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Petrobras anunciou mais um corte no preço. A
partir desta sexta-feira, o valor médio do combustí-
vel bruto, vendido para as distribuidoras, passará
de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de
7,08%. PÁGINA 3

Defensoria Pública de Montes Claros está com
inscrições abertas para a 10ª edição do “Mutirão Di-
reito a Ter Pai”, destinado a interessados no reco-
nhecimento do laço familiar, seja por meio do exa-
me de DNA ou de forma espontânea. PÁGINA 3

GasolinaR$0,25
mais barata

Paternidade de
papel passado

Com apenas dois deputados federais e seis esta-
duais, uma das maiores regiões do Estado se prepara
para mais uma oportunidade de eleger candidatos

que possam pensar nas demandas da população local.
Expectativa é para que o número de parlamentares
“filhos da terra” aumente tanto na Câmara dos Depu-

tados quanto na Assembleia Legislativa de Minas
após as eleições de outubro. O NORTE ouviu candida-
tos e especialistas a respeito. PÁGINAS 4 E 5

Norte de Minas quer
mais representatividade

PÁGINA 8

Evento visa garantir à criança, ao adolescente e ao adulto o direito a ter o nomedopai ou damãeno registro

Caravana do

Cruzeiro estará em

MOC dias 7 e 8.

Na quinta haverá

transmissão do jogo

contra o Operário

LEONARDO QUEIROZ

FORÇA AZUL
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OS BARRADOS
O TRE do DF impugnou três candidaturas de figuras
importantes de Brasília: dois ex-governadores e um
ex-vice-governador que disputam para deputado fe-
deral. Agnelo Queiroz (PT), José Roberto Arruda (PL)
e Tadeu Filipelli (MDB) vão recorrer ao TSE para
tentar disputar a eleição com liminar, até que o ple-
nário da Corte julgue suas defesas. A despeito do
problema de cada um, o trio tem um espólio eleito-
ral forte.

NOS TRILHOS
O trecho norte da Ferrovia Norte-Sul, controlado
pela VLI, registrou aumento no volume de cargas
transportadas no primeiro semestre de 2022. Foram
movimentadas cerca de 6,6 milhões de toneladas,
um crescimento de 7% em comparação a 2021. No
período, as operações geraram lucro líquido de R$
278 milhões, contra R$ 186,1 milhões registrados no
primeiro semestre do último ano, gerando um au-
mento de 49%.

AVANÇO TÍMIDO
A taxa de desemprego mensurada pela Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios caiu de 9,3% para
9,1% no trimestre encerrado em julho. Análise do
Banco Original mostra que a população ocupada
avançou 2,2% frente ao trimestre encerrado em
abril, mas, na realidade, a população ocupada avan-
çou “apenas” 0,25%, o que não é cenário positivo e
mostra que essa foi a menor variação mensal desde
agosto de 2020.

MÍDIA ONLINE
Um levantamento da Nielson revela que o varejo foi
o segmento que mais impactou o mercado publicitá-
rio online no primeiro semestre, com 17% e 272 bi-
lhões de impressões (quantidade de anúncios dispa-
rados em campanha publicitárias e carregados em
telas de desktops, celulares e tablets). Em seguida
vêm as telecomunicações: 16% e 249 bilhões de im-
pressões. Assuntos de utilidade pública, educação e
governo ficam com 10% e 156 bilhões de impressões.

Os altos índices de eleitores indecisos que orbitam nas pesquisas – entre 25% a 33% – chamaram a atenção dos
staffs presidenciais. A partir de semana que vem, Lula e Jair Bolsonaro vão focar no discurso para atrair esse
voto, que fará a diferença no dia da eleição. Grupo que já é o alvo de Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e
SorayaTronick(UB) desde oinício da campanha,mas sem sucesso destes candidatos.Os recortes das qualitati-
vas indicam que estes indecisos são da classe média brasileira e reclamam do custo de vida. Os marqueteiros
de Lula e Bolsonaro acreditam que boa parte deles migrará, até dia 2 de outubro, para os dois candidatos, e
uma pequena parte para Ciro, por ser mais conhecido entre os nomes da “terceira via” deste ano.

