WENDEL LESSA
“Ao longo dos anos,
em razão da falta de
fé e da ansiedade dos
corações, alguns servos
de Deus se sentiram
desamparados”
PÁGINA 6
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Estado paga,
mas município
não investe
Destino de profissionais da Educação em Montes
Claros continua incerto desde a aprovação, em
maio, pela Câmara Municipal, do Projeto de Lei
52/2022, que autoriza o Executivo a firmar convênio
com o governo estadual para o Programa “Mãos Da-

Proibição de
evento revolta
artistas de MOC
Prefeitura não libera a realização da intervenção “Explosões de Cores”, marcada para o último
sábado na Praça da Matriz. Não houve justificativa, o que deixou ainda mais chateados os envolvidos na produção. Eles ainda questionaram o fato
de a cidade ter sido palco de uma festa grandiosa
no mês passado. PÁGINA 7
SOLON QUEIROZ

das”. Texto prevê municipalização de 37 escolas locais dos anos iniciais do ensino fundamental. Portal
da Transparência aponta destinação de R$
55.953.040 para aquisição de mobiliário e equipamentos, mas nada foi investido ainda. PÁGINA 3

LEONARDO QUEIROZ

Escola Estadual Gonçalves Chaves está na lista da Procuradoria Geral para ser municipalizada

Registro da edição realizada em maio deste ano

Que calor é esse?

IBGE abre novo
concurso com
8,2 mil vagas

LEONARDO QUEIROZ

Instituto Nacional
de Meteorologia registrou temperaturas de
até 37 graus em Montes Claros terça-feira.
A umidade relativa do
ar variou de 12% a
20%, o que aumenta
os riscos de incêndios
florestais e, também,
de problemas de saúde. A indicação dos médicos é apostar na hidratação bem caprichada para minimizar
os efeitos desfavoráveis, como ressecamento das vias aéreas,
irritação de pele, desidratação corporal e
dermatites. PÁGINA 5

Processo seletivo é para o Censo 2022, que está
em andamento. Estão sendo oferecidas 7.795 posições de trabalho para recenseador e 435 para agentes censitários municipais ou supervisores. O prazo de inscrição termina na sexta-feira. PÁGINA 4

u COLUNAS

“Esse é o segundo açaí que tomei hoje”, conta o atendente Alexandre Figueiredo
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Opinião
EDITORIAL

Idosos e a
Covid-19
A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta
que o mundo precisa se preparar para uma nova
onda global de casos de Covid-19, causada pelas
subvariantes da ômicron. A instituição recomenda que os países voltem a impor protocolos de proteção para conter o avanço do vírus, como o uso de
máscaras, principalmente, para proteger os grupos de risco, como os idosos.
Apesar de termos reduzido gradativamente o volume de casos graves e óbitos com o avanço da
imunização, evitar a contaminação dos grupos de
risco deve seguir como uma prioridade para o sistema público de saúde e para toda a sociedade.
Neste cenário, apesar de o Brasil já ter iniciado a
aplicação da 4ª dose da vacina em pessoas a partir
dos 60 anos de idade, elas continuam muito vulneráveis. Em alguns estados, correspondem aos maiores índices de mortes pela doença.
Mas por que os idosos continuam vulneráveis? O
processo de envelhecimento pode causar falhas ou
exageros na resposta imunológico frente ao Covid
-19, além da presença de doenças crônicas que interferem nas reações adaptativas do organismo
Ainda não se sabe o motivo, no qual a vitamina D
atua no organismo humano, atenuando o impacto
da infecção, mas já existem algumas evidencias sobre a ação dela no sistema imunológico, microbiota e na produção de substancias inflamatórias e
anti-inflamatórias.
O estudo, publicado pelo periódico científico internacional BMC Geriatrics1, também constatou
que, os fatores para mortalidade eram diferentes
daqueles associados a insuficiência respiratória,
como fibrilação atrial (um tipo específico de arritmia cardíaca), histórico de câncer e o aumento de
uma das principais substâncias inflamatórias relacionadas à Covid-19, a interleucina 6. A anemia
também foi preditora de morte, mas de forma menos intensa que os demais.
Diante deste contexto, é prioritário que continuemos cuidando deste grupo de risco.
Reforçar os protocolos sanitários junto aos maiores de 60 anos de idade, manter a continuidade dos
tratamentos das doenças pré-existentes, zelar pelo
seu estado de saúde em geral e seguir reforçando a
imunização são fundamentais para vencermos
mais uma fase desafiadora da pandemia.
* professor afiliado da universidade Federal de São Paulo
e médico geriatra do Hospital Israelita Albert Einstein
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Floresta eleitoral
Numacanetadacomvistas avotos,opresidenteJairBolsonaro(PL),quetentaareeleição,regularizouduasinvasões
ilegais dentro da Floresta Nacional de Brasília, criada há décadas para preservação da natureza no cerrado no
entorno da capital. E não está sozinho nisso. O projeto de lei sancionado é de autoria da deputada Flávia Arruda
(PL-DF), que agora concorre ao Senado, e relatado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que disputava o GDF. Todos
visaram votos. Hoje moram cerca de 40 mil pessoas nos “assentamentos” 26 de Setembro e Maranata. A área tem
serviçosdoGovernodoDFmas éderesponsabilidadedoInstitutoChicoMendesdeConservaçãodaBiodiversidade
(ICMBio). Questionado pela Coluna, o órgão não se pronunciou. A Flona passa a ter agora pouco mais de 5 mil
hectares, ante os 9 mil hectares de antes da lei que legalizou a invasão – e isso é preocupante, porque estimula novas
invasõesdorestantedareserva,comvistasaoutrascanetadasfuturas.OICMBionãoinformoutambémsehaverá,e
onde, a compensação pela perda por esta parte do bioma para a especulação imobiliária e grileiros.

