprime com criatividade, inovação e ética o
caráter sui generis de banco de desenvolvimento.

O BNB, assim, torna-se o grande impulsiona-
dor das vocações da Região por meio de políti-
cas de financiamento de longo prazo a ativida-
des que fortaleçam o desenvolvimento sustentá-
vel, sem olvidar iniciativas que requerem recur-
sos de médio e curto prazo, bem como projetos
estruturantes.

É, enfim, o crédito como instrumento de políti-
ca pública, tônica principal da atuação do BNB.
E nesse sentido, sobressai o Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Nordeste (FNE), cria-
do na Constituição Federal de 1988, graças à
articulação eficaz gerada pela intelligentsia do
Banco do Nordeste.

O principal funding do Banco é responsável por
injetar, ao longo de trinta e quatro anos, cerca de
R$ 250 bilhões nos diferentes setores e segmentos
da economia regional, beneficiando empreende-
dores de todos os portes e ajudando-os a gerar
empregos e renda.

Outro exemplo digno de nota. A partir da déca-
da de 1990, pioneiramente, o BNB cria programas
de microfinanças urbana (Crediamigo) e rural
(Agroamigo), ambos reconhecidos internacional-
mente. Mais importante, porém, são as oportuni-
dades geradas aos microempreendedores, que fa-
zem a economia girar ao mesmo tempo em que
realizam seus sonhos.

No momento, envidamos todos os esforços no
sentido de acelerar o máximo possível a oferta
de recursos, fazendo-os chegar de forma oportu-
na àqueles que enfrentam o desafio de transfor-
mar o Nordeste com suas ideias. Um processo de
crédito rápido e prático, sem burocracia, com
certeza terá impactos tanto na eficiência e com-
petitividade do Banco como na sustentabilidade
das empresas parceiras.

Desta forma, reforçamos o compromisso da
Instituição para com o Nordeste, inspirados nas
premissas estabelecidas por Rômulo de Almei-
da, fundador e primeiro presidente do Banco do
Nordeste, sermos o Banco de desenvolvimento
da Região Nordeste.

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Deputado perde Porsche

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

O deputado federal Luís Miranda (UB), que mu-
doutítuloeleitoralparaSãoPauloetentaráaree-
leição, tem seus motivos para esquecer o Distrito
Federal. Ele acaba de ser executado judicialmen-
te em dois processos. Num deles, a Justiça deter-
minou a apreensão de um Porsche Cayenne e o
pagamentodeR$130mil.Segundoaproprietária
(o veículo ainda está em nome dela), Miranda le-
vou o carro após assinar o contrato em 2020 e
nãopagouosinal.Emoutraação,umgrupoimo-
biliário da capital cobra mais de R$ 27 mil por
aluguéisdeduassalasnumedifícioemTaguatin-
ga, também não pagos por um amigo de Miran-
da, que ficou como fiador. À Coluna, Miranda se
diz vítima de armação eleitoral, que pagou o va-
lor do carro a terceiros indicados pela então pro-
prietária,quetemrecibose quefaria,naterça-fei-
ra,um boletimde ocorrêncianadelegaciapedin-
do prisão dos requerentes na ação. Também ga-
rante que o Porsche não é mais dele e está com
uma advogada, por pagamento de honorários.

BNB, 70 anos de
protagonismo
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PRETO NO
BRANCO

u

Vacinação em
crianças é baixa
Menos da metade do público infantil em MG
recebeu 2ª dose contra Covid no 1º semestre

Saúde

Mais de 400mil crianças que tomaramaprimeira dose não voltarampara

receber a segunda em todo Estado

Raquel Gontijo

Do Hoje em Dia

Após seis meses, me-
nosda metade dapopu-
laçãoinfantilemMGre-
cebeu 2ª dose da vacina
contra Covid.

Mais da metade das
crianças com idade en-
tre cinco e onze anos
ainda não foram vaci-
nadas com a segunda
dose contra a Covid-19.
Aimunizaçãocomeçou
em janeiro deste ano e,
atéomomento,acober-
tura está em 49,56%.

De acordo com da-
dos do Vacinômetro
Pediátrico da Secreta-
ria de Estado de Saúde
(SES-MG), atualizado
nesta quarta-feira (27),
ao todo, são 1.870.098
crianças aptas a se va-
cinarem no Estado. Ao
m e n o s1 . 3 4 9 . 4 6 2
(71,16%) tomaram a pri-
meira dose e 926.820
(49.56%) receberam a
segunda. O que signifi-
ca que mais de 400 mil
crianças que tomaram
a primeira dose não
voltaram para receber
a segunda.

