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“A passos de
tartaruga”

Moradores reclamam da demora na conclusão
das melhorias na LMG-653. “Está atrapalhando o
comércio e o trafegar dos pedestres”, relata o mo-
rador Marco Antônio Barros. DER-MG estipula
prazo para fim de intervenções. PÁGINA 3

Sebá Mota se apresenta no primeiro dia. Será a es-
treia no evento do artista que se mudou para Montes
Claros em busca de espaço e reconhecimento na cena
cultural mineira. “Minha expectativa está lá em ci-
ma”, comenta. PÁGINA 7

De Januária
para as Festas
de Agosto

Campanha teve início esta semana e também
engloba imunização contra a poliomielite. Além
disso, não impede proteção simultânea contra a

Covid. Mas faltam interessados nos postos de saúde.
Meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% do públi-
co-alvo em todo o país. Em Montes Claros, até o mo-

mento, a cobertura é de 75%, sendo o índice pior entre os
adolescentes. O Dia ‘D’ de divulgação e mobilização
nacional está marcado para 20 de agosto. PÁGINA 5
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Multivacinação tem
baixa procura em MOC

u COLUNAS

VALÉRIA MARQUES
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Repertório preparado por SebáMota vai desde clássicos daMPB atémúsicas autorais

Montes Claros terá

agência da

Caixa Econômica

com atendimento

exclusivo para

mulheres
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RESUMO DA SEMANA

Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot, que trabalha-
ram para enquadrar larápios de verbas públi-
cas, foram condenados a devolver mais de R$ 1
milhão em diárias pelo TCU – um tribunal admi-
nistrativo cheio de políticos apadrinhados por
gente do Congresso investigada na Lava Jato.
O paquistanês Wasim Malik, que saiu de casa
para beber e dirigir, conforme provas, matou
um motociclista em alta velocidade atravessan-
do um sinal vermelho, e deixou outro grave-
mente ferido. Ele foi solto, sob fiança de R$ 70
mil, pelo juiz Valter André Bueno Araújo sob

presença do promotor Rogério Shimura. E será
indiciado por homicídio culposo – quando não
há intenção...

DE NOVO, SISTEMA $

Funcionários do Sesc-DF foram surpreendidos
com a troca de plano de saúde três dias antes do
novo contrato entrar a vigorar, semana passada.
Pior que isso: o novo plano é no modelo de
coparticipação – pelo qual o beneficiário paga ta-
xas extras de consultas e exames além da mensali-
dade, ao contrário do anterior. E o valor pago pela
entidade subiu, muito.
A projeção orçamentária pulou de R$ 17,3 milhões
para R$ 28,5 milhões. O Sesc-DF informa que fe-
chou contrato com Smile depois de duas licitações
frustradas. “O contrato com a antiga empresa, a
Medhealth, foi feito de forma emergencial pela ges-
tão compartilhada e é objeto de auditoria”. E garan-
te que o valor não subiu para o funcionário, e sim
houve “reajuste de 15,5%, autorizado pela ANS”.

CAMINHOS DO 5G

Veja como o fim das restrições da pandemia de Co-
vid-19 ajudaram o 5G a avançar no Brasil: 90 tonela-
das de conversores de sinal 3G/5G foram transporta-
dos da China para o Brasil num cargueiro Boeing
777, fretado pela Asia Shipping. A carga saiu da pro-
víncia de Shenzhen para Hong Kong, via caminhão,
de onde decolou para São Paulo.

RAIOS-X IMOBILIÁRIOS

O mercado imobiliário do DF, um tipo de raios-x do
setor no Brasil, registrou desempenho positivo no
mês de junho, encerrando o 1º semestre com bons
índices de venda de imóveis residenciais. Dados da
pesquisa Índice de Velocidade de Vendas, da Asso-
ciação de Empresas do Mercado Imobiliário mos-
tram que em junho, foi registrado IVV de 7,2% e a
comercialização de 343 imóveis novos.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Dr. Leonardo Salles de Almeida

O ganho de peso entre crianças e adolescentes dá
sinais de alerta global há algumas décadas. Porém,
o quadro se agravou nos últimos dois anos, com a
pandemia da Covid-19. É o que indica estudo da
revista norte-americana Jama, realizado por pes-
quisadores da Universidade de Michigan (EUA).

Na faixa etária de 5 a 11 anos, o índice de sobrepe-
so e obesidade saltou de 36,2%, em março de 2019,
para 45,7%, em janeiro de 2021, uma média de 2,3
quilos a mais por criança. Os percentuais com Índi-
ce de Massa Corporal (IMC) também ficaram bem
acima do ideal entre adolescentes. De 12 e 15 anos, o
índice subiu de 38,7% para 43,4%, com ganho mé-
dio de 2,31 quilos; já entre 16 e 17, foi de 36,5% para
38,2%, com média de 1 quilo a mais na balança.

