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Etanol reduz,
mas cliente
quer gasolina

“Nós é que produzimos oálcool, nós éque usamos
o álcool nosso, o governo deveria determinar o mí-
nimo de cana para álcool e o mínimo para açúcar,
porque os produtores preferem fazer açúcar, que é
mais rentável lá fora. Não basta abaixar só em épo-
cadepolítica.Emdezembro vaisubir tantoa gasoli-
na como o álcool”, protesta consumidor.PÁGINA 3

Começa a ser pago este mês o novo valor prometi-
do pelo governo federal. Para muitas famílias mon-
tes-clarenses que recebem a ajuda, a diferença de R$
200 será utilizada para abastecer a despensa. E mui-

tas sonham com outro tipo de incentivo. “Com o va-
lor que as coisas estão, não dá pra quase nada, bom
mesmo seria um emprego com carteira”, diz a dona
de casa Thalia Pereira. PÁGINA 7
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Auxílio Brasil
vai virar ‘vale
comida’ emMOC

LARISSA DURÃES

u COLUNAS

PÁGINA 4

Postos emMontes Claros já começarama reduzir

o preço após governador RomeuZema anunciar

reduçãono ICMSdos combustíveis

Censo do IBGE volta

a ser feito após dois

anos. No último

levantamento,

Montes Claros tinha

417 mil habitantes

LARISSA DURÃES

LARISSA DURÃES

CIDADE



MÃO NA ENXADA

A Polícia Militar de Dom Inocêncio (PI) descobriu
plantação de pés de maconha num sítio na zona
rural. Parte da terra bem capinada e irrigada. Po-
rém, nenhuma alma viva no trato. A lamentação
foi grande sem o flagrante. Não para encarcerar
os elementos. Sobrou para a tropa arrancar os mi-
lhares de pés da planta.

PRETOS E BRANCOS

Situação estranha ocorre em Belo Horizonte. A rela-
ção da seccional da OAB-MG com nomes à lista sex-
tupla para indicados ao novo TRF (6ª Região) circula
nas bancas com citações “branco”, “pardo” e “preto”
ao lado de sobrenomes dos potenciais candidatos. A
Ordem argumenta que trata-se da publicização da
sua paridade de gênero e cota racial.

PULSOS DE LATA

Com tanta pompa nas redes sociais, a influencer Deola-
ne Bezerra, alvo de operação recente, teve de revelar à

PolíciaCivildeSãoPauloquedoisrelógiosdeouroRolex
apreendidos na casa dela são falsificados.

DOR DA AGULHADA

Os brasileiros sentem, nas drogarias, a falta da
amoxicilina, antibiótico tão importante na pra-
ça, em especial neste período de inverno - para
quem tem problemas respiratórios e sinusite.
Sem o medicamento, pais estão tendo de recorrer
à injeção para crianças em clínicas e no pronto-
socorro de hospitais.

ESPLANADEIRA

# Startup brasileira ProUser Apps chega à Colômbia
e avança no mercado internacional
# Clicksign tem aumento de 197% em assinaturas no
setor de educação
# iGUi recebe Prêmio Destaque de Internacionaliza-
ção 2022 da ABF
# Setor pet brasileiro cria 2,83 milhões de empregos.
E já são 285 mil empresas do segmento no país.

A campanha nem começou e as nuvens que forjavam tempestades de adversários sobre o céu de Brasília já
estão se dissipando - e mostrando o que cada um realmente deseja. Roberto Jefferson, dono do PTB, lançou
sua candidatura a presidente da República na segunda (1º). É o primeiro candidato com tornozeleira e em
prisão domiciliar. Mas ele quer mesmo é chamar atenção do aliado Jair Bolsonaro, de quem se sente
abandonado. André Janones (Avante), que mal se lançou ao Planalto, já tem avisado que vai colar em Lula
(PT) ainda no 1˚ turno. Nada surpreendente para um partido que já se chamou PTdoB. E o ex-governador do
DF José Roberto Arruda (PL) conseguiu, a tempo, tudo o que almejava. Condenado por malfeitos em sua
gestão, Arruda – que tem bom espólio eleitoral – usou a canetada do ministro do STJ Humberto Martins, que
lhe garantiu por semanas a elegibilidade, para pressionar o governador Ibaneis (MDB) a lançar ao Senado
sua esposa Flávia Arruda. Inelegível novamente, por mãos de outro ministro, ele volta aos bastidores.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Por Leonardo Grapeia
CEO da Focus Financeira

