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DE OURO?
Ovo de galinha é
arrematado
por R$ 2 mil em
leilão realizado
no Vale do
Jequitinhonha
PÁGINA 4
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Casos de Covid em MOC
caem 91%em um mês
JÉSSICA MENDES

De 2 a 8 de julho foram registrados 2.260 novos infectados, com
média de 322 por dia. De 30 de julho ao dia 5 deste mês, total caiu
para 182 (média de 27 casos diários). Taxa de incidência está em
queda em todo o Estado. Dados do Serviço de Vigilância
Epidemiológica e Imunização mostram que 50% da população
maior de 12 anos recebeu o 1º reforço da vacina. PÁGINA 7

Agosto Lilás:
violência não!
Entidade lança campanha “Advocacia sem Assédio” para
conscientizar a categoria e, também, a sociedade a respeito
do combate à violência contra mulheres. Será inaugurado este mês, em Montes Claros, um núcleo jurídico para atendimento às vítimas e às que se encontrarem em situação de
vulnerabilidade social. PÁGINA 3
OAB/ DIVULGAÇÃO

Prédio onde vai funcionar o núcleo de atendimento às
mulheres, no centro de Montes Claros
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A coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Imunização de Montes Claros Aline Lara
Cavalcante Oliva comemora bons números, mas alerta para cuidados: “Covid ainda está aí”
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EDITORIAL

COLUNA ESPLANADA

Eleições e a
LGPD
Thiago Siqueira

Produção e uso de dados de eleitores são recursos frequentemente utilizados por chapas concorrentes durante o período eleitoral. É comum formar uma base de informações pessoais de um grande número de eleitores por meio de pesquisas particulares, visitações a comunidades e mesmo usando a automação de redes sociais, com o intuito de
se aproximar deles durante o período de eleições.
Diante dessa situação, muitos são os questionamentos sobre as leis que regem as campanhas políticas por meio desses meios de comunicação. A
questão levanta mais dúvidas quando se trata da
aplicação da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no processo eleitoral.
Um dos papéis principais da LGPD nestas eleições de 2022, é de coibir “fake news”, “deepfakes” e
disparos em massa, principalmente no que diz respeito ao uso de dados pessoais de eleitores.
O esperado é que casos semelhantes como o escândalo envolvendo a coleta ilegal de dados pessoais de mais de 87 milhões de cidadãos do mundo
todo por parte da Cambridge Analytica, por meio
de um aplicativo no Facebook, conforme visto em
2018, não ocorram no Brasil nas eleições de 2022.
Para conter os abusos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) uniram-se no início do ano para publicar o “Guia Orientativo – Aplicação da Lei Geral
de Proteção de Dados por agentes de tratamento
no contexto eleitoral”. O intuito é instruir, de certa
forma advertir, candidatos, partidos, chapas e demais entes envolvidos ativamente no processo eleitoral sobre as relações de respeito e segurança da
informação ao manusear dados de eleitores.
É um documento orientativo, que expõe um apanhado de diretrizes e recomendações aos candidatos a adoção de transparência e respeito na campanha, o que, na prática, muda significativamente a
estrutura das campanhas eleitorais em 2022.
Todas estas mudanças advindas da LGPD, no contexto eleitoral, são obrigatórias uma vez que a não
adoção de medidas de adequação com a lei, pode
resultar em sanções administrativas e judiciais. Os
partidos políticos, candidatas e candidatos, devem
considerar a lei como ferramenta regulatória aliada, estabelecendo engajamento digital com a confiança do eleitor.
(*)advogado especialista em direito tributário e em
proteção de dados pessoais
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Mídia natimorta
O presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou criar uma rede nacional de noticiário simpática ao seu
governo. O projeto envolveria uma redação em Brasília e jornalistas pagos com baixos salários. A
ideia foi levada a ele por um pequeno grupo de donos de jornais e emissoras das regiões Sul e
Centro-Oeste, há dois anos. Houve tratativas, sem sucesso, quando viram que o Palácio do Planalto
não colocaria um centavo de publicidade no projeto.

