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Emilly Rafaella descobriu o karate há apenas cin-
co anos. Hoje, aos 15, já participa de disputas nacio-
nais, levandoonomedeMontesClarosparaostata-
mes. Disputa da vez é em Osasco, na 38ª Copa do
Brasil de Karate do Goju Ryu IKGA. PÁGINA 4

Carateca busca
medalha em SP

Vários remédios distribuídos por meio do programa
Farmácia de Minas estão em falta, obrigando usuários a
interromperem tratamentos contínuos ou a perderem

qualidade de vida. Estado alega que repasse é feito pelo
Ministério da Saúde, e que dois dos medicamentos de-
vem ser repostos em agosto. Enquanto isso, quem preci-

sa das fórmulas diz não saber o que fazer. “Comprar eu
nãoposso. Qualquer que seja o valor, para mim é inviá-
vel”, diz um paciente cardiopata. PÁGINA 3

Desfalque em farmácia
do SUS castiga pacientes
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PÁGINA 3

Orientação da SES para os usuários é passar por nova consulta na tentativa de conseguir formulação diferente para os medicamentos, com possibilidade de troca

Emilly conquistou as faixas amarela (2016) e laranja (2018) e, neste ano, umamedalha: foco e persistência

Visita de Bolsonaro a
MOC, no dia 5, vai

servir de termômetro
para a popularidade
do presidente, avalia
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Há um mês, o pré-candidato do PDT ao Palá-
cio do Planalto, Ciro Gomes, atacou nas redes
sociais o senador Renan Calheiros (MDB),
principal aliado político de Lula da Silva em
Alagoas, e o associou a roubalheiras. Renan
deuotroco.Conseguiuatrairoex-governador
RonaldoLessa parao seu grupo político. Prin-
cipalnomedoPDTnoEstado,Lessa,hojevice-
prefeito de Maceió, será candidato a vice na
chapa do afilhado de Renan, Paulo Dantas
(MDB) ao Governo. Dantas é hoje o “governa-
dor-tampão”atédezembro,emeleiçãoindire-
ta,ecandidatoàreeleiçãoemoutubro.Emno-
ta divulgada, o PDT informa que mantém o
apoio a Ciro. Mas é só figuração. O diretório
emAlagoasestará,defato,nopalanquedeLu-
la - e não de Ciro Gomes.

SILÊNCIO É PARTO
Desde que o anestesista Giovanni Bezerra foi preso
em flagrante no Rio por estupro de vulnerável, dia 11
de Julho, o Conselho Nacional dos Direitos Huma-
nos não emitiu Nota Pública de repúdio contra o
ocorrido, ao contrário do que acontece nos casos de
grande repercussão nacional que atentam contra a
dignidade das pessoas. O Ministério de Direitos Hu-
manos soltou uma nota, mas não responde pelo Con-
selho. Considerando que o estupro de vulnerável é
caso deplorável, este seria, com certeza, assunto que
mereceria destaque e pronta resposta pelo CNDH.

JOGO DE CENA
Animado com as pesquisas de intenção de votos, o
senador Reguffe (UB-DF) quer ser governador e já
declarou seu interesse em ter Paulo Roque (Novo)
como candidato ao Senado. Mas é jogo de cena. O
Paulo que ele deseja é outro. E segue a novela.

INFLAÇÃO IMOBILIÁRIA
Os preços dos imóveis à venda em Brasília subiram
com inflação no 1º semestre, segundo Portal Wimo-
veis. O levantamento ainda aponta que, em junho, o
valor dos apartamentos na capital aumentou 0,7%
no mês, cravando a média de R$ 11.781 o metro qua-
drado. De acordo com o relatório, o valor médio do
aluguel em Brasília, em junho, ficou em R$ 2.837,
subindo 1,1% no mês.

DEDO NA TOMADA
Mais de 300 pequenas e médias indústrias de 10 re-

giões do interior de São Paulo estão aprendendo a
não desperdiçar energia, com menor impacto am-
biental. Parceria do Senai e PotencializEE, da agên-
cia alemã de cooperação internacional GIZ, cuja
equipe percorre cidades para ensinar gratuitamen-
te como as indústrias podem reduzir os seus custos
de energia e encolher em cerca de 30% a conta de
luz. Campinas, Ribeirão Preto, Barretos e Franca
têm se destacado. Segundo a Fiesp, o Estado repre-
senta 30% do parque industrial brasileiro, com 1,5
milhão de PMEs.