Segundo o IBGE, temos inflação em ascensão
(4,29% nos primeiros quatro meses de 2022), de-
semprego alto (10,5% de desempregados no Bra-
sil) e taxas de juros básicas (Selic) em dois dígitos
(13,25%). Fatores que, combinados, levam à corro-
são no poder de compra, incapacidade de honrar
dívidas, instabilidade das finanças e necessida-
de de fontes de crédito de custo mais alto.

De acordo com dados da Serasa Experian, a
inadimplência também bateu novo recorde: em
abril, mais de 66 milhões de brasileiros estavam
com o nome no vermelho - o maior número desde
2016. Deste número, mais de 2 milhões se torna-
ram inadimplentes em 2022. Com relação ao perfil,
os segmentos de bancos e cartões possuem 28,1%
dos débitos, enquanto contas básicas como água,
luz e gás representam 22,9%. Na comparação com
abril de 2021, o setor de financeiras foi o que teve
maior aumento na participação de inadimplência
e o endividamento com cartão de crédito atingiu
nível recorde entre os de maior renda.

No Brasil, ensino religioso e química orgânica
fazem parte do currículo escolar obrigatório,
mas as finanças básicas, por exemplo, não. Juros
e porcentagem são distantes para a maioria dos
brasileiros. Por conta da ignorância financeira
perpetuada em nosso país, é fácil compreender
como tanta gente assume dívidas impagáveis,
comprometendo seu futuro financeiro. A maio-
ria ignora o efeito brutal dos juros compostos,
presentes nas dívidas do cartão de crédito e do
cheque especial. Endividados pouco se atentam
às decisões políticas que os afetam, uma vez que
sua atenção está voltada aos inúmeros boletos e
contas acumuladas.

A t o m a d a d e c r é d i t o t e m q u e s e r u m a
soluçãopara um eventual problema financeiro.
Uma alternativa para estancá-lo é buscar negocia-
ções com cada operadora ou acessar empréstimos
pessoais, com juros mais baixos, para o pagamento
das dívidas dos cartões. O consumo por impulso
leva a uma necessidade de fontes de crédito de cus-
to mais alto (cheque especial e cartão de crédito) e a
um nível de comprometimento de renda acima do
que é considerado saudável. O consumo consciente
e a educação financeira nunca foram tão importan-
tes para o brasileiro da vida real.

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Os blefes

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

ESTRATÉGIA MILITAR

Ex-interventor federal da
Segurança Pública no Esta-
do do Rio de Janeiro, o vice
na chapa de Bolsonaro, o li-
nha-dura General Braga
Netto, quer passar uma ima-
gem mais leve ao eleitora-
do. No sábado, véspera da
convenção do PL no Mara-
canazinho, apareceu em Co-
p a c a b a n aj o g a n d o
futevôlei. Sua ideia é se
aproximar do povo em
eventos paralelos à campa-
nha por onde passar.

Educação
financeira
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PRETO NO
BRANCO

u

Redução não deixa
etanol tão atrativo
Consumidores montes-clarenses têm preferido
abastecer com gasolina, cujo preço baixou mais

Economia

A reportagemdeO Norte percorreu alguns postos deMontes Claros para verificar o preço praticado no

etanol. E constatou que os valores já diminuíram, variando entre R$ 3,89 eR$ 4,19

No início desta sema-
na, o governador Ro-
m e u Z e m a ( N O V O )
anunciou redução no
ICMS dos combustí-
veis,impactandodireta-
mente no preço do eta-
no - R$ 0,46 a menos no
litro. A reportagem de
O Norte percorreu al-
guns postos de Montes
Claros para verificar o
preço praticado no eta-
nol. E constatou que os
valores já diminuíram,
variando entre R$ 3,89
e R$ 4,19.

No posto onde traba-
lha a frentista Andreia
Andrade da Silva, no
bairro São Luiz, apesar
da redução, o etanol
não tem sido muito re-
quisitado pelos clien-
tes, já que o preço da ga-
solina está mais atrati-
vo - devido à redução
praticada nos últimos
dias. “Está vendendo
maisgasolina.Nasema-
na passada, o álcool es-
tava R$ 3,97. Agora está
R$ 3,85. Já baixou R$
0,12 centavos”, disse.