Segundo os pesquisadores, esse preocupante ce-
nário está associado ao aumento do sedentarismo,
indiretamente provocado pelo isolamento. Simul-
taneamente, a qualidade da alimentação também
piorou, com a disseminação da ingestão de calo-
rias vazias, alimentos de baixo valor nutricional e
alto índice de gordura e açúcar.

No Brasil, os dados mais recentes do ganho de
peso em crianças e adolescentes são prelimina-
res à pandemia. Mas não há risco em dizer que
a tendência de alta global se repete por aqui,
acompanhado pela repetição de comportamen-
tos. Em 2019, já tínhamos 30,8% de crianças e
31,4% de adolescentes em situação de sobrepe-
so e obesidade, segundo dados do Ministério da
Saúde. Agora, tudo indica que vivemos um ce-
nário ainda pior, com maior risco à saúde coleti-
va por várias décadas adiante, com aumento
dos riscos do desenvolvimento de doenças co-
mo diabetes tipo 2, colesterol, AVC e determina-
dos tipos de câncer, como o de estômago. Isso
sem falar dos quadros de baixa autoestima e
estado depressivo.

Se não mudarmos padrões de alimentação, da-
qui a menos de 10 anos, a Sociedade Brasileira de
Pediatria prevê que poderemos ser o 5º país com o
maior número de crianças e adolescentes obesos.

É fundamental que as autoridades criem políti-
cas públicas de ataque à obesidade infantojuvenil,
com planos de alimentação equilibrada nas esco-
las, leis mais rígidas para a indústria alimentícia e
serviços de saúde gratuitos a crianças e adolescen-
tes acima do peso.
(*) Cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo do Instituto

Mineiro de Obesidade (IMO)

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Desafio do patrimônio

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

O NOVO ELEITOR

O número de eleitores com mais de 70 anos, do
grupo do voto facultativo, passou de 12 milhões pa-
ra 14 milhões em 2022, revelam dados da Baselab
com números do TSE – aumento de 24% em relação
à eleição de 2018. Como noticiado pela Coluna, essa
evolução também aconteceu com os eleitores de 16
e 17 anos que, no mesmo período, foram de 1,4 mi-
lhão para mais de 2 milhões.

Três candidatos à presidência da República tiveram um incremento considerável de patrimônio desde a
última eleição que disputaram um cargo: Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Os presidenciá-
veis já começaram a declarar os valores dos seus patrimônios para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
como de praxe no início de campanha.
Nas eleições de 2006, Lula listou 16 bens com valor de R$ 839.033,52. Esta semana, listou 23 que, somados,
chegam a R$ 7.423.725,78. Em 2018, na disputa presidencial, Ciro listou 14 bens num total de R$ 1.695.203,15;
agora são 17 bens que chegam a R$ 3.039.761,97. E Tebet, que disputou o Senado em 2014, enumerou 16 bens
ao valor de R$ 1.575.566,39; este ano caiu para 14 bens, porém com valor maior, de R$ 2.323.735,38. Dentre os
concorrentes, até o momento, o mais rico é Felipe D’avila (Novo), com R$ 24.619.627,66 declarados.

Pandemia acelera
obesidade infantil
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PRETO NO

BRANCO

u

Demora em obra

da LMG-653

irrita cidadãos
DER-MG realiza recuperação funcional da pista
central e retomada da implantação de laterais

Larissa Durães

Repórter

A demora na conclu-
s ã o d a s o b r a s n a
LMG-653, inciadas no
fim de 2020, tem dei-
xando moradores insa-
tisfeitos devido aos
transtornos causados.
ConhecidacomoAveni-
da Dr. Mário Tourinho,
é importante via de trá-
fego no entorno de
Montes Claros.

As obras na LMG-653
tiveram início no fim
de 2020 e são de res-
ponsabilidade do De-
p a r t a m e n t od e
Edificações e Estradas
de Rodagem de Minas
Gerais (DER-MG).

Otrechomaiscompli-
cado, de acordo com o
morador Marcos Antô-
nio Barros é o do Trevo
da BR-251 (Buffet Lilia)
até o Trevo da BR-135
(Motel Sky).

“Sair ou entrar aqui
nobairroestácomplica-
do, porque eles interdi-
tamquasesemprealgu-
ma rua ou algum aces-
so que a gente tem que
usar. Só a pé se tiver on-
de pisar e mesmo assim
olha lá”, reclamou.

Em Montes Claros, as
rodovias recebem ele-
vado número de veícu-
losdecarga,oqueacele-
ra o desgaste do pavi-
mento. Por essa razão,
as MGC-135, LMG-657,
L M G - 6 5 5 ,M G - 2 0 8 ,
LMG-653 passam por
constantes operações
de melhora de revesti-
mentoasfáltico,esclare-
ce o DER.

