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Corrida pelo governo de
Minas já custou R$ 30 mi
Entre os candidatos, Alexandre Kalil (PSD) teve a
ação mais cara até agora. Em segundo lugar vem Carlos Viana (PL), seguido por Romeu Zema (Novo), mos-

Otimismo agita
Fenics híbrida

tra balanço apresentado ao TSE . Cifra investida até
agoranas campanhas é equivalentea seisvezeso que a
Santa Casade BH precisa parareativar 40 leitos de UTI

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

MARCIA VIEIRA

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

‘Briga’ boa na
quadra de vôlei
Estreiada equipeMOC América Vôleino Campeonato Mineiro é nesta sexta, contra o Sada Cruzeiro,
na casa do adversário habituado a acumular títulos. Técnico e jogadores apostam na preparação para a temporada. PÁGINA 9
RICARDO STUCKERT/DIVULGAÇÃO

Lula em MOC
Candidatocriticougestãofederaldecombateàfome diante de multidão que lotou a Praça da Catedral, no Centro de Montes Claros. Também disse
que, se eleito, irá reunir governadores na primeira
semana para discutir a situação do país. PÁGINA 3

Em mais uma edição da Fenics, Funorte se faz presente com estande movimentado e atrativo
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Ó que é indústria 4.0?
Fabrício Ambrósio de Souza*, Pablo Henrique Pereira**
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
engrenagensessenciaisnasoperaçõesdochãodefábrica. Dentre essas tecnologias, as mais relevantes são:
Inteligência artificial: aplicação que utiliza técnicas
de análises avançadas que interpretam eventos, tendênciasecomportamentosquepossibilitamqueasmáquinas executem funções de modo autônomo.
Aprendizagem de máquina: subcampo da inteligência artificial que utiliza algoritmos computacionais capazesdedetectartendênciasepadrõesquepodemmodificar o comportamento sistêmico, fazendo que esses tomem 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
fotosouvídeosé possívelutilizar-sedacomputaçãográfica 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 possuemconexãoentresi,podendosecomunicareinteragir, resultando em ganhos e eficiência.
Computação em nuvem: A computação em nuvem é a
entrega de recursos de TI sob demanda por meio da Internetcomdefiniçãodepreçodepagamentoconformeouso.
Em vez de comprar, ter e manter datacenters e servidores
físicos, você pode acessar serviços de tecnologia, como capacidadecomputacional,armazenamentoebancosdedados, conforme a necessidade, usando um provedor de nuvem como a Amazon Web Services (AWS).
Existemalgunsobstáculosaseremvencidosnessenovo cenário. As indústrias manufatureiras têm investido
muito dinheiro em modernização e adequações das fábricas para surfar essa onda e colher os frutos que são
quaseevidentes. Entretanto, alguns dos fatores queacabam atrasando essa jornada digital é a falta de mão de
obraqualificadaparacriarsoluçõese,emseguida,manter toda a operação funcionando adequadamente.
Umaopçãoéautilizaçãodeempresas“startups”,quepossuem 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 essênciaporalgumasfábricas,precisamseraospoucosintroduzidas 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
técnico na ArcelorMittal Sistemas
*** Mestre em Educação. Professor da Faculdade Promove de
Tecnologia
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Consumo cresce
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.

$OLAR FORTE
O mercado de energia solar cresceu 46,1% no Brasil, saltando da
produção de 13 gigawatts para
19 gigawatts, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica. A fonte fotovoltáica já gerou R$ 99,7 bilhões em
novos investimentos, R$ 27 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e mais de 570 mil
empregos acumulados desde
2012. Evitou a emissão de 27,8
milhões de toneladas de CO2.

CHUTE NA CANELA
Na frente das pesquisas, mas ciente de que é melhor num jogo do que com palavras, o senador Romário (PL) escolhe a dedo para quem dar entrevista. 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 entrevista com o YouTuber Casimiro no Canal Que Papinho. 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 Brasília 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 “imbrochável” 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, brasileiros, família e bandeira.