Em nota, a Minaspe-
troinformouquecoma
alteração do novo Pre-
çoMédioPonderadoFi-
nal (PMPF) do etanol,

que passou R$ 4,96 para
R$ 4,50, a queda prevista
no valor de bomba é de R$
0,04. “Cabe destacar que a
reduçãonabasedecálculo
que incide o ICMS em R$
0,46 não representa redu-
çãodiretanovalordabom-
ba, uma vez que é preciso
realizar o cálculo de 9,29%
sobre o novo PMPF”.

Segundo a Minaspetro,
a queda do PMPF do eta-
nol representa um impac-
to muito pequeno no pre-
ço final do combustível re-
novávelnasbombas.Dian-
te da paridade atual, a ga-
solina permanece mais fa-
vorável ao consumidor.
Para que a redução fique
interessante, é necessário
um reajuste maior de cus-
to na cadeia.

Ao anunciar o novo PM-
PF, o governo de Minas

mostra coerência com a
metodologia de cálculo e
fomentaaeconomiadoes-
tado com valores dos com-
bustíveis mais justos ao
consumidor.

Questionados pelo O
Norte se considera que o
etanol só vai ser vantajoso
se estiver com preço abai-
xode70%dovalordagaso-
lina, a Minaspetro de Belo
Horizonte respondeu que
o valor recomendado é es-
te, mas que é uma conta
bem simplória, porque vai
depender muito de cada
carro, porque se o carro
derumrendimentodeeta-
nol muito bom, às vezes
não precisa nem que de
70%, pode ser até um pou-
co mais. Mas em uma con-
ta bem simplória, o reco-
mendado é que se ele esti-
ver abaixo dos 70% ou

abaixo de 70% do preço da
gasolina, é recomendado.

Esse valor reduzido, não
deixatodososconsumido-
res felizes, como é o caso
do senhor Paulo Gustavo
Dias Lopes, que acredita
que os combustíveis pode-
riam estar mais baixos.
Nãosomentecomachega-
da da eleição. “Nós é que
produzimos o álcool, nós é
que usamos o álcool nos-
so, o governo deveria de-
terminar o mínimo de ca-
na para álcool e o mínimo
paraaçúcar,porqueospro-
dutores preferem fazer
açúcarqueémaisrentável
lá fora. Não basta abaixar
só em época de política.
Em dezembro vai subir
tanto a gasolina como o ál-
cool”, protesta.

Para Samuel Lafetá, que
tem um carro flex, diz que
deixou de colocar álcool
porque não está compen-
sando tanto. “Em relação
ao custo e benefício, o cus-
to da gasolina está melhor
quecolocarsóálcool”,afir-
ma.Samuellembraquees-
te ano chegou a pagar pelo
álcoolatéR$5,50eagasoli-
na R$ 7,50. “Está bem dife-
rente agora os preços, co-
moestava,nãoestavadan-
do”, ressalta.

Épreciso queoeleitor tenha tranquilidadepara
analisar os discursos e as propostas, principal-
mentedos candidatosnamajoritária. Agorames-
mo, estamos assistindo a candidata à presidên-
cia da República, senadora Simone Tebet (MDB),
anunciar que o seu projeto é acabar com a fome
no país. O discurso é uma forma de tentar enga-
nar os mais humildes. Basta dizer de que “desde
que o mundo émundo” sempre houve fome - que
hoje se agravou em todo planeta, inclusive nos
países mais ricos. Dizer que priorizará o combate
à fome seria o suficiente.

Terceira via
Ainda não é possível fazer uma leitura clara de

qual o candidato tem chance de aparecer no pro-
cesso presidencial como 3ª via. Entretanto, não
será nenhuma surpresa se Simone Tebet (MDB)
ocupar este espaço. Entre os postulantes, é a úni-
ca que tem aparecido na imprensa e rede social
sem a preocupação de atacar Lula e Bolsonaro.