PRACINHA CARA
Depois da onda de portais
na entrada das cidades e
chafarizes nas praças do
centro, nos anos 80, agora
os prefeitos da nova geração pensam grande – e o
povo paga a conta, claro.
A nova mania é solicitar
emenda parlamentar para inaugurar “roda gigante” e teleférico como pontos turísticos.

EU? TÔ FORA
Não chamem para um café o ex-candidato a presidente
do Pros Pablo Marçal e o senador Flávio Bolsonaro (PLRJ), o filho ‘Zero Um’ do presidente Bolsonaro. O parlamentar está brabo com Marçal, que tem espalhado na
praça que era próximo do clã presidencial e que tinham
trato de campanha. A família nega. Como notório, o
Pros,sobcomandodeEurípedesJunior(querecém-assumiu o partido) fechou com Lula.
SÓSIA DE JANJA
Seria só uma coincidência, se não fosse eleição - em que
provocaçãoédojogo.OMDBinseriuumasósiadaJanja,
esposa de Lula, no vídeo de lançamento da presidenciávelSimoneTebet.Amulheraparecetrêsvezesempouco
mais de 1 minuto.
FÉ NA MULTIMÍDIA
O SantuáriodeAparecida (SP)passou sufoco queaté hoje rende investimento forte em tecnologia da informação. Em 2016, hackers roubaram milhões de dados de
cadastro de fiéis. Hoje, a Igreja foca na interação multimídiadaTVeRádioAparecida.Enacidadeestápacificada.Équeosbisposmaistradicionais,quetorciamonariz

paraomovimento,entraramemacordocomosdaRenovação Carismática, da vizinha Cachoeira Paulista (SP).
RADIOGRAFIA DO POVO
Pwsquisa da World Vision International mostra
que 82% de migrantes e refugiados de cinco países,
incluindo Venezuela, não conseguem satisfazer necessidades básicas como alimentação própria e dos
filhos. Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia, da Rede Penssan,
revela que 33 milhões de brasileiros passam fome.
ESPLANADA
# Vale desembolsou, desde 2019, R$ 22 bilhões em reparação e compensação pelo rompimento da barragem
em Brumadinho (MG).
#PSDB-Mulherlançouonteme-book“OBrasilqueQueremos - na visão das mulheres tucanas”.
# Endeavor seleciona EdTech Layers para ScaleUp.
# Flora estreia com novo posicionamento e propósito
corporativo, desenvolvido pela Future Brand.
#DanieleSoares,CEOdaRedesignConsultoria,palestra
hojeeamanhãno3ºCongressosobreRPAeAI, noProdigy Hotel Santos Dumont (RJ).

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha
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Minas do Norte

OAB e MOC juntos em
defesa das mulheres
u

Ordem dos Advogados e município criam
núcleo para atender vítimas de violências

Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Viana e a polícia
Certamente apostando no desgaste de Zema
(Novo) com profissionais da área de segurança , o
senador Carlos Viana (PL), candidato ao governo
de Minas, cuidou logo de buscar seu companheiro
de chapa dentro do setor. O escolhido foi o coronel Wanderley Amaral (Republicano). Também objetivou reforçar o palanque de Jair Bolsonaro (PL),
já que, além de militar, também é evangélico.