COLUNA ESPLANADA
LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Foco nos indecisos

ARTIGO

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Opinião

CABINE ELEITORAL
Fernando Collor colhe frutos de
ter assumido a condição de can-
didato de Jair Bolsonaro ao go-
verno de Alagoas. Aparece em
2º lugar nas pesquisas.
Mas cometeu derrapada há dias
que pode lhe custar caro nas ur-
n a s . D i s s e s e r f a v o r á v e l à
privatização das rodovias esta-
duais, talvez esquecendo que o
estado ostenta o 2º pior PIB per
capita do país.
A declaração virou tema de de-
bate eleitoral na terça-feira (30),
e o povo programa buzinaços.

Erika Garcia

Sabemos dos desafios que as mulheres atraves-
sam no mercado de trabalho. Quando se trata do
ambiente tecnológico, os percalços surgem desde a
época escolar, quando as meninas escutam que de-
terminadas matérias e profissões são melhores pa-
ra homens, por serem masculinas, enquanto ou-
tras, melhor ao universo feminino. Puro preconcei-
to: talentos e afinidades acontecem independente
do gênero, basta o estímulo.

No ecossistema de startups, ainda somos a mino-
ria: estamos presentes em apenas 15%. No que tan-
ge à liderança e iniciativa de empreender, apenas
12,6% foram fundadas por mulheres, segundo pes-
quisa da Associação Brasileira de Startups.

Em todo o país, 26,9% delas não têm mulher algu-
ma no quadro. Outro dado, divulgado pelo Crunch-
base e pelo Latin America Business Stories (LaBs),
também mostra a disparidade quando o assunto é
investimento: dos R$4,4 bilhões aportados em star-
tups latinoamericanas em 2020, nenhum centavo
foi destinado a startups fundadas por mulheres.

Diante de tal realidade e sendo uma mulher de 28
anos fundadora de uma startup, a Finehra Energia
- que democratiza o acesso à energia solar-, vejo-
me motivada a fazer diferente no nosso meio. Por
isso, elenco algumas ações que irão colaborar com
o avanço da mulher no mercado.

1 - Indicar o trabalho de outras mulheres é bom
começo. Além disso, apoiar iniciativas já existen-
tes ajuda a fortalecer a comunidade.

2 - Promover capacitação às mulheres, especial-
mente às que não têm recursos ou oportunidades é
fundamental. Apenas por meio da educação conse-
guiremos equidade no mercado de trabalho.

3 - Promover o empreendedorismo feminino e
promover políticas de empoderamento feminino.
A empresa pode priorizar profissionais, fornecedo-
res e prestadores de serviços mulheres ou que são
lideradas por mulheres. Também há de se ter aten-
ção às questões de raça, orientação sexual e origem
socioeconômica mais vulnerável.

Há um entendimento, dentro do empodera-
mento feminino, de “enviar o elevador para bai-
xo”, numa analogia à mulher que vai subindo,
manda o elevador para baixo para que mais mu-
lheres possam subir. Assim deve funcionar o em-
preendedorismo feminino: com consciência,
conquistas e abrindo caminho para mais mulhe-
res avançarem.

CEO da startup Finehra Energia

Como apoior
mulheres nas startups
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PRETO NO
BRANCO

“Direito a Ter Pai”:
inscrições já abertas

Cidade

Evento da Defensoria Pública-MOC é destinado
a interessados em reconhecer paternidade

Leonardo Queiroz

Repórter

A Defensoria Publi-
ca de Montes Claros es-
tá desde o ultimo dia 1
de Setembro receben-
do inscrições para a
10ª edição do “Mutirão
Direito a Ter Pai 2022”.

O evento é destina-
do a todos os interessa-
dos em reconhecer a
paternidade, seja por
m e i o d o e x a m e d e
DNA ou de forma es-
pontânea. Todo o ser-
viço é gratuito e, em
função da melhora da
pandemia, o formato
será presencial nas se-
des das unidades parti-
cipantes, no dia 7 de
outubro.

O objetivo é garantir
à criança, ao adoles-
cente e ao adulto o di-
reito a ter o nome do
pai ou da mãe no regis-
tro de nascimento.

Para participar do
mutirão, o solicitante
deverá comprovar a
ausência do nome do
pai ou da mãe na certi-
dão de nascimento e
os interessados deve-
rão comparecer pre-
sencialmente no horá-
rio das 8 às 11:30 com a

documentação necessá-
ria na rua Espirito Santo,
110 bairro Ibituruna ou
pelo email: direitoater-
pai2022.montesclaros@
defensoria.mg.def.br.