Mesmoassim,asquei-
xas são muitas. Como a
deummoradorquepre-
feriu não se identificar.

“O problema chama-
se morosidade do po-

der público. Obra do go-
verno do estado que não
termina nunca mais. E
que vem prejudicando to-
do uma região devido ao
seu atraso. Os carros em
tempo de baterem que an-
dam na contramão dos
dois lados da pista. Pedes-
tres, em risco. À noite,
uma escuridão e a situa-
ção fica pior mesmo. Já te-
ve acidente com vítimas,
fatais lá. Todos sendo pre-
judicados pela morosida-
de. O progresso é necessá-
rio, mas a morosidade
não”, comentou.

PASSO DE TARTARUGA

O acesso ao supermer-
cado da região ficou pre-
judicado, contou Marcos
Barros. O que, de fato, foi
confirmado pelo supervi-
sor do supermercado, Zil-
ton Prates. Ele lamentou
a falta de acessibilidade
dos clientes e a dificulda-
de dos próprios cami-
nhões em descarregarem
mercadorias.

“É uma obra a passos
de tartaruga. Está atra-
palhando o comércio e
o trafegar dos pedes-
tres. Ficou mais de dois
meses sem o cliente po-
der atravessar de car-
ro”, queixou.

Zilton contou que o as-
falto foi finalizado, con-
tudo, f icou faltando,
por muito tempo, a sina-
lização para diminuir a
velocidade dos carros, o
que consistiu em perigo
para as crianças que mo-
r a m n o b a i r r o O l g a
Benário e estudam no,
Alterosa e Maracanã,
quee são obrigadas a
atravessarem a rua.

O QUE DIZ O DER

Emnota,oDER-MGexpli-
ca que está com duas obras
rodoviárias em andamen-
tonoContornoSuldeMon-
tes Claros. Trata-se da recu-
peração funcional da pista
central,que é aLMG-653 ea
retomada da implantação
dasduaspistaslaterais,que
vão reduzir a interação do
tráfegolocalcomodepassa-
gem. Que a extensão tanto
da pista central (LMG-653)
quanto das pistas laterais é
de 4,63 quilômetros, e o in-
vestimento total é de R$
21,28 milhões, sendo R$
5,28 para a LMG-653 e R$ 16
milhões para as pistas late-
rais. Os dois serviços inicia-
ramemmaioeestãoeman-
damento com previsão de
conclusão em 90 dias, final
de agosto.

Que para segurança na
travessia do Contorno Sul
de Montes Claros está pre-
vista a implantação de três
passagens elevadas na pis-
ta para pedestres e a im-
plantação de um radar pa-
racontrolarolimitedevelo-
cidade do tráfego no local.

Minas do Norte

Asobras tiveram início no fimde 2020;moradores e comerciantes reclamamda

demora na conclusão, dificuldades de acesso e. atémesmo, prejuízos

A falta de respeito de algumas prefeituras do
Norte deMinas comprofissionais da odontologia
vem impedindo que a população carente tenha
acessoatratamentos.Osaláriooferecidochegaa
ser vergonhoso. OCongressoNacional votoupiso
salarialdeR$7milparaacategoria,mas, recente-
mente, uma prefeitura publicou edital oferecen-
do salário de R$ 1.432,40. É claro que ninguém se
interessou, por ser umaafronta eumdesrespeito.
Tá na hora da ABO entrar na questão.

Festival de semáforos
Mesmo não sendo engenheiro de trânsito, sou

deopiniãoqueemMontesClarosaMCTransapre-
senta como única solução para o setor a coloca-
ção de semáforos em cada esquina. A medida é
umaformadeatenderosapelospolíticosmaquia-
dos comodesejo dapopulação. O resultadoé que
estão conseguindo travar o trânsito, trazendo
transtorno. Um exemplo é o excesso de semáforo
na Avenida Deputado Plínio Ribeiro.

Copasa e o esgoto
Atéproveocontrário,depoisqueassinouareno-

vação do contrato de exploração do serviço de
águaeesgotodeMontesClaros,pelovistoaCopa-
sasimplesmentevempassandoporcimadoscom-
promissos. Exemplo claro é o esgotoque temsido
lançadonoCórregoVieira,notrechoentreaAveni-
daPresidenteKennedyeofinaldaAvenidaSidney
Chaves, próximo a ETE. Além do mau cheiro, o lo-
cal se transformounomaior focodemuriçocas.