ECOS DO PATRONATO
Em comemoração ao Dia Internacional da Democracia hoje, o levantamento “Valores democráticos no
empresariado brasileiro”, da Fundação Tide Setubal
e Instituto Sivis, revela que a maioria dos empresários entrevistados (91%) concorda que, apesar de ter
alguns problemas, a democracia é preferível a qualquer 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 Jacarezinho caiu antes da operação que culminou com a
morte de suspeitos – e na qual a PC encontrou documentos referentes ao processo. “No curso das investigações 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 celular de uma das vítimas”.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha
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Montes Claros

Lula reconhece peso
de Minas nas eleições
u

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

PRETO NO
BRANCO
Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Kalil sem direção
Quando você mistura dois perfumes de marcas diferentes
é fato que um perde a sua essência. Mesmo em frascos diferentes, quando um perfume é da mesma linha e fragrância o
resultado acabanão sendo o esperado. A comparação explicabemoquehouvecomacoligaçãonamajoritáriaemMinas
Gerais, entre o PT de Lula e o PSD de Kalil, onde a única fragrânciaqueconseguiuaparecerfoido líderpetista.Kalilperdeu 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,temusadoapobrezacomomotedecampanha, justamente o que ele sempre condenou. O resultado
pode ser verificado nas pesquisas de intenção de voto, onde
correo risco de ficar no meio da estradajá no primeiro turno.

ANDREIA PEREIRA/DIVULGAÇÃO

Automóvel Clube

Multidão acompanhou evento na Praça da Catedral; petista falou ao lado de Kalil e Alexandre Silveira

ÉtristeassistirmospartedahistóriadeMontesClarossendo perdida com o abandono do Automóvel Clube, onde os
fatosmais importantes dacidade aconteceram e foram decididos ali. Para o pagamento de taxas de manutenção, a
diretoria está solicitando dos sócios remidos, que são isentosdas taxasdecondomínio,opagamentoe R$100,conformedeterminaoestatuto.Aindacomoforma degerarrecursos para bancar as despesas serão leiloados 27 quadros
queornamentavamaqueleespaço.Aliás,todosqueusufruíram daquele espaço, inclusive a prefeitura, viraram as costas para a questão.

Luiz Rocha Neto

Larissa Durães
Repórter

CandidatoàPresidência da República pelo
PartidodosTrabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva atraiu uma
multidão à Praça da Catedral, ontem, no Centro de Montes Claros.
Duranteocomício,oexpresidente criticou a
gestão de Jair Bolsonaro (PL) no combate à fome e o acusou de preferir“contar lorotas” a governar. Segundo maior
colégio eleitoral do
país,Minasé considerado decisivo no pleito,
sendo destino de vários
políticos ao longo da
campanha. No caso do
petista, foi o Estado que
elemaisvisitounacorrida atual pelo Planalto.
“Estamos em Minas
em um momento em
que falta pouco tempo
para as eleições, e estamos trabalhando com
a certeza de que podemos ganhar as eleições
aqui e em vários outros
estados. E Minas foi colocado em minha pauta como Estado de preferência”, disse Lula.

Ele estava acompanhado
de Alexandre Silveira
(PSD), candidato ao Senado, e Alexandre Kalil
(PSD), que briga pelo Governo de Minas.
Caravanasdeváriosmunicípios da região estiveram no evento. Representantes de quilombolas, ribeirinhos,índiose agricultores familiares também
marcaram presença.
Nodiscurso,umdospontos mais 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)
passando fome, e no Brasil
são 33 milhões. Acho que
pode até ser mais, porque
nãosóaspessoasestãopassando fome como outros
milhões de brasileiros e
brasileiras não estão conseguindo comer as calorias e proteínas necessáriasàsobrevivênciahumana. Isso porque o governo
prefere ficar contando lorotasdoquegovernar”,disparou. No fim de agosto, o
presidente Jair Bolsonaro
questionou, em entrevis-

