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EstreiadaequipeMOCAméricaVôleinoCampeo-
nato Mineiro é nesta sexta, contra o Sada Cruzeiro,
na casa do adversário habituado a acumular títu-
los.Técnico e jogadores apostam na preparação pa-
ra a temporada. PÁGINA 9

‘Briga’ boa na
quadra devôlei

Maior feira de negócios do interior de Minas
Gerais retoma modelo presencial, porém sem
descartar participação virtual. Expectativa de
organizadores é movimentar R$ 100 milhões até
18 de setembro. PÁGINA 4

Otimismo agita
Fenics híbrida

Entre os candidatos, Alexandre Kalil (PSD) teve a
ação mais cara até agora. Em segundo lugar vem Car-
los Viana (PL), seguido por Romeu Zema (Novo), mos-

tra balanço apresentado ao TSE . Cifra investida até
agoranascampanhaséequivalenteaseisvezesoquea
SantaCasadeBH precisaparareativar40leitosdeUTI

destruídosporumincêndioemjunho.Maiorpartedos
recursos vem do Fundo Eleitoral destinado aos parti-
dos, que soma R$ 4,9 bilhões.PÁGINA 5

Corrida pelo governo de
Minas já custou R$ 30mi

Lula em MOC
Candidatocriticougestãofederaldecombateàfo-

me diante de multidão que lotou a Praça da Cate-
dral, no Centro de Montes Claros. Também disse
que, se eleito, irá reunir governadores na primeira
semanapara discutir asituaçãodopaís.PÁGINA 3

PÁGINA 9

Emmais uma edição da Fenics, Funorte se faz presente comestandemovimentado e atrativo

Advogado e

professor Leonardo

Linhares toma posse

dia 29 na Academia

Montes-clarense

de Letras
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CHUTE NA CANELA
Na frente das pesquisas, mas ciente de que é me-
lhor num jogo do que com palavras, o senador Ro-
mário (PL) escolhe a dedo para quem dar entrevis-
ta. Não deve ir ao debate previsto para a Rádio
Tupi, a líder do Rio, na terça-feira. A ordem pra
fechar a boca veio desde que tropeçou na entrevis-
ta com o YouTuber Casimiro no Canal Que Papi-
nho. Ao responder como se sentia em ser avô pela
primeira vez, diz que tem pouco convívio com o
neto, de um ano, porque o menino “mora em Brasí-
lia e eu tenho ido pouco lá”.

BROCHA OU BROXA?
Durante seu discurso do 7 de setembro, o presidente
Bolsonaro bradou e puxou o coro de “imbro-
chável” entre seus apoiadores. Nas redes os termos
imbrochável (com Ch) e imbroxável (com X) foram
utilizados em cerca de 7,5 mil postagens, segundo
dados da Vox Radar encomendado pela startup O
Pauteiro. O termo tomou a frente e foi mais citado
que palavras como Bicentenário, pátria, brasilei-
ros, família e bandeira.

ECOS DO PATRONATO
Em comemoração ao Dia Internacional da Democra-
cia hoje, o levantamento “Valores democráticos no
empresariado brasileiro”, da Fundação Tide Setubal
e Instituto Sivis, revela que a maioria dos empresá-
rios entrevistados (91%) concorda que, apesar de ter
alguns problemas, a democracia é preferível a qual-
quer outra forma de governo. O estudo ouviu 417
grandes empresários brasileiros, de todas as regiões
do País.

OS DOCS DA OPERAÇÃO
Sobre a prisão do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de
Janeiro, o MP enviou uma nota. Em suma: o sigilo da
ação penal que envolvia a investigação no Jacarezi-
nho caiu antes da operação que culminou com a
morte de suspeitos – e na qual a PC encontrou docu-
mentos referentes ao processo. “No curso das inves-
tigações feitas pela Força-Tarefa para apuração das
mortes no Jacarezinho foi identificado que as peças
referidas foram entregues aos traficantes por uma
pessoa identificada como advogado no telefone celu-
lar de uma das vítimas”.

Uma amostra do que pode ser um efeito do Auxílio Brasil na praça, e da retomada gradativa da economia no
pós-pandemia: o consumo nas residências do Brasil registrou melhora em julho – com o Norte impactando
mais no resultado (11,5%). Já o Centro-Oeste fechou com alta de 9,4% no consumo, seguido do Sudeste (8,4%),
Sul (8,3%) e Nordeste (6,6%). Os setores que tiveram destaque são Supermercados (12%), Restaurantes (12%),
Prestadores de Serviços (6%), Transportes (4%) e Lojas de Artigos Diversos (45). Os dados são da fintech
Superdigital, do Grupo Santander.

COLUNA ESPLANADA
LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Consumo cresce
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$OLAR FORTE
O mercado de energia solar cres-
ceu 46,1% no Brasil, saltando da
produção de 13 gigawatts para
19 gigawatts, segundo a Associa-
ção Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica. A fonte fotovoltái-
ca já gerou R$ 99,7 bilhões em
novos investimentos, R$ 27 bi-
lhões em arrecadação aos co-
fres públicos e mais de 570 mil
empregos acumulados desde
2012. Evitou a emissão de 27,8
milhões de toneladas de CO2.

FabrícioAmbrósiode Souza*, PabloHenriquePereira**
e João Ferreira***

Trata-se de conjunto de tecnologias avançadas que
possuem objetivo de aumentar a produtividade dos
processos. Todas essas tecnologias estão se tornando
engrenagensessenciaisnasoperaçõesdochãodefábri-
ca. Dentre essas tecnologias, as mais relevantes são:

Inteligência artificial: aplicação que utiliza técnicas
de análises avançadas que interpretam eventos, ten-
dênciasecomportamentosquepossibilitamqueasmá-
quinas executem funções de modo autônomo.