RADIOGRAFIA DAS EMBAIXADAS
As embaixadas no Brasil tratam as eleições
com prioridade. Diplomatas buscam analistas
para entender o movimento das ruas e o que
elessabemdasrelaçõescomo Governo.Marcelo Rech, diretor do Instituto InfoRel, palestrou
em quatro embaixadas em uma semana. SegundoRech,aspercepçõesdosestrangeirossão
diferentes quanto ao tratamento. Nos telegramas, embaixadores reconhecem que o Brasil
vai muito bem se comparado com a América
Latina, os EUA e Europa. Publicamente, preferem não tecer comentários que possam ser vistos como de apoio ao presidente Bolsonaro.

MISTÉRIO NO RIO
A surpreendente prisão do ex-chefe de Polícia Civil do
Rio,AllanTurnowski,candidatoadeputadofederal,reacendeu briga velada entre a Polícia e o Ministério Público–autordopedidodemandadodeprisão–sobrepoder
deinquéritoqueosprocuradoressonhamter.Issocausa
rachatambémnoDFentreMPFePF.Ummistériocontinua: o MP aponta indícios de envolvimento de Allan
com o jogo do bicho, mas não explica por que documentossigilososdaoperaçãonoJacarezinho,carimbadospelo MP, foram encontrados com traficantes alvos.
TRAGÉDIA SEGUIDA
AtragédiaanunciadaépoucaparaumBrasilquedesprotege os seus mais necessitados e onde há brecha jurídica
para confusões ideológicas num assunto tão polêmico –
e que envolve a saúde. A garota de 11 anos que engravidouporestuproeganhouobebê,foiestupradanovamente no interior do Piauí. O acusado do primeiro crime foi
assassinado. Ela não revela agora quem é o responsável

pela segunda gestação. Fica o script assim, por ora: uma
criança com dois filhos, e uma briga entre abortistas e
religiosos sobre o que fazer com a segunda gravidez.
E O ENSINO?
Nos últimos 4 anos, os gastos do Governo Federal com o
ensino médio no Centro-Oeste diminuíram drasticamente. Instituto de Estudos Socioeconômicos mostra
que,emGoiás,oFundodaEducaçãode2020apresentou
queda de R$ 2 bilhões em relação ao ano anterior. No
DistritoFederal, o valor autorizado para 2022 foi de R$ 5
bilhões, sendo menor que os R$ 5,6 bilhões de 2021.
AVANÇOS
A FGV prevê crescimento entre 4,5% e 5% do mercado
imobiliário.DeacordocomoIBGE,osetoravançou2,7%
no 2º trimestre de 2022, em relação ao 1º trimestre do
mesmo ano. Preços de alimentos básicos como óleo de
soja, feijão, arroz, açúcar e hortifruti tiveram quedas em
julho, aumentando o consumo em cerca de 7,75%.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha
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Cidade

Municipalização do
ensino emperra em
Montes Claros
u

Estado já repassou R$ 55 milhões, mas destino
dos profissionais da Educação segue inalterado
LEONARDO QUEIROZ