45
por cento
das intenções de voto tem Lula,
segundo pesquisa Datafolha
divulgada ontem. Bolsonaro caiu um
ponto e está com 33%

ta, uma pesquisa sobre o
número de famintos no
país,dizendo quenãose vê
“ninguém pedindo pão no
caixa da padaria”.
Lula também criticou a
falta de aumento salarial
(real), fato que classificou
como “trágico para a sobrevivência dopovo brasileiro”. Acusou, ainda, o governo de não reajustar os
valores destinados à compra de merenda escolar.
“Imaginem vocês, se em
cinco anos não se coloca
aumento para comprar a
comida para as crianças
nas escolas, isto significa
que a qualidade damerenda escolar tem caído profundamente”.
Lula aproveitou o comício para “brincar” com os
aliados. “Não posso ficar
nafrente da imprensae dizer ao Kalil que vou resolver todos os problemas de
Minas Gerais, porque devo deixar alguma coisa paraogovernadorfazer”,disse. O presidenciável também disse que, se eleito, na
primeira semana fará
uma reunião com todos os
governadoresparadiscutirem a real situação política, econômica e social de
cada Estado.

Havíamos publicado anteriormente 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 TREMG julgou improcedente a impugnação e deferiu sua
candidatura, por maioria, baseado no voto do relator.

Agenda de Lula

Segundo o empresário Arnaldo Via Única, responsável pela coordenação da campanha do deputado Paulo
Guedes (PT), o ex-presidente Lula (PT) aproveita a manhã desta sexta-feira para visitar o Frigorífico Santa
Mônica, na região de Bom Jardim, que fica entre os municípios de Montes Claros e São João da Ponte.

Pimentel

Mesmo tendo sido prefeito de Belo Horizonte e ocupado a cadeira de governador do Estado de Minas, Fernando Pimentel (PT) corre o risco de não conseguir se eleger
deputado federal. Dentro do próprio partido, a sua derrota já é admitida. A situação chegou a tal ponto que uma
das exigências do candidato ao Governo do Grupo, Alexandre Kalil (PSD), é de que ele não participe dos comícios
e nem grave com sua fotografia para o programa eleitoral da TV. Aliás, é até difícil imaginar que um ex-prefeito
dacapital e ex-chefedo executivo mineiroconsiga aproeza de não se eleger deputado.

Cabeça, meio e rabo

Historicamente, sempre analisamos uma chapa de
candidatos, considerando cabeça, meio e rabo. A cabeça seriam os candidatos com chances reais de serem
eleitos.Omeiosãoaquelesqueestãonadisputapodendo surpreender. Jáo rabo são aqueles candidatos aventureiros que estão no processo apenas para preencher
buraco. A este respeito é possível afirmar que poderemos ter muitas surpresas na disputa majoritária devido
a fragilidade da maioria dos candidatos. Na prática, as
chapas só têm cabeça, faltando o restante do corpo.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Economia

Fenics deve girar R$ 100 mi
u

Maior feira de negócios do interior de Minas tem edição em modelo híbrido
FOTOS/LEONARDO QUEIROZ

Márcia Vieira
Repórter

Até o próximo dia 18,
cerca de 80 mil pessoas
devem visitar o maior
evento de negócios do
interior de Minas. A Fenics, Feira Nacional da
Indústria, Comércio e
Serviços, chega à 27ª
edição com expectativa de movimentar 100
milhões.
Oretornodepúblicoà
feira vem depois de dois
anosapenasdenegociações on-line, em virtude
da pandemia da Covid-19. Mas aproveitandoosresultadosdaexperiênciavirtualfonoaorganização decidiu apostar no modelo híbrido,
como forma de abrir
portas para gente de outras regiões do Estado.
Durante a abertura
do evento, ontem à noite, Leonardo Lima de
Vasconcellos, presidentedaAssociaçãoComercial e Industrial (ACI),
entidade realizadora da
feira, ressaltou o tom de
otimismo que norteia
os promotores e participantes da edição 2022.
“Essa feira incorpora
o ganho que nós tivemos fazendo de forma
virtual, com toda força
donegócionorte-mineiro sendo mostrada neste momento. Existe
uma demanda reprimida e estamos atendendo aos anseios do empresário que quer mostrar o seu negócio. Vamos ter a maior Fenics
de todos os tempos, frutotambémdarecuperação da economia que
reagiu e o empresário
acompanha”, ponderou o gestor.

