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Polícia Civil faz leilão com mais de 300 automóveis em Mon-
tes Claros na próxima quinta-feira. Os lances poderão ser fei-
tos no mesmo dia, a partir das 9h, em sessão pública na platafor-
ma do Detran-MG. Interessados podem ver, pessoalmente, os
veículos e motos – conservados ou sucata – no pátio do órgão
até mesmo no dia do evento. PÁGINA 3

Leilão tem
carro aR$8mil

Vai começar!
Depois de dois anos fora do calendário devido à pandemia de

Covid-19, as Festas de Agosto estão de volta para abrilhantar e
colorirasruasdeMontesClaros. Osfestejoscomeçam nestaquar-
ta-feira e vão até domingo. O Norte traz a programação completa
para você e sua família se programarem. PÁGINA 7

Microsepequenas empresas respondem porsete em cada 10vagas
criadas em Minas no 1ª semestre. Em Montes Claros, foram abertos
1.877postos detrabalho,de janeiroa julho.Apesar depositivo, ototal
no Estado foi menor em relação ao mesmo período do ano passado,
aponta levantamento feito pelo Sebrae Minas baseado em dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.PÁGINA 4

Pequenos negócios
contratam em MOC

WASHINGTON RAFAEL

Atividade comomelhor desempenho na geração de empregos em todo o Estado foi a

construção civil, com4.880 oportunidades

PÁGINA 5

Pátio doDetran emMontes Claros está lotado; interessados em

adquirir umveículo pormeio de leilão já podemver as opções

Erasmo Carlos faz
show lotado em

Montes Claros. Veja
registros na coluna
Gente & Ideias, por

Drika Queiroz

LARISSA DURÃES

TREMENDÃO



GALEÃO EM RISCO
Bolsonaro e Paulo Guedes, preocupados com a situa-
ção do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, man-
daram a ANAC preparar a “relicitação” do terminal
– que sofre com esvaziamento de voos. Dão como
certo que a concessionária atual não pretende mais
se atolar em dívidas. Mas antes deve pagar cerca de
R$ 1 bilhão ao Governo para devolver a operação. A
conferir se esse avião financeiro vai decolar ou cair.

PREJUÍZO GARANTIDO
A União tentou vender por R$ 3,9 milhões um prédio
antigo e tradicional no Centro de Curitiba, a antiga
sede da Fundação de Apoio Social (FAZ). Mas nin-
guém se interessou. Duas situações pesam contra.
Técnicos do governo avaliaram a construção e indi-
cam a necessidade de demolição (quem pegar, paga-
rá então pelo terreno, que está caro). E o prédio fica
na região da “cracolândia” da capital paranaense.
Desvalorização total.

PETRÓPOLIS SEM OBRAS
Devastada pelas chuvas torrenciais e deslizamentos
em vários bairros cravados em morros, a cidade im-
perial de Petrópolis (RJ) continua um caos adminis-
trativo. Limpeza segue, o Centro histórico foi recupe-
rado, mas a administração paralisou licenças para
novas obras residenciais. E prejudica investimentos
que poderiam movimentar a economia na cidade
nesse momento difícil.

A CARTA DA CNBB
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), que nos anos 80 se notabilizou por seus
religiosos ajudarem a fundação do PT, não quis se
envolver desta vez, em tempos de uma guerra ideo-
lógica polarizada, na famosa Carta pela Democra-
cia lançada pela USP. À Coluna, garantiu que vai
lançar a sua carta, com seu teor – sem ingerências
ou teores políticos – na próxima Assembleia do
bispado em Aparecida, em outubro.

A campanha eleitoral vai começar para quatro pessoas muito próximas do presidente Jair Bolsonaro, que
aproveitaram a exposição na mídia dos últimos anos para sonharem com a política: o sobrinho e ex-asses-
sor do presidente, o intérprete de libras que ficou famoso na TV, o segurança presidencial e o advogado
polêmico vão disputar cargos eletivos. Fabiano (Republicanos), o ‘mudinho’ da TV ao lado de Bolsonaro,
será candidato a deputado federal por Brasília, onde Léo Índio, sobrinho e o mais próximo de Carlos
Bolsonaro (filho do presidente) tentará uma vaga a deputado distrital pelo PL. No Rio, o segurança do
presidente, Max Guilherme, adotou o nome eleitoral Max Bolsonaro e vai disputar para federal também,
pelo PL. E o advogado Frederick Wassef, que protagonizou polêmicas em Brasília (briga em restaurante e
suspeita de racismo em shopping) vai concorrer ao mesmo cargo por São Paulo.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

André Naves (*)
Dentreas inúmeras áreas emque as políticas públicas

brasileirassãoprecarizadaseimpulsionamocrescimen-
to da desigualdade social, a educação - em especial a in-
fanto-juvenil -, assume caráter de primazia absoluta. É
mais importante estratégia para o equacionamento de
nossas mazelas sociais, mas vem sendo, cada dia mais,
desmontada pelas absurdas políticas do atual governo.