Márcia Vieira
Repórter

O destino de profissionais da Educação
em Montes Claros continua incerto com a
aprovação no mês de
maio, pela Câmara Municipal, da Lei n˚
52/2022, que autoriza o
Executivoafirmar convênio com o Estado para o Programa “Mãos
Dadas”,que vaimunicipalizar37 escolas locais
dos anos iniciais do ensino fundamental.
A diretora de uma escola relatou ao O NORTE que foi comunicada
da suspenção do projeto via aplicativo.
“A mensagem dava
conta da suspensão,
mas não foi informado
o motivo. Os servidores
estão inseguros, porque nada foi colocado
em documento”.
Mesmo sem colocar
em prática o programa,
aprefeiturajáembolsou
parte do valor. O Portal
da Transparência do Estado de Minas Gerais,
aponta que em 30 de junho houve a destinação
de R$ 55.953.040, 00 para aquisição de mobiliário e equipamentos do
Programa “Mãos Dadas” na cidade.
Com o pacto entre estado e município, os cofres municipais vão receber R$ 250 milhões
do Estado para investir
em mobiliário e estrutura para atender
10.500 crianças que serãoincorporadasaeducação municipal.
Para a professora Helen Ribeiro com o processo suspenso durante ano de 2023, é hora
de a classe mobilizar a
comunidadeescolarpara exigir respeito e
transparência.

Portal da Transparência aponta que MOC recebeu
R$ 55 milhões para mobiliário e equipamentos

“Nosso desejo é que a
municipalização seja suapensa e que seja garantido
nosso direito de dizer não
a municipalização. O município hoje não atende na
totalidade nem a educação infantil que é sua obrigação. Sabemos que o dinheiro vindo do governo
não será suficiente para
custear todas as despesas,
logo, entendemos que esse projeto será o sucateamento do ensino de nossa
cidade. Como educadores
responsáveis com a qualidadedeensino,nãopermitiremos que isso aconteça”, desabafa a professora.
E complementa:
“Faremos nesse ano e no
próximo o papel que o governo Zema e o prefeito
Humberto não se deram
aotrabalhode fazer.Informaremos às comunidades sobre o que é a
municipalização e os impactos financeiros e pedagógicos que trará, para,
juntos, possamosresistir a
mais esse ataque ao ensino”.
SEM TRANSPARÊNCIA
De acordo com a professora e vereadora Iara Pimentel (PT), que votou
contra a autorização para
municipalização, o docu-

“Faremos nesse
ano e no próximo
o papel que o
governo Zema e o
prefeito
Humberto não se
deram ao
trabalho de fazer”
Professora Helen Ribeiro

mento aprovado no Legislativo era raso, não trazia
esclarecimentosefoiaprovado com imediatismo.
“Com a Lei Autorizativa
o prefeito pode construir a
municipalização da maneira que ele quiser, sem
ter passado por uma discussão com a comunidade escolar, o que é um desrespeito aos servidores e
àsfamílias que temseusfilhos matriculados nessas
escolas”, pontuou.
Ainda de acordo com a
vereadora, o recurso total
é suficiente apenas para
osprimeiros anos e não há
garantia de manutenção.
Outra situação elencada pela parlamentar diz
respeito ao professor de
apoio, que acompanha
crianças com necessidades especiais e só existe

nas escolas estaduais.
“O auxiliar de docência
é cargo administrativo
queomunicípiodisponibiliza para a função de cuidar da segurança e higiene das crianças. A maioria
tem formação para acompanhar as crianças com
necessidades educacionais especiais, mas alguns
não tem formação e muitos deles ficam nos Cemeis cuidando da higiene
das crianças. Além disso, a
remuneração não é compatível com a atividade. E
quando este recurso acabar, qual será a fonte e responsabilidade do município”, preocupa-seIara, que
considera o valor insuficiente para a construção
de Cemeis, anunciada pela prefeitura.
GOVERNO E
PREFEITURA
A reportagem procurou
o município para falar sobre o assunto, mas até o fechamento da edição não
teve retorno.
O Estado enviou nota dizendo que “em função da
decisão da prefeitura sobre a adesão ao programa,
a pasta irá manter pleno
diálogo com o executivo
municipal para chegar a
um acordo sobre o assunto, focando sempre em alternativasquevisemamelhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas
de Minas Gerais”.
Atualmente, MOC possui cerca de 10 mil estudantes matriculados nos
anos iniciais do ensino
fundamental(1˚ ao5˚ ano),
em 37 escolas estaduais,
sendo 7 com atendimento
exclusivo de anos iniciais.
O governo diz ainda que
a adesão é facultativa mediante análise das condições administrativas, pedagógicase financeiras favoráveisàabsorçãodosestudantesatualmenteatendidos pela rede estadual.

PRETO NO
BRANCO
Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Programação de Lula
A coordenação nacional da campanha de Lula
(PT) encontra-se desde terça-feira (13) em Montes
Claros, organizando o comício desta quinta, às
17h, na Praça da Catedral. Apuramos que cerca de
30 ônibus foram contratados para conduzir eleitores do Norte de Minas. Outros vão conduzir participantes contratados para campanhas, os formiguinhas. Durante o comício, somente terão direito a
fala o candidato ao Senado Alexandre Silveira
(PSD), o candidato ao governo Kalil (PSD) e Lula. A
concentração contará com a presença da ex-presidente Dilma (PT). Após o comício, Lula participará
de jantar em hotel próximo ao Aeroporto Mário
Ribeiro, onde pernoitará com sua equipe.