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

MULTISSETORIAL
São 250 estandes distribuídos em um espaço de
100 mil metros quadrados, distribuídos para
atender setores diversos
da economia mineira.
As energias renováveis têm espaço garantido na Fenics. Miriam
Dias, diretora geral da
Efitecture, empresa espanhola expert em eficiência energética que
integra o comitê internacional de cer-tificação
do ramo, participa pela
primeira vez da Fenics.
“Consideramos que o
Brasil é um dos mais importantes países BRICs e
queremos abrir mercado
emMontes Claros”,dizMiriam que já está na cidade
há um ano, depois de iniciar negócios em Mato
Grosso com a empresa elétricaEnergisa.Bricséobloco econômico formado
por Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul.
Paraa diretorada Efitecture, “Montes Claros tem
alto potencial de crescimentoindustrialsustentável. Além de mostrar capacidades esperamos realizar negócios”.
À frente do estande da
Funorte na Fenics, Sueli
Nobre destaca que embora tenha participado dos
dois anos anteriores, estar de volta presencialmente é gratificante. “Poder demonstrar quem somos, dar visibilidade à
nossa marca, interagir
com outras empresas
que estão aqui é muito importante. É um público
muito grande nesses 4
dias e temos uma gama
de atividades e cursos, como o de gastronomia,
que as pessoas podem conhecer e degustar”.
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Economia

Votos de R$ 30 milhões
u

Balanço parcial mostra gastos de candidatos ao governo de Minas; Kalil lidera fatura

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

34

já gastaram,
juntos, os
candidatos
ao governo
de Minas
nesta
campanha

30

foram
arrecadados
por todos
eles até
agora

MILHÕES DE
REAIS

MILHÕES DE
REAIS

Confira, em ordem alfabética, o total das receitas e das despesas de cada candidato até agora
Alexandre
Kalil
(PSD)

Cabo
Tristão
(PMB)

Carlos
Viana
(PL)

Indira
Xavier
(UP)

Lorene
Figueiredo
(PSOL)

Lourdes
Francisco
(PCO)

Marcus
Pestana
(PSDB)

Renata
Regina
(PCB)

Romeu
Zema
(Novo)

Vanessa
Portugal
(PSTU)

RECEITAS

R$ 16.074.701,59 R$ 100.000,00 R$ 6.533.980,00 R$ 21.609,37 R$ 1.347.560,72 R$ 3.000,00

R$ 4.381.801,47

R$ 1.145,00 R$ 6.239.396,97 R$ 111.350,00

DESPESAS

R$ 13.020.634,08 R$ 6.455,00 R$ 6.323.470,09 R$ 21.609,37 R$ 1.082.877,56 R$ 3.000,00

R$ 4.116.104,46

R$ 232,29

R$ 5.626.471,18

R$ 176.062,43

FONTE: TSE

Jader Xavier
Do Hoje em Dia

O gastos dos candidatos ao governo de Minas
nacampanhaparaaseleições deste ano já passam
de R$ 30 milhões, em menos de 30 dias de campanha. Alexandre Kalil
(PSD) é o dono da ação
maiscara,segundobalanços financeiros parciais
divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
nesta quinta-feira (15).
A campanha do exprefeito de Belo Horizonte já consumiu R$
13 milhões, o que equivale a 42,86% do total
dos gastos de todos os
demais postulantes ao
Palácio Tiradentes.
Emsegundolugaraparece o candidato do PL,
Carlos Viana, que declarou R$ 6,3 milhões em
despesas, seguido pelo
candidato à reeleição,
Romeu Zema (Novo),