Aprendizagem de máquina: subcampo da inteligên-
cia artificial que utiliza algoritmos computacionais ca-
pazesdedetectartendênciasepadrõesquepodemmodi-
ficar o comportamento sistêmico, fazendo que esses to-
mem decisões com o mínimo de intervenção humana.

Robótica: dispositivos automáticos compostos por
circuitosintegradoscapazesdeinteragircompessoase
realizar atividades e movimentos humanos.

Realidade aumentada: tecnologia capaz de gerar
interação entre elementos virtuais e reais. Através de
fotosouvídeosépossívelutilizar-sedacomputaçãográ-
fica para gerar informações para tomadas de decisão.

Cyber segurança: conjunto composto por hardware
e software que possui o objetivo de proteger os ativos
eletrônicos contra roubos ou danos.

IOT-Internet das coisas: objetos do cotidiano pos-
suemconexãoentresi,podendosecomunicareintera-
gir, resultando em ganhos e eficiência.

Computação em nuvem: A computação em nuvem é a
entrega de recursos de TI sob demanda por meio da Inter-
netcomdefiniçãodepreçodepagamentoconformeouso.
Em vez de comprar, ter e manter datacenters e servidores
físicos, você pode acessar serviços de tecnologia, como ca-
pacidadecomputacional,armazenamentoebancosdeda-
dos, conforme a necessidade, usando um provedor de nu-
vem como a Amazon Web Services (AWS).

Existemalgunsobstáculosaseremvencidosnesseno-
vocenário. As indústrias manufatureiras têm investido
muito dinheiro em modernização e adequações das fá-
bricas para surfar essa onda e colher os frutos que são
quaseevidentes.Entretanto,algunsdosfatoresqueaca-
bam atrasando essa jornada digital é a falta de mão de
obraqualificadaparacriarsoluçõese,emseguida,man-
ter toda a operação funcionando adequadamente.

Umaopçãoéautilizaçãodeempresas“startups”,quepos-
suem em seu DNA entregar soluções inovadoras e
tecnológicas de forma rápida e com custo mais adequado...

O caminho da inovação, que será longo para muitas
indústrias, é algo inevitável. Por vezes algumas dessas
tecnologias, ainda não experimentadas em sua essên-
ciaporalgumasfábricas,precisamseraospoucosintro-
duzidas até se tornarem familiares.
* Bacharel em Ciência da Computação, Especialista em Inovação,

Gerente de Programa Internacional na ArcelorMittal Sistemas.

**Mestre em Administração, Especialista SAP SCM APO e líder
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PRETO NO
BRANCO

Lula reconhece peso
de Minas nas eleições

Montes Claros

No comício em Montes Claros, petista também
criticou gestão federal no combate à fome

Larissa Durães

Repórter

CandidatoàPresidên-
cia da República pelo
PartidodosTrabalhado-
res (PT), Luiz Inácio Lu-
la da Silva atraiu uma
multidão à Praça da Ca-
tedral, ontem, no Cen-
tro de Montes Claros.
Duranteocomício,oex-
presidente criticou a
gestão de Jair Bolsona-
ro (PL) no combate à fo-
me e o acusou de prefe-
rir“contarlorotas”ago-
vernar. Segundo maior
colégio eleitoral do
país,Minaséconsidera-
do decisivo no pleito,
sendo destino de vários
políticos ao longo da
campanha. No caso do
petista, foi o Estado que
elemaisvisitounacorri-
da atual pelo Planalto.

“Estamos em Minas
em um momento em
que falta pouco tempo
para as eleições, e esta-
mos trabalhando com
a certeza de que pode-
mos ganhar as eleições
aqui e em vários outros
estados. E Minas foi co-
locado em minha pau-
ta como Estado de pre-
ferência”, disse Lula.

Ele estava acompanhado
de Alexandre Silveira
(PSD), candidato ao Sena-
do, e Alexandre Kali l
(PSD), que briga pelo Go-
verno de Minas.

Caravanasdeváriosmu-
nicípios da região estive-
ram no evento. Represen-
tantes de quilombolas, ri-
beirinhos,índioseagricul-
tores familiares também
marcaram presença.

Nodiscurso,umdospon-
tosmais atacados por Lula
foi a gestão federal atual
no combate à fome. “A
manchete (de ontem) dos

jornais é de que tem mais
de 2 milhões (de mineiros)
passandofome,eno Brasil
são 33 milhões. Acho que
pode até ser mais, porque
nãosóaspessoasestãopas-
sando fome como outros
milhões de brasileiros e
brasileiras não estão con-
seguindo comer as calo-
rias e proteínas necessá-
riasàsobrevivênciahuma-
na. Isso porque o governo
prefere ficar contando lo-
rotasdoquegovernar”,dis-
parou. No fim de agosto, o
presidente Jair Bolsonaro
questionou, em entrevis-

ta, uma pesquisa sobre o
número de famintos no
país,dizendoquenãosevê
“ninguém pedindo pão no
caixa da padaria”.

Lula também criticou a
falta de aumento salarial
(real), fato que classificou
como “trágico para a so-
brevivênciadopovobrasi-
leiro”.Acusou,ainda, ogo-
verno de não reajustar os
valores destinados à com-
pra de merenda escolar.
“Imaginem vocês, se em
cinco anos não se coloca
aumento para comprar a
comida para as crianças
nas escolas, isto significa
queaqualidadedameren-
da escolar tem caído pro-
fundamente”.