VIGGI FOTOGRAFIA/ DIVULGAÇÃO

Leonardo Queiroz
Repórter

A 11˚ Subseção OAB/
MGlançou,naterça-feira (9), em Montes Claros,a campanha “Advocacia sem Assédio” com
objetivo de conscientizar a categoria e, também, toda a sociedade a
respeito da importânciado combateàviolência contra a mulher. Assédio, principalmente
nos locais de trabalho,
também é um tema
abordado.
Durante o evento,
que teve a participação
de representantes de
subseções de outros 18
municípios e da Comissão da Mulher Advogada da OAB Minas Gerais, foi firmada parceria com o município para criação do “Pro Bono”, núcleo voltado ao
atendimento às mulheres vítimas de violência
e em situação de vulnerabilidade social.
Presidente da Comissão OAB Mulher,
GracyelleBicalhodestacaquenãohácomodesvincular o papel social
do advogado nas questão sociais.
“Sabemosqueenfrentarviolênciacontramulher não é tarefa fácil e
por isso acreditamos
nas redes de apoio e na
participaçãocolaborativa entre os órgãos e instituições. Essas parceriassãomaisqueimportantes, são essenciais,
comentou.
Além disso, Gracyelle
Bicalho salientou a necessidade de se ter um
espaço como o que a
OAB vai inaugurar em
Montes Claros.
“Sabemos da importância do nosso papel
social e queremos auxiliar no enfrentamento
à violência em nosso
município no que for
possível. O acolhimento e o atendimento à vítima, o acesso à Justiça,

PRETO NO
BRANCO
2022

União desunida

Somente quem está vivendo os bastidores do
União Brasil, especialmente em Minas, é que conseguirá fazer a leitura do que está acontecendo
dentro da agremiação - que até agora não mostrou o que pretende no processo. Depois de ter
fechado entendimento com Carlos Viana, voltou
atrás. Deve caminhar em cima do muro. A direção
do partido flerta com Zema, mas suas lideranças
têm postado fotos com integrantes do time de Kalil (PSD). Desde do início do processo tenho comentado neste espaço que o partido flerta com a direita, mas o coração é da esquerda. Será que a decisão tem alguma coisa a ver com fatos ocorridos
na visita de Bolsonaro a Montes Claros?

Em quem votar

Considerei pertinente o discurso proferido pelo
vereador por Montes Claros, Marlus do Independência (PT), durante reunião da Câmara Municipal na manhã de terça-feira (9). Ele falou da importância de votar em candidato que você tenha acesso. Infelizmente, nos últimos anos temos votado
por procuração, uma vez que os nomes são apresentados por terceiros. Geralmente, são políticos
beneficiados diretamente com a indicação.

Curiosidade

Gracyelle Bicalho, presidente da Comissão OAB Mulher: “Sabemos a
importância do nosso papel social, queremos auxiliar no combate à violência”

O “Pro Bono”, núcleo voltado ao
atendimento às mulheres vítimas de
violências e em situação de
vulnerabilidade social, tem previsão
de ser inaugurado até o fim do mês na
Rua Mestra Fininha, 715 - Centro
a garantia de direitos e a
aplicabilidade das leis são
pilaresbasilarespararedução dos índices alarmantes da violência de gênero
contra as mulheres em
Montes Claros e região”,
destacou.
Ao comentar a importância do papel do profissional de Direito no enfrentamento da violência,
Grazyelle Bicalho explicou como ele é feito.
“A atuação da advogada.
nesses casos. é fundamen-

tal desde a abordagem inicial junto à vítima até a intervenção perante o judiciário. A violência contra a
mulher é um problema estrutural e, por isso, exige
preparo, humanização e
constância no combate e
através do olhar feminino
aumenta-se a garantia das
medidas protetivas que visamadefesafísica,psicológica, sexual e patrimonial.
No entanto, precisamos
da participação também
dos colegas advogados em

campanhas e ações de
combate à violência de gênero, esta luta é de todos”,
reforçou.
ACOLHIMENTO NO
CENTRO DE MOC
O “Pro Bono” voltado
ao atendimento às mulheres vítimas de violências
e em situação de vulnerabilidade social tem previsão de ser inaugurado até
o fim do mês no Centro
de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência
(Cram) - na Rua Mestra Fininha, 715 - Centro.
Telefone para contato:
2211-3435.
Além disso, a OAB também passará a integrar a
Rede de enfrentamento à
Violência Contra Mulher
(Revicom).