com R$ 5,6 milhões.
Vale lembrar que a
maior parte desses recursos é proveniente do Fundo Eleitoral ao qual os partidos têm direito. Para este
ano, foram previstos R$
4,9 bilhões. O fundo eleitoral foi criado em 2017 para
supriras doaçõesantesfeitasporempresas,masproibidaspelo SupremoTribunal Federal (STF) em 2015.
A verba é distribuída em
anos de eleições municipais ou gerais.
PRESIDÊNCIA
Para efeito de comparação,osR$30milhõesgastos
pelos candidatos até agora
equivalem a seis vezes o
queaSantaCasadeBeloHorizonteprecisapararecuperar 40 leitos de UTI destruídos por um incêndio em junho. O hospital organizou
umacampanhaparatentar
arrecadar a soma necessária, R$ 5,4 milhões, mas em
40 dias só obteve R$ 1,6 mi-

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%

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 setembro os candidatos ao Palácio do Planalto consumiram R$ 162,3 milhões nas
campanhas. Restando pouco mais de duas semanas
para o primeiro turno, as
despesas correspondem a
78,04% do total arrecadado
(R$ 208 milhões), levandose 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 SimoneTebet (MDB), com R$
32,9 milhões. A candidata
do União, Soraya Thronicke, informou despesas de
R$ 30,7 milhões, enquanto

Ciro Gomes (PDT) diz ter
gasto R$ 20,5 milhões duranteacampanha.Jáocandidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), relatou R$ 20,9
milhõesde despesasà Justiça Eleitoral.
GASTO APROVADO
Para o cientista político
Adriano Cerqueira, professor do Ibmec e da UniversidadeFederal deOuro Preto
(Ufop), os gastos milionários nas campanhas deste
ano são resultado de um financiamento bilionário
aprovado pelos deputados,
senadores e pelo presidente da República.
“No Brasil já existem outras formas de o eleitor e do
Estado ajudarem a financiarospartidospolíticos,como o voto obrigatório, que
retira dos partidos o custo
delevar o eleitor às urnas; a
propaganda eleitoral de rádio e TV; além do Fundo
Partidário e, agora, o
Fundão Eleitoral”.
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ENTREVISTA

Leonardo Linhares Drumond Machado
u ADVOGADO E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

Academia com novo integrante
u

Solenidade de posse está marcada para o próximo dia 29
DIVULGAÇÃO

Adriana Queiroz
Repórter

O montes-clarense
Leonardo Linhares Drumond Machado é advogado e professor universitário.Énopróximodia
29tomapossenaAcademiaMontes-Clarensede
Letras, em solenidade
no Centro Cultural Hermes de Paula (CCHP).
Atualmente,trabalhacomo advogado público
efetivo da Prefeitura de
Montes Claros, aprovado em concurso público
em 2005, encontrandoseparaocargodeprocurador-adjunto de Consultoria.ÉsóciodoEscritório de Advocacia LeonardoLinharesAdvogados Associados, junto
com a esposa.
Conta que foi nos primeiros meses de 2020,
antesdoiníciodapandemia, que teve o privilégio de ser indicado para
ocupar uma vaga de
membro da Academia.
“Isso em razão da vacância decorrente de falecimentodemembrotitular, pelos amigos acadêmicos Edgar Antunes
Pereira Filho e Antônio
Alvimar Souza. Submetido ao processo de eleição, tive a grata surpresadetermeunomeaprovado e poder realizar o
antigo sonho de pertencer à entidade cultural e
literária, que reputo como uma das mais antigas e importantes do
Norte de Minas Gerais”.
A comunicação da
aprovação de seu nome
foi feita no início desse
mês pela professora IvanaFerranteRebello,presidente da Academia.
“Esclareço que a emo-