Lula aproveitou o comí-
cio para “brincar” com os
aliados. “Não posso ficar
nafrentedaimprensaedi-
zer ao Kalil que vou resol-
ver todos os problemas de
Minas Gerais, porque de-
vodeixaralguma coisapa-
raogovernadorfazer”,dis-
se. O presidenciável tam-
bém disse que, se eleito, na
primeira semana fará
uma reunião com todos os
governadoresparadiscuti-
rem a real situação políti-
ca, econômica e social de
cada Estado.

u

Quandovocêmisturadoisperfumesdemarcasdiferentes
é fatoqueumperdea suaessência.Mesmoemfrascosdife-
rentes,quandoumperfumeédamesmalinhaefragrânciao
resultadoacabanãosendooesperado.Acomparaçãoexpli-
cabemoquehouvecomacoligaçãonamajoritáriaemMinas
Gerais, entre o PT de Lula e o PSD de Kalil, onde a única fra-
grânciaqueconseguiuaparecerfoidolíderpetista.Kalilper-
deu por completo a sua linha de ação, de raciocínio e até
mesmo seu discurso. Aquele empresário e administrador
com olhar no futuro se apequenou e hoje, na tentativa de
convenceroeleitor,temusadoapobrezacomomotedecam-
panha, justamenteoqueele sempre condenou. O resultado
podeserverificadonaspesquisasde intençãodevoto,onde
correoriscodeficarnomeiodaestradajánoprimeiroturno.

Automóvel Clube
ÉtristeassistirmospartedahistóriadeMontesClarossen-

doperdida comoabandonodoAutomóvel Clube, ondeos
fatosmaisimportantesdacidadeacontecerameforamde-
cididos ali. Para o pagamento de taxas de manutenção, a
diretoriaestásolicitandodossóciosremidos,quesão isen-
tosdastaxasdecondomínio,opagamentoeR$100,confor-
medeterminaoestatuto.Aindacomoformadegerarrecur-
sos para bancar as despesas serão leiloados 27 quadros
queornamentavamaqueleespaço.Aliás,todosqueusufruí-
ramdaqueleespaço, inclusiveaprefeitura, viraramascos-
tasparaaquestão.

Luiz Rocha Neto
Havíamos publicado anteriormente que o ex-prefei-

todeSãoFrancisco, LuizRochaNeto (PCdoB), teria tido
sua candidatura cassada a pedido doMinistério Públi-
co. 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.

Agenda de Lula
Segundo o empresário Arnaldo Via Única, responsá-

velpelacoordenaçãodacampanhadodeputadoPaulo
Guedes (PT), o ex-presidente Lula (PT) aproveita a ma-
nhã desta sexta-feira para visitar o Frigorífico Santa
Mônica, na regiãode Bom Jardim, que fica entre osmu-
nicípios de Montes Claros e São João da Ponte.

Pimentel
Mesmo tendo sido prefeito de Belo Horizonte e ocupa-

do a cadeira de governador do Estado deMinas, Fernan-
do Pimentel (PT) corre o risco de não conseguir se eleger
deputadofederal.Dentrodoprópriopartido,asuaderro-
ta já é admitida. A situação chegou a tal ponto que uma
das exigências do candidato ao Governo do Grupo, Ale-
xandreKalil (PSD),édequeelenãoparticipedoscomícios
e nemgrave com sua fotografia para o programa eleito-
ral da TV. Aliás, é até difícil imaginar que um ex-prefeito
dacapitaleex-chefedoexecutivomineiroconsigaaproe-
za de não se eleger deputado.

Cabeça, meio e rabo
Historicamente, sempre analisamos uma chapa de

candidatos,considerandocabeça,meioe rabo.Acabe-
ça seriam os candidatos com chances reais de serem
eleitos.Omeiosãoaquelesqueestãonadisputapoden-
dosurpreender. Jáorabosãoaquelescandidatosaven-
tureiros que estãonoprocesso apenaspara preencher
buraco. A este respeito é possível afirmar que podere-
mostermuitassurpresasnadisputamajoritáriadevido
a fragilidadedamaioriados candidatos.Naprática, as
chapas só têmcabeça, faltandoo restantedo corpo.

Kalil sem direção

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

45
Jornalista, articulista, analista político e empresarial

das intenções de voto tem Lula,
segundo pesquisa Datafolha

divulgada ontem. Bolsonaro caiu um
ponto e está com 33%

ANDREIA PEREIRA/DIVULGAÇÃO

por cento

Multidão acompanhou evento na Praça da Catedral; petista falou ao lado deKalil eAlexandre Silveira
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Fenics deve girar R$ 100 mi

Economia

Maior feira de negócios do interior de Minas tem edição emmodelo híbridou

Márcia Vieira

Repórter

Até o próximo dia 18,
cerca de 80 mil pessoas
devem visitar o maior
evento de negócios do
interiorde Minas.A Fe-
nics, Feira Nacional da
Indústria, Comércio e
Serviços, chega à 27ª
edição com expectati-
va de movimentar 100
milhões.

Oretornodepúblicoà
feira vem depois de dois
anosapenasdenegocia-
ções on-line, em virtude
da pandemia da Co-
vid-19. Mas aproveitan-
doosresultadosdaexpe-
riênciavirtualfonoaor-
ganização decidiu apos-
tar no modelo híbrido,
como forma de abrir
portas para gente de ou-
tras regiões do Estado.

Durante a abertura
do evento, ontem à noi-
te, Leonardo Lima de
Vasconcellos, presiden-
tedaAssociaçãoComer-
cial e Industrial (ACI),
entidade realizadora da
feira, ressaltou o tom de
otimismo que norteia
os promotores e partici-
pantes da edição 2022.