Até o momento, nas chapas que estão sendo
apresentadas na disputa da presidência da República, o único representante de Minas Gerais é o
general Braga Neto, que é de Juiz de Fora e compõe a chapa de Bolsonaro.

Campanha amadora

Estamos assistindo pseudos marqueteiros vendendo ilusão para candidatos na disputa proporcional no Norte de Minas. No geral, são candidatos sem conhecimento e que aceitam experiência
caseira. É possível prever que, já no início da segunda quinzena de setembro, os resultados comecem a aparecer. Aí já será tarde….

Ponte do JK

A tão esperada duplicação da ponte sobre a linha férrea na avenida Minas, ligando os bairros
Floresta e JK - e atendendo vários bairros na área
Norte de Montes Claros -,pelo visto, está longe
chegar ao capítulo final. O vice-prefeito Guilherme Guimarães informou à coluna que está sendo
feito novo orçamento. E que a proposta é a própria prefeitura adquirir todo material e licitar apenas a execução. Vale lembrar que houve três licitações e, em todas, as empresas desistiram em decorrência do aumento no preço do material.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Variedades

Ovo de galinha por
R$ 2 mil? É verdade!
u

“Compra” foi feita durante leilão realizado no
Vale do Jequitinhonha
REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Do Jornal Hoje em Dia
Um ovo de galinha foi
arrematado por R$ 2
milemumleilão,nanoitedesábado(6),nodistrito de Baixo Quente, em
Minas Novas, no Vale
do Jequitinhonha. Apesar do alto valor, o item
não era de ouro, como
nafábula“Agalinhados
ovos de ouro”, ou de
qualquer outro material valioso. Era um ovo
comum, que tinha acabado de ser expelido.
Na verdade, foi uma
brincadeira feita pelo
leiloeiro e secretário de
Cultura do município,
Zito Neiva, durante o
leilão de prendas vivas,
que todos os anos arrecada fundos para a realização da festa de Nossa Senhora Aparecida,
em outubro.
A festeira do evento,
Laiara Lemos, contou
que a ideia de leiloar um
ovo surgiu ali na hora.
“Durante o leilão, uma
galinhabotouoovo,oZito pegou e começou a
brincar, falou que estava quentinho. O pessoal
gostou e entrou na brincadeira”, relatou.
A festeira conta que o
primeiro lote foi arrematado por R$ 600. Comofaziapartedeumleilão beneficente, o ovo
voltou para a mesa e recebeu outro lance de R$
500. O item voltou mais
uma vez para a mesa e
recebeu mais dois lances de R$ 400 e R$ 500.
Cerca de quatro pes-

A festeira conta que o primeiro lote foi arrematado por R$ 600. Como fazia parte
de um leilão beneficente, o ovo voltou para a mesa e recebeu outro lance

soas colaboram com a
brincadeira e, no fim, uma
das pessoas que participaram do leilão levou o ovo
pra casa.
MAIS LEILÕES
Além da brincadeira, foram leiloados 26 bezerros,

28 porcos, 80 galinhas, dois
cavalos e um pato. Um pen
drive também foi leiloado
por R$ 1 mil. Segundo a festeira, a estimativa é que o
leilão tenha arrecadado
mais de R$ 100 mil, que será utilizado para a festa da
santa católica.

A festa de Nossa Senhora Aparecida acontece
nos dias 14,15,16 de outubro. A programação inclui apresentações de
bandas e duplas sertanejas, churrasco no meio da
rua e outras atrações a serem confirmadas.