Paracriançasvacinadas
com a Pfizer, o intervalo
entre as aplicações é de 8
semanas.Jáparaasquere-
ceberam a CoronaVac, o
intervalo é de 28 dias.

Adultos

Os indicadores tam-
bém mostram que o pú-
blico adulto está próxi-
mo de atingir a meta de
imunização. Atualmen-
te, 89,59% da população

acima dos 12 anos está
imunizada com a primei-
ra dose ou dose única. A
meta, segundo o Ministé-
rio da Saúde, é de 90%.

Quanto às primeiras e
segundas doses de refor-
ço para o público adulto,
são 59,52% imunizados
com a primeira e 30,48%
com a segunda.

Na última semana, Mi-
nas começou a vacinar as
crianças com idade de 3 e

4 anos com a Coronavac.
Esta semana, a Superin-
tendência Regional de
Saúde de Montes Claros
(SRS) repassou também,
mais de 58,3 mil doses de
vacinas contra a covid e
meningite para os 54 mu-
nicípios que integram a
sua área de atuação. Ao to-
do são 48 mil 653 doses de
vacinas da Astrazeneca e
da Pfizer para aplicação
em adultos e crianças.

Há uma expectativa de que as pendências rela-
cionadasàs licenças ambientais do Projeto Bloco
8, que prevê extração de minério de ferro na re-
gião deGrãoMogol, Padre Carvalho, Fruta de Lei-
tee Josenópolis,possamserresolvidas jánospró-
ximos meses. Equipe da Secretaria de Meio Am-
bientedoEstado(Semad)realizou,semanapassa-
da, vistoria técnicano local onde será instaladoo
empreendimento.A inspeção fazpartedoproces-
so. De qualquer forma, é importante que as lide-
ranças políticas do Norte de Minas continuem
acompanhando todo o processo.

Visita de Michelle
O prefeito de Curral de Dentro, Adaildo Rocha,

informou que oficializou convite para a primeira-
dama do país, Michelle Bolsonaro, participar de
Encontro das Primeiras-damas do Norte de Mi-
nas, previsto para acontecer até setembro. Ele
aproveitoua visita doMinistro doTurismo, Carlos
Brito a Montes Claros, na terça-feira, para solici-
tar que reforce o convite.

Reforma do Mercado
SecretáriodeDesenvolvimentoEconômicoeTu-

rismodeMOC, Edilson Torquato, informouà colu-
na que já na próxima semana terá a reforma do
Mercado Municipal. Obra será feita com recursos
próprios e orçada em R$3 milhões.

Campanha para adversário
Ospartidosdeoposição,emespecialoPT,preci-

sam alinhar seus projeto de campanha mirando
no que farão caso vençam e, também, em críticas
pontuais ao atual governo. Se não, estarão, na
prática, fazendo campanha para Bolsonaro (PL),
poispassamtodootempopreocupadosepropon-
do ações em cimadoque opresidente fala. Agora
mesmoestãopropondoaçãopeloqueeledissedu-
rante convenção do PL. Estão chamando atenção
do eleitorado para ver o que está acontecendo
com o adversário. Puro amadorismo…

André Janone
Acertei quando divulguei que o deputado fede-

ralecandidatoàpresidênciaAndre Janone(Avan-
te)estáapenas fazendopiqueniquenoprocessoe
queseriausadoporsetoresda imprensaparaata-
car os adversários damídiamilitante. Na política
também vale o ditado “ falem mal ou fale bem,
mas fale de mim”.

Cadê o Dnit?
Tenho recebido reclamações demotoristas que

utilizamaBR365, ondeo trechoentreMontes Cla-
ros e a entrada do trevo de Claro dos Poções está
intransitável. Se neste período de seca a situação
já é crítica, com buraco atrás de buraco, imagina
no período chuvoso. A informação é de que este
ano o Departamento Nacional de Infraestrutura
deTransportes (Dnit), nãofeznenhumamanuten-
ção. Aliás, fica claro que o Dnit virou de vez as
costas para o Norte de Minas.