Eduardo Costa
Vários leitores não conseguiram entender a de-

cisão que retirou do jornalista Eduardo Costa (
Cidadania) o direito de ser o candidato a vice na
chapadogovernador Zema (Novo), que vai paraa
reeleição. Comona federação do seu partido com
oPSDB, os tucanos contamcom8dos integrantes
da comissão, este cuidou logo de barrar o acordo
paragarantirapoioacandidaturadeMarcusPes-
tana,queentrounoprocessoapenasparamarcar
território. Na prática, o projeto está focado em
2026, quando o deputado Aécio Neves já avisou
que disputará o governo de Minas.

Esmola
Tem umditado que diz que “quando a esmola é

demaisatéosantodesconfia”. Amáximapodeser
aplicada no caso de vários institutos de pesquisa
que têmsepreocupadoemencaminharo resulta-
do quando conveniente para e-mail das pessoas.
O leitor deve desconfiar dos institutos criados em
anodeeleiçãoequeagemcomomilitantesoupor
interesse financeiro.

Uso de máscara
Éfatoqueexistemmuitascontrovérsiasemrela-

ção ao uso demáscaras em decorrência do atual
momento da pandemia da Covid-19. Mesmo com
opassardafasecrítica,entendoquealgumaspre-
cauçõesdevemseradotadasporpartedapopula-
ção. Independente da divergência dos locais em
que se deve exigir, sou de opinião que nas áreas
de saúde, em especial dentro dos hospitais, o uso
por parte dos visitantes deveria ser obrigatório
mesmo fora de pandemia.

Decreto pandemia
EntendosernecessárioqueaprefeituradeMon-

tesClarosmostreoresultadodaevoluçãodapan-
demiadaCovid-19nacidade, em facedoseventos
dosdoisúltimosmeses. Seráqueaindaénecessá-
rio o uso de máscaras?

Acabar com a fome

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

LARISSA DURÃES

“Em relação ao custo e benefício, o
custo da gasolina está melhor que
colocar só álcool” Samuel Lafetá,
proprietário de um veículo flex, que
chegou a pagar R$ 5,50 pelo litro de
etanol e R$ 7,50 por gasolina
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ALGAZARRA
LINGUÍSTICA

Dados de MOC vão
para o Censo 2022

Cidade

Pesquisa volta a ser feita após dois anos; na
última, cidade tinha 417 mil habitantes

u

Entrelace de entrelances. Nas curvas sor-
rateiras dos caminhos trilhados pelas li-
nhas e cordões são gerados os nós, que
criamuma ruptura para comoestado reti-
líneo das coisas. Os nós, apesar de serem
reativos a esse estado, trazem à tona o
fato de que a única coisa retilínea são os
extremos, quais sejam, o início e o fim. O
passado e o presente.
Afinal, o presente será sempre um nó. Re-

presentaoentrelacedoqueocorreu eoque
poderá ocorrer. Independentemente de
quaisqueroutros estados temporais, o pre-
sente se materializa pelo passado e deter-
minaráo futuro. E emumestadodeagrega-
ção do movimento vital, faz com que todos
esses caminhos sejam exprimidos emmeio
a um nó, como se esse nó segurasse algo.
O problema é que, para alguns, esse nó é

cego, impede que o passado e o futuro
atuem harmonicamente na dinâmica da
própria percepção da realidade. Para ou-
tros, esse nó é muito ornamentado, como
se em costuras de crochê arranjassem um
presente completamente delirante, colo-
cando em pauta cotidiana, o passado sau-
dosistaeo futuro sonhado,desconsideran-
do a realidade das coisas.
Mas os nós precisam existir. Caso contrá-

rionão refletiríamosacontinuidadedoper-
passe do passado ao futuro. Damesma for-
ma, reconhecer a preponderância dos nós
não nos permitiria cultiva paixões essen-
ciais à vida.
Fatoéqueosnóssó fazemsentidose cum-

prirem alguma função de sustentação ou
utilidade, seja issopela utilizaçãodosmes-
mos para se segurar objetos ou pela cria-
ção de aglutinações de nós que confirmam
a necessidade de sustentar as coisas sob o
amparodemúltiplas cordas (muitas vidas).
O nó constitui nossa identidade, que só

pode ser expressadamediante a complexi-
dadede cada ser individualizado e sua fun-
ção no tecido social, seja representando
uma costura nesse tecido ou até mesmo o
hasteamento das bandeiras que recorta-
mos para nós nesse complexo e dinâmico
tecido social.