ALGAZARRA
LINGUÍSTICA
Pedro Martins
martinspedrobl@gmail.com

Livre arbítrio
A liberdade é um fato. Inclusive a física,
que se dá pela própria possibilidade matemática de fazer o que quer como é possível
ser feito. Há quem diga que não existem
forças cogentes e regentes do universo, para muitos isso é apenas um algoritmo, para
outros, isso é Deus.
Alguns diriam que Deus não existe por
não demonstrar sua existência. Mas o fato
de sermos livres demonstra cabalmente a
sua existência. Afinal, caso não existisse nada, não estaríamos discutindo a existência
de algo: seríamos apenas uma constante
inanimada, que não detém o livre arbítrio.
Se disserem que Deus nos daria discricionariedade e poder para decidir a respeito de muitas coisas, caso fossemos realmente seus filhos. Responderia que nos esquecemos que já temos, para decidirmos
muito mais coisas que imaginamos.
Ser livre para decidir uma pauta cotidiana, uma agenda de pensamento, uma aglutinação de comportamentos. Tudo isso representa o auge da potencialidade do próprio existir. Esquecemos que o ser humano
é dotado de autonomia existencial, seu fator de sentido ontológico mais rebuscado.
Seja livre, faça o que te der vontade,
desde que reconheça a diferença entre vontade e tentação, pois até na tentação, reside o toque divino em nosso comportamento. Não sou eu quem vai se rebelar contra a
ordem vigente. Prefiro ser guerreiro de cruzada do que ser um antropofágico vampiresco. Ser ou não ser, eis a questão. Ou melhor, ser ou ser, sou um cristão.
Muitos diriam que não existe um sopro
miraculoso, mas se esquecem que não podemos explicar muita coisa, mas muita coisa tem sido explicada. Apenas um sopro miraculoso seria capaz de dar existência ao
que não foi descoberto. Caso contrário, saberíamos de tudo ou não saberíamos nada.
Caso esteja se questionando a respeito
da existência de uma força cogente racional, lembre-se: isso se dá porque você sabe
tudo ou não sabe nada. Seja o gostosão ou
um jumento. Prefiro ser eu, batizado, crismado e buscando um próximo sacramento.
Escritor, Ciências Jurídicas e Agronômicas
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Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com

Um violão nos Montes
O Bar do Museu Clube da Esquina, em Belo Horizonte, recebe neste sábado,
13, às 21 h, o talentoso músico montes-clarense Jorge Takahashi, para o show
de lançamento do CD autoral, “Um Violão nos Montes”. Álbum gravado com
muito carinho pelo artista em 2019, mas cujo show de lançamento, em virtude
da pandemia e suas restrições, somente pode ser levado ao público este ano.
Com o artista, sobem ao palco para execução do repertório os músicos Gerdson Mourão (baixo), Will Motta (teclados) e Isaac Couto (bateria).
Ao lado do inseparável violão, Jorge Takahashi vai interpretar composições
autorais, que vão da bossa ao jazz, transitando pelas baladas, pop rock e
samba canção, em uma versatilidade musical e qualificada inspiração compositiva, apresentada nas onze faixas do elaborado álbum.
Para encerrar a noite, o convidado, compositor e guitarrista, Toninho Horta,
revelará a composição instrumental “Um Violão nos Montes”, na qual gravou
em participação especial no CD e que intitula o álbum.
Toninho Horta também vai relembrar alguns de seus grandes sucessos, abriÂNGELA EVANS

lhantando o espetáculo, com seu inconfundível e virtuoso violão.
O CD “Um Violão nos Montes” estará disponível para aquisição do público. O
show no Bar do Museu Clube da Esquina promete ser um dos inesquecíveis
encontros musicais desta semana, na capital mineira.

Sobre Jorge Takahashi

Takahashi recebeu grande influência de compositores brasileiros, como Luiz
Gonzaga, Milton Nascimento, do Clube da Esquina, especialmente, do compositor e guitarrista, Toninho Horta. E, também, dos Beatles. Iniciou seus estudos
de violão ainda criança e construiu as primeiras composições na adolescência.
“Acorda” é uma das mais reverenciadas músicas do compositor, tendo sido
gravada por diversos artistas mineiros, entre eles, o compositor, violonista e
professor, Valmyr Oliveira. Recentemente, teve seu registro com interpretação
de Eduardo Maciel e da cantora Bárbara Barcellos, faixa que passou a integrar
o novo CD do artista.
ROGÉRIO BORGES

Músico profissional, produtor e professor de violão há 40 anos, Jorge
Takahashi vem se destacando como ativista cultural em Montes Claros,
cidade onde nasceu, reside e se apresenta com grande frequência.
Atualmente, vem trabalhando na divulgação, realizando shows do seu novo
álbum, que já está disponível nas plataformas digitais.