Exemplo disso é o recente veto, por parte do presi-
dente, de aspectos que favoreceriam a educação, em
especial a Segurança Alimentar educacional, na Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Minha avó já di-
zia, ressoando a tradicional sabedoria popular: “saco
vazio não para em pé”. Significa que a segurança ali-
mentaréumpressupostoessencialdaeducação.Polí-
tica pública que deseje ser minimamente efetiva cla-
ma pela coordenação com políticas alimentares.

Aspolíticaspúblicasnãosãonecessariamenteesta-
tais. A sociedade civil organizada planeja, desenha e
desenvolve políticas públicas!

Noatualcontextodegravecriseeconômicaemque
ochicotedafomeatinge cadavezmaisa população,a
segurança alimentar assume postura de primazia
com relação às atividades educacionais.

Dito de outro modo, uma quantidade cada vez
maior de alunos só consegue fazer uma refeição nu-
tricionalmenteadequada noambienteescolar.Vetar
dispositivos relativos às políticas alimentares vincu-
ladas à educação, além de ser uma péssima escolha
política, é uma postura cruel, sádica e excludente. Es-
tamos aprisionando enormes parcelas populacio-
nais brasileiras nas masmorras da ignorância, da
marginalidade e do subemprego.

A corrupção não se materializa apenas com desvio
derecursospúblicos.Omauusodeverbas,odesperdí-
cio de valores e a inversão de prioridades político-es-
tratégicas também configuram corrupção.

Corrupto é o governo que se recusa a cumprir os
objetivos e diretrizes da Constituição, que veta dispo-
sitivos essenciais à educação para preservar o Orça-
mento Secreto, que aprova a Emenda Constitucional
“Kamikaze” e que mantém privilégios e sandices!

Encontramo-nos presos na armadilha do cresci-
mento medíocre, em que os índices de evolução eco-
nômica não se materializam em um desenvolvimen-
to inclusivo.Educação não é um gasto lateral eadjeti-
vo. É um investimento central na melhor estratégia
paraqueseabramosgrilhõesdessamasmorraerelu-
zam os fulgores da liberdade!
(*) defensor público federal

reportagem@colunaesplanada.com.br
EDITORIAL

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Tropa de Jair

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Saco vazio não
para em pé

ONDA DE CONTAINERS
O GDF corre para limpar o Plano Pi-
loto. Containers-bares ou de loji-
nhas de diferentes comércios têm
aparecido da noite para o dia em
pontos importantes de Brasília e on-
de a instalação é proibida. A Secreta-
ria DF Legal multou há dias em R$
908,00 e interditou um tal “Quios-
que da Michelle”, em frente ao Brasí-
lia Shopping, área nobre do comér-
cio da cidade – e não é da primeira-
dama. Outra caixa de ferro horrível
apareceu em frente ao Hotel Kubits-
chek Plaza. Fora as barracas com
mendigos espalhadas pela capital.
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PRETO NO
BRANCO

Leilão online terá
mais de 300 veículos
Evento será na quinta (18); interessados podem
ver carros e motos no pátio da Polícia Civil

Veículos estão disponíveis no pátio doDetran deMontes Claros para visitação dopúblico interessado

Minas do Norte

Novenomes seapresentaramparadisputapela
vaga ao SenadoqueMinas temdireito: Alexandre
Silveira (PSD), Bruno Miranda (PDT), Cleitinho
(PSC), Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes (PR-
TB), Marcelo Aro (PP), Naomi de Almeida (PCO),
Pastor Altamiro Alves (PTB) e Sara Azevedo
(PSOL). Mesmo não tendo bola de cristal, sou de
opinião que, no holofote do processo, estarão
apenas Silveira, Cleitinho e Aro.

Prazos

Pelos nomes apresentados para disputa eleito-
ralemMinas, tudo indicaquenãoteremosproble-
ma em relação à confirmação das candidaturas.
Entretanto, épreciso lembrarqueoTRE-MGpreci-
sa analisar se existe alguma pendência entre os
candidatos. O julgamento será concluído até o
dia 12de setembro, 20dias antesda realizaçãodo
1º turno,marcadopara 2deoutubro.Oprazo vale
também para substituição de candidatos, dentro
doqueprevêaLeiEleitoral.Aexceçãoénocasode
morte que pode acontecer depois do dia 12.

Curiosidade eleitoral

Levantamentos junto ao TRE-MG dão conta de
que o número de candidatos, em Minas, aumen-
tou em 5.1% de 2018 para 2022. Em 2018 eram
2.374, contra 2.500 inscritos este ano. Na disputa
pelas 53 vagas de deputado federal foram inscri-
tos 1.071, e 1382 na disputa por uma das 77 vagas
naAssembleia Legislativa. Do total, teremos 1.691
homens (67,75%) contra 805 mulheres (32,25%).
Nestes números estão os nove candidatos ao se-
nado, com dois suplentes cada, e os 10 candida-
tos ao Governo, mais 10 vices.