NÓ

Pedro Martins

martinspedrobl@gmail.com

Moradora do bairroMorada doParque,Maria Zita Freitas conversa comPaulo

CíceroBorges, representante do IBGE emMontes Claros

Escritor, Ciências Jurídicas e Agronômicas

Márcia Vieira

Repórter

Depois de dois anos
suspenso - em 2020 de-
vido à pandemia e em
2021 por falta de recur-
sos - , o censo voltou a
serrealizadopelo Ins-
titutoBrasileiro deGeo-
grafia e Estatística (IB-
GE) voltou a realizar a
pesquisadecoletadeda-
dos que possibilita tra-
çar o perfil da popula-
ção brasileira e a reali-
dade socioeconômica
do país.

Atualizado a cada 10
anos, o último foi reali-
zado em 2010 e aponta-
va em Montes Claros
uma população de 417
mil habitantes.

No município, estão
trabalhando 332 recen-
seadores, 36 superviso-
res e mais três agentes
censitários de adminis-
traçãoeinformática,es-
colhidos por meio de
concurso público. A ci-
dade é dividida em re-
giões, os chamados “se-
tores censitários”, pre-
viamente georeferen-
ciados pelo IBGE.

Os endereços se divi-
dememdomicíliosees-
tabelecimentos, sendo
estesdequalquerfinali-
dade,comoensino,saú-
de e outros. Os morado-
res são entrevistados
em suas residências,
mastodososestabeleci-
mentos são registra-
dos, para compor o ca-
dastro nacional de en-
dereçoscomfinsestatís-
ticos. A organização ob-

jetiva a cobertura total pa-
ra que ninguém fique sem
ser recenseado. Caso o
agente não encontre nin-
guémnoendereço, elevol-
ta ao local em três outras
oportunidades e em horá-
rios diferenciados.

MoradoradobairroMo-
rada do Parque, Maria Zi-
taFreitas, járecebeuavisi-
ta dos agentes e afirma
que ficou satisfeita por po-
der contribuir. “Acho im-
portante. Foi rápido e tive
um pouquinho de dificul-
dade na questão da cor,
mas eles ajudaram e foi
tranquilo.Acheiimportan-
te estarem uniformizados
e eu estava sabendo que já
haviam começado as visi-

tas. Se não estivessem
identificados eu nem abri-
ria o portão”, destacou.

“ATO DE CIDADANIA”

Apreocupaçãodamora-
dora é comum e para isso,
o Instituto disponibiliza
ferramentas que podem
comprovar a legitimidade
dos agentes.

“Abrir a porta para o IB-
GE é um ato de cidadania.
A pesquisa é para saber
quantos somos e como so-
mos.Orecenseadorusaco-
lete,crachácomumQRco-
de que pode ser escaneado
e pelo site ‘ respondendo.
ibge.gov.br ‘ , o morador
poderá verificar a identi-
dade do recenseador. Im-

portante também desta-
car que temos o telefone
0800 721 8181 e por ele a
populaçãopodeentrarem
contatoeverificarseapes-
soa é do Instituto IBGE ou
não”,informouPauloCíce-
ro Borges, representante
do IBGE na cidade, acres-
centando que as informa-
ções repassadas pelos mo-
radores são protegidas
por sigilo.

ATÉ NOVEMBRO

O Censo será finalizado
no próximo mês de no-
vembro. Até lá, o Instituto
pedequeapopulaçãoexer-
ça a cidadania recebendo
osrecenseadoreserespon-
dendo às questões.

MÁRCIA VIEIRA
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Já está quase tudo pronto para as Festas de Agosto em Montes Claros. Com
inícioprevistopara odia 17 e términodia 21, os festejos ocorremnasprincipais
ruas da cidade, com a participação dos catopês, marujos e caboclinhos desfi-
lando com suas roupas coloridas.
Além dos shows de cantores regionais nos palcos principais, uma das atra-

ções da festa, este ano, será a exposição de Marcelo Brant.

Oartistamineirotemumtrabalhoreconhecidocomestandartes, feitosapartirde
colagensquemisturamelementosdoartesanatomineiro:fitasassociadasaobjetos
modernoscomoCDseembalagens industriaisna confecçãodaspeças.
Embreve, você vai conferir umaentrevista comoartista emnossascolunas.
Nesta quarta-feira, O Norte traz flashes das edições passadas das Fes-

tas de Agosto.