Toninho Horta,
expoente
internacional das
cordas,
compositor,
arranjador,
violinista e
guitarrista
(Grammy latino
de melhor
música brasileira
2020), subirá ao
palco para
participação
especial. Ele
gravou a música
que dá nome ao
álbum e ao show
“Um Violão Nos
Montes”.

REDES SOCIAIS

A RESPOSTA
O pastor Deive Leonardo se apresenta em
Montes Claros, nesta quinta-feira, 11, às 20h,
no Espaço Vision.
“Resposta” é uma mensagem inspiradora e
de fé, que busca responder às maiores e mais
profundas inquietações da alma, além de proporcionar uma verdadeira imersão com Deus.
Com uma super produção, o espetáculo conduz o público a uma experiência única e emocionante, do começo até os últimos minutos.
Deive Leonardo é formado em Direito. É
escritor, com seis obras publicadas: Deus
que me faz chorar, Ser diferente #Partiu, O
amor mais louco da História, Coragem pra
Recomeçar, Final da Tempestade e Devocional Alegria do Amanhecer.

Deive Leonardo é o
Youtuber com o maior
canal de pregação
individual do mundo:
mais de 372 milhões de
visualizações e mais
de sete milhões de
inscritos no YouTube,
além de ter mais de
dez milhões de
seguidores no
Instagram
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Epor falar emPrevidência...

JoãoPaulo Vieira Xavier
vieiraxavieradvogados@gmail.com

Seguro defeso para os pescadores
Existe um período, anualmente, em que os
pescadores estão proibidos, por lei, de realizarem a atividade de pesca. É o “Período Defeso”,
cujo objetivo é preservar a natureza e garantir
a reprodução dos animais. A vedação ocorre,
normalmente, entre novembro e fevereiro.
Duranteoperíododeproibição,quevisaàpreservaçãoda faunaeflora,ogoverno fornecesegurodefeso
aos pescadores, visto que, por não poderem exercer
suaatividadelaborativa,tornam-seincapazesde garantir sua subsistência.
Urge salientar que o pescador é o indivíduo
que exerce prática pesqueira. Todavia, para o
INSS, somente uma categoria é considerada como segurado especial para fins previdenciários. São os chamados pescadores artesanais. Conforme positiva a Lei 8.213/1991: “É considerado segurado especial o pescador artesanal, ou a este assemelhado, que faça da pesca
profissão habitual ou principal meio de vida.”
Portanto, para que o pescador se enquadre
na categoria de segurado especial, faz-se necessário que a atividade pesqueira seja a única
ou principal fonte de renda para o sustento
próprio e de sua família. Ademais, são assemelhados aos pescadores artesanais, aqueles
profissionais que auxiliam a pesca, a título de
exemplo, vejamos:
• Limpadores de pescado;
• Marisqueiros;

Durante o período de proibição de
pesca, que visa à preservação da
fauna e flora, o governo fornece
seguro defeso aos pescadores, visto
que, por não poderem exercer sua
atividade laborativa, tornam-se
incapazes de garantir sua
subsistência.
• Pescadores de camarão;
• Catadores de caranguejos.
O segurado deverá apresentar alguns documentos específicos para ter direito ao seguro defeso:
• Comprovantes de venda do produto pescado
a empresa adquirente ou consumidor, em que
conste, o registro da operação realizada, o valor
da respectiva contribuição previdenciária ou
comprovante de recolhimento da contribuição
previdenciária, caso tenha comercializado sua
produção a pessoa física;
• Registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP);
• Outros documentos que comprovem o exercício da profissão; que se dedicou à pesca; e/ou
que não dispõe de outra fonte de renda diversa