Primeiro turno

Sempre fiz questão de divulgar os fatos sem qualquer tipo de contaminação de interesse político e,
acima de tudo, acreditando na fonte. A notícia quente que vem de Brasília é que as eleições para a presidênciavãoser decididas no 1ºturno.A fonte,ligada a
um dos candidatos, de forma tranquila comentou
quevemporaínovidadesequedeverãoserestampadas uma semana antes da deflagração do pleito.

Candidatos novatos

Sem citar nomes para não contaminar o processo,
a coluna recebeu informação de instituto de pesquisa que na disputa por vaga na Assembleia, apenas
dois entre os candidatos da região aparecem com
chances reais de eleição. O restante estaria fazendo
piquenique no processo. Vale lembrar que a avaliação é feita em cima do quociente eleitoral. Surpresa
pode ocorrer, desde que uma das agremiações não
atinja sua expectativa de votação.

5G em Moc

A informação que chega à coluna é de que Montes
Clarospoderá,dentrodecurtoespaçodetempo,contar com sistema 5G, que começou a ser implantado.
Expectativa é que entre em operação já este ano. A
nova versão tem rapidez na transmissão de dados e
maiorestabilidade,garantindoquemicrossegundos
façam diferença na tarefa.

Pesquisas

O que mais tem chamado atenção nas pesquisas
de intenção de voto divulgadas por este Brasil afora
éque,nogeral,asdisputasmajoritáriasestãopolarizadas,deixandopoucaschancesdemudançadoquadro.Asurpresatemsidoopoucointeressedoeleitorado em relação à disputa da vaga para o Senado. O
número de indecisos é bem maior do que os definidos. Na disputa de vaga de deputados somente agora é que o eleitor começa a ser envolvido.

Luiz Rocha Neto

Havíamos publicado que o ex-prefeito de São
Francisco, Luiz Rocha Neto (PC do B), teria tido sua
candidatura cassada a pedido do Ministério Público. Por questão de justiça, vale o registro de que o
TRE-MG julgou improcedente a impugnação e deferiu sua candidatura, por maioria, baseado no
voto do relator.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Economia

IBGE abre concurso
para 8,2 mil vagas
u

Novo processo seletivo é para o Censo 2022.
Prazo para inscrição termina nesta 6ª feira (16)
LICIA RUBINSTEIN/AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS

Will Nunes
willonorte@gmail.com

Dias de decisão
Faltando17diasparaavotação,poderemostersurpresa na eleição de deputados estadual e federal em
Montes Claros. Dados para consumo interno apontamclaramenteque ospróximos dias serãodecisivos
para quem deseja cristalizar o voto.

Da Agência Brasil
O Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para um novo processo seletivo para o
Censo 2022. Estão sendo oferecidas 7.795 vagas para recenseador e
435 para agentes censitáriosmunicipaisousupervisores. O prazo vai
até sexta-feira (16).
A previsão é que o
contratodetrabalhopara recenseador dure
três meses e a remuneração é variável, dependendo da produtividade do trabalhador.
Já o contrato para os
agentes censitários deverá durar cinco meses, com vencimentos
de R$ 1.700 para supervisor e R$ 2.100 para
municipal.
Sãoofertadas8.231vagas temporárias para
asfunçõesdeRecenseador, Agente Censitário
Municipal (ACM) e
Agente Censitário Supervisor (ACS).
Recenseador: 7.795
vagas; e ACM e ACS: 436
vagas. Não será cobrada taxa de inscrição dos
candidatos.
Conforme informado no edital, a duração
do contrato será de até
três meses para recenseador e até cinco meses para as funções de
ACS e ACM. Os contratos poderão ser prorrogadosconforme indicado no inciso II do parágrafo único do art. 4º da
Lei nº 8.745, de 1993.

CONVERSA
INTELIGENTE

Sem oxigênio

Semrecursoseforçapolitica,váriascampanhasestão perdendo fôlego em Montes Claros. É visível o enfraquecimento . Enquanto isso, quem fez o dever de
casa deve supreender com expressiva votação. A estratégia de reta final vai fazer a diferença na disputa
por vagas na Assembleia de Minas e Câmara Federal.