Taiobeiras tucana

Taiobeiras se notabilizou por ser o município
mineiroonde,nosúltimos20anos, sempreoPSDB
venceu a disputa pela prefeitura. E, ao mesmo
tempo, fezmajoritáriososcandidatosàpresidên-
cia e ao governo deMinas, comalinhamento com
oninho tucano. Pelo visto, esteanovai prevalecer
o interesseporumavaganaAssembleiaLegislati-
va. O ex-prefeito Danilo Mendes, que é uma cria
tucana,preferiuabandonarobarcoesercandida-
to a deputado estadual pelo União Brasil.

INSS de férias

Embommomento, namanhãde segunda (15), o
vereador Stalin Cordeiro aproveitou a tribuna da
Câmara de Montes Claros, para criticar a direção
daPrevidênciaSocial (INSS)nacidade,que insiste
em manter vários dos seus servidores em home
office.Oresultadosãocentenasdepessoasneces-
sitando resolver questões junto ao órgão federal
semencontrarsaída. Lembrouovereadorque,em
todopaís, os setoresdamáquinapública já volta-
ram ao trabalho com funcionamento normal.

Candidaturas femininas

Na coluna de quinta-feira comentaremos sobre
aparticipação femininanaseleiçõeseas chances
de aumento nas bancadas estadual e federal.

Da redação

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais (PCMG) pro-
movena próxima quin-
ta-feira (18) um leilão
com365 carros emotos,
conservados e sucatas.
A visitação ao pátio ter-
mina nesta quarta - na
Rua Joaquim Batista
Xavier, nº 940, bairro
Jardim Liberdade.

Os lances poderão
ser feitos a partir das
9h de quinta, em ses-
são pública na plata-
forma do Detran-MG.

Os valores variam de
R$ 100 (motos de mode-

los e anos variados) a R$ 8
mil (Fiat/Uno Vivace 1.0,
ano 2013).

Podem participar do lei-
lão pessoa física ou jurídi-
ca mediante cadastro no
sistema de leilão de veícu-
los disponível no site do
Detran e o pagamento do
lote arrematado será feito
através do Documento de

Arrecadação Estadual
(DAE), em parcela única,
com vencimento em três
dias úteis, a serem conta-
dos a partir do encerra-
mento da sessão de leilão.

Os bens estarão disponí-
veisapartirdodia22domês
quevem,mediantecompro-
vação do pagamento, atra-
vés de Documento de Arre-

cadação Estadual (DAE).
E deverão ser retirados o

maisbrevepossível,confor-
me cronograma a ser acor-
dado pelas partes e o arre-
matante terá o prazo de 15
dias, contados da data da
emissão do Alvará de Libe-
ração para retirar o bem -
ou o lote de bens - do pátio
onde se encontra, sob pena
de sujeitar-se ao pagamen-
to de diárias referentes aos
dias subsequentes.

Todas as informações
podem ser encontradas
no edital disponível no si-
tewww.detran.mg.gov.br/
veiculos/leiloes/calenda-
rio-de-leiloes-2022

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Holofote do Senado

APolíciaFederalcum-
priu durante toda a ter-
ça-feira(16)doismanda-
dos judiciais de busca e
apreensão e mais 18 or-
dens judiciais de notifi-
cação de apresentação
e inspeção de arma de
fogo.

A operação denomi-
nada“Spawning”foide-
flagrada no combate à
fraude na aquisição e
noregistroepossívelco-
mércio ilícito de armas
de fogo na região de
Montes Claros.

Investigações aponta-
ram que um procurador
atuava como despachante
em procedimentos de ar-
ma de fogo.

Eleteriafraudadoospro-
cedimentos para viabili-
zar a aquisição de armas
defogo emnomedetercei-
ros e, possivelmente, dis-
persado essas armas no
mercado clandestino.

As medidas judiciais
cumpridas durante esta
terça-feira, juntamente
com os depoimentos cole-
tados, têm o objetivo de

identificar os envolvidos e
o destino das armas de fo-
go adquiridasnos procedi-
mentos sob suspeita de
fraude.

Até o fechamento desta
edição,umapessoafoipre-
sa em flagrante por pos-
suir ilegalmente muni-
ções de calibre restrito. A
identidade não foi revela-
da aos jornalistas.

“DESPACHANTES”

Em nota enviada à im-
prensa , Polícia Federal es-
clareceu que, “embora al-

guns interessados têm ou-
torgado procuração para
pessoas os representarem
em determinados atos do
procedimento”, a PF não
credencia “despachantes”
para atuarem em proces-
sos de aquisição e registro
de arma de fogo.