“Essa feira incorpora
o ganho que nós tive-
mos fazendo de forma
virtual, com toda força
donegócionorte-minei-
ro sendo mostrada nes-
te momento. Existe
uma demanda reprimi-
da e estamos atenden-
do aos anseios do em-
presário que quer mos-
trar o seu negócio. Va-
mos ter a maior Fenics
de todos os tempos, fru-
totambémdarecupera-
ção da economia que
reagiu e o empresário
acompanha”, ponde-
rou o gestor.

MULTISSETORIAL

São 250 estandes distri-
buídos em um espaço de
100 mil metros quadra-
dos, distribuídos para
atender setores diversos
da economia mineira.

As energias renová-
veis têm espaço garanti-
do na Fenics. Miriam
Dias, diretora geral da
Efitecture, empresa es-
panhola expert em efi-
ciência energética que
integra o comitê interna-
cional de cer-tificação
do ramo, participa pela
primeira vez da Fenics.

“Consideramos que o
Brasil é um dos mais im-
portantes países BRICs e
queremos abrir mercado
emMontesClaros”,dizMi-
riam que já está na cidade
há um ano, depois de ini-
ciar negócios em Mato
Grosso com a empresa elé-
tricaEnergisa.Bricséoblo-
co econômico formado
por Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul.

ParaadiretoradaEfitec-
ture, “Montes Claros tem
alto potencial de cresci-
mentoindustrialsustentá-
vel.Além demostrar capa-
cidades esperamos reali-
zar negócios”.

À frente do estande da
Funorte na Fenics, Sueli
Nobre destaca que embo-
ra tenha participado dos
dois anos anteriores, es-
tar de volta presencial-
mente é gratificante. “Po-
der demonstrar quem so-
mos, dar visibilidade à
nossa marca, interagir
com outras empresas
que estão aqui é muito im-
portante. É um público
muito grande nesses 4
dias e temos uma gama
de atividades e cursos, co-
mo o de gastronomia,
que as pessoas podem co-
nhecer e degustar”.

FOTOS/LEONARDO QUEIROZ

FUNORTE
participa do
megaevento
mais uma vez;
Fenics foi
oficialmente
aberta ontem e
reúne
expositores da
região e de
outras
localidades
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Votos de R$ 30 milhõesmi

Economia

Balançoparcialmostra gastos de candidatos ao governodeMinas; Kalil lidera faturau

Jader Xavier

Do Hoje em Dia

O gastos dos candida-
tos ao governo de Minas
nacampanhaparaaselei-
ções deste ano já passam
deR$ 30 milhões, em me-
nos de 30 dias de campa-
nha. Alexandre Kalil
(PSD) é o dono da ação
maiscara,segundobalan-
ços financeiros parciais
divulgadospelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
nesta quinta-feira (15).

A campanha do ex-
prefeito de Belo Hori-
zonte já consumiu R$
13 milhões, o que equi-
vale a 42,86% do total
dos gastos de todos os
demais postulantes ao
Palácio Tiradentes.

Emsegundolugarapa-
rece o candidato do PL,
Carlos Viana, que decla-
rou R$ 6,3 milhões em
despesas, seguido pelo
candidato à reeleição,
Romeu Zema (Novo),

com R$ 5,6 milhões.
V a l e l e m b r a r q u e a

maior parte desses recur-
sos é proveniente do Fun-
do Eleitoral ao qual os par-
tidos têm direito. Para este
ano, foram previstos R$
4,9 bilhões. O fundo eleito-
ral foi criado em 2017 para
suprirasdoaçõesantesfei-
tasporempresas,masproi-
bidaspeloSupremoTribu-
nal Federal (STF) em 2015.
A verba é distribuída em
anos de eleições munici-
pais ou gerais.

PRESIDÊNCIA

Para efeito de compara-
ção,osR$30milhõesgastos
pelos candidatos até agora
equivalem a seis vezes o
queaSantaCasadeBeloHo-
rizonteprecisapararecupe-
rar 40 leitos de UTI destruí-
dos por um incêndio em ju-
nho. O hospital organizou
umacampanhaparatentar
arrecadar a soma necessá-
ria, R$ 5,4 milhões, mas em
40 dias só obteve R$ 1,6 mi-

lhão em doações.
O valor pleiteado pela

ação da Santa Casa de BH é
menor do que um dia de
gastos de campanhas dos
candidatos à Presidência
da República.

Segundo a prestação de
contas parciais no TSE, de
16 de agosto a 8 de setem-
bro os candidatos ao Palá-
cio do Planalto consumi-
ram R$ 162,3 milhões nas
campanhas.Restandopou-
co mais de duas semanas
para o primeiro turno, as
despesas correspondem a
78,04%dototal arrecadado
(R$ 208 milhões), levando-
se em consideração todos
os candidatos.

Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) é o dono da jornada
mais cara até o momento,
com R$ 52,4 milhões em
gastos. Em seguida vem Si-
moneTebet (MDB),comR$
32,9 milhões. A candidata
do União, Soraya Throni-
cke, informou despesas de
R$ 30,7 milhões, enquanto

Ciro Gomes (PDT) diz ter
gasto R$ 20,5 milhões du-
ranteacampanha.Jáocan-
didato à reeleição, Jair Bol-
sonaro (PL), relatou R$ 20,9
milhõesdedespesasàJusti-
ça Eleitoral.

GASTO APROVADO

Para o cientista político
Adriano Cerqueira, profes-
sor do Ibmec e da Universi-
dadeFederaldeOuroPreto
(Ufop), os gastos milioná-
rios nas campanhas deste
ano são resultado de um fi-
nanciamento bilionário
aprovado pelos deputados,
senadores e pelo presiden-
te da República.