Inabilitados

Conforme o edital, as vagas têm salários de R$ 1,7 mil e R$ 2,2 mil

CONFIRA OS
SALÁRIOS:
- Recenseador: calculadocom base em produção;
- ACM: R$ 2.100,00; e
- ACS: R$ 1.700,00.
Conforme informado
no edital, para as funções
de ACM e ACS é necessário possuir nível médio de
formação. Já para a função de recenseador é necessário possuir nível fundamental completo.
A forma de seleção será
feita por meio da avaliação de títulos.
Confira algumas das
atribuições das funções:
RECENSEADOR:
- cumprir as orientações
recebidaspormeiodoserviçodemensagensnoseudispositivo móvel de coleta;
- apresentar-se ao informante com o uniforme e o
crachá de identificação
fornecidopeloIBGE eodocumento de identidade citado no crachá;

- assumir a responsabilidade pela segurança e uso
adequado do equipamento eletrônico e acessórios
fornecidos pelo IBGE para
execução de seu trabalho;
-coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2022 em todos
os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua área
de trabalho, registrandoas no dispositivo móvel de
coleta, de acordo com as
instruçõesrecebidasedentrodoprazoparacomparecer ao posto de coleta, conforme determinação do
agente censitário municipal ou do agente censitário supervisor; entre outras funções.
ACM:
-acompanhar asatividades da coleta de dados, garantindo a perfeita cobertura da área territorial, o
cumprimento dos prazos

e a qualidade das informações coletadas; acompanhar o agente censitário
supervisor no início da coleta da pesquisa urbanística do entorno de domicílios para obter o conhecimento prático; entre outas funções.
ACS:
- acompanhar os recenseadores em campo para
esclarecimento de dúvidas quanto à identificação
doslimitesdossetorescensitários e percursos, visando à cobertura correta de
suas áreas de trabalho;
- monitorar a produtividade dos recenseadores;
- adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de
recenseadores;
- auxiliar os recenseadores na solução dos casos
de recusa ou resistência
deinformantesematendêlos; entre outras funções.

Dos 10.619 candidatos inscritos para disputar uma
vaga de deputado federal, 710 foram considerados
inaptos pelo TSE, e outros 552 ainda aguardam julgamento.Comisso,9.357candidatosestãoaptosnomomento, ainda que 328 deles tenham julgamento pendente ou estejam fundamentados em um recurso à
Justiça Eleitoral.

Partidos

Proséopartidocomomaiornúmerodecandidatos
inaptos: 126 ( 25%). Outros com muitas candidaturas
canceladas são o Agir (49 inaptas ou 13%), PSDB (40
ou 12%) e PRTB (38 ou 11%).

Duelo

Momentos decisivosna disputa para o governo de Minasdeveesquentar o debate entre o governadorRomeu
Zema(Novo)eAlexandre Kalil(PSD).Osdois ,segundo as
pesquisas, travam o duelo na reta final da eleição.

Biométrica

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes,
leuresoluçãoquedefinecomoseráfeitoo projeto-piloto dos testes de biometria nas urnas eletrônicas este ano. O projeto atende a uma demanda das Forças
Armadas para que durante o teste de integridade se
verifique a lisura da biometriatema e é tratado como
umpontodepacificaçãonarelaçãoentreTSEeMinistério da Defesa.

Fome

Três emcada dez famílias noBrasil enfretamalgum
nível de falta de alimentos e passam fome, de acordo
com um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em
Sobetania e Segurança Alimentar (Penssan).
Apresentador de TV e observador da cena política
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Minas do Norte

37 graus em MOC
u

Médico alerta a importância da hidratação nesta época de muito calor

Leonardo Queiroz
Repórter

Desidratação corporal, nariz com sangramento, pele e olhos irritados são algumas
das reações à baixa
umidade que segue
em Montes Claros.
De acordo com o Inmet a última terça-feira teve temperatura
de 37˚ e umidade relativa do ar variando
entre 20% a 12% com
riscos de incêndios
florestais e à saúde. O
alerta laranja aponta
para o perigo da baixa umidade.
De acordo com o
médico Alisson de
Araújo que atua no
Hospital das Clinicas
Dr. Mario Ribeiro da
Silveira é preciso ter
muito cuidado.
“As condições climáticas atuais são

muito desfavoráveis à
população pelo fato de
causar ressecamento
das vias aéreas contribuindo para o surgimento de doenças no trato
respiratório bem como
irritação de pele, desidratação corporal e até
mesmo dermatites. É
considerável hidratar
as narinas com soro fisiológico e consumir
muito liquida sendo de
preferencia a água. É importante também evitar
atividades físicas intensas em horário que o sol
estiver mais intenso e
evitar locais de muita
poeira pelo fato do nariz
já estar ressecado e poder agravar as doenças
respiratórias”, explica.
“Idosos e crianças devem ter maior cuidado.
O idoso, por exemplo, é
mais propenso a doenças respiratórias pelo fato da fragilidade do orga-

nismo. O idoso se desidratando e com o calor,
ele pode sofrer uma queda da pressão arterial
sendo muito importante a ingestão de líquidos
e também usar algo que
umidifique o quarto para dormir. O ventilador
é contraindicado por
ressecar ainda mais as
vias respiratórias. Hidratação é o ponto principal nesse período sendo aconselhável a ingestão de frutas ricas em liquido como a melancia
e até mesmo a água de
coco”, finaliza Alisson.
O atendente Pablo
Gonçalves de 20 anos
conta como a baixa umidade tem afetado o seu
dia a dia.
“Estamos começando
a sentir as altas temperaturas que é algo normal
para nós montes-clarenses, mas o que não conseguimos acostumar é