RALLY DA CHAPADA
A Chapada Diamantina, na Bahia, recebe a 1ª edição
do Rally da Chapada e contará com 50 veículos no
grid de largada para percorrer trajeto de 100 km,
passando por pontos turísticos da região. O evento
acontece nos dias 5 e 6 de agosto, com inscrições no
site do evento e doação de 10 kg de alimentos não
perecíveis. Os cinco primeiros colocados das catego-
rias Adventure 4x4 e Turismo 4x2 serão premiados.

ESPLANADEIRA
# A b e r t u r a d o 2 1 º C o n g r e s s o B r a s i l e i r o d o
Agronegócio dia 1º contará com Marcos Montes, Joa-
quim Leite e Francisco Matturro.
# O IDOR e a Rede D’OR realizam a 25ª edição do
Hepatologia do Milênio até sábado.
# Escola Aimec Rio faz workshop para DJs sábado,
das 17h às 22h, na Privilège Búzios.
# Ame oferece curso online de programação gratui-
to para mulheres com inscrições até 15 de agosto.

COLUNA ESPLANADA
LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Ciro perde outro

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Opinião

Sarina Occhipinti*

A Pesquisa Vigitel 2021 identificou um preocupante
aumento nos casos de depressão no Brasil: 11,3% dos
brasileiros receberam diagnóstico médico da doença.
A frequência foi maior entre as mulheres (14,7% das
brasileiras), contra 7,3% dos homens. Somados os gru-
pos, mais de 30 milhões de pessoas sofrem da doença.

Essas estatísticas, segundo a Organização Mundial
deSaúde, colocamo Brasil napontadoranking de paí-
ses com mais depressivos no mundo. Podemos inter-
pretarestecenáriocomocrítico,umavezqueadepres-
são é doença severa e de tratamento a longo prazo.

A depressão é um transtorno psíquico causado pela
complexainteração entrefatoresbiológicos,psicológi-
cos e ambientais, podendo ser também secundária ao
uso de alguns medicamentos ou transtorno de depen-
dênciaquímica.Hácura,mas,paratratarmos,precisa-
mos de um trabalho muito além do medicamentoso.

Nas Américas, sete em cada dez pessoas com esse
tipo de transtorno não recebem o tratamento necessá-
rio.Nestamargem,dúvidarecorrenteéquantoaotrata-
mentoadequado.Hámuitosdebatessobreusodeanti-
depressivos e acompanhamento psicoterapêutico,
mas o consenso é que quem sofre de depressão jamais
pode ficar distante dos olhos dos especialistas.

Baseado nesta análise, lhes digo que a procura por
tratamentosparadepressãomuitasvezes édificultada
pela negação da doença, pela crença de que os sinto-
mas são normais e passageiros, pela falta de apoio de
amigos e familiares e pelo medo do preconceito e dos
estigmas associados ao transtorno.

Além disso, outras doenças devem ser investigadas
antes de se indicar o uso de antidepressivos.

Alteraçõeshormonais, por exemplo, podemconfun-
dir o médico na hora do diagnóstico correto. A queda
dos níveis de alguns hormônios em mulheres e ho-
mens, que estão envelhecendo, pode causar angústia,
falta de motivação, humor diminuído, desprazer pela
vida, sintomas típicos de depressão. Mulheres na me-
nopausaapresentammelhoradessessintomascomte-
rapiadereposição hormonaladequadaehomenscom
baixos níveis de produção de testosterona recuperam
o humor e a energia com o uso do hormônio.

Outra alteração endócrina que pode simular sinto-
masdepressivoséohipotireoidismo,quepodeocorrera
qualqueridadeenamaioriadasvezesécorrigidodefor-
ma simples, com a indicação do hormônio tireoidiano.

Enfim,antesmesmodotratamento,aavaliaçãoclíni-
ca e a investigação exaustiva das causas é de suma im-
portânciaparaopacientereceberoscuidadosdevidos.

Sentir-se mal nunca é normal, procure ajuda.