“No Brasil já existem ou-
trasformasdeoeleitoredo
Estado ajudarem a finan-
ciarospartidospolíticos,co-
mo o voto obrigatório, que
retira dos partidos o custo
delevaroeleitoràsurnas;a
propaganda eleitoral de rá-
dio e TV; além do Fundo
Part idário e , agora , o
Fundão Eleitoral”.

MILHÕES DE 
REAIS

foram 
arrecadados 

por todos 
eles até 
agora34

MILHÕES DE 
REAIS

já gastaram, 
juntos, os 
candidatos 
ao governo 
de Minas 

nesta 
campanha

30
Prestação de contas
VEJA QUANTO JÁ FOI GASTO NA CAMPANHA DESTE ANO

Confira, em ordem alfabética, o total das receitas e das despesas de cada candidato até agora

R$ 16.074.701,59

R$ 13.020.634,08

Alexandre 
Kalil 

(PSD)

R$ 100.000,00

R$ 6.455,00

Cabo 
Tristão 
(PMB)

R$ 6.533.980,00

R$ 6.323.470,09

Carlos 
Viana 
(PL)

R$ 21.609,37

R$ 21.609,37

Indira 
Xavier 
(UP)

R$ 1.347.560,72

R$ 1.082.877,56

Lorene 
Figueiredo 
(PSOL)

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

Lourdes 
Francisco 

(PCO)

R$ 4.381.801,47

R$ 4.116.104,46

Marcus 
Pestana 
(PSDB)

R$ 1.145,00

R$ 232,29

Renata 
Regina 
(PCB)

R$ 6.239.396,97

R$ 5.626.471,18

Romeu 
Zema 

(Novo)

R$ 111.350,00

R$ 176.062,43

Vanessa 
Portugal 
(PSTU)

RECEITAS

DESPESAS
FONTE: TSE

Candidatos mineiros ao Senado
não têm segurado os gastos de
campanha para as eleições deste
ano. Balanço divulgado nesta
quinta-feira (15) pelo TSE mostra
que mais da metade dos
concorrentes a uma vaga na Casa
Legislativa já gastaram mais do
que arrecadaram. Somados os
dados de todas as campanhas, o
total de despesas (R$ 6,4 milhões)
ultrapassa o de receitas
(R$ 4,4 milhões) em 45%
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“A leitura sempre foi um hobby
cultivado diariamente e até hoje
sou um leitor voraz e compulsivo,
lendo no mínimo dois a três livros
por mês, sobre os mais variados
assuntos

Academia com novo integrante
DIVULGAÇÃO

Solenidade de posse está marcada para o próximo dia 29

”

u

ADVOGADO E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

Leonardo Linhares Drumond Machado
uENTREVISTA

Adriana Queiroz

Repórter

O montes-clarense
LeonardoLinhares Dru-
mond Machado é advo-
gadoe professor univer-
sitário.Énopróximodia
29tomapossenaAcade-
miaMontes-Clarensede
Letras, em solenidade
no Centro Cultural Her-
mes de Paula (CCHP).
Atualmente,trabalhaco-
mo advogado público
efetivo da Prefeitura de
Montes Claros, aprova-
do em concurso público
em 2005, encontrando-
separaocargodeprocu-
rador-adjunto de Con-
sultoria.ÉsóciodoEscri-
tório de Advocacia Leo-
nardoLinharesAdvoga-
dos Associados, junto
com a esposa.

Conta que foi nos pri-
meiros meses de 2020,
antesdoiníciodapande-
mia, que teve o privilé-
gio de ser indicado para
ocupar uma vaga de
membro da Academia.

“Isso em razão da va-
cância decorrente de fa-
lecimentodemembroti-
tular, pelos amigos aca-
dêmicos Edgar Antunes
Pereira Filho e Antônio
Alvimar Souza. Subme-
tido ao processo de elei-
ção, tive a grata surpre-
sadetermeunomeapro-
vado e poder realizar o
antigo sonho de perten-
cer à entidade cultural e
literária, que reputo co-
mo uma das mais anti-
gas e importantes do
Norte de Minas Gerais”.

A comunicação da
aprovação de seu nome
foi feita no início desse
mêspelaprofessoraIva-
naFerranteRebello,pre-
sidente da Academia.

“Esclareço que a emo-

ção desse comunicado se
tornou ainda mais gratifi-
cante pelo privilégio de ser
empossadonamesmasole-
nidade em que também se-
rão empossados intelec-
tuaisquemuitoadmiro,co-
mooDoutorPetrônioBraz,
oJornalistaPauloCésarOli-
veira e o Professor Fabiano
Lopes de Paula. Além disso,
a oportunidade concedida
de poder integrar a Acade-
miaMontes-clarensesetor-
na mais gratificante e pro-
funda pelo fato de ser um
lugarprivilegiadodeconvi-
vência real, fraterna, suave
e elegante em torno daqui-
lo que satisfaz a nossa al-
ma, espírito e intelecto: a
cultura, as artes, a educa-
ção, a história, a memória
denossopovoeocultoàlín-
gua portuguesa”, revela.

Você sempre teve essa
sede pelo saber?