Cerimonial e a imprensa
Nãoé segredoafirmar quedeixa a desejar o trata-

mentoqueaimprensasemprerecebeudocerimonial
dogovernadorZema(Novo).Agemcomoseosprofis-
sionais que comparecem aos eventos tivessem a in-
tenção de atacar ou devorá-lo. A este respeito, seria
interessantequetomassemcomoexemploocerimo-
nialdogovernofederal.Duranteavisitadopresiden-
te Bolsonaro à Montes Claros, os jornalistas tiveram
todo apoio e facilidade para o trabalho. É claro que
tambémhouveo respeitodeambasaspartes.

Viana, e não Zema
Em coluna anterior comentamos que enquanto

a direção do Avante caminha para fechar apoio à
candidaturade Lula (PT) e Zema (Novo), amaioria
dos integrantesdopartido caminhamemsentido
contrário. CitamosocasododeputadoArlenSan-
tiago e afirmamos que este teria definido pelo
apoio a candidatura de Bolsonaro (PL) e de Zema
(Novo). O próprio parlamentar informou à coluna
quenadisputamineira ele fez opção pelo apoio à
candidatura do senador Carlos Viana (PL).

Termômetro
Uma das pesquisas que dificilmente falha é a

manifestaçãoespontâneadascrianças.Historica-
mente, o candidato que reúne crianças em seu
entornosemprevenceopleito.Valeparaasdispu-
tas proporcional e majoritária.

Respeite os dentistas

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

MARCOS ANTÔNIO BARROS

“Sair ou
entrar aqui no
bairro está
complicado”,
reclama o
morador
Marco
Antônio
Barros
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CONVERSA

INTELIGENTEMinas tem 102 casos

confirmados de

varíola dos macacos

Saúde

Faltam6dias para começar a campanha eleito-
ral. O momento exige reflexão do norte-mineiro,
acostumado a conviver com seca, falta de água,
estradas abandonadas, ausência de geração de
emprego e renda. Sem falar na saúde, educaçãoe
programas sociais deficientes para atender uma
demandaquenãopáradecrescernaregião: famí-
lias carentes. Cenárioquesóvai começaramudar
com força política e representatividade forte na
AssembleiaenaCâmara Federal . Para isso, é fun-
damental o voto consciente no Norte deMinas.

Pesquisas
A 2ª semana de agosto trará novidades sobre a

corrida eleitoral para presidência, governo esta-
dual e senado em São Paulo e Minas. São os dois
maiores colégios eleição do país, fundamentais
para a definição da disputa presidencial.

Disputa em Minas
Quinta-feira (11) será dia de conhecer o quadro

atualdacorridaeleitoralmineira. AQuaest levan-
tará, nomesmomoldedapesquisa emSãoPaulo,
opercentual de intençãodevotosnos candidatos
ao governo, ao Senado e a presidente.

Registro
Partidos, coligações e federações têm até o dia

15 para solicitar o registro de candidatas e candi-
datos às Eleições perante à Justiça Eleitoral.

Fundeb
OpresidentedoSenado,RodrigoPacheco (PSD-

MG), voltou adefender o usodos recursosdo Fun-
deb para custear tarifa zero do transporte coleti-
vopúblicopara estudantes e idosos eamanuten-
ção do vale-transporte para trabalhadores.

Auxílio Brasil
O governo federal começou a pagar a primeira

parcela do Auxílio Brasil com seu novo valor: R$
600. A estimativa é de que pelomenos 20milhões
de famílias em todo o Brasil recebam o benefício
“turbinado”. Antes ele era de R$ 400.

Deletando
O WhatsApp vai permitir que os usuários dele-

tem mensagens até dois dias e meio depois do
envio em uma conversa. A atualização amplia o
prazo para 60 horas - bem maior que o anterior,
que era de uma hora, oitominutos e 16 segundos.

Mais de 300 suspeitos estão em investigaçãou

Do Hoje em Dia

Subiu para 102 o nú-
mero de casos confir-
mados de varíola dos
macacos em Minas Ge-
rais, de acordo com o
boletim da Secretaria
de Estado de Saúde
(SES) divulgado na ter-
ça-feira (9).

Todos os diagnósti-
cos foram confirmados
por exames laborato-
riais realizados pela
Fundação Ezequiel
Dias (Funed).

Segundo a pasta, ou-
tros 355 casos suspei-
tos estão sendo investi-
gados e quatro foram
classif icados como
prováveis.

Os pacientes são ho-

mens, com idades entre 21
e 55 anos, estão estáveis e
em isolamento.

Até o momento, apenas
Belo Horizonte apresenta
transmissão comunitá-
ria. A cidade, inclusive, já
registra um óbito pela
doença causada pelo ví-
rus monkeypox.

Trata-se de um homem,
de 41 anos, que morreu no
dia 28 de julho.

O paciente estava em
acompanhamento hospi-
talar para monitoramen-
to, já que ele possuía ou-
tras condições clínicas
graves.