*Médica com especialidade em Clínica Médica, pós-graduada em

Endocrinologia
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DE MINAS

O NORTE

EXPEDIENTE

O JORNAL QUE ESCREVE O QUE VOCÊ GOSTARIA DE DIZER

www.onorte.net

Uma publicação 
da Indyugraf

CNPJ 41.833.591/0001-65

Gerente 
Administrativa: 
Daniela Mello

daniela.mello@funorte.edu.br

Editora: 
Valeska Amorim

Coordenação de redação:
Adriana Queiroz

(38) 98428-9079

Departamento Comercial:
Rodrigo Cheiricatti

(31) 3236-8001
(31) 98884-6999

(38) 3221-7215

comercial@onorte.net

Relacionamento com 
o assinante:
(31) 3236-8033

As criações intelectuais publicadas neste exemplar não podem 

ser utilizadas, reproduzidas, estocadas em banco de dados ou 

processo similar em qualquer forma ou meio mecânico, 

eletrônico, microfilmagem, fotocópia, gravação etc, sem 

autorização escrita dos titulares dos direitos autorais. Os textos 

das colunas assinadas não refletem, necessariamente, a opinião 

do jornal e são de inteira responsabilidade de seus autores.

Fale com a redação:  
jornalismo@onorte.net

Telefone:  (38) 3221-7215  

Endereço:
Rua Justino Câmara, 03 - Centro
Montes Claros/MG - f/jornalonorte  

2 MONTESCLAROS, SEXTA-FEIRA, 29DE JULHODE2022 onorte.net



PRETO NO
BRANCO

Remédios em falta
deixam usuários do
SUS em apuros

Montes Claros

Sem os medicamentos do Farmácia de Minas,
tratamentos contínuos estão sendo suspensos

MárciaVieira

Repórter

Remédios em falta no
FarmáciadeMinas,pro-
gramadoEstadoquedis-
tribuimedicamentosbá-
sicos, estratégicos, de
doenças raras e crôni-
cas, deixam desespera-
dos pacientes que preci-
sam das fórmulas e não
têm condições de aviar
as receitas em drogarias
particulares.Ainterrup-
ção do uso dos medica-
mentos afeta a qualida-
dedevidaechegaacolo-
car em risco esses usuá-
rios do Sistema Único
de Saúde (SUS).

Este é o drama vivido
pela dona de casa Maria
das Mercês Correa Li-
ma.Cadastradahácerca
de dois anos no Farmá-
cia de Minas, ela precisa
tomar quetiapina, mas
voltou para casa de
mãos vazias.

“Não tem o remédio, e
me pediram para voltar
semana que vem. Não
posso ficar sem tomar e
não tenho como com-
prar. Custa cerca de R$
300”, diz a dona de casa,
que afirma ter sido
orientada, inclusive, a
passar por uma nova
consulta. “Vou ter que ir
aomédicotrocararecei-
ta porque me disseram
que quando o remédio
chegar,seránumadosa-
gem diferente. É mais
trabalho e mais custo”,
desabafa.

Cardiopata, Frederico
Veloso também depen-
de de um medicamento
de uso contínuo, e todo
mêsbuscaoremédiopa-
ra manter o quadro de
saúde estável. Ontem,
porém, a receita não fi-
cou completa.

“Jáchegueiaficardois
meses sem os remédios,
meu desfibrilador esta-
va desligado e isso ba-

gunça todo o meu sistema,
atémesmoocontrolediuré-
tico.Depois,(aentrega)nor-
malizou. Mas hoje conse-
gui só parte da receita. Fi-
coufaltandoum”,dizFrede-
rico. “Nem cogitei saber o
preço,poisqualquerquese-
jaovalor,paramiméinviá-
vel comprar. Somos três
pessoas em casa sem em-
prego e muitas vezes preci-
samos recorrer à ajuda de
familiares”, lamenta.

DINÂMICA

A realidade em Montes

Claros não é diferente em
outras regiões do Estado.
No início da semana, ha-
viafaltade44medicamen-
tosemunidadesdoFarmá-
cia de Minas. A entrega
dos remédios é feita após
um cadastro prévio, segui-
do pela montagem de um
processo com as informa-
ções do beneficiado, in-
cluindo exames médicos
atualizados.

“Nãoéumprocessomui-
to complexo e vale a pena,
pois o custo de alguns re-
médios é muito alto. Con-

segui o mais caro, em tor-
nodeR$500,masorisperi-
dona, que é mais em con-
ta, em média R$ 60, eu
mesma compro. Graças a
Deus não tenho encontra-
do dificuldade para rece-
beroque émaiscaro”,afir-
ma R. M. , que cuida do
pai,portadordeumadoen-
ça degenerativa.