Sim,pelofatodeserfilhoe
netodeprofessoras,bemco-
mo ter feito o jardim de in-
fância/maternal no Colégio
ImaculadaConceição,tiveo
privilégio de ser alfabetiza-
do muito cedo e ter aprendi-
doaleraindanaprimeirain-
fância, iniciando a partir de
então uma relação de amor
com a leitura que me acom-
panha até hoje. Tive ainda o
privilégiodecontarcomum
pai que era um leitor ávido
de jornais e livros históricos
eque memotivava a ler bas-
tante e diariamente. A leitu-
rasemprefoi umhobbycul-
tivado diariamente e até ho-
jesouumleitorvorazecom-
pulsivo, lendo no mínimo
doisatrêslivrospormês,so-
bre os mais variados assun-
tos (biografias, poesias, crô-
nicas, viagens, relatos histó-
ricos, entre outros), além
dos livros exigidos para o
exercício da advocacia e do
magistério jurídico.

Como foi a trajetória li-
terária até a Academia
Montes-clarense de le-
trase que contribuição es-
pera proporcionar?

Pelo fato de ler bastante
sempre gostei de escrever
crônicas e poesias, tendo,
najuventude,publicadoar-
tigos e crônicas no Jornal
de Notícias e no Jornal Ho-
je em Dia, bem como parti-
cipei com algumas poesias
de uma Antologia Poética
publicada pelo Psiu Poéti-
co, idealizado e capitanea-
do pelo amigo poeta Arol-
doPereira.Avidaacadêmi-
ca também me proporcio-
nouaoportunidadedepro-
duzir e publicar diversos
artigos acadêmicos na
áreadoDireito,naqualida-
de de professor e pesquisa-
dor da Universidade Esta-
dual de Montes Claros.
Acredito sinceramente
que minha contribuição e
minha nova responsabili-
dade e compromisso serão

trabalhar incansavelmen-
te, juntamente com meus
confrades, para estimular
e disseminar o amor e pai-
xão à leitura, à cultura e
aos livros, os quais, infeliz-
mente, atualmente encon-
tram relegados a um se-
gundo plano, devido a
popularização e massi-
ficação das tecnologias di-
gitais e redes sociais.

Pode nos contar sobre
os projetos e atividades
da Academia?

Sempretevepapelimpor-
tante e destacado na ativi-
dade cultural e intelectual
de Montes Claros e região,
promovendoeventosliterá-
rios e culturais extrema-
mente importantes, como,
por exemplo, o 1º FLAM -
Festival Literário do Autor
Montes-Clarense, realiza-
do no início do ano, com 10
dias de duração, que atraiu
mais de 700 pessoas e pro-
porcionouavendadecente-
nas de livros de autores
montes-clarenses e norte-
mineiros. O sucesso do
FLAM foi tão grande que a
equipe organizadora já es-
tá planejando a próxima,
provavelmente em abril de
2023,ampliandoseu alcan-
ceparamaispontosdacida-
de e para um público ainda
maior. Além disso, promo-
ve continuadamente o lan-
çamentodeAntologias,reu-
nindo obras de intelectuais
e escritores. Tenho certeza
absoluta que a Academia,
sobapresidênciadaProfes-
sora Ivana, irá intensificar
e promover inúmeros pro-
jetos literários nos próxi-
mosanos,mantendoassim
a tradição de 56 anos dedi-
cadosàcultura,à literatura
e à memória, essenciais pa-
ra a educação do nosso po-
vo e preservação de nossos
costumes.
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Ana Paula Sapori e Cristian Gomes Veloso se conheceram quando ela
trabalhava em Mirabela, ia e voltava todos os dias para Montes Claros. E
em uma dessas voltas, Cristian que era policial rodoviário na época, a
parou na rodovia e a multou, conta ela sorridente. No dia seguinte, ele a
procurou no Instagram e mandou mensagem. Desde então, passaram a
conversar todos os dias. Foram 5 anos de namoro, a maior parte a distân-
cia. Ana foi embora para Barretos após sete meses de namoro para fazer
residência médica, e ficou por lá três anos. Em seguida foi para Brasília

fazer uma subespecialização. Não forammomentos fáceis, mas sabiam do
amor verdadeiro que sentiam e isso os preparou para nova etapa. O casa-
mento sempre foi o grande sonho de sua vida. Então ela preparou tudo
com muito carinho, junto com o cerimonialista Samuel, que a assessorou
por quase 2 anos, ajudando na escolha de cada detalhe para o grande dia.
Foi um dia muito especial e marcante que ficou registrado na memória.
Tudomuito lindo! Exatamente como sonhou e planejou. Parabéns ao casal,
que muitas bênçãos derramem sobre suas vidas!

AnoivaAna

Sapori,

emocionada

aover o

relicário com

sua e foto e

de sua

falecidamãe

nobuquê.

Ela recebeu o

carinhodas

irmãsMaria

Fernanda e

Isabela

O tradicional

beijo após o

sim

Cristina com

suamãe

Valéssia

Os avósNísia

eAntônio

Sapori

O casal com

as daminhas

e pajens

O casamento de Ana Sapori e Cristian Veloso

OpadrinhoDener comAna, Cristian e a irmã

Fernanda

Opai da noiva teve importante participação na

cerimônia:proferiu lindas palavras e abençoou o

casal

Noivo emocionado ao declarar os votos à amada

Osnoivos emoldurados porHumberto, pai da

noiva e sua esposaMagda

Comos irmãos do noivoDavid eAna Luiza

Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.comRuth Jabbur
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No dia 7 de setembro comemorou-se o segun-
do centenário da Independência do Brasil; um
grande acontecimento para o povo brasileiro
aliado a um outro grande acontecimento que
sãoas eleições 2022, quando serão escolhidos o
presidente da República Federativa do Brasil, o
governador, os deputados federais e estaduais
e os senadores. Tudo isso para que o país seja
próspero e, para que a família, a escola e a igre-
ja experimentem um viver pleno da liberdade
em Deus.
Quando Deus é aclamado pelo povo e o seu