A SES-MG informou
ainda que o município de
Betim registra até o mo-
mento um caso confirma-
d o p a r a M o n k e y p o x .

“Após revisão, a unidade
de saúde notificante de
um segundo caso alterou
o município de residên-
cia para Contagem”, diz o
comunicado.

TRANSMISSÃO E
PREVENÇÃO

No geral, a varíola dos
macacos pode ser trans-
mitida pelo contato com
gotículas expelidas por al-
guém infectado (humano
ou animal) ou pelo conta-
to com as lesões na pele
causadas pela doença ou
por materiais contamina-
dos, como roupas e len-
çóis, informa o Instituto
Butantan.

Uma medida para evitar
a exposição ao vírus é a
higienização das mãos

com água e sabão ou ál-
cool gel.

O Butantan ressalta que
residentes e viajantes de
países endêmicos devem
evitar o contato com ani-
mais doentes (vivos ou
mortos) que possam abri-
gar o vírus da varíola dos
macacos(roedores,marsu-
piais e primatas).

Devem também “abster-
se de comer ou manusear
caça selvagem”.

O período de incubação
da varíola dos macacos
costuma ser de seis a 13
dias, mas pode variar de
cinco a 21 dias, conforme
relato do Butantan.

Por isso, pessoas infec-
tadas precisam ficar isola-
das e em observação por
21 dias.

Will Nunes
willonorte@gmail.com

O voto norte-mineiro

Operíododeincubaçãodavaríoladosmacacoscostumaserdeseisa13dias,maspodevariardecincoa21dias

Apresentador de TV e observador da cena política

(BANCO DE IMAGENS/FREEPIK)
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Procura por proteção contra
poliomielite na região é baixa

Alexandre Fonseca

Repórter

Está sendo considera-
da baixa a procura, pela
população,porpostosde
saúde para atualização
do calendário vacinal.

Acompanhando o Mi-
nistério da Saúde, a Pre-
feituradeMontesClaros
lançouacampanhacon-
tra a poliomielite, popu-
larmente conhecida co-
mo paralisia infantil, e
também a de multiva-
cinação,pararegulariza-
çãodoesquemadeprote-
ção. A ação acontecerá
até 9 de setembro.

De acordo com infor-
mações do Ministério
da Saúde, aproximada-
mente 40 mil postos de
saúde em todo país esta-
rão disponíveis para a
atualização da caderne-
ta de vacinas.

A meta vacinal estipu-
lada pela Secretária de
Saúdedacidadeéde95%
do público alvo, porém,
até o momento, a cober-
tura é de 75%; sendo esse
númeroaindapiorentre
osadolescentes.Aprofes-
soradeportuguês,Maria
Cléia Durães Cardoso,
mãedaadolescentede15
anos, Maria Alice Lopes

Cardoso,comenta que leva-
rá a filha para averiguar e,
sepreciso,regularizarsuasi-
tuação vacinal. “Preocupo-
me, sim, uma vez que sabe-
mos que é a melhor forma
de imunização. Além disso,
é importante regularizar o
cartão de vacinação dos
adolescentes, pois, como
nãosão maiscrianças,mui-
tas vezes não os levamos
tãoconstantementeàpedia-
trasquenosrelembremdes-
sa importância”, diz.

A coordenadora da Vigi-
lância Epidemiológica e
Imunização de Montes
Claros, Aline Lara, ressalta
queo principalobjetivo da
ação éatualizar a caderne-
ta de vacina da população,
principalmente daqueles
que não têm certeza de co-
mo anda a atualização dos
esquemas vacinais.

“Aquelas pessoas que
não têm cartão de vacina
podem também procurar
umaunidade de saúde pra
verificaroestadovacinale
iniciar um esquema se for
necessário. Importante a
gente ressaltar que mes-
mo as crianças de um ano
a quatro anos, 11 meses e
29diasqueestãocomocar-
tão de vacina completo
precisam receber a dose
da gotinha, que é a vacina

contra a paralisia infan-
til”, relembra a coordena-
dora.

Tipos de vacina

Segundo o Ministério da
Saúde,oCalendárioNacio-
nal de Vacinação da crian-
ça e adolescente é compos-
topor18tiposdevacina.As
vacinas disponíveis para
crianças são: Hepatite A e
B, Penta (DTP/Hib/Hep B),
Pneumocócica 10 valente,
VIP (Vacina Inativada Po-

liomielite), VRH (Vacina
R o t a v í r u sH u m a n o ) ,
MeningocócicaC(conjuga-
da), VOP (Vacina Oral Po-
liomielite), Febre amarela,
Trípliceviral(Sarampo,Ru-
béola, Caxumba), Tetravi-
ral (Sarampo, Rubéola, Ca-
xumba, Varicela), DTP (trí-
plice bacteriana), Varicela
eHPVquadrivalente(Papi-
lomavírus Humano). Es-
tãodisponíveisparaosado-
lescentes, as vacinas de
HPV (Papilomavírus Hu-

mano), dT (dupla adulto),
Febre amarela, Tríplice vi-
ral, Hepatite B, dTpa e
Meningocóci-ca ACWY.