ASecretariadeEstadoda
Saúde (SES-MG) informou
que os medicamentos que-
tiapina e risperidona são
de compra e distribuição
centralizada pelo Ministé-
riodaSaúde,equeaguarda
a entrega em agosto.

Para ambos, segundo
a nota, há outras formu-
lações disponíveis. “Pa-
ra o usuário que passar
por avaliação médica e
tiver autorização para o
uso de medicamentos
com outras formula-
ções, a SES-MG tem pos-
sibilidade de realizar a
troca”, diz o texto.

Para verificar a disponi-
bilidade dos medicamen-
tos, o usuário deve usar o
aplicativo MG App ou mo-
nitorar o Portal Cidadão
MG (cidadao.mg.gov.br).

u A visita que o presidente e candidato à reeleição,
Bolsonaro(PL), faráaMontesClarosnopróximodia5
deagostoserviráparaquepossamosmediratempe-
raturadesuacampanhanointeriordopaís.Numpri-
meiromomento, não serápossível fazer umaavalia-
çãoprofundaemrelaçãoaintençãodevoto.Entretan-
to,baseadononúmerodeparticipanteseopesodas
liderançaspresentesépossível fazerumprognóstico
doquepossaacontecernasurnaspor aqui.

Convite ao presidente
Em relação à visita do presidente Bolsonaro (PL) a

MontesClaros (05/08), valeressaltarqueeleteveque
abrirmãodeagendanoNordeste.Aconcretizaçãoda
agenda atende a pedido do senador Carlos Viana
(PL),dosprefeitosdoNortedeMinas,atravésdopresi-
dentedaAmams,NilsonBispodeSá,edaclasserural,
através do presidente da Sociedade Rural, José
MoacyrBasso.Aagendadefinitivadopresidenteserá
apresentada na segunda-feira, mas ficou acertado
queaconcentraçãovaiacontecernosalãodeeventos
doParquedeExposiçãoJoãoAlencarAthayde.Nomo-
mento,discute-seapossibilidadedecarreataemoto-
ciata do Aeroporto de Montes Claros até o local do
evento.

Espionando reunião
Pela longa experiência política, é possível afirmar

que na reunião que Bolsonaro fará a Montes Claros,
napróximasemana(05/08),éfatoqueaoposiçãoen-
viaráaliadopara“espionar”oeventoefazeroregistro
dasprincipaispresenças,aexemplodedeputados,di-
rigentes classistas e principalmente os prefeitos, do
Norte de Minas, cuja maioria já declarou apoio ao
atualGovernoFederal eEstadual. Fazpartedo jogo.

Quem perde
Tenho alertado ao leitor que para entender o que

possa acontecer com os candidatos no Estado e na
regiãoéprecisoacompanharetentaranalisaramovi-
mentação e acertos na esfera federal. É o caso da
oficialização, na quarta-feira (27), da candidaturada
senadoraSimoneTebet(MDB)àpresidênciadaRepú-
blica,comapoiode97%dosvotantes(262a9).Omais
importante da decisão é o fato de ter formado uma
federaçãocomaparticipaçãodoPSDBeCidadania.A
decisão acabou sendo uma “pá de cal” nas preten-
sõesdopresidenciávelLula(PT)quesonhavaemcon-
tar com o apoio das três legendas. Outro que ficou
isolado foi o senador Renan Calheiros, que defendia
acordocomoPT.

Cruzar os braços
Comexceçãodoscandidatosdospartidosgenuina-

mentede esquerda emMinas, que optarampor Kalil
(PSD),osoutrosestãomaisperdidosdoquecegoem
tiroteio.Équenaprática,asdefiniçõesnamajoritária
vão contra todo o planejamento e alinhamento pre-
tendido. Aqui pelas bandas do Norte de Minas, com
exceçãodoscandidatosdoPTedoPCdoB,amaioria
estádecidida aacompanhar a candidatura de Zema
(Novo)oucruzar osbraços.

Bolsonaro e a
temperatura

248

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

são fornecidos por
intermédio da SES

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

MÁRCIA VIEIRA

remédios

Cardiopata, Frederico saiu da farmácia coma receita “pelametade”

onorte.net MONTESCLAROS, SEXTA-FEIRA,29DE JULHODE2022 3



Adriana Queiroz

Repórter

Além de ser conheci-
dacomoa“cidadedaar-
te e da cultura”, Mon-
tes Claros se destaca
em competições es-
portivas no Brasil e
no mundo. Uma das
atletas que podem re-
forçar a boa fama da
cidade é Emilly Ra-
faella Costa Teófilo,
d e 1 5 a n o s . C o m a
equipe de Dojo Sho-
bukai, comandada pe-
lo Sensei Marco Auré-
lio, ela participa em
São Paulo da 38ª Copa
do Brasil de Karate do
Goju Ryu IKGA, “Tro-
féu Hanshi Ryuzo Wa-
tanabe”, em Osasco.
Vai representar Mon-
tes Claros e Minas.