da decorrente da atividade pesqueira.
Vale ressaltar, que o pescador artesanal, para
ter direito ao seguro defeso, não pode estar recebendo nenhum outro benefício previdenciário
ou assistencial de natureza continuada, exceto
pensão por morte e auxílio-acidente.
Em suma, conclui-se que, visando não deixar
desamparado o pescador no período defeso, é
disponibilizado a ele um auxílio no valor de
um salário mínimo. Todavia, ele deve preencher o requisito de segurado especial, devendo ser pescador artesanal ou assemelhado.
Além disso, faz-se necessário apresentar documentação específica para comprovar que exerce a atividade especial.
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Saúde

Queda vertiginosa
u

Casos de Covid-19 em Montes Claros caem 91% nos cinco primeiros dias
de agosto comparado ao mesmo período no mês passado
LARISSA DURÃES

Larissa Durães
Repórter
Os casos de Covid-19
registraram queda de
quase 70% no início
deste mês, em Minas.
De acordo com o mais
r e c e n t eb o l e t i m
epidemiológico divulgado pela Secretaria de
EstadodeSaúde, oscinco primeiros informes
deagostoapontamoregistro de 19.461 casos
dadoença.Secomparado aos cinco primeiros
informes de julho, que
r e g i s t r a m ,j u n t o s ,
63.528 casos, houve
uma queda de 69,3%.
Em Montes Claros a
queda também foi bem
expressiva: 91% em
comparação dos cinco
primeiros dias de julho
e de agosto, de acordo
comdaodsenviadospela prefeitura da cidade.
De 2 a 8 de julho, foram
registrados 2.260 casos
com uma média de 322
casos por dia, enquanto que de 30 de julho a 5
de agosto, os casos registrados foram de 182
com uma média de 27
casos por dia.
Nas duas primeiras
semanas de julho (1º a
14),oscasossomadosforam3.529.Naúltimasemanadejulhoe primeira de agosto, 461. O que
indica uma queda de
mais ou menos 70%.
Na última semana
de junho (24 a 30), foram registrados 4.
382 casos. Que comparado com a última
semana de julho (23 a
29), registrados 279
casos na cidade., a
queda foi de 92%.
Se comparado com

dois anos atrás, no mesmo
período, a situação de
Montes Claros era que estavam hospitalizadas 110
pessoas, sendo 79 pacientes da própria cidade e 31
de outros municípios. Os
casos positivos para COVID-19 eram 10.135, onde
5.510(54,37%)erammulheres, e 4.625 (45,63%) homens.Chegandoaonúmero total de óbitos em 159
(1,56 %).
No panorama geral de
2022, até o momento
MOC se contabilizou
88.729 casos confirmados
(total da soma dos óbitos e
casosconfirmadosrecuperadosouem recuperação),
87.649 recuperados ou em
recuperação e 1.080 óbitos.Oboletim,mostratambém que a doença atingiu
mais o grupo feminino do
que o masculino, sendo,
respectivamente, 56,20%
e 43,80%. Entretanto, de
acordo com a painel de
monitoramento dos casos
da Secretária de Estado de
Saúde de Minas Gerais,
com atualização no dia 08
de agosto, o total de casos
na cidade é de 88.900 totais, 1.609 casos em acompanhamento, 86.212 casos
recuperados e 1.709 óbitos
confirmados.
O que para a coordenadoradaVigilância
Epidemiológica e Imunização de Montes Claros,
Aline Lara Cavalcante Oliva, só foi possível devido à
vacinação.
“Montes Claros está
na quarta semana em
queda na média móvel
de casos de Covid. A cidade também está há
duas semanas sem óbito, confirmados para a
doença. Mas somente
porque a vacinação con-