É preciso apresentar:
certidão de nascimento
daquele que pretende ser
reconhecido (sem o no-
me do pai ou da mãe),
comprovante de endere-
ço, documento pessoal

do representante legal
(no caso de requerente
menor), Nome, número
de telefone e/ou endere-
ço do suposto pai.

O suposto pai que dese-
ja reconhecer esponta-
neamente o filho tam-
bém poderá fazer a inscri-
ção para participar do
mutirão.

Neste caso, ele deverá
informar o nome da pes-

soa que deseja reconhe-
cer, número de telefone e
endereço. Para aqueles
que quiserem fazer o re-
conhecimento espontâ-
neo, as partes (pai ou mãe
e filhos) também devem
enviar a documentação.

A Defensoria Pública
de Minas Gerais marcará
uma sessão de concilia-
ção entre eles e uma de-
fensora ou defensor pú-
blico. As inscrições vão
até o dia 30 de Setembro.

De acordo com o coor-
denador do mutirão e de-
fensor público, Cláudio
Fabiano Pimenta, neste
ano a expectativa é a de
que o número de inscri-
tos seja maior.

“Nossa expectativa é
que este ano o numero de
inscritos seja maior para
podermos levar o direito
fundamental a todos que
precisam ter acesso à jus-
tiça. É muito importante
essa conciliação para to-
dos que necessitam de re-
gularizar a paternidade
que é algo importante pa-
ra todo cidadão”, ressalta.

Serviço:

Mutirão – Direito a Ter Pai

Data e horário do evento:

7/10/2022 – 6ª feira /

das 8h às 17h

u

Não tenhoporhábito criticarpoderes constituí-
dos, entendendoseremresponsáveispelacondu-
ção do destino do país. Entretanto, a crítica, sem
ofensas,aos integrantesdestespoderesse fazne-
cessária quando fogem da realidade ou agem de
forma a atender convicções pessoais. Exemplo
claro são as promessas de combate às fake news
– que, no Brasil parecem só acontecer de um lado
do processo político. Demais amais, já comenta-
mos neste espaço que é impossível, a tempo e a
hora, retirar das redes sociais ataques pessoais e
acusações falsas.Não cabemilitância ondeo ser-
vidor temodever eaobrigaçãode fazer cumprir a
lei, observando o comportamento técnico.

Eu me amo
É fácil perceber que muitos candidatos não es-

tão sabendo lidar com as redes sociais ou inter-
pretar o teor das postagem. Nomomento em que
dispõememsuaconta pessoal – Facebook,What-
sapp ou outra plataforma – informações da cam-
panha, o leitor a ser convencido dificilmente terá
acuriosidadedeassistir.Nesteparticular, somen-
te informações pontuais dirigidas às lideranças e
envolvidos na campanha devem ser disparadas
dacontapessoal.Orestantedevepartirdosenvol-
vidos na campanhas, em seus grupos.

Votando com a barriga
É fato que concordamos comoditadode “quem

tem fome tempressa”. Entretanto, é preocupante
quando políticos usam da boa fé e do pouco co-
nhecimento de parte do eleitorado para tentar
convencê-los de que devemos votar com a barri-
ga e não com a cabeça. Fatores econômicos, so-
ciais, educacionais e outros passarama ser enca-
rados como “perfumaria”. Semperceber, o eleitor
mais simples vem sendo tratado como escravo,
compolíticos imaginando que umprato de comi-
da resolve o problema dele e o do país.

Bandeirada
Já começamos a ver pelas esquinas de Montes

Clarososerviçode jovens, tambémconhecidosna
política como formiguinhas, balançando bandei-
ras com foto, nome e número do candidato. É im-
portantepara lembraroeleitorqueareferidapes-
soa está na disputa. Entretanto, existem outras
etapas a serem cumpridas antes da “bandeira-
da”. Normalmente osprincipais pontos da cidade
sãoocupadosfaltando15diasparaopleito,quan-
do há necessidade de mostrar força (volume).

Sete de setembro
Qualquer tentativa de intervençãodo Judiciário

nasmanifestaçõesde7desetembro,nascomemo-
rações da Independência do Brasil, será entendi-
dacomoditadurarevestidadeviéspolítico.Autili-
zação dos símbolos da pátria é uma demonstra-
ção de amor pelo país. Dar conotação política
também faz parte da liberdade de expressão e é
um ato democrático.