A Polícia Federal infor-
mou,também,queoproce-
dimento édetidamente es-
clarecido no site da insti-
tuição e, que qualquer
orientação adicional é
prestada diretamente nos
postos de atendimento. Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Operação da PF em MOC

WASHINGTON RAFAEL

Os lances poderão ser feitos a partir
das 9h de quinta, em sessão pública
na plataforma do Detran-MG. Os
valores variam de R$ 100 (motos) a
R$ 8 mil (veículo bem conservado).
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ALGAZARRA
LINGUÍSTICA

Pequenos negócios
têm vagas em MOC

Economia

Setor responde por 7 em cada 10 vagas criadas
em Minas no 1ª semestre; MOC contratou 1877

u

Nacircunscriçãodo sistema solar, encon-
tramos dispersos os planetas, tais quais,
orbitam em torno do próprio eixo. Vivem a
singela exuberância da individualidade.
Apesar disso, estão balizados pelo giro
constante em torno de nossa estrela, o sol.
Osensocomumacimaaludido jádemons-

tra o óbvio: Marte e Vênus são diferentes,
masmantém semelhanças. Apesar de esta-
rem iludidos a respeito da própria autono-
mia, são heliocêntricos. Mas, ainda assim,
resguardam diferenças de um para com o
outro. São ditos heliocêntricos justamente
por circundarem o objetivo comum da fra-
ternidade.
Não adiantaria acreditar que Marte e

Vênussãode igualnatureza.Nenhumseso-
brepõe ao outro. Mas compõem o idealis-
mo da conjuntura máxima da ornamenta-
ção cósmica do universo. Qual seja, o ali-
nhamento de Marte e Vênus.
Bem se sabe que cada um em sua própria

órbita não possibilita que estejam alinha-
dos com frequência. Isso é natural, pois ca-
so contrário, o universo pararia. E o que é
estáticoe semmovimentonão representaa
verdade dinâmica das coisas.
O que faz com que esse alinhamento seja

tãoespetacularparaosexpectadoresé, jus-
tamente, sua escassez e raridade. Caso fos-
se banal, perde o significado. O desmonte
do tabu cria um contexto de irrazoabilida-
de dos sentidos pregados por esse distan-
ciamento.
Curioso é que nesse longo intercurso en-

tre o alinhamento deMarte e Vênus, ambos
pensameficamansiosospeloencontro. Jus-
tamentepelo fatodesseencontro represen-
tar o epicentro das expectativas.
Jáqueremdesmitificarosarquétiposmar-

ciano e venusiano, como se não tivessem
significado. Como se não pudessem repre-
sentarumsentimentodepertencimentoge-
nético, biológico, anatômico, milenar e so-
cial. Mas lembrem-se: até nesse choque de
realidade tais arquétipos permanecem,
pois podemos renunciar direitos materiais
isolados, mas nossa constituição imaterial
é irrenunciável.

Marte e Vênus

Pedro Martins

martinspedrobl@gmail.com

Restaurantes e similares: segundo segmento quemais vagas ofereceu emMinas

Gerais durante o primei

Escritor, Ciências Jurídicas e Agronômicas

Larissa Durães

Repórter

Minas Gerais gera-
ram um saldo de 99.419
vagas criadas por mi-
cros e pequenas empre-
sas (MPE), conquistan-
do o posto de segundo
estado do Brasil com
mais vagas no segmen-
to no primeiro semes-
tre de 2022. O total cor-
responde a 78,8% do to-
tal de postos de traba-
lho criados no período.

O saldo de contrata-
ções nas MPE mineiras
entre janeiro e junho
deste ano, apesar de po-
sitivo, foi 15,7%, menor
em relação ao primeiro
semestrede2021.Apon-
ta o Sebrae Minas, com
base nos dados do No-
vo Cadastro Geral de
Empregados e Desem-
pregados (Caged).

“Quandoseanalisaes-
pecificamente os dados
temos uma impressão,
mas quando compara-
dos ao exercício ante-
rior, vemos que temos
um déficit na geração
de empregos. Vemos
uma tendência de cres-
cimento, de contrata-
ções em Montes Claros,
mas ainda estamos
aquém dos níveis do
exercícioanterior”,ava-
lia o presidente do Sin-
dicato do Comércio de
M o n t e sC l a r o s
(Sindcomércio), Glenn
Andrade.

As atividades com o
melhor desempenho
na geração de empre-
gosemMinasGeraisfo-

ram: construção de edifí-
cios (4.880), restaurantes e
similares (4.279) e outras
obras de engenharia civil
(2.827).

No saldo de vagas por
municípios, Montes Cla-
rosocupaadécimacoloca-
ção, com 1.877. BH lidera
(17.796), seguida por Uber-
lândia (5.147), Contagem
(3.888) , Nova Serrana
(3.099), Patos de Minas
(3.023),Betim(2.679)eUbe-
raba (2.191), Juiz de Fora
(2.175) e Nova Lima (1.945).

Para o presidente da Câ-
mara dos Dirigentes Lojis-
tas (CDL) de Montes Cla-
ros, Hernandes Ferreira,
as MPE hoje, são uma das
maiores agregadoras de
trabalho e quem mais tem
número de ocupação no

geral. “Para se ter uma
ideia, hoje na CDL, quase
70% e 80% dos associados
são micro e pequenas em-
presas.Entãoessasempre-
sas são muito dinâmicas”,
explica.

ParaHernandes,dames-
ma forma que perdem rá-
pido os funcionários, con-
tratam muito rápido.

“E temos observados
aqui em Montes Claros,
muitos pequenos negó-
cios em grande quantida-
deque quando se junta vá-
rios e cada um contrata
umoudoisfuncionários,é
como se fosse uma grande
indústria”, destaca.