poder se faz sentir, a Pátria, a escola e a igreja
tornam-se expoentes para a garantia de umpo-
vo. Senão buscamosaDeus, a família enfraque-
ce, a escola se empobrece e a igreja se desvane-
ce tornandoaspessoas incapazesde sequer rei-
vindicar, quanto mais de escolher seus gover-
nantes, através do voto. Daí o valor e a beleza
do voto.
O voto é muito importante. Ele é a expressão

de nossa própria personalidade, é a manifesta-
ção inexorável de nossa consciência, é a decla-
ração pública da dignidade de um povo.
O exercício do voto é um ato muito sério, tão

sério, quanto o exercício de um mandato; por
isso, ao votar o cidadão deve ser criterioso na
escolha de seus candidatos. O exercício do voto
é um ato altamente democrático e só no exercí-
cio fiel e incoercível deste ato será fortalecida a
semente da democracia no seio de um povo.

Quesejamos conduzidospornormas seguras, pa-
ra encontrarmos o caminho da justiça, do amor e
da paz. Nada de subornos e de outros interesses
escusos.
O exercício do voto é um ato de libertação para

que Deus seja o primeiro e o único, o construtor
de pontes, que nos unam e nos façam entender o
valor da Pátria, da família, da escola e da igreja
no contexto de fé, da esperança, da caridade e do
amor.
Nossosantepassadosdeixaram liçõespreponde-

rantes quanto ao governo do patrimônio público.
Rui Barbosa foi um grande patriota; foi um dos
vultos da abolição da escravatura, foi escritor por
excelência, foi um grande orador; chegou a repre-
sentar o Brasil numCongresso, emHaia, na Holan-
da. E de lá ele saiu com o título de Águia de Haia,
porque voou muito mais alto do que eles espera-
vam. Grande Rui Barbosa!
As palavras a seguir são dele para o momento

histórico – político em que estamos vivendo:
“O comunismo não é a fraternidade; é a invasão

do ódio entre as classes. Não é a reconciliação dos
homens é a sua exterminaçãomútua. Não arvora a
bandeira do Evangelho, bane Deus das almas e
das reivindicações populares. Não dá trégua à or-
dem. Não conhece a liberdade cristã.
Dissolveria a sociedade. Extinguiria a religião.

Desumanaria a humanidade.
Everteria, subverteria, inverteria aobradoCriador.
GRANDE RUI BARBOSA!

Libertas Quae Sera Tamem

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

O exercício do voto é um ato muito
sério, tão sério, quanto o exercício de
um mandato; por isso, ao votar o
cidadão deve ser criterioso na
escolha de seus candidatos. O
exercício do voto é um ato altamente
democrático e só no exercício fiel e
incoercível deste ato será fortalecida
a semente da democracia no seio de
um povo.
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Leonardo Queiroz

Em busca de um so-
nhado título regio-
nal, o MOC América
Vôlei estreia nesta
sexta-feira no Cam-
peonato Mineiro e já
encara um grande de-
safio. A partida, que
começa às 20h no gi-
násio Riacho, em Con-
tagem, é contra o Sa-
da Cruzeiro, hepta-
campeão da Superli-
ga e detentor do tro-
féu da competição es-
tadual desde 2010.

Oito equipes estão na
disputa deste ano, cin-
co mineiras e três con-
vidadas de outros esta-
d o s . A l é m d e M O C
América Vôlei e Sada
Cruzeiro, Itambé Mi-
nas, Azulim Gabarito
Monte Carmelo e Café
Vasconcelos Imepac
Aracoop Araguari es-
tão entre as equipes lo-
cais. As convidadas são
BrasíliaVôlei,FaeOsas-
co (SP) e Apan Eleva
Blumenau (SC).

“Fizemos todo o pro-
cesso de base, prepara-
ção física, depois parte
técnica e coletiva. Ago-
ra, chegou o momento
de começarmos o cam-
peonato. Nossa equipe
teve grandes modifica-
ções, sendo normal no
começo da temporada.
Estamos bem prepara-
dos para o momento, a
situação e o começo do
campeonato. Acho que
apreparaçãofoicompa-
tível à exigência do mo-
mento”, diz o técnico
Marcos Pacheco.

V i c e - c a m p e ã o d a
competição em 2021, o
ponteiroMatheusSilva
crê no poder do grupo.

“Enfrentar o Sada Cru-
zeiro é bom para mostrar
nosso potencial. Enfren-
tar time forte assim de ca-
ra nos prepara para o res-
to do campeonato. Pode
ter certeza que será um jo-
go bom e vamos entregar
tudo o que estamos fazen-
do. A gente vem treinando
forte tanto na parte física
quanto na parte técnica, e
não vamos decepcionar a
torcida. Torçam pela gen-
te e mandem energias po-
sitivas”, ressaltou o ponta.

O s e g u n d o j o g o d o
Coelhão também será fo-
radecasa,em23deSetem-
bro, diante do Café Vas-
concelos Imepac Aracoop
Araguari. E volta às qua-

dras no dia seguinte con-
tra o Azulim Gabarito
Monte Carmelo no Giná-
sio Raul Belém, em Mon-
tes Carmelo.

Somente em 29 de Se-
tembro o MOC América
disputa em casa contra o
Brasília Vôlei, no Tancre-
do Neves. Uma grande ex-
pectativa para a partida é
apresençadatorcidaorga-
nizada. Ainda no Caldei-
rão,terápelafrenteoscon-
frontos contra Itambé Mi-
nas (1/10), FAE Osasco
(7/10) e Olympico Clube
Blumenau Vôlei (9/10).