Fake News

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Gasolina mais barata

LEONARDO QUEIROZ

Raíssa Oliveira

Do Jornal Hoje em Dia

O preço médio de
venda de gasolina A da
Petrobras para as dis-
tribuidoras, a partir
desta sexta-feira (2),
passará de R$ 3,53 pa-
ra R$ 3,28 por litro.

A mudança, segun-
do a companhia, repre-
senta uma redução de
R$ 0,25 por litro.

É a maior queda des-
de o início do ano pas-
sado e quarta redução
desde julho.

De acordo com a em-

presa, considerando a
mistura obrigatória de
73% de gasolina A e 27%
de etanol anidro para a
composição da gasolina
comercializada nos pos-
tos, “a parcela da Petro-
bras no preço ao consumi-
dor passará de R$ 2,57,
em média, para R$ 2,39 a
cada litro vendido na
bomba”.

“EVOLUÇÃO DOS
PREÇOS”

Segundo a estatal, a re-
dução “acompanha a evo-
lução dos preços de refe-
rência e é coerente com a

prática de preços da Pe-
trobras, que busca o equi-
líbrio dos seus valores
com o mercado, mas sem
o repasse para os preços
internos da volatilidade
conjuntural das cota-
ções internacionais e da
taxa de câmbio”.

A P e t r o b r a s i n f o r -
mou, também, que pu-
blica em seu site infor-
mações referentes à for-
mação e composição
dos preços de combustí-
veis ao consumidor, pa-
r a c o n t r i b u i r c o m a
transparência de valo-
res e melhor compreen-

são da sociedade.
Bolsonaro sinalizou re-

dução antes do anúncio
Em entrevista ao SBT na
quarta-feira, o presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) e
candidato a reeleição si-
nalizou que a Petrobras
reduziria o preço, antes
mesmo do anúncio da
companhia.

“Toda semana temos
uma boa notícia. Hoje é
quarta-feira — eu acho
que até sexta-feira vai
ter uma boa notícia. Por-
que tá sendo uma práti-
ca do novo presidente
da Petrobras”, disse.

Defensoria Pública deMontes Claros já está

recebendo solicitações de interessados
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Alexandre Fonseca*

Repórter

Uma das maiores
mesorregiões do Esta-
do, o Norte de Minas se
preparaparamaisuma
oportunidade de eleger
candidatos que pos-
sampensarnastribula-
ções da população.

No dia 2 de outubro,
eleitoresdos89municí-
pios que compõem esta
parteespecialdeMinas
Gerais irão às urnas pa-
raescolhernovosrepre-
sentantes ou reeleger
algum candidato.

S o m e n t e n o s d e z
maiores municípios da
região - Bocaiúva, Jaí-
ba, Janaúba, Januária,
Montes Claros, Pirapo-
ra, Porteirinha, Sali-
nas, São Francisco e
Várzea da Palma - são
aproximadamente 630
mil moradores aptos a
exerceresteatodecida-
dania, conforme dados
do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Destas
cidades, Montes Claros
éo6ºmaiorcolégioelei-
toral do Estado.

Apesardonúmeroex-
pressivo de eleitores, a
regiãoconta,atualmen-
te, com apenas dois de-
putados federais e seis
estaduais. Com a nova
eleição em curso, a ex-
pectativa é de que o nú-
mero de parlamenta-
res filhos da terra au-
mente, tanto na Câma-
r a d o s D e p u t a d o s ,
quanto na Assembleia
Legislativa de Minas
(ALMG).

“NORTE DE MINAS

É UM ESTADO”

De acordo com Natal
Padoani, professor e
pesquisador da Agên-
ciadePesquisasdeOpi-
n i ã o & M e r c a d o
(APUP), localizada em
MontesClaros,onúme-
rodeeleitoresnorte-mi-
neiros é de, aproxima-

damente 1.250.000. Entre-
tanto, este total não será o
apresentado na votação
pois, na avaliação do espe-
cialista, deve haver “uma
perda de 25% de absten-
ção em relação aos pleitos
passados”, apurando en-
tre800mile850milvotos.

“Nós temos condições
de eleger mais deputados
federais e estaduais, além
dos atuais, pois o Norte de
Minaséumverdadeiroes-
tado”, analisa Padoani.