Emilly conquistou
a s f a i x a s a m a r e l a
(2016) e laranja (2018)
e, neste ano, a meda-
lha da primeira Copa
Sudeste Karate do Go-
ju-Ryu IKGA Brasil.
Também faturou ou-
ro no comitê e outra
no Kata, na primeira
Copa Sudeste, para or-
gulho dos pais Cleia e
Odilon Teófilo.

“Temos muito orgu-
lho da filha que ela é e
e s t á s e t o r n a n d o .
Acreditamos no po-
tencial dela e vê-la ho-
je no campeonato Su-
deste, levando o no-
me da nossa cidade
Brasil afora, só refor-
ça o espelho de sua de-
dicação e o quanto es-
tamos orgulhosos de-
la. Filha, você vai lon-

ge... brilha, minha meni-
na!”, diz Odilon.

Estudante da rede pú-
blica, Emilly é carateca
há cinco anos. Tudo se
iniciou com o Sensei
Edilson Pinheiro.

Sobre o maior sonho, a
jovem diz que é conquis-
tar a Copa do Brasil de
Karate do Goju Ryu IK-
GA e fazer parte da equi-
pe brasileira para repre-
sentar o país na Olimpía-
da. Para tanto, ela preci-
sa de patrocínios para
custear as despesas com
os campeonatos. “Quero
conquistar a faixa preta
e fazer parte da equipe
brasileira de karate, es-
se é meu próximo pas-
so”, planeja.

Para as meninas que
sonham em praticar es-

sa arte marcial, ela dá
um conselho. “Nem sem-
pre é fácil. É preciso ter
disciplina, força de von-
t a d e , p e r s i s t ê n c i a ,
apoio da família para
conseguir vencer os de-
safios. E claro, Deus em
primeiro lugar para con-
seguir transformar o so-
nho em realidade”.

O Sensei Edilson Pi-
nheiro destaca o poten-
cial de Emilly. “A atleta
iniciou-se no Katatê-do
há aproximadamente
cinco anos e como passar
do tempo obteve grande
evolução, pois é discipli-
nada e aplicada no que
faz. Tem facilidade para
aprender as técnicas que
lhe são apresentadas e
vemse destacandonas lu-
tas, pois tem um chute
muito potente e certei-
ro”, diz. Segundo ele, a jo-
vem vem surpreendendo
com a performance na
modalidade de “Kata”.

“A atleta disputou nes-
se ano a Copa Sudeste de
Karate, onde conquistou
duas medalhas de pri-
meiro lugar, sendo uma
no ‘Kumitê’ e outra no
‘Kata’. Com esses feitos,
ela conquistou vaga pa-
ra disputar a Copa do
Brasil de Karate”, resu-
me. Ele fez questão de pa-
rabenizar a jovem. “Os
professores/Senseis da
e q u i p e d o D o j o S h o -
bukai estão orgulhosos
do seu desempenho. Con-
tinue dedicando-se que
você conquistará gran-
des vitórias!”, afirma o
Sensei Edilson Pinheiro,
faixa preta e bacharel
em Educação Física.

Montes-clarense briga por
nova medalha no karate

Emilly Rafaella representa Minas na 38ª Copa do Brasil, em São Paulou

Esportes

Emilly Rafaella tem 15 anos e há cinco descobriu a modalidade; persistência e dedicação são o segredo dela para conquistar campeonatos
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Foi commuita alegria e felicidade que os pa-
pais Mônica Guimarães Dias e Tadeu Alves dos
Santos reuniram amigos e familiares para co-
memorar os seis aninhos da princesa Esther, a
caçulinha da família. O Espaço Filadélfia foi
perfeito para o Reino Encantado da Esther, on-
de lindas bonecas de princesas compuseram
um cenário encantador! A aniversariante se
destacou com ummaravilhoso vestido temáti-

co, da princesa encantada do lago do cisne, e
penteado feito pela tia Cecília Guimarães. Mui-
to carismática, circulou pelo salão cumprimen-
tando os convidados e curtindo cada detalhe
da festa. Um espaço com brinquedos garantiu
a alegria da criançada, que se divertiu muito
com a aniversariante. Receba o carinho desta
colunista. Que Deus abençoe sua vida e de sua
família. Parabéns!