Pablo Gonçalves deu atenção especial à hidratação
na tarde quente de terça-feira em Montes Claros

com a baixa umidade, esse tempo bastante seco
onde sentimos dificuldade para respirar. Eu, por
exemplo, costumo a tomar bastante água e a
evitar exercício físico
durante o dia. Temos a
sensação de cansaço e
uma dificuldade respirar. O que nos ajuda sem
duvida é hidratar, tomar bastante agua durante todo o dia”, conta.
De acordo com o Inmet
a baixa umidade irá predominar nos próximos
dias com mínima entre
20% e 30% e temperatura
variando entre 14˚ a mínima e 36˚ a máxima.
“Hoje o calor superou
todos os dias e sem contar o tempo seco. Esse é
o segundo açaí que tomei hoje. Só assim para
poder dar uma refrescada”, ressalta o atendente Alexandre Figueiredo, de 28 anos
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Wendell Lessa
wendell_lessa@yahoo.com.br

O que será de nós?
Ao longo dos anos, em razão da falta de fé e da
ansiedade dos corações, alguns servos de Deus se
sentiram desamparados por Ele. Embora o Senhor nos prometa, em Sua Palavra, que jamais
nos abandonará, nossa fé por vezes se mostra superficial e se abala em meio às crises, fazendonos supor que o Senhor nos abandonou e que não
haverá solução para nossas carências. Enfermidades e doenças graves, crises familiares persistentes, falta de emprego e de sustento e o temor de
não ter onde morar e o que comer assombram
alguns dos servos do Senhor.
Às vezes, essas situações de privação nos levam
ao pecado da blasfêmia e da incredulidade, como
aconteceu na época de Moisés. O povo murmurava contra Moisés e Arão no deserto, porque tinha
fome, e preferiram o lugar do pecado às promessas de Deus.
Eles diziam: “Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando
estávamos sentados junto às panelas de carne e
comíamos pão a fartar! Pois nos trouxestes a este
deserto, para matardes de fome toda esta multidão” (Êx 16.3). Deus, contudo, não obstante o pecado do povo, não os abandonou. Como Emanuel
que está sempre com o seu povo, providenciou o
alimento do céu (Êx 16.4-35).
Os discípulos de Jesus também experimentaram
situação semelhante. Eles estavam em um lugar
deserto e a multidão que seguia Jesus tinha fome.
Preocupados, os discípulos pediram a Jesus que
despedisse a multidão para que fossem pelas al-

Às vezes, essas situações
de privação nos levam ao
pecado da blasfêmia e da
incredulidade, como aconteceu
na época de Moisés. O povo
murmurava contra Moisés e
Arão no deserto, porque
tinha fome, e preferiram
o lugar do pecado às promessas
de Deus
deias e encontrassem o que comer. Jesus, porém, desafiou os discípulos ordenando-lhes que eles mesmos alimentassem a multidão. Como fariam isso se
não havia qualquer comida, exceto cinco pães e dois
peixes?
Novamente, o poder do Deus sustentador de todas
as coisas revelou-se em Jesus. Ele mandou que a multidão se assentasse, orou ao Pai, abençoou os pães e
os peixes e os deu a todos. Eles se fartaram a ponto
de sobrar. Deus nunca abandona seus filhos.
O escritor aos Hebreus diz que “a fé é a certeza de
coisas que não se esperam, a convicção de fatos que
se não veem” (Hb 11.1). Ou seja, a fé não pode se fixar
nas circunstâncias adversas do momento como se
fossem finais e determinantes, porque a fé sabe
quem fez a promessa e quais implicações surgem de