AGOSTO CHEGA COM A VENTANIA...

Opúblico sentirá falta doMestre Zanza, falecido ano passado

Já está quase

tudopronto para

os festejos, que

ocorremnas

principais ruas

da cidade

RaquelMuniz e a

neta Júlia ao lado

doMestre Zanza,

ilustre integrante

das festas, que

deixa saudades

Festas deAgosto

são tradicionais e

fazemparte da

rica cultura local.

Na foto, Roy

Souto

Logo os catopês,marujos e

caboclinhos estarão pelas As Festas deAgosto serão entre os dias 17 e 21

Agosto

chegou, e

comele as

festa que

enchemos

moradores

de alegria e

orgulho os

cidadãos

norte-mi-

neiros

As crianças sempre

têm lugar de destaque

nas festividades.

Alegres e coloridas,

fazemparte dos

cortejos pelas ruas

ARQUIVO PESSOAL

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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É uma teoria nova que, inclusive, já fundamen-
toualgumasdecisõesdoSuperiorTribunalde Jus-
tiça. A teoria dodesvio produtivo consiste na per-
dade tempona tentativaderesolver falhadepro-
duto ou serviço.
NoBrasil,oconsumidor temsidoconstantemen-

te alvo dessa subtração de tempo, especialmente
em razão das longas jornadas as quais costuma
ser submetido ao se deparar com defeito em um
produto ou serviço.
Muitosdenós jáenfrentamosessasituação:per-

dertempoemfilasbancárias, ficarhorasaotelefo-
neconversando comoServiçodeAtendimentoao
Consumidor (SAC) e não ter o assunto resolvido,
porexemplo.Naprática,osSACsatribuemrespon-
sabilidade a outros setores, e o consumidor, sim-
plesmente, não consegue resolver seu problema.
Essa perda de tempo é um desvio produtivo. Ou

seja, o consumidor deixa de dar atenção às suas
tarefascotidianasparatentar resolverumproble-
ma no qual o fornecedor não é ágil, tampouco
solícitoemgarantir-lheresoluçãoeficazesatisfa-
tória.
Ou seja, é a prática de atribuir ao consumidor o

ônus de resolver um problema causado pelo pró-
prio fornecedor, que em vez de ser prestativo e
diligentenos termosda legislação, simplesmente
nãoapresentaandamentoaocaso,nãodárespos-
tas claras ou qualquer solução.
Assim, aperdado tempopara resoluçãodepro-

blemas decorrentes da relação de consumo que,

comojá ressaltado, sequerdeveriamexistir,geraum
dano extrapatrimonial indenizável.
No âmbito dos julgamentos colegiados, um dos

primeiros precedentes foi o REsp – Recurso Especial
1.634.851, no qual a Terceira Turma analisou ação
civil pública em que o Ministério Público do Rio de
Janeiro buscava que a empresa Via Varejo sanasse
víciosemprodutoscomercializadosporelanoprazo
máximode30dias, sobpenadasubstituiçãodopro-
duto ou do abatimento proporcional do preço.
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi,

apontou que o consumidor, não raramente, trava
verdadeira batalha para ter atendida sua legítima
expectativadeobteroprodutoadequadoaouso,em
sua quantidade e qualidade.

Essa“peregrinação”doconsumidor,afirmouama-
gistrada, começa pela tentativa –muitas vezes frus-
trada –de localizar a assistência técnicamais próxi-
ma de sua residência ou de seu local de trabalho,
envolvendo tambémo esforço de agendar uma visi-
ta técnica da autorizada.
Paraaministra, essastarefas “têm, frequentemen-

te exigido bastante tempo do consumidor, que se vê
obrigado a aguardar o atendimento no período da
manhã ou da tarde, quando não por todo o horário
comercial”.
Nesse sentido, a relatora apontou que o fornece-

dor,aodesenvolveratividadeeconômicaemseupró-
prio benefício, tem o dever de participar ativamente
doprocessodereparodobem, intermediandoarela-
ção entre cliente e fabricante e diminuindo a perda
do tempo útil do consumidor.