Maisumaaçãosolidária realizadacomsucesso!
No dia 9 de junho, a Minas Brasil Ibituruna, na
pessoa do gerente-farmacêutico Marcus Vinícius
CostaNavarroetodasuabrilhanteequipe,organi-
zouumaaçãobeneficentecomointuitodearreca-
dar fraldas, produtos de limpeza e higiene pes-
soal para o Lar Betânia (Asilo São Vicente de Pau-
la), e o resultado foi excelente! “Como é bom po-
der ajudar opróximo, poder SERVIRaquempreci-
sa, isso me faz sentir útil, me faz sentir uma pes-
soa melhor a cada dia e o sorriso daquelas pes-
soas é genuíno, não tem preço”, disse o gerente
Marcus Vinícius Costa. Queria deixar registrado
aqui o agradecimento a todos aqueles que de al-
guma forma contribuíram com essa nobre causa
e também fazer um pedido para que nós, como
cidadãos,possamosolharcomcarinhoparaaque-
les que mais necessitam.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Minas Brasil Ibituruna
faz ação solidária

Os seis anos de Esther

O lindo bolo

assinado pela tia

Silvana Santos

(Abelhinha

Confeiteira)

Os papaisMônica

GuimarãesDias e

TadeuAlves dos

Santos comas

pequenasMaria

Alice e Esther

Esther coma irmã

MariaAlice

A alegria tomou

conta da

aniversariante ao

cantar os parabéns

FOTOS: DOUGLAS LEANDRO

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com
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Dia 26 de julho é o Dia dos Avós!
_Mas quem são eles?
_Sãohomensemulheresvividos, idosos, com

tempodeouviremoqueosmeninosqueremfalar;
com tempo para colocá-los no colo e de contar-
lhes uma história cheia de emoção, que às vezes
faz-lhesescorrerumalágrimapelo rosto;deacha-
remgraça de nossas peralticesmesmoà custa de
suas limitações.

Quando criança, eu aprendi uma poesia so-
bre a vovó que dizia assim:

“Os Óculos da Vovó
A vovó é tão velhinha ,
Franzidinha como o quê.
Passa a vida lá na rede
Entretida no crochê
Às vezes fica brava
Com o barulho que eu faço,
Pega o chinelo eu me riu,
Ela ri e vem o abraço.
Um dia revirou a casa
Para os óculos encontrar
Remexeu canto por canto
E queria me culpar.
Bem que eu sabia de tudo
Mas aquilo era uma festa,
Pois a vovó tinha os óculos
Presos no alto da testa!”

Ser avó, pelo menos no meu tempo de criança,
ocorrianavelhice.Eramseniorasdecabelosbran-
cos, rugas sulcadasno rostoeapoiadasnumbas-

tão, a bengala.
Tantoos cabelos brancosquantoas rugas trazem-

nos profundas lições: cada ruga delineada no rosto
sãosulcos feitospelaspreocupações,as lutase labu-
tas,enquantocriavamosfilhos,assimcomooscabe-
losbrancosvêmnos revelaro tamanhodasabedoria
escrita nas páginas daquele livro, cujas folhas acu-
mulam conhecimento, presteza, respeito e muito
amor pela sua prole.

Quandoumnetoexprimeemsua linguagem,vo-
vó; essa exortação vem antes mesmo dele nascer
quando a mãe já balbuciava para ele ainda no ven-
tre materno a palavra vovó.

E o tempo é que decide o tamanho do amor dos

avós, pois ele os acompanha desde que concebem
os filhos e vai se estendendo até se achegarem aos
braços e serem estreitos num abraço.

Umamor indescritível cheiode ternuraedebem
querer. E ali estão os netos e avós benquistos a todo
instante e sem restrições.

Sãomulheres benzedeiras, curandeiras, conse-
lheiras, advogadas, que cuidam das causas de cada
neto sem temer retaliações, pois são causas sempre
ganhas, na sala de audiência do coração, onde o
amor prevalece sobre tudo e sobre todos .