Vistoria técnica

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Hepatite aguda assusta

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Raíssa Oliveira

Do Hoje em Dia

Minas Gerais inves-
tiga seis casos suspei-
tos de hepatite aguda
de origem desconhe-
cida em crianças. Ao
todo, 16 casos sugesti-
vos da doença já fo-
ram registrados no es-
tado, seis foram des-
c a r t a d o s p o r n ã o
atenderem a critérios
estabelecidos pelo Mi-
nistério da Saúde.

Nenhum deles foi
registrado no Norte
de Minas.

De acordo com a Se-

cretaria do Estado de
Saúde (SES-MG), os ca-
sos investigados são de
crianças residentes em
Ibirité (região metropo-
litana de BH), Juiz de Fo-
ra (Zona da Mata), Tira-
dentes, Santana do Ma-
nhuaçu e Uberlândia
(Triângulo Mineiro).

Além destes, há um ca-
s o s u s p e i t o d e u m a
criança residente em
Araguari. O caso foi noti-
f i c a d o n a c i d a d e d e
Uberlândia, mas ainda
não foi classificado pela
secretaria como um dos
que está em processo de
investigação.

Conforme a SES-MG,
as notificações foram re-
gistradas pelo Centro de
Informações Estratégi-
cas em Vigilância em
Saúde. “Os casos estão
em acompanhamento e
foram notificados ao Mi-
nistério da Saúde”, in-
formou a Secretaria.

Ainda segundo a pas-
ta, “os principais sinto-
mas relatados foram
dor abdominal e vômi-
tos, acompanhados de
alterações de enzimas
hepáticas”.

E n t r e a s n o t i f i c a -
ções, há ainda três ca-
sos considerados co-

mo inconclusivos, um
foi descartado.

Doença

A hepatite aguda em
crianças foi notificada pe-
la Organização Mundial
da Saúde (OMS) em diver-
sos países, a maior parte
na Europa, em abril.

A doença, sem causa de-
terminada, é caracteriza-
da por uma inflamação
no fígado. A doença preo-
cupa pela alta letalidade
no público infantil e tam-
bém pela possibilidade
de evolução para um qua-
dro que exija o transplan-
te do órgão.
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CONVERSA
INTELIGENTEColecionadores

pagam até R$200
por vinis e DVDs

Variedades

Seis candidatos a dep. estadual emMontes Claros
que somaram, em 2018, 22.490 votos, estão fora da
disputaem2022: vereadoresWiltonDias (4.512votos)
e Daniel Dias (3.152); ex-vereadores Oliveira Lêga
(5.685), Fábio Neves (3.699), Neia do Criança Feliz
(3.222) eAndréRicardo (2.220).

Perda de votos
Oscandidatosde2018perderamfôlegoparaverea-

dorem2020. Apenasdois forameleitos - e comvota-
ção aquém, comparando com o pleito anterior: Wil-
tonDias, eleitocom1.735 (menos2.777 votos) eDaniel
Dias 1.354 (1.998). Perderam: Oliveira Lêga 1.381 (me-
nos 4.304 votos), Neia Criança Feliz 1.982 (1.240), pro-
fessorAndré437(1.763).FábioNevesnãodisputou.Ou
seja,eleiçãodevereadorétotalmentediferente:exige
estrutura regional.

Fora
Dosque tentaramaprefeituradeMOCem2020,es-

tãoforadadisputaesteano:Dr.Emerson(PSDB) ,Sil-
vano Tolentino (Podemos), Marcelo Valmor (PTC) e
Fon Fon ( PMB). Nossa coluna não conseguiumanter
contatocom JanaelleNeri (Psol).

Prazos eleitorais
Assiglas têmatéodia5deagostoparadefinircoli-

gações e escolher candidatos - o pedido de registro
deveserfeitoaté15deagosto.O1ºturnoestámarca-
dopara 2deoutubro.

Auxílio taxista
Serápagoapartirde16deagosto.Ogovernoprevê

seisparcelasdeR$1mil,aseremdistribuídasatéofim
desteano-podemserreajustadoparanãoestouraro
limiteglobal,queédeR$2bilhões.O1ºpagamentojá
envolveráduasparcelas, referentesa julhoeagosto.

Auxílio caminhoneiro
Pelomenos 900mil caminhoneiros devem receber

osR$1milqueserãoconcedidosatéofinaldoano.As
duasprimeirasparcelasdevemserpagasnomesmo
dia,9deagosto,somandoR$2mil.Parareceber,bas-
ta ter umcadastro juntoàANTT.