Postosde saúde do Norte de Minasvêm recebendo cada vez menos casos de pessoascontaminadas pelaCovid-19

De 2 a 8 de julho, foram
registrados 2.260 casos. De 30 de
julho a 5 de agosto, foram 182.
“Montes Claros está na quarta
semana em queda na média móvel
de casos de Covid. A cidade
também está há duas semanas
sem óbitos relacionados à doença”,
cita coordenadora da Vigilância
Epidemiológica e Imunização da
cidade, Aline Lara Cavalcante
Oliva

tinua”, constatou Aline.
Aline salientou a importância das doses de reforço, para que as quedas
continuem.
“Importante registrar
quechegamosnamarca de
50% da população maior
de 12 anos, vacinada com o
1º reforço. E com o 2º reforço, que é a população
maior de 30 anos, estamos
com 17%, e a população
maior dos 30, que tomou o
1º reforço é muito importantequetomeo2ºreforço,
só assim vamos continuar
a manter os casos de Covid
baixos”, ressaltou.

Aline também reforçou
o alerta de que é bom lembrar que mesmo com os
números baixos, a covid
não foi erradicada.
“ACovidaindaestáaí,então é muito importante
p r i n c i p a l m e n t e ,a
higienização das mãos, entender que pessoas com
sintomas devem procurar
aunidadeparaseremtestadas e se positivo precisam
seisolar,paranãocontaminaremosoutros.Etodasas
pessoas que trabalham em
locais fechados, ou serviço
de saúde, devem fazer uso
da máscara”, finalizou.
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O grande dia de
Rayara e William

A bela noiva Rayara

O amigo e pastor dos noivos, Luiz Denison

A expressão “de repente” descreve a história desse
casal. De repente se conheceram, namoraram, noivaram e se casaram. O relacionamento foi selado em
tarde de céu limpo, recheado de amor, encontros e
reconciliações. O que Deus havia preparado para os
noivos e convidados se resumiu em emoção, alegria
e muita, mas muita amizade.
Lágrimas de alegria regaram o lindo enlace de Rayara
eWilliam.Paraabençoaraunião,umamarcantecelebração do amigo e pastor Luiz Denison. A emocionante cerimônia e a belíssima recepção foram no Sítio Malta. Para
comoçãodetodos,amúsicadacerimôniafoidaAgência
MusicalIsaqueEmanuel.AnoivafoilindamenteproduzidaporFláviaFabiane. Paracompora produção,um delicado buquê de Tassi Costa. A decoração leve e autêntica
foifeitapelotalentosíssimoRomeroMaciel.OZilmarBuffet foi responsável pelo farto buffet e elegante bar de
drinks.OsdocesficaramporcontadaJabburSweetGourmet.Paracomporamesadedoces,umlindobolodeDila
Santos. Os deliciosos bem-casados foram feitos pela
amorosa Mylena Brito.
Pararegistraressemomentoúnicodavidadosnoivos,
as fotografias foram feitas por Nathan Barbosa e filmagem por JB Santos. E para fechar com chave de ouro, a
animação dos convidados foi feita por Katita e Banda
Encontro Casual. Toda organização da cerimônia e recepçãofoipelasmãosdadedicadaecompetentecerimonialista Ariane Oliveira, tudo planejado com maestria.
Paraluademel,ocasalescolheucomodestinoaEuropa,
um roteiro românticopor Barcelona, Madrid eLisboa.
Felicidades ao casal!

A noiva não tem mais a sua mãe. A entrada foi
com sua tia e madrinha, Zildete Queiroz

Após anos sem se falarem, a noiva e o seu pai,
Reinaldo Gonçalves, se reconciliaram

Os pais do noivo, William César Ferreira e
Sayonara Dantas Ferreira

Os irmãos do
noivo,
Wanessa
Dantas e
Wagner
Dantas

Os noivos
Rayara e
William
em pose
especial

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9
música, informação e entrevistas