Desvio produtivo do consumidor

Falando de Direito

No Brasil, o consumidor tem sido
constantemente alvo dessa subtração
de tempo, especialmente em razão das
longas jornadas as quais costuma ser
submetido ao se deparar com defeito
em um produto ou serviço.
Essa perda de tempo é um desvio
produtivo.

Izabella Priscila S. Silva

Especialista emDireito Cível e Trabalhista
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Larissa Durães

Repórter

Começa a ser paga, no
próximo dia 9, a anteci-
paçãodaparceladeagos-
to do Auxílio Brasil já
comonovovalorprome-
tido pelo governo fede-
ral, que passa a ser de R$
600. O Norte conversou
com famílias montes-
clarenses para conhecer
a realidade e saber que
diferença fará no dia a
dia o ajuste de R$ 200 -
quevemsendomuitocri-
ticado por ter caráter
eleitoreiro, já que termi-
nará no fim deste ano.

Mesmo com a anteci-
pação de 9 a 11 dias do
pagamento, a depender
do final do Número de
IdentificaçãoSocial
(NIS), o auxílio chegará
defasado na casa dos
cerca de 17,5 milhões de
famílias atendidas pelo
programa. No dia 27 de
julho, O Norte solicitou
à prefeitura de Montes
Claros o número de fa-
míliasquerecebemoau-
xílio, mas não recebe-
mos a informação até a
publicação desta maté-
ria. Assim que receber-
mos um retorno, publi-
caremos os dados..

Mãe de uma criança
de um ano, Thalia Perei-
ra, de 22 anos, ela mora
comamãe,Tânia,omari-
do e dois sobrinhos. Pla-
neja utilizar os R$ 200 a
mais para comprar ali-
mentos para a família.
Apesar de concordarque
o ajuste vai ajudar nas
contas de casa, o que ela
quer, mesmo, é conse-
guir um trabalho. “Ajuda
um pouco porque só
meu marido faz uns bi-
cos de vez em quando.

Comovalorqueascoisases-
tão, não dá pra quase nada.
Bom, mesmo, seria um em-
prego com carteira”, disse.

ComosR$400querecebe,
Weudes Gonçalves Silva, de
36 anos, alimenta os seus
quatro filhos. E já sabe que
vai gastar a diferença para
ajudar no orçamento da fa-
mília. “Eu trabalho fazendo
faxinaemanicure.Meuma-
rido é ajudante pedreiro:
tem dia que trabalha, tem
dia que não. Com esses R$
200 a mais, vou ajudar mi-
nha família”, conta. Mesmo
assim, ela avalia que precisa
seguir trabalhando para ter
uma vida melhor.“Queren-
doounão, é uma ajuda,mas
se a gente não jogar bonito
não dá pra comprar o que a
genteprecisa,principalmen-
tecomcriançapequena.Lei-
te e carne, não tem todo dia,
agentevailevandodevarga-
zinho’”, reconhece.

Com a aprovação da Pro-
postadeEmendaàConstitui-
ção 186/2019 (PEC), o benefí-
cio mínimo deixa de ser R$
400reaisparafamíliasemsi-
tuaçãodepobrezaeextrema
pobreza e passa para R$ 600
até dezembro de 2022. O
que, de acordo com o gover-
no federal, deveria ‘benefi-
ciar’ famílias com renda per
capita familiar inferior a até
2,5vezeso tetodefinidopara
a situação de pobreza.

“O auxílio, vem, e nem
voupegaro deR$ 600 reais,
pois, é qualquer outro, de
qualquer governo, vem pa-
racobrirumasituaçãopon-
tual, de forma alguma um
auxílio deva ser encarado
comoosubstitutodoempre-
go”, diz o economista Arol-
do Rodrigues. Para ele, a ge-
ração desses empregos ou
novas vagas, passam por
uma economia crescente,
do aumento do crescimen-

to do Produto Interno Bru-
to(PIB),enfim,deumarecu-
peração de mercado mais
robusta.“Estáacontecendo,
as taxas de desempregos, se
nãoestouerrado,éumadas
mais baixas desde 2015.

Considerando o momento
quevivemos,issovemacon-
tecendo, mas é muito gran-
deocontingentedepessoas
que estão na estatística dos
desempregados e dos desa-
lentados”, destaca.