FILHOS DA TERRA

O sociólogo e chefe do
Departamento de Política
e Ciências Sociais da Uni-
versidade Estadual de
Montes Claros (Unimon-
tes), Geélison Ferreira da
Silva, ressalta a importân-
cia de os eleitores elege-
rem candidatos “filhos da
terra”, tanto deputados fe-
derais, quanto estaduais,
paraquepossamrepresen-
tar os interesses da região,
uma vez que, a mesma,
possui características dís-
pares em relação ao res-
tante do Estado. E citou a
seca como exemplo.

“A maioria dos deputa-
dos que são eleitos na re-
gião não têm pautas iden-
titárias, ou seja, pautas es-

pecíficas. Eles acabam
priorizando pautas uni-
versais.Quandoosdeputa-
dos são eleitos em sua re-
gião, tendem a priorizar a
sua região, por meio das
emendas parlamentares e
das indicações que fazem
no orçamento do Estado e
da União. Por meio dessa
priorização,elesimpulsio-
nam a estruturação da re-
gião e o desenvolvimento
de políticas públicas no
NortedeMinas.Évantajo-
soparaoeleitor esseapoio
regional”, enfatiza Silva.

Norte de Minas
representado

Política

Eleitores se preparam para escolher candidatos da região nas eleiçõesu

Quando os
deputados são
eleitos em sua
região, tendem
a priorizá-la,
por meio de
emendas e
indicações que
fazem no
orçamento”,
diz sociólogo
Geélison
Ferreira Silva

Catedral deMontes Claros, 6ºmaior colégio eleitoral deMinasGerais

Montes Claros tem287.668 eleitores aptos a votar em2022 Geélison Ferreira Silva é sociólogo daUnimontes

ARQUIDIOCESE DE MONTES CLAROS

MANOEL FREITAS/ARQUIVO O NORTE ARQUIVO PESSOAL
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Política

Religião e executivo municipal
influenciam escolhas regionais

Januária temmais de 30mil eleitores

Acima, oMercadoMunicipal de Bocaiúva

REPRODUÇÃO/SITE DA PREFEITURA DE PIRAPORA

VIAGENSPELOBRASIL

E m r e l a ç ã o à i n -
fluência na hora de es-
colher deputados fe-
derais e estaduais, Sil-
va comenta que, além
da regionalidade dos
candidatos, a polariza-
ção vivida pelos brasi-
l e i r o s n o s ú l t i m o s
anos - surgida princi-
palmente nas eleições
presidenciais de 2018
- também é um dos fa-
tores que influencia
na decisão.

“Eleitores de Bolso-
naro tendem a votar
em candidatos a depu-

tado de partidos mais
posicionados à direita,
enquanto os eleitores
de Lula tendem a votar
em candidatos a depu-
tado de partidos mais
posicionados à esquer-
da. Isso também é re-
forçado pelas cl iva-
gens religiosas e de
classe, também presen-
tes nas eleições parla-
mentares”, diz.

Entretanto, para Pa-
doani, em relação aos
votos para deputados
estaduais e federais, o
eleitor é especialmen-

te influenciado pelo
executivo municipal.

“Uma coisa que inter-
fere muito na questão
do voto para deputado
estadual e federal, é o
executivo municipal.
Nas pesquisas na re-
g i ã o , p e r c e b o q u e
aqueles prefeitos que
tem uma aprovação
a c i m a d e 7 0 % , e l e s
têm um peso na trans-
ferência do voto para
o candidato que ele
apoia. Isto, sim interfe-
re, não tenha dúvida”,
avalia. (AF)

“É um processo
de aprendizagem”

Janaúba fica namicrorregião da SerraGeral

Pirapora é a 5ª cidademais populosa da região

São Francisco é o 4º principalmunicípio doNorte deMinas, situado àsmargens do rio demesmonome

SITE DA PREFEITURA DE JANUÁRIA

XANDY LEAL

Candidatos e especia-
listas concordam que
eleger “filhos da terra”
amplia a oportunidade
de envio de emendas,
alémdeoseleitosacaba-
remficandomaispróxi-
mos de quem os esco-
lheu.Comissoapopula-
ção poderá cobrar e
apresentar demandas
mais facilmente.

É que pensam os can-
didatosadeputadoesta-
dual e federal que con-
versaram com o O Nor-

te: Dra. Ariadna Muniz,
candidata a deputada
estadual pelo Republi-
canos; o candidato a
uma vaga na ALMG,
Professor João Paulo
(PSOL) ; Ruy Muniz
(Avante) e Délio Pinhei-
ro (PDT), candidatos a
deputado federal.