ção desse comunicado se
tornou ainda mais gratificante pelo privilégio de ser
empossadonamesmasolenidade em que também serão empossados intelectuaisquemuitoadmiro,comooDoutorPetrônioBraz,
oJornalistaPauloCésarOliveira e o Professor Fabiano
Lopes de Paula. Além disso,
a oportunidade concedida
de poder integrar a AcademiaMontes-clarensesetorna mais gratificante e profunda pelo fato de ser um
lugarprivilegiadodeconvivência real, fraterna, suave
e elegante em torno daquilo que satisfaz a nossa alma, espírito e intelecto: a
cultura, as artes, a educação, a história, a memória
denossopovoeocultoàlíngua portuguesa”, revela.
Você sempre teve essa
sede pelo saber?
Sim,pelofatodeserfilhoe
netode professoras,bemcomo ter feito o jardim de infância/maternal no Colégio
ImaculadaConceição, tive o
privilégio de ser alfabetizado muito cedo e ter aprendidoaleraindanaprimeirainfância, iniciando a partir de
então uma relação de amor
com a leitura que me acompanha até hoje. Tive ainda o
privilégiodecontarcomum
pai que era um leitor ávido
de jornais e livros históricos
e que me motivava a ler bastante e diariamente. A leitura sempre foi um hobby cultivado diariamente e até hojesouumleitorvorazecompulsivo, lendo no mínimo
doisatrês livrospor mês, sobre os mais variados assuntos (biografias, poesias, crônicas, viagens, relatos históricos, entre outros), além
dos livros exigidos para o
exercício da advocacia e do
magistério jurídico.

trabalhar incansavelmente, juntamente com meus
confrades, para estimular
e disseminar o amor e paixão à leitura, à cultura e
aos livros, os quais, infelizmente, atualmente encontram relegados a um segundo plano, devido a
popularização e massificação das tecnologias digitais e redes sociais.

“

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

”

Como foi a trajetória literária até a Academia
Montes-clarense de letrasequecontribuiçãoespera proporcionar?
Pelo fato de ler bastante
sempre gostei de escrever
crônicas e poesias, tendo,
najuventude,publicadoartigos e crônicas no Jornal
de Notícias e no Jornal Hoje em Dia, bem como participei com algumas poesias
de uma Antologia Poética
publicada pelo Psiu Poético, idealizado e capitaneado pelo amigo poeta AroldoPereira.Avidaacadêmica também me proporcionouaoportunidadedeproduzir e publicar diversos
artigos acadêmicos na
áreadoDireito,naqualidade de professor e pesquisador da Universidade Estadual de Montes Claros.
Acredito sinceramente
que minha contribuição e
minha nova responsabilidade e compromisso serão

Pode nos contar sobre
os projetos e atividades
da Academia?
Sempretevepapelimportante e destacado na atividade cultural e intelectual
de Montes Claros e região,
promovendoeventosliterários e culturais extremamente importantes, como,
por exemplo, o 1º FLAM Festival Literário do Autor
Montes-Clarense, realizado no início do ano, com 10
dias de duração, que atraiu
mais de 700 pessoas e proporcionouavendadecentenas de livros de autores
montes-clarenses e nortemineiros. O sucesso do
FLAM foi tão grande que a
equipe organizadora já está planejando a próxima,
provavelmente em abril de
2023, ampliando seu alcanceparamaispontosdacidade e para um público ainda
maior. Além disso, promove continuadamente o lançamentodeAntologias,reunindo obras de intelectuais
e escritores. Tenho certeza
absoluta que a Academia,
sobapresidênciadaProfessora Ivana, irá intensificar
e promover inúmeros projetos literários nos próximosanos,mantendoassim
a tradição de 56 anos dedicados à cultura, à literatura
e à memória, essenciais para a educação do nosso povo e preservação de nossos
costumes.
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Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

O casamento de Ana Sapori e Cristian Veloso
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 distância. 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

A noiva Ana
Sapori,
emocionada
ao ver o
relicário com
sua e foto e
de sua
falecida mãe
no buquê.
Ela recebeu o
carinho das
irmãs Maria
Fernanda e
Isabela

fazer uma subespecialização. Não foram momentos fáceis, mas sabiam do
amor verdadeiro que sentiam e isso os preparou para nova etapa. O casamento 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.
Tudo muito lindo! Exatamente como sonhou e planejou. Parabéns ao casal,
que muitas bênçãos derramem sobre suas vidas!