As vacinas contra Co-
vid-19 poderão ser adminis-
tradas de maneira simultâ-
neana população a partir de
três anos de idade.

Em relação a campanha
contraovírusdapoliomie-
lite (paralisia infantil), o
público alvo é o das crian-
çasmenoresdecincoanos
de idade, totalizando mais

de14.3milhõesdepessoas,
sendo que as crianças me-
nores de um ano deverão
ser vacinadas conforme a
situaçãovacinalencontra-
da para esquema primá-
rio. As crianças de um a
quatro anos deverão ser
vacinadas indiscrimina-
damente com a Vacina
Oral Poliomielite (VOP),
desde que já tenham rece-
bido as três doses de Vaci-
na Inativada Poliomielite
(VIP) do esquema básico.

Saúde

Público-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anosu

MetavacinalestipuladapelaSecretáriadeSaúdemontes-clarenseéde95%dopúblicoalvo

CEF têm espaço exclusivo à mulher
Um mês após escân-

dalo envolvendo o ex-
presidente Pedro Gui-
marães, a Caixa Econô-
mica Federal (CEF) lan-
çou programa dedica-
doaopúblicofeminino:
“Caixa Pra Elas”.

Cerca de oito mil
funcionárias foram

treinadas para atuar nos
serviços especializados,
que incluem espaços de-
dicados às mulheres e a
disponibilização de con-
teúdos informativos so-
bre empreendedorismo
e suporte àquelas que se
encontram em situação
de vulnerabilidade.

O programa tem como
objetivo incentivar e pro-
mover oportunidades pa-
ra o público feminino.

Inicialmente, 250 agên-
cias receberão o Caixa Pra
Elas. Em Montes Claros, a
agência escolhida fica na
Rua Doutor Santos, 103,
Centro.

A expectativa do banco
é de que, até o final deste
mês, o projeto seja imple-
mentadoemmil unidades
bancárias por todo o país.

Além das agências físi-
cas, serão utilizados 2 bar-
cos e 4 caminhões do ban-
co com rotas específicas
para atendimento móvel.

Segundo a presidente
daCEF, Daniella Marques
a iniciativa está firmada
em três pilares: o primei-
ro é a prevenção à violên-
cia contra a mulher. “A
gente vai usar toda a nos-
sa força de rede para estar
difundindo e conscienti-
zando mulheres, apoian-

do e orientando no com-
bate à violência domésti-
ca”, destacou.

O segundo é promoção
do empreendedorismo fe-
minino, com oferta de cré-
dito e orientação. O tercei-
ropilarsãoosprodutosex-
clusivosparamulheresco-
mo seguro, previdência.

AGÊNCIA BRASIL
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A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) comemora
neste dia 12 seu 160º aniversário. É “uma federa-
çãode igrejas locais, que adota comoúnica regra
de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e
Novo Testamentos e como sistema expositivo de
doutrinaepráticaasuaConfissãode FéeosCate-
cismosMaior e Breve” (CI-IPB, Art. 1º). O objetivo é
“prestar culto a Deus, em espírito e verdade, pre-
gar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos
e menores sob sua guarda, e ‘ensinar os fieis a
guardaradoutrinaepráticadasEscriturasdoAn-
tigo eNovo Testamentos, na sua pureza e integri-
dade,bemcomopromoveraaplicaçãodosprincí-
pios de fraternidade cristã e o crescimento de
seus membros na graça e no conhecimento do
Nosso Senhor Jesus Cristo” (CI-IPB, Art. 2º).
A história da IPB começou no dia 25 de novem-

brode 1858, quandoo rev. AshbelGreenSimonton
enviou à Junta de Missões Estrangeiras da Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos da América
(PCUSA) pedido formal para sermissionário. Indi-
cou o Brasil como sua preferência, embora tenha
deixadoà Juntaadecisão final. A Junta respondeu
positivamente no dia 6 de dezembro de 1858, e
Simonton dedicou-se à preparação, executando
umplano outrora elaborado – viajar para a Virgí-
nia–pregandoeserecrutando,enquanto,aomes-
mo tempo, reunia recursos para a viagem.
Nodia 14dedezembro, viajouparaRomney, Vir-

gínia. O plano era de ficar por lá de três a quatro
semanas. Por diversas vezes, relata em seu diário
as angústias próprias das incertezas que tinha

em relação à sua vocação missionária. No registro
dodia 19 de outubro de 1857, transcreve palavras de
sua mãe: “É difícil separar-se daqueles que talvez
não mais vejamos sobre a terra. Mas quando penso
no valor das almas imortais que estão se perdendo
pela falta do verdadeiro evangelho –o conhecimen-
to dobendito Salvador – considero umprivilégio ter
alguémquequeirasacrificar tantoedevotar tudoao
serviço do Mestre. Recomendo você com orações e
lágrimas ao Senhor, que faz tudo bem”.
Às 9h30 do sábado 18 de junho de 1859, via o navio