_Tem alguma coisa mais bonita e mais perfeita
do que ser avós?
_Temalguma coisamais terna emais emocionan-

tedoquesernetoeaconchegar-senoseiodosavós?
Vivam eles!

Dia dos avós

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com
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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!;$*V&H)*#<G<H)*&W&;<%#X"G<)-&
por meio de aplicativo de vídeo conferência, por intermédio do link https://us04web.zoom.us/
U+YZ740088Y80[H\;]^ _?^1`)a=Q61'b"cN7d0.e<UU(N;a27&e`@&YZ7&4008&8Y80&%$"N)&HU0HRf&&
Instruções Gerais@&S%& %LG<!%-& "!%& #$*:!%& ;!& )*#<>!& 724Y3-& g7h-& ;!&'L;<>!&'<R<(-& H!;$*E!& %$*&
*$H*$%$"#);!%&H!*&:)";)#V*<!%-&!=%$*R);)%&)%&;$#$*:<")Di$%&$&*$%#*<Di$%&($>)<%2& !"#$%&'()*!%+
 ,-&86&;$&U?(N!&;$&84882&Maria Thereza Mendes Almeida - FLG<)&C;:<"<%#*);!*)2&
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Marcelo Jabulas

Do Hoje em Dia

Jogar videogame deve-
ria ser uma tarefa sim-
ples, mas nem sempre
é. Antes da brincadeira
rolar na tela há um
monte de pequenas ta-
refas enfadonhas. Lem-
bradequandoerapreci-
so “descascar” o fio da
chave comutadora do
Atarierosquearnospa-
rafusos da TV? Ou ter
que esperar uma breve
eternidade para baixar
um jogo no seu console
de última geração?

Umasoluçãoparator-
nartudomaisdinâmico
são os serviços de strea-
ming, como Netflix e
Spotify, mas com jogos.
Sony, Google e Micro-
soft já contam com es-
sesserviços,mas a Sam-
sung resolveu dar uma
“pernada” neles e lan-
çou o Gaming Hub, que
é uma função que agre-
ga serviços de assinatu-
ras de jogos em nuvem,
que é acessado pelos te-
levisores da marca.

O serviço entrou em
funcionamento este
mês e conta com mais
de 300 games no catálo-
go que podem ser aces-
sados no menu dos tele-
visores das linhas 2022
dos modelos Neo QLED
8K, Neo QLED 4K, QLE-
Ds,CrystalUHD,quero-
dam a versão atual do
sistema operacional Ti-
zen. O Samsung Ga-
ming Hub foi desenvol-
vido em parceria com a
Microsoft e a Nvidia.

“O Samsung Gaming
Hub combina a lideran-
çadamarcaemtecnolo-
gia de streaming com
nossa experiência na
criação do hardware

maisavançadodosetor,re-
movendo as barreiras de
entrada para que as pes-
soaspossam apenasjogar”,
afirma o presidente e head
da Equipe de Negócios e
Serviços na Samsung Elec-
tronics, Won-Jin Lee.

O serviço chega como
uma solução interessante
para quem gostaria de ter
acesso aos games do Xbox
Series, mas não tem o con-
sole.Assim, bastaria adqui-
rir um joystick, que pode
ser do Xbox Series, PS5,

PS4 ou Nintendo Switch,
assimcomotecladosemou-
ses, que serão pareados
como televisor, além deas-
sinar o serviço Xbox Cloud
Gaming, para ter acesso ao
acervo.

Assimépossíveljogarga-
mes como “Forza Horizon
5”, “Halo”, dentre outros tí-
tulos. Mas também é possí-
vel rodar games de outros
serviços como GeForce
NoweatéGoogleStadia,es-
tequeaindanãoestádispo-
nível no Brasil.

Ligar e jogar
Tecnologia

Samsung lança serviço de streaming de games commais de 300 jogosu

A Samsung ampliou
a linha do Smart Moni-
torM5,que passaa con-
tar com versão com te-
la de 27 polegadas. Es-
semonitor,quejátesta-
mos no HOJE EM DIA,
a g r e g a f u n ç õ e s d e
smart TV e também po-
de servir como uma es-
tação de trabalho sem
a necessidade de um
computador. Basta co-
nectaro tecladona por-
ta USB.

A nova versão chega pa-
ra dar mais conforto vi-
sual para quem usa a tela
para trabalhar, jogar e
também assistir a conteú-
dos via streaming e tam-
bém programação de TV,
via sinal a cabo. Para ga-
mers, uma das vantagens
é que o M5 pode ajustar a
imagem para escala 21:9,
que deixa as bordas mais
abertas e amplia o campo
de visão do jogador.