Dos números do Sebrae,
é que Montes Claros ficou
bem posicionado no esta-
do de MG.

“Vemos que em outras
cidades, tem um fator
macroeconômico diferen-
te de Montes Claros, como
Nova Serrana, que tem
muitas pequenas indús-
trias de calçados, que está
em plena expansão inclu-
sive até com carência de
mãodeobra,contratando.
Cidades de agronegócio
que pega empregos sazo-
nais, e Montes Claros tem
uma estabilidade que o
ano todo ela contrata, por-
que são muitos pequenos
negócios que vimos abrin-
do em Montes Claros, nes-
se primeiro semestre e no
segundo semestre sempre
émelhor,opessoalcontra-
ta mais porque começa a
abrir mais negócios e por
isto surge mais serviços”.

LARISSA DURÃES
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Acompanhado por sua banda, o cantor e compositor Eras-
mo Carlos, o Tremendão, se apresentou em Montes Claros,
no último sábado, com o show “O Futuro Pertence à... Jovem
Guarda”. Ele fez todo mundo cantar e dançar sucessos que
marcaramépoca como “Festa de Arromba”, “GatinhaManho-
sa”, “Minha Superstar”. São canções que tornaram parte da
história cultural brasileira e da vida de todos nós. E que
nunca saíram de cena.
Destaque também para o cantor norte-mineiro Kenedy Mo-

rais, que fez o show de abertura e interpretou sucessos como
“Chuva de verão” (José Augusto), Sonhos (Peninha), “Meu que-
rido, meu velho, meu amigo” (Roberto Carlos), entre outras.
Quem também fez uma belíssima apresentação foi o talento-

so cantor Beu Viana. Em seu eclético repertório, músicas con-
sagradas do pop, rock e MPB.
Nota dez!

Rock’n roll e poesia

Showman!-KennedyMoraes tinge,

corta,trata,penteiaedominatécnicas

domundodabeleza.Mastemalgoque

gostadefazertantoquantoelevara

autoestimadaspessoas:cantar.Ele

quemfezaaberturadoshowde

ErasmoCarlos

HINO-Umdosmomentosespeciais

doshowfoiquandoErasmocantou

Mulher(1981),umacançãoque

ressaltaabelezaeaforçafeminina

ALEGRIA – A jornalista Ana Maria

Barbosa e o artistaWallesMota

SHOWHISTÓRICO - O Tremendão

chega pleno aos 80 anos, pisando

firmenos palcos, feliz...

VOZ E VIOLÃO - O cantor Beu

Vianadá vida amúsicas

consagradas do pop, rock eMPB.

SHOWDE ROCK - Com o estacionamento do

Montes Claros Shopping lotado, Tremendão, aos

81 anos,mandouver!

NOSSA GENTE - Erasmo Carlos encantou o público na noite

de sábado. Na plateia, Fatinha, Renato, SilvanaMameluque e

RitaMaluf
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FOTOS DRIKA QUEIROZ, SILVANAMAMELUQUE, LEOMARCONI

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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Alterações nas eleições
Disputa eleitoral em Minas pode sofrer alteração até 12 de setembro

DaRedação

@jornalhojeemdia

Minas Gerais tem
2,5 mil candidatos re-
gistrados para partici-
par das Eleições 2022,
segundo balanço di-
vulgado pelo Tribunal
R e g i o n a l E l e i t o r a l
(TRE-MG).

No entanto, esse nú-
mero pode mudar até
12 de setembro, data li-
mite para o tribunal
analisar os nomes e
condições de todos os
inscritos no processo
eleitoral.

Serão verificados o
cumprimento dos re-
quisitos de elegibilida-
de e se há alguma cau-
sa de inelegibilidade.

Esse julgamento dos
pedidos deve ser con-
cluído até 12 de setem-
bro, 20 dias antes da
realização do primeiro
turno, que está marca-
do para 2 de outubro.

O prazo é o mesmo
para pedir a substitui-
ção de candidatas e can-
didatos nas chapas ma-
joritárias e proporcio-
nais. A substituição será
possível em caso de re-
núncia, indeferimento,
cancelamento, cassação
do registro ou faleci-
mento do titular.

No caso de falecimen-
to, a mudança poderá
ser feita após o dia 12 de
setembro. Vale ressal-
tar que todos os pedidos
de substituição devem
ser apresentados até
dez dias após o fato ou
decisão judicial que a
originou.

Os partidos e federa-
ções que não tiverem re-
gistrado o número total
de candidaturas permiti-
das aos cargos de deputa-
do federal (54) e estadual
(78), poderão indicar can-
didatas e candidatos, em
vagas remanescentes,
até 2 de setembro.

REGISTRO

Oregistrodascandidatu-
ras terminou na noite de
segunda-feira (15).

Em Minas Gerais foram
entregues2.500pedidosde
registroparadisputaras53
vagas para deputado fede-
ral, 77 para deputado esta-
dual, uma para senador e
uma para governador.

O n ú m e r o é 5 , 1 %
maior que nas últimas
e l e i ç õ e s g e r a i s , e m
2 0 1 8 , q u a n d o h o u v e
2.374 candidaturas.