Eles são unânimes
emafirmarque a repre-
sentatividade regional
no legislativo é uma
bandeira importante e
que deve ser, de fato,
pensada pelo eleitora-
do da região.

“Termos uma base
fortedoNortedeMinas
éfundamentalparatra-
zer recursos para a re-
gião.Quemestáaquico-
nheceasnossasdeman-
das, conhece as nossas
dificuldades, conhece o
quenósprecisamos.Mi-
nas é muito desigual.
Mas,oNortedeMinasé
comosetivesse ummu-
roenósprecisamosdes-
manchá-lo” comenta
Ariadna Muniz.

Corroborando com
a fala de sua adversá-
r i a n a d i s p u t a p o r
uma vaga na Assem-
bleia Estadual, Profes-
sor João Paulo, ponde-
ra que a maior presen-
ça de parlamentares
regionais está direta-
mente ligada com o
desenvolvimento.

“Se fizermos uma rápi-
da análise histórica do de-
senvolvimento econômi-
co e social de cada região
das nossas Minas e Ge-
rais, concluiremos que a
região que possui os me-
lhores índices de desen-
volvimento é aquela que
possuiamaiorrepresenta-
tividadenopoderLegisla-
tivoetambémnoexecuti-
vo”diz.

Para quem é da região
conquistar uma vaga na
Câmara e na ALMG os
candidatos são unâni-
mesao afirmarqueépre-
ciso mais consciência da
população.

EVOLUIR É PRECISO

“ É u m p r o c e s s o d e
aprendizagem educacio-
nal de longo prazo, simi-
lar ao processo de repre-
sentação das mulheres.
Elas tinham uma repre-
s e n t a ç ã o d e m e n o s d e
10%.Hoje,amédianoCon-
gresso Nacional é de 15%.
Evoluiu e tem que evoluir
para 20%, 30% nos parla-
mentos”, acredita Ruy
Muniz.

Para Délio Pinheiro, é
preciso que a população
priorize os candidatos
da região para colocar
f i m a o f e n ô m e n o d o s
“paraquedistas”.

“Infelizmente, em to-
dasaseleiçõesparadepu-
tado acontece o fenôme-
no da chegada dos candi-
datos de outras regiões
do estado, que chegam
por aqui, trazem poucas
emendas a determina-
dos municípios e conse-
guem o apoio dos prefei-
tos”, ressalta.

Nas eleições de outu-
bro, estão em disputa 513
vagasparadeputadofede-
ral,detodooBrasil.Minas
temdireitoa53.

Já paradeputado esta-
dual a disputa é por uma
das77vagasnaALMG.(AF)

VICENTE A. QUEIROZ

“Minas é muito
desigual. Mas, o
Norte de Minas é
como se tivesse
um muro. E nós
precisamos
desmanchá-lo”
comenta Ariadna
Muniz, candidata
a uma das 77
vagas na
Assembleia
Legislativa.
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Na vida existe dois tipos de plantas e de
pessoas. Algumas se adaptam às condições
do lugar e do clima, e outras não se adaptam
e tornam-se improdutivas ou morrem. Sem
dúvida é válida a máxima: “Floresça onde es-
tá plantado.”
A experiência do jovem astrônomo amador

Leonardo Amaral foi destaque namídia. A par-
tir de um laboratóriomontado na casa da famí-
lia, no dia 23 de julho de 2020, ele conseguiu a
façanha de descobrir um novo cometa a mais
de 800 milhões de quilômetros da Terra. O fei-
to foi tão inusitado que sua descoberta foi no-
tificada pela comunidade internacional de as-
tronomia em uma publicação oficial do reno-
madoMPC ( Minor Planet Center ). Como ele fez
isso? Que ferramentas usou?
Amante da astronomia, o jovem resolveu

construir um observatório amador. De lá, ele
costumava tirar tempo para observar o movi-
mento dos planetas. Em uma dessas ocasiões,
observou um ponto se deslocando entre as es-
trelas. Ao prestar atenção àquele movimento,
descobriu algo diferente e que seria e que pas-
saria despercebido por quase todo mundo.
Sem formação em física ou astronomia, sem

telescópio profissional e sempatrocínio da NA-
SA, esse jovem realizou algoquemuitos cientis-
tas sonham em fazer, mas não conseguem.
Essa história nos mostra que, enquanto mui-

tos esperam as condições ideais para realizar

determinadas coisas, outros criam essas condi-
ções. Enquantomuitos aguardamas coisasmelho-
rarem, outros provocam a melhoria das coisas.
Enquanto muitos reclamam da falta de apoio,