se confiar inteiramente naquele que fez a promessa.
Então, para que possamos experimentar a fé, é
necessário “que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que se torna galardoador dos
que o buscam” (Hb 11.6). Devemos clamar a Deus que
nos dê a fé verdadeira implantada em nosso coração pelo Espírito Santo do Senhor. Devemos saber
em quem confiar. Servos do Senhor não confiam em
príncipes ou reis, mas no Senhor dos Exércitos, o
Deus presente, o Emanuel (Sl 146.3). Por isso, diante
de uma situação terrível de absurda falência, em
qualquer área, devemos confiar unicamente na Palavra do Senhor e crer: “Porque assim diz o SENHOR,
Deus de Israel” (1Rs 17.14).
Quando é o Senhor quem fala, as coisas visíveis
passam a existir a partir das coisas invisíveis (Gn
1.1-3; Hb 11.3). A Palavra do Senhor vivifica (Sl 19.7-10)
e faz prosperar (Is 55.11). O Deus da Palavra promete
jamais abandonar seus filhos e nunca permitir que
tenham fome. Jesus nos ensinou a orar pedindo: “o
pão nosso de cada dia dá-nos hoje” (Mt 6.11) e nos
encorajou, dizendo: “Portanto, não vos inquieteis,
dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com
que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe
que necessitais de todas elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas estas
coisas vos serão acrescentadas” (Mt 6.31-33).
O Senhor cuida especialmente de seu povo. O Senhor cuida especialmente de seus filhos (Am 9.8-9;
Rm 8.28; 1Tm 4.10).
Amém!
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Cidade

Evento cancelado pela prefeitura
gera revolta de artistas em MOC
u

Intervenção “Explosões de Cores”, marcada para a Praça da Matriz, não
pode ser realizada, revoltando artistas da cidade
SOLON QUEIROZ

Larissa Durães
REPÓRTER

Depois do grande sucesso de público 1ª
apresentação do projeto da Intervenção Cênico Musical “Explosão de Cores”, em
maio, a CIA Acômica
já começou a preparar
a continuação, que teria acontecido no último sábado (10) com o
apoio do Serviço Social do Comércio
(Sesc) de Montes Claros. Mas o evento foi
cancelado pela prefeitura, dois dias antes,
sem explicações.
O que para a professora e bailarina Jaqueline Pereira, foi um disparate.
“O cancelamento
deste seguimento artístico, é uma perda de ter
encontros leves, de manifestações, de encontro com grandes artistas, de evolver a cidade
neste mundo mágico e
bonito”, lamenta a bailarina.
Jaqueline lembra
que acabou de acontecer um enorme evento
na cidade, as ‘Festas de
Agosto’, promovido pela prefeitura.
“O nosso evento iria
acontecer das 10h ao
meio-dia de um sábado, não de quarta a domingo e o dia inteiro,
Como a gente que ia
acabar com a praça?”,
questiona.
De acordo com o produtor do projeto, Nelson Bam-Bam Júnior, a
ideia de levar arte a
praça, veio depois da

Veto não
justificado

reabertura da Praça da
Matriz, onde ele percebeu
que o espaço estava sendo retomado pelos usuários de droga e ambulantes, e para evitar que isto
possa acontecer, nasceu a
ideia de que a arte ocupe
este espaço antes que a decadência vença.
O projeto então, tem o
intuito de resignar e afirmar esse espaço simbólico da cidade como local
de encontros dos montesclarenses, com o foco inicial de trazer alegria, leveza e aconchego.
ARTE NA PRAÇA
Para Bambam, só ocupando a praça com a arte
é que será possível salvála da degradação.
“Devemos fazer um trabalho com a praça para fazer com que os cidadãos
comuns, famílias, jovens
e crianças, voltem a frequentar este espaço e tomem ele para si, porque
se deixar, vai voltar a ser
a cracolândia de antes,
uma praça cheia de usuários de droga, de mendigos e vendedores ambulantes”, explica.
A CIA Acômica é um coletivo teatral que nasceu
na capital mineira e, após
27 anos de história, migrou sua sede em 2022 para Montes Claros, com o
intuito de atuar em todo o
Norte de Minas.
A CIA Acômica é composta por profissionais
formadospelo Teatro Universitário da UFMG e artistas locais.
Nelson Bam-Bam, explica que a CIA Acômica teve o apreso de desenvolver ações com foco no

Registros das apresentações realizadas em
maio; prefeitura não liberou semana passada

Norte de Minas.
“O programa que propusemos para a secretaria de cultura, é pra ser o
ano todo.
“A ‘Explosão de Cores’,
foi uma coisa grande para abrir o projeto, apresentar ao público, a
sequência, seriam pequenos trabalhos, para
fazer uma programação
cultural pra praça, pro
centro cultural e centro
histórico, permanente,
e estava tudo caminhando de boa, com a secretaria de cultura, sem nenhum atrito, mas ai veio
a negativa do prefeito”,
lamenta o produtor.