Voto econômico
Em2018 a eleição estava tendo comoprato princi-

pal a corrupção. Este ano o “voto econômico” virou
protagonista.Opovoestápreocupadocom inflação,
desemprego,reduçãodopreçodoscombustíveis,mi-
séria ebem-estar.

Mídias físicas entram na briga contra o streamingu

Paulo Henrique

Silva

Do Hoje em Dia

Mídias antes conde-
nadas a virarem artigo
de museu, devido ao
surgimento de novas
tecnologias, estão ga-
nhandonovofôlegoen-
tre cinéfilos e aprecia-
dores da boa música. A
procura por filmes em
VHS e DVD e músicas
em vinil criou uma es-
pécie de “caça ao tesou-
ro”, em que um disco de
rock progressivo pode
chegar a R$ 200.

A capital mineira es-
tá cheia de cartazes on-
de se lê “compro vinil” e
há quem tire o sustento
da compra e venda de
DVDs antigos. No caso
dos filmes, a explicação
está numa constatação
sobre o universo do
streaming: obras anti-
gas “desapareceram”,
estando impossíveis de
serem acessadas nas
plataformas.

“As pessoas procu-
ram os clássicos e não
encontram”, registra
Marcello Guimarães,
ex-atendente de video-
locadora e um dos no-
mes mais procurados
por cinéfilos em busca
dealgumtítuloespecífi-
co. O acervo dele, con-
centrado num quarto
de apartamento, conta
com nada menos do
que 10 mil DVDs.

O colecionador, do-
no também de mais

de 5 mil cartazes de cine-
ma, percebe uma ques-
t ã o c o m p o r t a m e n t a l
nessa ressurreição das
antigas mídias.

“Ofatodeseouvirochia-
dodovinilfazpartedamú-
sica, assim como o chuvis-
co das imagens do VHS se
torna inerente ao filme.
Eles têm seu charme”.

Ele destaca que, com a
“virtualização” das coi-
sas, hoje as pessoas que-
rem ter a sensação de po-
der pegar no objeto. “É o
que acontece com o livro.
Você tem o PDF, mas pre-
fere folheá-lo do que ficar
à frente do notebook”, as-
sinala Guimarães, que
passou a dar mais valor à

coleção após entrar num
curso de conservação e
restauração.

A criação de uma espé-
cie de museu da imagem e
do som já passa, inclusive,
pela cabeça. “Não quero is-
sotudosóparamim.Gosta-
ria de compartilhar, crian-
do uma salinha para pes-
soasverem,ouemprestan-

do, por exemplo, um filme
sobre tribunal para uma
associação de advogados
fazerumasessãocomenta-
da”, anseia.

OCDé omenos procura-
do. Entre fazer um down-
load e comprar um disco
compacto, a primeira op-
ção ainda acaba sendo a
melhor para muita gente.

Will Nunes
willonorte@gmail.com

Análise

Filmede terror?Guimarães brinca dizendo que o quarto é um lugar assustador,

compilhas deDVDspor todos os lados

Apresentador de TV e observador da cena política

LUCAS PRATES/HOJE EM DIA

COLARES E LOUZADA LTDA.
CNPJ: 26.244.058/0001-74 - NIRE: 31210718710

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores sócios da COLARES E LOUZADA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
26.244.058/0001-74 (�Sociedade�), convocados para reunirem-se em Reunião de Sócios a ser 
realizada em formato semipresencial, às 09 horas do dia 10 de agosto de 2022, no endereço da 
Sociedade, localizada na Praça Doutor Carlos Versiani, nº 21, Sala 304, bairro I Distrito Centro, 
 !"#$%&'()*!%+ ,-&'./&0123445678-&)&9:&;$&;$(<=$*)*&%!=*$&)&%$>?<"#$&!*;$:&;!&;<)@&A<B&C(#$-
*)DE!&;!&'!"#*)#!&F!G<)(&H)*)&I!*:)(<J)*&)&%)K;)&;)&%LG<)& )*<)&MN$*$J)& $";$%&C(:$<;)-&A<<B&
O!:!(!>)DE!&;)&*$"P"G<)&;)&);:<"<%#*);!*)& )*<)&MN$*$J)& $";$%&C(:$<;)-&$&A<<<B&Q!:$)DE!&
;$&"!R)&C;:<"<%#*)DE!&;)&F!G<$;);$2&S&%LG<!&T?$&)%%<:&;$%$U)*-&H!;$*V&H)*#<G<H)*&W&;<%#X"G<)-&
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Cresce