Bansheesedesprenderdaterranorte-americanaru-
mo ao Brasil. Relata, sutil e poeticamente, como o
distanciamento se presencia na realidade.
Conforme relato em seu diário, Simonton afirma

ter realizado a 1ª Escola Dominical em português,
num domingo anterior, dia 22 de abril, na sua pró-
pria casa. Estavam presentes a este trabalho as
crianças dos Eubank, bem como Amália eMarroqui-
nas Knaack. Ali começou a Igreja Presbiteriana do
Brasil. Dois anosdepois, nodia 12 deagostode 1862,
a IPB teve seu início. No relatório do Rev. Simonton
enviadoaoPresbitériodoRiode Janeiro,nodia 10de
julhode 1866, ele escreveu: “AcêadoSenhor foi cele-

brada,pelaprimeiravez,nodia12de Janeirode1862,
professando-se publicamente Henriq E. Milford e C.
J. Cardoso, primicias do Evangelho, feito por nós no
Brasil. Nodecursodomesmoanno6pessoas se pro-
fessaram, 4 delles sendo Brasileiros, ou Portugue-
ses, 1 Americano, e outro Inglez. A fim de cumprir
comas formalidadesprecisas emvirtudedas leis do
paiz, no dia 15 de Maio de 1863 fez-se uma reunião
dos membros da Igreja, para formular e assignar
certidõesdeclarativasdeseremA. L.BlackfordeA.G.
Simonton e F. I. C. Schneider pastores da Igreja Pres-
byteriana do Rio de Janeiro”.
Hoje, a IPB tem 4132 igrejas, 374 presbitérios e 87

sínodose4911pastoresespalhadosem1588municí-
pios por todo o território nacional. São 160 anos de
propagação do evangelho.
Parabéns à Igreja Presbiteriana do Brasil!

Igreja Presbiteriana do Brasil: 160 anos de pregação do evangelho

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br

Hoje, a IPB tem 4132 igrejas, 374
presbitérios e 87 sínodos e 4911
pastores espalhados em 1588
municípios por todo o território
nacional
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“Nossa região tem revelado muita
gente boa em todas as áreas.
Somos autênticos e destemidos.
Bancamos quem somos, sem
precisar fingir o que não somos,
como a gente vê muito por aí. Isso
causa admiração.

“Januária me criou,
Montes Claros me abraçou”

LUCAZ ROD

Artista norte-mineiro vai se apresentar pela 1ª vez nas Festas de Agosto

”

u

MÚSICO

Sebá Mota
uENTREVISTA

Adriana Queiroz

Repórter

Seráa1ªvezqueonor-
te-mineiro Sebá Mota
vai participar das Fes-
tas de Agosto. Será um
dos artistas a se apre-
sentar no palco princi-
pal da festa. Uma emo-
ção tão grande ou tal-
vez maior do que a que
sentiuem 2019,quando
cantounoSolardosSer-
tões. Um inesquecível
início de carreira.

“Um dos melhores
shows da minha vida.
Então,minhaexpectati-
va está lá em cima para
este ano”, revela.

O show de Sebá será
dia 17, na abertura dos
festejos. O repertório
vai contemplar desde
clássicos da MPB, até
músicas autorais que
ele tem apresentado
por onde passa. Sem-
pre mesclando origens
norte-mineiras e baia-
nas com o melhor do
groove brasileiro, com
muita performance,
que ela tanto ama.

Você reside há sete
anos em Montes Cla-
ros, conte sua trajetó-
ria na música.

Chegueiem2015para
cursar publicidade. A
verdade, mesmo é que
queria ser artista. Acho
que a escolha do curso
foi inconsciente, pois
queria ter um contato
mais próximo com a
criatividade e com os
bastidores da produ-
ção: fotografia, produ-
ção de vídeos.

Em 2018 me assumi
comoSebánasredesso-

ciais, primeiro postando
covers. Desde então, não
pareimaisdelançartraba-
lhosautoraiserecebercon-
vites para cantar em ba-
res, eventos e festivais.

Quais recordações de
sua terra natal, Januária?

Tenho várias. Quando
volto lá, em visita a minha
família, é sempre gostoso.
Sou mimado por minha
mãe. E eu amo Ela sempre
faz pavê ou arroz doce,
que eu amo desde criança.
E me espera com uma cer-
vejinhagelada,quenãopo-
de faltar!