O Sesc, informou ao
criadordoprojeto,BamBam, que a prefeitura
não tinha liberado a
praça, sem maiores explicações. O NORTE,
procurou a secretário
municipal de Cultura
de Montes Claros, na
pessoa do secretário,
João Carlos Rodrigues
Oliveira, que explicou
que o direito de decidir
quemvai usarapraça, é
da Secretaria de Meio
AmbienteeDesenvolvimento Sustentável.
No que o jornal então, procurou e conversou com o Secretário de
Meio Ambiente Soter
MagnoCarmoaotelefone, e ele disse que é o
prefeitoHumbertoSouto(Cidadania) quemdecide, não depende dele
nem da sua secretaria.
Procurada, a prefeitura
não se manifestou.
“Ouvimos um boato
de que o evento iria estragar a praça, mas tem
uma confusão na prefeitura, porque esta
questão da praça é uma
área do meio ambiente,
masquetem apresentações culturais. Porém,
quem decide é o prefeito, no final. E ao que parece, ele disse não, porque não vão fazer mais
nenhum evento que
não seja os da prefeitura”, diz Bam-Bam.
A bailarina Jaqueline
Pereira resume a situação: “A praça é da população. A praça é nossa,
isso é um absurdo”.
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Circulando

Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

FOTOS LEO QUEIROZ

Começa a 27˚ Fenics
A partir desta quinta-feira (15) até o próximo
domingo a Associação Comercial, Industrial e
de Serviços (ACI) de Montes Claros realiza a
maior feira de negócios do interior de Minas: a
27˚ Feira Nacional da Indústria e Comércio e Serviços (Fenics), no Parque de Exposições João
Alencar Athayde.
Serão diversos estandes de diversos segmentos, shows musicais, desfile e muitas
novidades.

Após dois anos no modelo virtual, devido à
pandemia, a Fenics volta a acontecer no modo
presencial e com a novidade no modelo híbrido
com estandes virtuais do ambiente digital.
O desfile será realizado no sábado (17) com as
lojas Piticas Moc, Baby kids, Classic Mens Club,
Morena Bela e Moda Maior, a partir das 19hs.
Para mais informações sobre os quatro dias
da feira, acesse fenics.com.br ou o Instagram
@acimoc.com.br

Estrela da
nova geração
musical,
Marcela
Borges, se
apresenta na 6ª
feira, a partir
das 22h30.
Na abertura,
o cantor Edu
Lemos

É dada a largada
para a 27ª Fenics,
que começa
nesta 5ª feira em
Montes Claros
ARQUIVO PESSOAL

Urbaville Urbanismo
A Urbaville Urbanismo, comandada pelo jovem empresário montes-clarense Vitor Oliveira, se une ao grupo Vitória da União. Juntas,
vão investir R$ 200 milhões e esperam lançar 20 empreendimentos
em36mesesnomercadodeloteamento,emtodoterritórionacional.
A Urbaville Urbanismo tem nove anos de experiência no mercado
imobiliário e apresenta diversos empreendimentos pelo Brasil. Com
atuação de destaque nos segmentos de condomínios fechados e
bairros planejados, a empresa tem o propósito de gerar espaços
urbanos inteligentes, sustentáveis e que inspirem a qualidade de
vida, agregando valor a clientes, colaboradores e parceiros.
OGrupoVitóriadaUnião(GVU)–quetememseuquadrosocietário
os irmãos Jeferson Nassif, Jair Bastos e Jader Nassif – tem uma excelente gestão de custos e sempre focou em manter intocáveis o seu
caixae sua moral.O GVU atuacom recursos próprios eoferece diversas opções de investimentos em moradias, condomínios e residenciais de luxo em várias cidades por todo o país.
Também faz parte do GVU, a Cook Brasil, empresa de alimentação
industrial que atua fortemente em todo território nacional.
Montes Claros, mais uma vez, fazendo história nos grandes empreendimentos por meio do jovem empresário de sucesso Vitor Oliveira.

Semana
do Cinema no
Moc Shopping
Entre os dias 15 e 21 de setembro, os ingressos
para sessões no Cinemais serão disponibilizados
com preço único de R$ 10 – além dos combos com
pipoca e refrigerante, que também terão preços
especiais. Uma campanha idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) com o objetivo de celebrar o retorno do público às salas de projeção, após o longo período de paralisação provocado pela pandemia de Covid-19.
A campanha vale para todo país. Não fique de
fora! Acesse cinemais.com.br e fique por dentro
da programação de filmes.

Christine Antonine no Festival
Sarara, realizado em Belo Horizonte
FOTOS LEO QUEIROZ

CINEMAIS/ DIVULGAÇÃO

O querido casal Raymison e Stael
Mais no badalado Max Min

CLICK PODIUM COMUNICAÇÃO

FOTOS LEO QUEIROZ

Jair Gonçalves Bastos;
Jader Nassif; diretores do
Grupo Vitória da União;
Vinícius Diniz; Victor
Oliveira, diretores da
Urbaville Urbanismo e
Jefersson Nassif,
Presidente do Grupo
Vitória da União

Cinemais: filmes ao preço único de R$ 10 entre os
dias 15 e 21 de Setembro

Mayounara Barbosa com a cantora
Marina Sena

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