O pai da noiva teve importante participação na
cerimônia:proferiu lindas palavras e abençoou o
casal
Os avós Nísia
e Antônio
Sapori

Noivo emocionado ao declarar os votos à amada

O casal com
as daminhas
e pajens

O tradicional
beijo após o
sim

Os noivos emoldurados por Humberto, pai da
noiva e sua esposa Magda

Cristina com
sua mãe
Valéssia

Com os irmãos do noivo David e Ana Luiza

O padrinho Dener com Ana, Cristian e a irmã
Fernanda
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Pilar Literário

Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Libertas Quae Sera Tamem
No dia 7 de setembro comemorou-se o segundo centenário da Independência do Brasil; um
grande acontecimento para o povo brasileiro
aliado a um outro grande acontecimento que
são as 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 igreja 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 um povo. Se não buscamos a Deus, a família enfraquece, a escola se empobrece e a igreja se desvanece tornando as pessoas incapazes de sequer reivindicar, quanto mais de escolher seus governantes, 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 manifestação inexorável de nossa consciência, é a declaração 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 exercício fiel e incoercível deste ato será fortalecida a
semente da democracia no seio 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 exercício fiel e
incoercível deste ato será fortalecida
a semente da democracia no seio de
um povo.

Que sejamos conduzidos por normas seguras, para 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.
Nossos antepassados deixaram lições preponderantes 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 representar o Brasil num Congresso, em Haia, na Holanda. E de lá ele saiu com o título de Águia de Haia,
porque voou muito mais alto do que eles esperavam. 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 exterminação mútua. Não arvora a
bandeira do Evangelho, bane Deus das almas e
das reivindicações populares. Não dá trégua à ordem. Não conhece a liberdade cristã.
Dissolveria a sociedade. Extinguiria a religião.
Desumanaria a humanidade.
Everteria, subverteria, inverteria a obra do Criador.
GRANDE RUI BARBOSA!
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Esportes

MOC América Vôlei já encara
favorito em estreia no Mineiro
u

Partida será em Contagem contra o Sada Cruzeiro, nesta sexta-feira
GIAN MARLON / MOC AMÉRICA VÔLEI

Leonardo Queiroz
Em busca de um sonhado título regional, o MOC América
Vôlei estreia nesta
sexta-feira no Campeonato Mineiro e já
encara um grande desafio. A partida, que
começa às 20h no ginásio Riacho, em Contagem, é contra o Sada Cruzeiro, heptacampeão da Superliga e detentor do troféu da competição estadual desde 2010.
Oito equipes estão na
disputa deste ano, cinco mineiras e três convidadas de outros estados. Além de MOC
América Vôlei e Sada
Cruzeiro, Itambé Minas, Azulim Gabarito
Monte Carmelo e Café
Vasconcelos Imepac
Aracoop Araguari estão entre as equipes locais. As convidadas são
BrasíliaVôlei, Fae Osasco (SP) e Apan Eleva
Blumenau (SC).
“Fizemos todo o processo de base, preparação física, depois parte
técnica e coletiva. Agora, chegou o momento
de começarmos o campeonato. Nossa equipe
teve grandes modificações, sendo normal no
começo da temporada.
Estamos bem preparados para o momento, a
situação e o começo do
campeonato. Acho que
apreparaçãofoicompatível à exigência do momento”, diz o técnico
Marcos Pacheco.
Vice-campeãoda
competição em 2021, o
ponteiro Matheus Silva
crê no poder do grupo.

“Estamos bem preparados. Acho que a preparação foi compatível à exigência do momento”, afirma o técnico Marcos Pacheco