número de

eleitores

Larissa Durães

Repórter

Em ano de eleição,
vemsempreaqueladis-
cussão a respeito da
obrigatoriedade de se
votar no Brasil. Eleito-
ras e eleitores alfabeti-
zados, com idades en-
tre 18 e 70 anos, devem
comparecer às urnas.
Para quem tem 16 ou 17
(etirouotítulo)oumais
de 70, o voto é facultati-
vo. E, apesar de tantas
discussões a respeito
desde dever cívico, o fa-
toé queemMontesCla-
rosteremosmaiseleito-
res aptos a escolher os
comandantes do que
nas últimas eleições.

DadosdoTribunalSu-
perior Eleitoral (TSE)
mostram que os jovens
montes-clarenses com
16 anos estão animados
a participar do pleito
em outubro: 1.066 se ca-
dastraram este ano;
com 17 anos foram
1.770. Somando-se as
duasidades, correspon-
de-sea1%doeleitorado.
O dobro registrado até
2020,quandoforam131
de 16 anos e 1070 de 17
anos - correspondente
a 0,5% do eleitorado.

Os idosos também
querer seguir partici-
pandodasescolhasdoa
mandatários. Entre 70

e79,saltaramde15.699pa-
ra 17.111 eleitores. Com
mais de 79 anos, serão
9.637 aptos a votar, corres-
pondendoa6%doeleitora-
do para a próxima eleição.

MAIOR
PARTICIPAÇÃO

O TSE demonstra um
aumento de eleitores, na
cidade de 269.396, da últi-
ma eleição, para 287.668
este ano (+ ou - 6% a mais).
O levantamento do TSE
mostra que houve um
crescimento no número
de eleitores nas faixas
etárias com menores de
1 8 a n o s ( a u m e n t o d e
58,4%) e acima de 79 anos
(aumento de 26,2%), no

comparativo entre as elei-
ções de 2018 e 2022.

Para a chefe da 184 Zona
Eleitoral de Montes Cla-
ros, Helen Guimarães da
Silva, o aumento de jo-
vens e idosos, acontece
em razão de campanha
realizada pelo próprio
TSE,paraincentivarapar-
ticipação desse eleitorado
nas eleições. “Com a cam-
panha, e com agregação
de alguns personagens fa-
mosos que participaram,
houve um aumento ex-
pressivo de jovens de 16 e
17 anos, então esse eleito-
rado que era, em Montes
Claros de meio porcento,
passou a ser de 1% na cida-
de”, informa.

ESTREANTE
Quementranestaestatís-

tica,pelaprimeiravez,ees-
táansiosoemotivado para
que este dia chegue logo, é
oadolescente V.A.L.S,de16
anos, quemesmo semter a
obrigação de votar, acredi-
taterodeverde tentarmu-

dar alguma coisa no país.
“Mesentimotivadopelofa-
todetentarajudaroBrasil,
neste momento, tão desas-
troso. Vejo que tudo está
ruim, a saúde, a educação,
asegurança.Queropartici-
par e fazer a diferença este
ano”, disse, convicto.

NÃO PRECISAM,
MAS VÃO

Assim como o jovem de
16 aos, a aposentada Rosa
Terezinha, de 81 anos, não
é obrigada a votar. Mas
vai. Acredita que seu voto
éimportanteparaoBrasil.
“Minha consciência me
manda votar. Quero ten-
tar mudar este quadro
que está aí no Brasil. Que-
ro mudar principalmente
esta violência, o fato de
quereremacabarcomade-
mocracia, porque o brasi-
leiroestávivendocomme-
do, diminuir a fome do
meu povo, a corrupção
exagerada. Isto me moti-
va. Tenho amor a minha

pátria, vou tentar fazer al-
go para melhorar e neste
caso é indo votar”, diz de-
terminada.

Maria Antônia Dias da
Mota, de 79 anos, tam-
bém disse que vai às ur-
nas. Ela avalia que o Bra-
sil precisa da população
unida,em busca de um fu-
turo melhor.

“O que me leva de novo
às urnas é a necessidade
de uma mudança. Este
ano foi muito turbulento.
E a gente precisa de al-
guém que nos ajude na vi-
da financeira, no empre-
go,porquetemmuitaspes-
soas que estão passando
necessidade, passando fo-
me”, explicou.