A semifinal será em 14
deoutubro, ea final nodia
15.Oslocaisaindaserãodi-
vulgados pela FMV.

MOC América Vôlei já encara
favorito em estreia no Mineiro

Esportes

Partida será em Contagem contra o Sada Cruzeiro, nesta sexta-feira

CONTAGEM
16/09 (sexta-feira) | Sada Cruzeiro x
Montes Claros América Vôlei, Ginásio do
Riacho, às 20h, em Contagem

ARAGUARI
23/09 (sexta-feira) | Café Vasconcelos
Imepac Aracoop Araguari x Montes
Claros América Vôlei, Ginásio
Poliesportivo, às 19h30

MONTE CARMELO
24/09 (sábado) Azulim Gabarito Monte
Carmelo x Montes Claros América Vôlei,
Ginásio Raul Belém, às 18h

MONTES CLAROS
28/09 (quarta-feira) | Montes Claros
América Vôlei x Brasília Vôlei-DF,
Ginásio Tancredo Neves, às 19h30
30/10 (sexta) | Montes Claros
América Vôlei x Itambé Minas,
Ginásio Tancredo Neves, às 19h30
07/10 (sexta) | Montes Claros América
Vôlei x FAE/Osasco/Pouso Alegre,
Ginásio Tancredo Neves, às 19h30
09/10/2022 (domingo) | Montes
Claros América Vôlei-MG x Olympico
Clube/Blumenau Vôlei,
Ginásio Tancredo Neves,
às 16h

u

“Estamos bempreparados. Acho que a preparação foi compatível à exigência domomento”, afirma o técnicoMarcos Pacheco

Confira a tabela de jogos do Coelhão

u SAIBA MAIS

GIAN MARLON / MOC AMÉRICA VÔLEI
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Montes Claros já está recebendo as instalações da
tecnologia 5G que irá beneficiar diversas indústrias e
serviçosemtodooNortedeMinas.Onovoprojetopro-
meteumaverdadeira revolução na telefonianacional
e voucitaraqui algumasdelas:
Umdospontosmaisatrativosparaousodo5Gsãoos

benefícios para áreas como: telemedicina, educação,
agricultura e transportes. E a principal novidade é a
baixalatência.Ouseja,otempoentreouploadedown-
loaddeumdado, que seráde 1milissegundoemrela-
çãoao4Gqueéentre45e50milissegundos.Alémdisso,
a rede 5G será capaz de gerar uma experiência mais
imersiva,comotempoderespostadoscomandosprati-
camente zerado, isso significa que uma ação poderá
serexecutadaimediatamente,quandosetratardefun-
cionalidades remotas. A utilização do 5G no Google
maps ou earths será essencial, principalmente em
áreas rurais. Cito, por exemplo, a eficiente sincroniza-
ção virtual com a computação espacial que sustenta
carros que dirigem sozinhos. Também será beneficia-
da as cidades inteligentes ou smart cities que usama
InternetdasCoisas(IoT),diretamenteligadaao5G,pa-
racoletardadosecompreenderasdemandasdeuma
cidade em tempo real. Essa tecnologia funciona atra-
vésdaconexãodedispositivoscomumarededeinter-

net,comoporexemplo,funcionamentosemafórico,sis-
tema de câmeras, informatização de redes públicas e
demaismonitoramentos.NoBrasil,diversasmetrópo-
lesjásebeneficiamdeserviçosdetelegestão,comdis-
positivos acoplados a postes de luz por meio da IoT.
Como uma antena, a tecnologia é capaz de criar um
alerta quandoa lâmpadaqueima, diminuindo, emui-
to,o tempodetroca.Alémdisso, sistemasdedetecção
deincêndios,lixo,animais,emuitosoutrosserviçospú-
blicoseprivadospodemusaraconectividadeentreci-
dadãos, governoedispositivosparagerenciardema-
neiramais eficienteuma localidade.

Recentemente,aatleta@pipiamtb(Embaixadorado@collibikeo-
ficial,@ert.uniformes,@meiasrikam,@probioticaoficial,@kenda-
tirebrasil)postouemsuasredessociaissuaindignaçãopelosassé-
diossofridosnostreinos.Jásabemosqueamaioriadasmulheresse
senteminsegurasaopedalarepedemmelhoriasnasegurança.Du-
ranteapandemiahouvecrescentenúmerodeatletase5emcada10
mulheres relatam ouvir comentários obscenos sobre seus corpos,
assobioseatéseremalvosdeobjetosatiradoscontraelasenquan-
totreinavamsozinhas.Éumtemadegranderelevânciaqueprecisa
terumaatençãoespecialdasautoridadespoliciais,vezquetalcon-
dutapode tirá-lasdociclismopelo restodavida.

Codanorte (Consórcio IntermunicipalMultifinali-
tário paraoDesenvolvimento Ambiental Sustentá-
vel do Norte de Minas) realiza o 1º encontro de Se-
cretáriosMunicipaisdoMeioAmbientedoNortede
Minas. O encontro será realizado no Parque Esta-
dual Lapa Grande no próximo dia 21 de setembro,
dataespecial emquecomemora-seoDiadaÁrvore
em todo o território nacional, e simultaneamente
será realizado o plantio de mais de 80 mil mudas
nos municípios, pelas mãos de crianças e jovens
das88escolascadastradasnoprogramadeeduca-
ção ambiental emparceria comas SecretariasMu-
nicipais de Educação e Meio Ambiente.

O impacto do assédio
em ciclistas

1º Encontro de Secretários de Meio Ambiente

5G no Norte de Minas

DIVULGAÇÃO

@PIPIAMTB

DIVULGAÇÃO

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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