E ainda pode mudar, se-
gundo o TRE-MG, em ra-
zão de alterações nas cha-
pas majoritárias e propor-
cionais, dentro dos prazos
permitidospelalegislação.

Confira a quantidade de
candidatas e candidatos
por cargo:
-Deputado federal: 1.071

-Deputadoestadual: 1.382

-Senador: 9 (com2

suplentes cada)

-Governador: 10 (com 1 vice cada)

u

Política

Primeiro turno das eleições deste ano será dia 2 de outubro. Emcaso de segundo

turno, a votação será no dia 30 domesmomês

Raíssa Oliveira

Do Jornal Hoje em Dia

Pesquisa do Institu-
to Ipec (ex-Ibope) di-
vulgada na noite de se-
gunda-feira (15) coloca
o atual governador Ro-
meu Zema (Novo) à
frentena disputa ao go-
verno de Minas Ge-
rais, com 40%.

Na sequência, apare-
ce o ex-prefeito de Belo
Horizonte Alexandre
Kalil (PSD), com 22%.

De acordo com a pes-
quisa,oscandidatossão

seguidospelo senadorCar-
los Viana (PL), com 5%;
Marcus Pestana (PSDB),
com 2%; Cabo Tristão
(PMB), Lorene Figueiredo
(PSOL), Lourdes Francisco
(PCO) , Renata Regina
(PCB) e Vanessa Portugal
(PSTU), com 1% cada.

Já as pessoas que irão vo-
tar em branco ou nulo so-
mam 11%. A proporção dos
indecisos é de 15%.

Apesquisaouviu1.200pes-
soas nos dias 12 a 14 de agos-
to em 67 cidades mineiras.

A margem de erro é de
três pontos percentuais

para mais ou para me-
nos, considerando um ní-
vel de confiança de 95%.

A pesquisa foi registra-
da no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) sob o nú-
mero MG-02868/2022.

Veja o resultado da pes-
quisa estimulada:

Romeu Zema (Novo): 40%

Alexandre Kalil (PSD): 22%

Carlos Viana (PL): 5%

Marcus Pestana (PSDB): 2%

Cabo Tristão (PMB): 1%

Lorene Figueiredo (PSOL): 1%

Lourdes Francisco (PCO): 1%

Renata Regina (PCB): 1%

Vanessa Portugal (PSTU): 1%

Brancos e nulos: 11%

Não souberam: 15%

A candidata Indira Xavier (UP)

não pontuou.

PRESIDÊNCIA

A pesquisa revelou os
índices de intenção de vo-
to para o cargo de presi-
dente entre os eleitores
de Minas Gerais.

O ex-presidente Lula
(PT) lidera a disputa no es-
tado, com 42%, contra
29% do presidente Jair
Bolsonaro (PL).

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Pesquisa para o governo

Nova pesquisa de intenção de votos coloca Zema

á frente deKalil: diferença de 18%

(GIL LEONARDI/DIVULGAÇÃO E ARQUIVO
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Adriana Queiroz

Repórter

Depois de dois anos,
devido à pandemia, as

Festas de Agosto estão de
volta às ruas de Montes
Claros! A abertura oficial
foi realizada na noite de
terça-feira, mas a progra-

mação para a população
começa nesta quarta (17) e
vai até domingo (21).

Além da 181ª das Festas
de Agosto, será realizado,

também, o 42º Festival
Folclórico.

Uma novidade este ano
éaexposição“MantosVir-
gens”, do artista plástico

Marcelo Brant.
Também se apresentam

durante o festival, o Gru-
po Zabelê, Titane, Cevisa
Harmonia, Maurício Ti-

zumba, Bloco do Chico,
Grupo Banzé, Banda Ta-
boo, entre outros.

Confira a programação
completa:

Enfim, as Festas de Agosto!
Variedades

Confira a programação do evento que começa nesta 4ª e vai até domingou

PARA NÚMERO 

COR INSTITUCIONAL

PROGRAMAÇÃO
181º Festas De Agosto 

TERÇA-FEIRA - DIA 16 DE AGOSTO
20H00 - ABERTURA OFICIAL 
  ABERTURA OFICIAL DAS FESTAS DE AGOSTO E 
FESTIVAL FOLCLÓRICO (SEDE DA ASSOCIAÇÃO 
DOS CATOPÊS, MARUJOS E CABOCLINHOS)
ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ, 126 – MORRINHOS

QUARTA-FEIRA - DIA 17 DE AGOSTO
  DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 
MORDOMO: DANILO TERENCE E VIVIANE 
MARQUES E TERENCE
19H00 - SAÍDA: RUA OLINDA MARIA DIAS, 151, 
CASA DA VILA, EDGAR PEREIRA
21H00 - LEVANTAMENTO DO MASTRO: IGREJA 
DO ROSÁRIO

QUINTA-FEIRA - DIA 18 DE AGOSTO 
10H00 - REINADO DE NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO

  CORTEJO - SAÍDA DO AUTOMÓVEL CLUBE - 
PRAÇA DR. JOÃO ALVES - ATÉ A IGREJA DE N.S 
ROSÁRIO
  FESTEIRO: FAMÍLIA EMANUELA ALKIMIM 
TOLENTINO  E DILSON DE QUADROS GODINHO 
NETO
  REI: LUCAS ADRIANO SANTOS LOPES
  PAIS: CÍCERO DE JESUS LOPES E MAURA 
SILVEIRA SANTOS LOPES

  RAINHA: SOFIA TOLENTINO GODINHO
  PAIS: DILSON DE QUADROS GODINHO 
NETO E EMANUELA ALKIMIM TOLENTINO 
GODINHO

MASTRO DE SÃO BENEDITO
  MORDOMO: ANTÔNIO AVILMAR
19H00 - SAÍDA: RUA CORINTO PARANHOS, 
Nº 88, CENTRO - ATÉ A IGREJA DO ROSÁRIO
21H00 - LEVANTAMENTO DO MASTRO: 
IGREJA DO ROSÁRIO

SEXTA-FEIRA - DIA 19 DE AGOSTO 
10H00 - REINADO DE SÃO BENEDITO

  CORTEJO - SAÍDA DO AUTOMÓVEL CLUBE - 
PRAÇA DR. JOÃO ALVES - ATÉ A IGREJA DE 
N.S ROSÁRIO
  FESTEIRO: ASSOCIAÇÃO DOS CATOPÊS, 
MARUJOS E CABOCLINHOS 
  REI: MIGUEL RIBEIRO DE AGUIAR
  PAIS: JULIANO RIBEIRO E MARIA ISABELA 
  RAINHA: BRENDA PIMENTA
  PAIS: MARCOS PIMENTA E CLARA 
PIMENTA 
16H00 - APRESENTAÇÃO DE TODOS OS 
TERNOS 
  MONTES CLAROS SHOPPING CENTER
  MASTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO

MARUJOS E CABOCLINHOS DE MONTES 
CLAROS - RUA HUMAITÁ, 126 - BAIRRO 
MORRINHOS
12H00: ALMOÇO DE CONGRAÇAMENTO
15H00: PROCISSÃO DE ENCERRAMENTO - 
TODOS OS GRUPOS
SAÍDA: CENTRO CULTURAL HERMES DE 
PAULA - PRAÇA DR. CHAVES, 32 CENTRO
ROTEIRO: PRAÇA DR. CHAVES, AVENIDA 
FILOMENO RIBEIRO, RUA DR. SANTOS, RUA 
D. PEDRO II, RUA CAMILO PRATES, RUA 
GOVERNADOR VALADARES ATÉ A IGREJA DE 
N. S. DO ROSÁRIO
18H00: MISSA DE ENCERRAMENTO - 
IGREJA DO ROSÁRIO

ESPAÇOS INTEGRADOS

  CASA DE CULTURA MÁRCIA PRATES  - RUA 
LÍRIO BRANT, Nº 810, MELO
  CASA DO BANZÉ - AO LADO DA MATRIZ 
  SOLAR DOS SERTÕES - PRAÇA DOUTOR 
CHAVES
  MUSEU REGIONAL - CORREDOR 
CULTURAL
  CASA DE AUGUSTA - CORREDOR 
CULTURAL
  ESPAÇO GEORGINO JUNIOR - CORREDOR 
CULTURAL

  MORDOMOS: MARIA DE LOURDES 
DUARTE JANUÁRIO
19H00 - SAÍDA: RUA MONTES, Nº 114, 
SANTA RITA I - ATÉ A IGREJA DO ROSÁRIO
21H00 - LEVANTAMENTO DO MASTRO: 
IGREJA DO ROSÁRIO

SÁBADO - DIA 20 DE AGOSTO
10H00 - IMPÉRIO DIVINO ESPIRITO SANTO

  CORTEJO - SAÍDA DO AUTOMÓVEL CLUBE - 
PRAÇA DR. JOÃO ALVES - ATÉ A IGREJA DE 
N.S ROSÁRIO
  FESTEIRO: FAMÍLIA ALESSANDRA RIBEIRO 
E SOUZA, E MAYRA AUGUSTA SANTIAGO 
SOUTO AMARAL
  IMPERADOR: CAIO RIBEIRO E SOUZA
  PAIS: ANDREY GEORGE SILVA SOUZA E!
ALESSANDRA RIBEIRO E SOUZA
  IMPERATRIZ: MARIA SANTIAGO SOUTO 
AMARAL
  PAIS: RONNEY PERES AMARAL E !
MAYRA A. SANTIAGO SOUTO AMARAL

DOMINGO - DIA 21 DE AGOSTO
ENCONTRO DE TERNOS 
10H00: ENCONTRO MINEIRO DE TERNOS DE 
CONGADO
  ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS DE CATOPÊS, 