outros superam e avançam sozinhos. Enquanto
muitos se acomodam ao perceber que outros
também estão parados, outros olham para cima
e sonhamem transpor os próprios limites e alcan-
çar grandes feitos. Ele, Leonardo Amaral, flores-
ceu onde estava plantado.
Nós vivemos enfrentando desafios, os mais di-

versos; hoje eu enfrento o desafio de constituir
AJEB. A princípio mesmo depois de dizer sim à
querida Mara Parrela, minha amiga dos claros
montes de nossa querida Montes Claros, eu hesi-
tei. Hesitei, fiquei indecisa, perplexa mesmo, de-
pois abracei o convite com a alma ,com o cora-
ção, com o cérebro e pude contemplar a beleza

de um chamado de Deus, pois é Deus quempermi-
te tudo e Ele com sabedoria usou a Mara para me
valorizar eme contemplar com tão preciosa dádi-
va; depois eu me lembrei de outros que Deus
usou lá no meu passado distante, o meu pai ,por
exemplo, que me ensinou a ler; fui para a escola
lendo ; e meu saudoso pai que não teve vida na
escola, mas que na escola da vida ele aprendeu a
necessidade de se interpretar os escritos, que
estão à nossa volta. E foi assim que na escola da
vida ele aprendeu a leitura através de tudo que o
rodeava: rótulos, jornais jogados fora, livros
abandonados com mofo, assim ele aprendeu a
leitura e ensinou-a a mim.
Outros contribuíram para que chegasse aqui

hoje: Olavo Bilac foi o poeta de minha infância;
Castro Alves, CecíliaMeireles, Zalina Rolim, Henri-
queta Lisboa e tantas ,tantas outras, queme fize-
ram florescer onde estou plantada.
A minha proposta na minha chegada nessa As-

sociação é eliminarmos oMemoricídio de escrito-
ras brasileiras esquecidas pela história realçan-
do suas obras, no caminho das letras e da liberta-
ção: Antonieta de Barros, BárbaraHeliodora, Del-
fina Degnina, , JoanaManso, Maura Lopes Cança-
do , entre outras.
Quero fazer minhas as palavras da escritora

Nísia Floresta Brasileira Augusta: “Que asmulhe-
res possam vencer as trevas, que lhes obscure-
cem a inteligência, e conhecer as doçuras infini-
tas da vida intelectual.”

Floresça

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

“Que as mulheres possam vencer as
trevas, que lhes obscurecem a
inteligência, e conhecer as doçuras
infinitas da vida intelectual.”
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O dia 16 de julho de 2022 foi o mais feliz na vida de Bruna Queiroz Vieira e
PedroHenriqueSouzaReis.Apósesperarpor2anos, finalmente foi celebradoo
matrimônioao ladodaspessoasqueamam.Ahistóriadocasalcomeçouquan-
do ainda faziam faculdade, e Bruna via Pedro chegar todos os dias de Fusca
para as aulas. Ela já o admirava pela garra e inteligência, mesmo sem ele
saber. Algum tempo mais tarde, se encontraram no hospital. Ele já formado,
trabalhando, e ela ainda estudante, aprendendo. Foi aí que essa lindahistória
de amor começou. E, desde então, não se separarammais...
A distância, muitas vezes difícil, nunca impediu que escolhessem comparti-

lharumavida juntos.Se formaramemMedicinanaFunorteeescolheramainda
seguir pela mesma especialidade, neurologia. Este ano completaram 5 anos
de muito amor e companheirismo. A chegada de Pedro à igreja, no Fusca que
ele usava para ir para à faculdade, quando a conheceu, foi uma surpresa para

Brunaeparatodos.Anoivaentrouna igrejaaosomdaclarinadapelos trompe-
tistas+marchanupcial, emocinandoatodos.Aentradada irmãAngélicacoma
imagem do Divino Pai Eterno, a quem é devota, foi um momento muito espe-
cial. A festa durou até amanhacer o dia. Todos aproveitarammuito. A decora-
çãoemtonsde rosa, comoanoiva sonhava, ficouencantadora. Amesadebolo
e os doces maravilhosos foram um sucesso. A cerimonialista Nayara, com sua
equipe, cuidou para que tudo ocorresse de forma perfeita e exatamente como
sonharam. Tudo impecável! Cadadetalhe ficará registrado em suasmemórias
e nas fotografias e filmagem, que conseguiram captar toda a felicidade e
sentimentos. A felicidade dos noivos irradiava por toda a festa, assim como a
de familiares e amigos. O destino escolhido para lua demel foi a Península de
Maraú-BA, onde passaram dias incríveis.
Parabéns e felicidades ao casal Nessa nova caminhada juntos.