Por que escolheu vir pa-
ra Montes Claros?

É a maior cidade do Nor-

te de Minas. É natural que
aspessoasdascidadesvizi-
nhaspensemem virpracá
à procura de oportunida-
des. Assim que terminei o
ensino médio, passei no
vestibular para publicida-
de e recebi um convite da
minha irmã Fabíola para
morar com ela.

Aqui fiz muitos amigos,
conheci muitos artistas e
não deu em outra: minha
vontade de ser artista aflo-
rou ainda mais. Quando
deipormim,jáestavacom-
pondo minhas músicas e
procurando produtores
para produzir todas elas.

Januária me criou, me
deu força e raiz, Montes
Claros me abraçou, me
dando possibilidades e re-

conhecimento espontâ-
neo. Meus dois lugares
do coração.

Não é de hoje que o povo
norte-mineiro se destaca
na cultura. Por que nossa
gente se sobressai tanto?

Somos um povo mui-
to criativo. Não falo só do
rolê da produção cultural.
Aprendemos a fazer mui-
to com pouco, pois tudo
aqui é mais escasso. A tec-
nologia, as novidades e as
oportunidades demoram
a chegar. Isso nos tira da
zona de conforto e nos dei-
xa com sangue nos olhos
parafazerascoisasaconte-
cerem. Quase como meter
opéna portapara abrirca-
minhos mesmo.

Fora isso, há talento.
Nossa região tem revela-
do muita gente boa em to-
das as áreas. Somos au-
tênticos e destemidos.
Bancamos quem somos,
sem precisar fingir o que
não somos, como a gente
vê muito por aí. Isso cau-
sa admiração.

Este ano teremos elei-
ções.Oquevocêquerdos
políticos,deummodoge-
ral e para área da cultura?

Vergonha na cara e hu-
manidade. O brasileiro
precisa reconhecer que
errou feio nas últimas
eleições. Sei que as mu-
danças não acontecem
do dia para a noite, mas
eu tenho esperança de
um Brasil melhor.

Quero ver comida no
prato de quem não tem,
quero ver arte e artista se-
remtratadoscomorespei-
to que merecem. Quero
ver consciência de classe,
quero andar na rua.
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Lançadonaúltima terça-feira (9), o#048epi-
sódiodoWebterraPodcast trouxecomoconvi-
dadoocantorRondSantana,vocalistadaban-
da Ser Samba, que tem ganhado destaque no
cenáriodamúsicanacional brasileira.
O gosto pela música começou bem cedo

na vida do espinosense que, apesar de ser
natural de outra cidade, se diz filho deMon-
tes Claros pelo tempo que reside aqui. Rond
queévocalistadabandadepagodeSerSam-
ba, temvastaexperiênciaevemconquistan-

do cada vezmais espaço comum repertório
com as melhores músicas da atualidade.
DuranteumpapocomaColuna,RondSan-

tana falou a respeito da sua trajetória nos
palcos, os variadosestilosmusicais que tra-
balha, a importância que amúsica tempara
suavida e, também, comentou sobreasdifi-
culdadesqueosartistasenfrentaramduran-
te o período da pandemia.
Para conferir o bate papo é só acessar o

canal Web Terra no YouTube.

A partir da próxima terça-feira, dia 16, começam os festejos da 181ª edição
das Festas de Agosto e do 42º Festival Folclórico. Os festejos no dia 16 terão
início às 19 horas com a abertura oficial na sede da Associação dos Catopês,
MarujoseCaboclinhos,nobairroMorrinhos. JáoFestival Folclórico terá início
no dia 17, às 10 horas, no Centro Cultural Hermes de Paula, com o projeto
“Palavras e Idéias – Conversando com os Mestres”.
Haverá uma programação integrada, com oficinas de pintura em tecido,

arte em sucata e construção de instrumentos no Centro Cultural Hermes de
Paula. As inscrições são gratuitas (o aluno deverá pagar apenas pelo mate-
rial utilizado) e podem ser realizadas por telefone (2211-3306 ou 2211-3300).
No dia 17, terá início o 42º Festival Folclórico, com o documentário

“Conversando com os Mestres” - às 14hs no Centro Cultural. Também
haverá abertura da exposição Mantos Virgens de Marcelo Brant, a partir
das 20h, no Centro Cultural. O Grupo Saruê se apresenta a partir das 20h
na Arena. Pereira da Viola às 21h no palco, e Sebá e os Tião às 22h30,
também no palco.

Rond Santana é o convidado do
episódio #048 doWebterra Podcast

Tudo pronto para a 181˚ Festa de Agosto

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

FOTOS LEO QUEIROZ
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Contagem regressiva para a 181˚ Festa deAgosto

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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