QUARTA-FEIRA - DIA 17 DE AGOSTO
14H00 – DOCUMENTÁRIO CONVERSANDO 
COM OS MESTRES
  CENTRO CULTURAL HERMES DE PAULA
20H00 – ABERTURA EXPOSIÇÃO MANTOS 
VIRGENS - MARCELO BRANT
CENTRO CULTURAL HERMES DE PAULA
20H00 – ARENA - GRUPO SARUÊ
21H00 – PALCO - PEREIRA DA VIOLA
22H30 – PALCO - SEBÁ & OS TIÃO

QUINTA-FEIRA - DIA 18 DE AGOSTO
14H00 – DOCUMENTÁRIO 
CONVERSANDO COM OS MESTRES
  CENTRO CULTURAL HERMES DE 
PAULA
19H00 – ABERTURA DO 1º FESTIVAL 
AO SOM DO BERIMBAU
20H00 – ARENA - GRUPO ZABALÊ
21H00 – PALCO - TITANE
22H30 – PALCO - CEVISA HARMONIA

SEXTA-FEIRA - DIA 19 DE AGOSTO

14H00 – DOCUMENTÁRIO 

CONVERSANDO COM OS 

MESTRES

  CENTRO CULTURAL HERMES 

DE PAULA

20H00 – ARENA - GRUPO 
FAMINGUÊ
21H00 – PALCO - MAURÍCIO 
TIZUMBA
22H30 – PALCO - BANDA TABOO

SÁBADO - DIA 20 DE AGOSTO
09H00 – ENCONTRO DE 
BATERISTAS - COORD. MARCO 
NEVES
PRAÇA MATRIZ
12H00 – ARENA - BLOCO DO CHICO 
20H00 – ARENA - GRUPO BANZÉ
21H00 – PALCO - CONGADAR
22H30 – PALCO - A OUTRA BANDA 
DA LUA

DOMINGO - DIA 21 DE AGOSTO
10H00 – ARENA - SHOW MUSICAL - 
HENRIQUE, EDUARDINHO DA 
SANFONA E ADRIANO
20H00 – ARENA - GRUPO FITAS
21H00 – PALCO - SALDANHA ROLIM

42º Festival Folclórico 
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(foto y) - A Agro Aves conseguiu consolidar a suamarca namaior cidade do
Norte de Minas, mostrando que não é só um pet shop, mas que oferece uma
experiênciaúnica tantoparaopet, quantoparao tutor. A redeécompostapor
cinco lojas e uma clínica veterinária que atende cachorros, gatos, pássaros,
roedores e váriosoutros animais não convencionais. As lojas sãocompletas e
oferecem uma variedade de mais de 17 mil produtos, além de ter a farmácia
petmais completada região, tambémconta comosmaisdiversos serviços na
área de cuidado animal e um centro estético pet.

A Melissa Party Heel é aquele salto, nada básico, para celebrar momentos
extraordinários! AlémdocabedalarranhadoclássicodoDNAMelissa, umdos
destaques é o salto bloco ultra alto, que segue as tendências da temporada.
Combinação que resulta em um modelo imponente e icônico, que tem tudo
para ser o novo queridinho para as m-lovers arrasarem por aí! Confira no
Clube Melissa no Montes Claros Shopping.

O tradicional pet shop Agro Aves,
que completa 33 anos de história
nesta semana, inaugura oficial-
mente, neste sábado, suanova uni-
dade, localizada no Montes Claros
Shopping.
Estaseráa5ªunidade,quepresen-

tearáacidadeeregiãocomumgran-
de evento de inauguração no próxi-
mosábado,apartirdas10h.Aprinci-
pal atração será a participação do
apresentadornacionalRichardRas-
mussen, famosopeloquadronopro-
grama da Eliana e, também, por
seus programas na TV sobre ani-
mais selvagens.
A programação de inauguração

contará comoPetDay, assinadope-
lo Montes Claros Shopping, incluin-
do uma apresentação da Patrulha
Canina, desfile da Pet Models, ado-
ção de animais, brindes e várias ou-
tras surpresas para tutores e seus
pets aproveitarem. Os organizado-
res estimam que cerca de 5 mil pes-
soaspassempelo eventoatéàs 18h.

No próximo sábado,
você poderá assistir ao
primeiro desfile da Pet
Models, primeira agên-
cia de modelos pet de
Minas Gerais. Os ani-
mais mais paparica-
dos de Montes Claros e
Norte de Minas serão
as estrelas na passare-
la, dentro da progra-
mação de inauguração
da Agro Aves , onde
acontecerá o Pet Day
Montes Claros Shop-
ping.
Quer que o seu brilhe

muito , faça contato
com a @petmodels-
moc, se informe e ve-
nha curtir também “o
sucesso do seu amor”.

Já escolheu a sua cor?

Agro Aves inaugura
5ª unidade em Montes
Claros, em evento com
Richard Rasmussen

Primeiro
desfile Pet
Models
Moc

ENTRE ASPAS- “A autoconfiança, na medida certa, pode levar você a ser uma pessoa bem-sucedida. Nunca devemos achar que somos bons demais para precisarmos

de aprender algo dos outros, ou que dificilmente vamos falhar. Mas também temos que sermos, nós, os primeiros a acreditar nas nossas capacidades e nunca

podemos permitir que alguém ponha isso em causa.”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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