Auxílio-comida

Montes Claros

Famílias montes-clarenses planejam utilizar o ajuste de R$ 200 no
benefício pago pelo governo para abastecer a despensa de casa

u

Weudes trabalha como faxineira emanicure.

Comomarido, ajudante de pedreiro, tem4 filhos

Dona Tânia e os netos: diferença doAuxílio que a

filha recebe vai ajudar na compra de comida

LARISSA DURÃES

META AGROPECUÁRIA S.A.
CNPJ 10.646.452/0001-07

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Ficam convocados os acionistas da Meta Agropecuária S.A., na forma dos arts. 123/124, da 
Lei Federal 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária em sua sede, 
localizada à Colônia II, S/N, Lote Agrícola 30, no Perímetro Irrigado do Gorutuba, na cidade de 
Nova Porteirinha/MG, CEP 39.525-000. A Assembleia será realizada às 14:00 horas do dia 10 
de agosto de 2022, em primeira convocação, e às 14:15 horas em segunda convocação, com a 
seguinte ordem do dia: I) Deliberar acerca da contratação de empréstimo junto ao Banco Inter 
para a Companhia, com outorga de garantia real através da hipoteca de bens imóveis rurais 
de sua propriedade; II) Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede da empresa os documentos que se referem o art. 135 da Lei Federal 6.404/76. 
Nova Porteirinha, 29 de julho de 2022. Raphael Valle Cruz - Diretor.

KHAYA WOODS HOLDING S.A.
CNPJ 32.719.027/0001-25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Ficam convocados os acionistas da Khaya Woods Holding S.A., na forma dos arts. 123/124, 
da Lei Federal 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária em sua sede, 
localizada à Rua Belo Horizonte, 23, Sala 03, Centro, em Janaúba/MG, CEP 39.442-008. A 
Assembleia será realizada às 10:00 horas do dia 10 de agosto de 2022, em primeira convocação, 
e às 10:15 horas em segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: I) Deliberar acerca 
da contratação de empréstimo junto ao Banco Inter para a Companhia e suas Controladas, 
com outorga de garantia real através da hipoteca de bens imóveis rurais de propriedade de 
suas Controladas; II) Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede da empresa os documentos que se referem o art. 135 da Lei Federal 6.404/76. 
Janaúba, 29 de julho de 2022. Raphael Valle Cruz - Diretor.

“Com o valor que as coisas estão, não
dá pra quase nada. Bom, mesmo,
seria um emprego com carteira”
Thalia Pereira, 20 anos, dona de casa
“Com esses R$ 200 a mais, vou ajudar
minha família”
Weudes Gonçalves Silva, 36 anos, manicure
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Na manhã do dia dez de julho, a família de
ValtereVeraMoraisreuniufamiliaresmaispró-
ximoseamigosparacomemorarassuasbodas
de ouro: 50 anos de união! Constituíram uma
bela família: três filhos, genros, nora e sete ne-
tos maravilhosos. As celebrações começaram
comuma lindamissanoSeminário, ondeo ca-
sal renovou os votos e recebeu as bençãos do
Pe.Michel Valério. Emseguida, a família come-
morouadatacomumabemorganizadarecep-
çãonabelaresidênciadosfilhosFlavinhaeFeli-
pe Malveira. Foram prestadas homenagens e
surpresas para as famílias que lá se encontra-
vam.Muito feliz, o casal transmitiaa todosale-
grias,entusiasmo,confiançaefénavida!Frutos
deumalongaeboaconvivênciaconjugal.Para-
béns a este casal que é testemunho de fé e de
amor, respeito e responsabilidade. Commuita
luta, fé e sabedoria emDeus, conseguiram for-
mar uma família, construíram uma bela histó-
riae contribuíramparaobemdeumasocieda-
demelhor ao longodestahistóriade50anos!

Umregistro com toda a família

Nãopoderia faltar umcantinho paraNossa Senhora,

santa de devoção da família

Valter e Vera Morais

celebram bodas

de ouro

Missa celebrada no Seminário

Premonstratense para renovação

dos votosA contagiante alegria do casal

ComanetaMaria Clara

Ruth Jabbur

Valter eVera comos filhosValéria, Leonardo e Flávia

Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

Ocasal Valter eVeraMorais emdia de

comemoração

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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