Dona Antônia disse que
já sabe também em quem
votar para governador,
mas escolheu o senador e
os deputados. “Ainda não
tenho a pessoa certa para
estes outros cargos. Vou
terqueveraspropostasde-
les”, comentou.

Política

Montes Claros registra aumento
entre os mais jovens e os idosos
aptos a votar em outubro

u

TSEdeMOCinformaquedobrounúmerode títulos entre jovensde 16e 17anos

Maria AntôniaMota, de 79 anos,mostra, orgullhosa, o título de eleitora

LARISSA DURÃES

JOSÉ CARLOS MOTA
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“Meus passos seguem firmes nas Tuas vere-
das; meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti,
ó Deus, pois Tu me respondes; inclina paramim
os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra
a maravilha do Teu amor, Tu, que com a Tua
mão direita salvas os que em Ti buscam prote-
ção contra aqueles que os ameaçam. Protege-
me como àmenina dos Teus olhos; esconde-me
à sombra das Tuas asas, dos ímpios que me
atacam com violência, dos inimigos mortais
que me cercam.” (Salmo 17.5-9)
Este salmo é uma oração do rei Davi na qual

pede a Deus que o livre das mãos dos inimigos.
Como rei de Israel, Davi enfrentava muitos inimi-
gos. Eramasnaçõesque intentavamcontra Israel
e ameaçavam destruir o reinado de Davi e sua
descendência.MasDeusresolveuescreverumpla-
no para proteger seus filhos das mãos dos inimi-
gos e preservar uma linhagem para conduzi-la
até o céu.
Então, desde a criação do mundo, Deus sem-

pre ordenou que certa linhagem persevere até o
fim, até o dia do juízo final, no qual o Senhor
separará definitivamente aqueles que são seus
dos que não são.
Portanto, o contraste queDavi estabelece aqui

não é entre ele próprio e as demais pessoas. Ao
lermos o texto superficialmente, somos levados
a pensar que Davi estava arrogantemente se
achandomais justo ou santo que as outras pes-
soas, a ponto de dizer: “eu não caio, meus pas-
sos são sempre firmes, eu não escorrego” (v.5).

Mas, na verdade, o que Davi está exaltando é a
proteçãodeDeus sobre ele, omododeDeuspreser-
var e, por sua santa e secreta providência, manter
firmes no caminho aqueles a quemElemesmo cha-
mou. Deus vai cumprir o Seu santo propósito em
nossas vidas.
Ele olha para nós e inclina os Seus ouvidos em

nosso favor todas as vezes que clamamos por Ele.
Com a Sua mão, Ele nos salva, Ele nos ama e nos
protege, como um pai que oferece seus braços pa-
ra seus filhos e os acolhe.
Então, fundamentado nessa verdade, e ciente de

que só podemos existir pela força do próprio Deus,
Davi ora ao Senhor e clama por sua proteção diante
dos inimigos. A justiça de Davi não é própria dele. Na
verdade, a Bíblia diz que a nossa justiça é Cristo, por-
que o Filho de Deus se tornou homem, habitou entre
nós e cumpriu a exigência da justiça de Deus.
Ao morrer, Jesus Cristo estava cumprindo a sen-

tença de morte que pairava sobre nós em razão do
pecado, “porque o salário do pecado é a morte”.
Mas a vida eterna é um dom de Deus, uma dádiva,
um presente, que só é conquistada em Jesus Cristo
(Romanos 6.23).

QuandoDavi afirmaque seuspés não escorrega-
ram, está apontando, figurada e profeticamente,
para Jesus Cristo, aquele cujos pés nunca escorre-
garam, porque nunca pecou, e é aquele em quem
podemos nos edificar e por meio de quem somos
tornados justos e santos. Não é nossa própria for-
ça, mas a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo,
nosso Redentor.
Nosso Senhor Jesus Cristo disse que todos aqueles

quecreemneleestãoguardadospelopoderdeDeus
e jamais serão abandonadosou lançados fora (João
6.37).Elesnuncaperderãoasalvação, jamaisoaban-
donarão eternamente (João 6.47). Aqueles que
creem em Jesus Cristo, como Davi, são guardados
dentro de suas asas, estão debaixo de sua sombra e
são como amenina dos seus olhos (Salmo 91.4; 17.8;
Mateus 23.37).