AngélicaQueirozVieira, irmã da

noiva, comoDivinoPai Eterno

Na saída da igreja, umbeijo sela a

união do casal

Chegada donoivo PedroHenrique no Fusca que dirigia na época emque

conheceuBruna

O belo enlace de Bruna e Pedro Henrique

Momentosmarcantes…

Amãedanoiva,Maria de LourdesQueiroz de

SouzaVieira, os noivos PedroHenrique e Bruna, e

a irmã danoivaAngélicaQueirozVieira

Os irmãos do noivoDanielle SouzaReis e Ackel

Stannier SouzaReis, os noivos e os pais donoivo,

NormaMaria de Souza e Pedro dosReis Sousa

Osnoivos comGilvânioQueiroz de Souza (primo

danoiva),Maria Rosa Ferreira (avó da noiva) e

TerezaQueiroz de Souza (tia da noiva),

Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.comRuth Jabbur
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Caravana do Cruzeiro estará em Montes Claros
nosdias7e8desetembro.Ocaminhãopersonaliza-
do do time está percorrendo as estradas de Minas
Gerais e levando muita alegria, além de emoção,
aos torcedores de diversas cidades do estado.
Na semanado feriadoda Independência, a Cara-

navadoCruzeiroestaráemMOCcomtodasasatra-
ções e a transmissão do jogo entre Cruzeiro × Ope-
rário na quinta- feira (8), às 21h30. A caravana vem
fazendo sucesso por onde passsa. Como todos sa-
bem, o timãoazul celeste vive umaexcelente fase e
merece ser celebrado.

A negociação de muitas especulações virou realidade para
oatletaGustavoNascimentoSouza (Neguinho). Foi confirma-
da nesta última semana (no dia 24) a sua contratação noMa-
ringá Futebol Clube (MFC) para o restante da temporada até
julho de 2024. Gustavo de 18 anos tem 1,77 de altura e 68 qui-
los, foi um dos pioneiros na modalidade sub-17 no Norte de
Minas Gerais. Dedicou a uma rotina de treinos, no Funorte, e
conquistou importantes títulos comoo campeonato JoséMa-
riaMelo, CampeãoToninhoRebello, vice campeãoBaseBrasil
Campeonato Sub-20 dentre outros. O Maringá Futebol Clube
(MFC) foi fundadoem2010 comoobjetivoemse tornaroclube
do povo, resgatando a tradição do futebol local pelas mãos
demaringaenses natos.Nopassardos anoso clube temcole-
cionadoméritos e vem escrevendo uma grande historia para
o estado do Paraná. Sucessos garoto!

Foi publicado nesta última semana, em edição
extraordinária do Diário Oficial da União, o novo
Decreto (11.182/2022) que restaura as alíquotas de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de
109 novos produtos. A nova publicação visa resol-
ver a insegurança jurídica causadapela últimade-
cisão liminar doministro do STF, Alexandre deMo-
raes. Dentre os produtos listados – e que retorna-
rão à alíquota anterior à redução do IPI – estão as
bikeselétricas (de22,75%para35%),quadrosegar-
fos, aros e raios, câmbio, cassete, cubo, freios, se-
lim, pedivela e coroa, pedais (de 4 para 6,5%), as
correntes (de 9,75% para 15%) e os pneus (de 9,75%
para 15%). Bicicletas com câmbio já haviam retor-
nado à alíquota de 10% no decreto anterior, de
agosto.
Desdeo iníciodoano, ogoverno temdesonerado

o IPI em todo o país como medida de estímulo à
economia. Em fevereiro, o corte foi de 25%,mas foi

ampliado para 35% em maio. Essa desoneração
criouatritos entre ogoverno federal e alguns seto-
res com produção na Zona Franca de Manaus. De
acordo com o Ministério da Economia, o aumento
das alíquotas terá impacto fiscal neutro.

Gustavo Souza é
oficializado no Maringá

Indecisão do IPI

Caravana do Cruzeiro em Montes Claros

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

CRUZEIRO.COM

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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