Omonitortambém con-

ta com diferentes tipos de
conexão, como Bluetooth
para mouse e teclado, as-
simcomosuporteparaAp-
ple AirPlay, que permite
parear a tela dos dispositi-
vos da maçã sem uso de
cabos. Ele ainda é capaz
de se conectar com eletrô-
nicos e eletrodomésticos
com rede WiFi, como im-
pressoras, geladeiras, ar-
condicionado, entre ou-
tros. Seu preço sugerido é
de R$ 2.199.

OSamsungGamingHub agregamais de 300 games de serviços de streaming comoXboxCloudGaming semanecessidade de um

PCouXbox ligado na TV

SAMSUNG/DIVULGAÇÃO

SmartMonitor M5 com
versão de 27 polegadas

Serviço chega como solução interessante
para quem gostaria de ter acesso aos
games, mas não tem o console
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A prova de MTB que caiu na graça do público e de
atletas da região está de volta. ODesafio Super Ponte
2022 trarámuitasnovidadesnodia 28deagosto, com
novospercursosedesafiosquegarantemmuitadiver-
sãoatéo local do evento, o ParqueMunicipal Córrego
Salobro. Um espaço aconchegante, formado por uma
exuberante lagoa, pista de caminhada, praça de ali-
mentação,anfiteatroeumalindaáreaverdeempleno
centro urbano da cidade de São João da Ponte. Para
quemdecidir competir, nesta edição haverá duas op-
çõesdepercursosparaatendertodososníveisdeatle-
tas:umcompletocom70kme1.500dealtimetriaeredu-
zido com 32 km e 650 de ganho de elevação. Com 18
categorias,dentreelas: individual,duplasmasculinas,
duplas mistas até a e-bike (bike elétrica). Esta última
pioneiranasprovasdaregião.Aorganizaçãodoeven-
to, além de se preocupar com detalhes da prova, tor-
nando-acompetitivadentrodospadrõesdeorganiza-
çãoexigidospelaFederaçãoMineiradeCiclismo,plane-
jaumafesta tantoparaosatletasquantoparaafamí-

liadosparticipantes.Éfazerdabicicletaumaferramen-
tade inclusão,diversãoequalidadedevida. Sãoestes
os valores que norteiam emotivam a organização do
evento. Inscriçõesaté19deagosto.Acessewww.tionli-
ne.net.br ou procure uma das lojas da Ciclo Vale Bike
ShopouDurãesBike.

Netinho Personal e Paróquia Rosa Místi-
ca convidam a todos para participarem da
“1ª corrida e caminhada Life Runn”, que
acontecerá no dia 7 de agosto, em frente à
igreja Nossa Senhora Rosa Mística. Com
início às 7h e chegada à igreja com percur-
sos de 5 e 10km, haverámedalha departici-
pação para todos os atletas. O valor da
inscrição é de R$ 80 para a corrida e R$ 50
para a caminhada e kids, o que inclui cami-
seta, squeeze e medalha por participação.
A inscrição deve ser feita antecipadamen-
te pelo site www.minhasinscricoes.com.
br. Paramais informações e dúvidas, aces-
se o site. Participem!

A fabricante chinesaBafangapresentouuma linhade
câmbiosautomatizadosde3velocidadesprojetadopara
tornarase-bikesmaispráticasemodernas.Amaisnova
tecnologiapromete eliminar completamenteos cabose
facilitar a condução das bicicletas elétricas. O câmbio
possui uma ampla versatilidade e, segundo a Bafang,
também pode ser usado em bicicletas não elétricas. As
opçõesdevelocidadessãodefinidasatravésdeumsen-
sor incorporadoquemedeavelocidadedarodadabici-
cleta.DeacordocomBafang,osistemapodeser instala-
do emumabicicleta elétrica em tamanho padrão, com-
pacta ou dobrável, e é compatível com sistemas de cor-
rentee correia.Odesign internodacaixa tambémelimi-
naanecessidadedecaboseengrenagens,oque,segun-
doaBafang,tornaráamanutençãomaissimples,menos
frequenteemaisacessível. E vivaa tecnologia!

1º Life Runn

Câmbio automático para bikes elétricas

Desafio Super Ponte 2022

FOTO BAFANG

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

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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