O plano de Deus para proteger seus filhos dos inimigos

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br

Aqueles que creem em Jesus Cristo,
como Davi, são guardados dentro de
suas asas, estão debaixo de sua
sombra e são como a menina dos seus
olhos (Salmo 91.4; 17.8; Mateus 23.37)
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Produtores de manga
ganham novos mercados

Da redação

Utilização de técni-
casespecíficas.Aumen-
todeprodução.Amplia-
ção de mercado. Produ-
tores de frutas do Norte
de Minas comemoram
os bons resultados obti-
dos desde que começa-
ram a participar de
ações para a melhoria
degestãodopróprione-
gócio, promovidas pe-
los governos federal e
estadual.

As cidades de Jaíba,
M a t i a sC a r d o s o ,
V e r d e l â n d i ae
Janaúbaintegram opo-
lo de fruticultura do
Nortede Minas, queex-
porta para diversos es-
tados e países.

E os produtores des-
tas regiões estão sen-
do beneficiados por
trabalhos do Projeto
AgroNordeste, é uma
iniciativa do Ministé-
rio da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimen-
to (Mapa) em parceria
com o Sistema CNA/
Senar e a Anater. Em
Minas, é desenvolvido
pelo Sistema Faemg,
em parceria com os
Sindicatos Rurais.

As iniciativas têm
contribuído para que
os fruticultores alcan-
cem novos mercados e
ganhem mais produti-
v i d a d e n o c a m p o ,
além de conquistarem
inclusão e lucrativida-
de de propriedades.

“Estamos no início do
segundo ano de ATeG,

onde estamos atendendo,
na grande maioria, peque-
nos produtores rurais que
ainda não tinham acesso
a alguns conhecimentos
importantes,especialmen-
te por questões financei-
ras, para que o plantio da
manga tenha sucesso.
Muitos produtores ti-
nhamohábitodepegarin-
formações com terceiros
para irem tocando a pro-
dução. A cultura da man-
gaédeummanejocomple-
xo maior. Diferente de ou-
tras frutas, que, ao se plan-
tar colhe, com a manga is-
sopodenãoocorrerporde-
m a n d a r u m a t é c n i c a
maior do produtor rural”,
explicou o técnico de cam-
po Helisson Xavier.

Crispim Ribeiro do Nas-

cimento faz parte deste
grupo de trabalho. Ele,
que tem uma propriedade
dedicadaaoplantiodefru-
tas na cidade de Jaíba, está
há seis anos produzindo
mangas, mas foi só nos úl-
timos meses que viu a
plantação de fato dar cer-
to. Isso porque aplicou
uma nova técnica de plan-
tio com a chegada do
ATeG e garantiu o aumen-
to da produtividade. Com
auxílio do técnico de cam-
po, Crispim fez a floração
dasplantasantesdoperío-
do de chuva.

“Com o ATeG melho-
rou muito a produção.
Nas duas safras anterio-
res produzi bem pouco,
cerca de uma caixa por
pé. Na minha última sa-

fra, já com a assistência,
foram cerca de três”, con-
tou o fruticultor.

Ao todo são 700 pés de
manga já plantados e ou-
tros400esperandoproces-
so de indução, fazendo da
espécie a maior aposta do
produtor. “Antes aqui da-
va mais certo com outras
frutas, como atemoia, pi-
nha, banana e maracujá.
Essas duas últimas ainda
mantenhoumpouco, mas
amangavirouocarro-che-
fe. Antes eu não sabia fa-
zer o manejo, induzir a
floração.Erapoucoconhe-
cimento. Agora as corre-
ções foram feitas. Antes
do ATeG eram 300 pés,
masagoraa minhaprodu-
çãopassouasersignificati-
va”, destacou Crispim.