“Enfrentar o Sada Cruzeiro é bom para mostrar
nosso potencial. Enfrentar time forte assim de cara nos prepara para o resto do campeonato. Pode
ter certeza que será um jogo bom e vamos entregar
tudo o que estamos fazendo. A gente vem treinando
forte tanto na parte física
quanto na parte técnica, e
não vamos decepcionar a
torcida. Torçam pela gente e mandem energias positivas”, ressaltou o ponta.
O segundo jogo do
Coelhão também será foradecasa, em23 deSetembro, diante do Café Vasconcelos Imepac Aracoop
Araguari. E volta às qua-

dras no dia seguinte contra o Azulim Gabarito
Monte Carmelo no Ginásio Raul Belém, em Montes Carmelo.
Somente em 29 de Setembro o MOC América
disputa em casa contra o
Brasília Vôlei, no Tancredo Neves. Uma grande expectativa para a partida é
apresençadatorcidaorganizada. Ainda no Caldeirão,terápelafrenteos confrontos contra Itambé Minas (1/10), FAE Osasco
(7/10) e Olympico Clube
Blumenau Vôlei (9/10).
A semifinal será em 14
de outubro, e a final no dia
15.Oslocais aindaserãodivulgados pela FMV.

u SAIBA MAIS

Confira a tabela de jogos do Coelhão
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
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Aventureiros do Sertão

Eudóxio Rabelo
eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

5G no Norte de Minas
Montes Claros já está recebendo as instalações da
tecnologia 5G que irá beneficiar diversas indústrias e
serviços em todo o Norte de Minas. O novo projeto promete uma verdadeira revolução na telefonia nacional
e vou citar aqui algumas delas:
Umdospontosmaisatrativosparaousodo5Gsãoos
benefícios para áreas como: telemedicina, educação,
agricultura e transportes. E a principal novidade é a
baixalatência.Ouseja,otempoentreouploadedownload de um dado, que será de 1 milissegundo em relaçãoao4Gqueéentre45e50milissegundos.Alémdisso,
a rede 5G será capaz de gerar uma experiência mais
imersiva,comotempoderespostadoscomandospraticamente zerado, isso significa que uma ação poderá
serexecutadaimediatamente,quandosetratardefuncionalidades remotas. A utilização do 5G no Google
maps ou earths será essencial, principalmente em
áreas rurais. Cito, por exemplo, a eficiente sincronização virtual com a computação espacial que sustenta
carros que dirigem sozinhos. Também será beneficiada as cidades inteligentes ou smart cities que usam a
Internet das Coisas (IoT), diretamente ligada ao 5G, para coletar dados e compreender as demandas de uma
cidade em tempo real. Essa tecnologia funciona através da conexão de dispositivos com uma rede de inter-

DIVULGAÇÃO

net,comoporexemplo,funcionamentosemafórico,sistema de câmeras, informatização de redes públicas e
demais monitoramentos. No Brasil, diversas metrópoles já se beneficiam de serviços de telegestão, com dispositivos acoplados a postes de luz por meio da IoT.
Como uma antena, a tecnologia é capaz de criar um
alerta quando a lâmpada queima, diminuindo, e muito, o tempo de troca. Além disso, sistemas de detecção
deincêndios,lixo,animais,emuitosoutrosserviçospúblicos e privados podem usar a conectividade entre cidadãos, governo e dispositivos para gerenciar de maneira mais eficiente uma localidade.

1º Encontro de Secretários de Meio Ambiente
Codanorte (Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas) realiza o 1º encontro de Secretários Municipais do Meio Ambiente do Norte de
Minas. O encontro será realizado no Parque Estadual Lapa Grande no próximo dia 21 de setembro,
data especial em que comemora-se o Dia da Árvore
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
das 88 escolas cadastradas no programa de educação ambiental em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente.
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@PIPIAMTB

O impacto do assédio
em ciclistas
Recentemente,aatleta@pipiamtb(Embaixadorado@collibikeoficial,@ert.uniformes,@meiasrikam,@probioticaoficial,@kendatirebrasil) postou em suas redes sociais sua indignação pelos assédiossofridosnos treinos.Jásabemosqueamaioriadasmulheresse
senteminseguras aopedalarepedemmelhoriasnasegurança.Duranteapandemiahouvecrescentenúmerodeatletase5emcada10
mulheres relatam ouvir comentários obscenos sobre seus corpos,
assobios e até serem alvos de objetos atirados contra elas enquanto treinavam sozinhas. É um tema de grande relevância que precisa
ter uma atenção especial das autoridades policiais,vez que tal conduta pode tirá-las do ciclismo pelo resto da vida.

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