Agronegócio

Iniciativas para melhoria de gestão do próprio negócio, promovidas pelos
governos federal e estadual, vêm incrementado setor no Norte de Minas

u

Produtor CrispimRibeiro (esq.) ao lado do técnicoHelissonXavier, é umdos beneficiados

REPRODUÇÃO/ SITE FAEMG

Mangas bonitas e desejadas, produzidas pelo polo
de fruticultura doNorte deMinas

REPRODUÇÃO/ SITE FAEMG

“Nas duas
safras
anteriores
produzi bem
pouco, cerca de
uma caixa por
pé. Na minha
última safra,
já com a
assistência,
foram cerca de
três”, contou o
produtor
Crispim
Ribeiro.
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A tradic ional
festa de Francis-
co Dumont, reali-
z a d a e n t r e o s
dias 21 a 24, du-
rante a 103˚ edi-
çãodaFestadeJu-
lho, atraiu mais
de 20mil pessoas
econtoucomseis
bandasmusicais.
O prefeito Eduar-
do Rabelo feste-
jou o movimento
do comércio lo-
cal e osucessoda
festa, que atraiu
o público acima
do esperado. O
evento também
contoucomoXVII
concurso de pra-
tos derivados de
milho e mandio-
ca Confiram al-
guns flashes:

No último domingo, 24, o espetáculo “Fiu Fiu de Cotovia” animou a tarde da
criançada nas comemorações do 128˚ aniversário de Brasília de Minas. Apre-
sentaçãocomdireitoaos integrantesdo“FiuFiudeCotovia”SapecaeSapequi-
nha: personagens vivos gigantes que também realizaram brincadeiras, show
de maquiagem infantil e show da banda Fiu Fiu de Cotovia.
O grupo é formado pelos cantores Leila Britto e Tio Ed, pelos o instrumentais

ThomasFernandes(contrabaixoevocal),TomNeves(guitarra),AndréDutra(tecla-
do), Wesley Fagundes (tuba e flugellorn), André Wanzeler (bateria) e assinatura
técnicade áudio feita porWanderson Almeida.
Durante o evento, a banda interpretou sucessos autorais e clássicos infantis

de todosos tempos,alémde realizarbrincadeirase interagir comopúblico.No

repertório,músicas como”Superfantástico”, Uni Duni tê” e “Anunciação” colo-
caram adultos e crianças para dançar, do começo ao fim.
As composições autorais da Fiu Fiu de Cotovia abordam temas como meio

ambiente, respeito ao próximo, alimentação saudável, valores pátrios, entre
outros. Uma delas é a “Chuá Chuá” (com a temática do meio ambiente), que
conquistouopúblico infantil demaneira interativa, nummomento ondeartis-
tas e público se fundiram num espetáculo contagiante e mágico!
Foi uma realização da prefeitura de Brasília de Minas, em nome do

prefeito Marcus Vinícius Ferreira Carvalho, da vice-prefeita AnaMargare-
th Guedes Ferreira e da secretária de desenvolvimento econômico, cultu-
ra e juventude, Vanessa Josefino.

Comomáximo de segurança e conforto, o Circo Francês Le Cirque se apresenta
pelaprimeiravezemMontesClaros,apartir destaquinta-feira, 28de julho,emum
grandeespetáculodenível internacionalnoMontesClarosShopping.
Sãomaisde30carretasdeequipamentosdeúltimageração - eatéumaviãode

publicidade-utilizadosnograndeshow,apresentadoemumatendaimportadada
Europa,alémdeartistasdeváriasnacionalidades,premiadosinternacionalmente.
Sem falar na alegria dos divertidos palhaços, a emoção do globo da morte e as
novasatrações inéditase exclusivaspara turnêde2022.
Em curta temporada, o Le Cirque estará luxuosamente instalado no estaciona-

mentonortedoMontesClarosShopping,apartir destaquinta-feira.
Horários: terçaasexta, às 20h; sábado, domingoe feriados, às 16h, 18he20h.
Valores: apartir deR$25,00 (meiaentrada )

Acantora da Fiu Fiu de Cotovia, Leila Britto

LeCirque

começa sua

temporadano

Montes Claros

Shopping a

partir desta

quinta-feira

Kiko

Chicabana foi

umadas

atrações em

Francisco

Dumont

Oprefeito de

Francisco

Dumont

EduardoRabelo

como cantor

baianoKiko

Chicabana

Banda Fiu Fiu deCotovia e os bonecos da turma

Sapeca e SapequinhaBanda Fiu Fiu deCotovia

Festa de Francisco Dumont
atrai mais de 20 mil pessoas

Espetáculo Fiu Fiu de Cotovia anima público infantil
no 128˚ aniversário de Brasília de Minas

Le Cirque começa hoje em
Montes Claros temporada

de apresentações

FOTOS LEO QUEIROZ

LE CIRQUE/ DIVULGAÇÃO

FOTOS DIVULGAÇÃO

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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