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Estão abertas as inscrições para a 2ª Maratona
de Basquete de Montes Claros, que será realizada
no próximo dia 8 na quadra do Colégio Indyu.
Quem topar o desafio vai participar de uma
sequência de jogos que terão duração de 12 horas.
Sem parar! PÁGINA 7

Desafio para os
mais animados

Pesquisa da UFMG analisa
vantagens do uso de sementes
“crioulas” no Norte de Minas.
São mais resistentes às mudan-
ças do clima. PÁGINA 5

Vendaval e granizo

Milhoque
desafiapragas

Depois de dias de
muito calor e de uma
chuva rápida e fina
na terça-feira, o tem-
po virou totalmente
em Montes Claros. O
sistema de alertas da
Defesa Civil, em par-
ceria com o Sistema
de Meteorologia e Re-
cursos Hídricos de
Minas Gerais (Sim-
ge) e o Instituto Mi-
neiro de Gestão de
Águas, emitiu alerta
de tempestades para
o s p r ó x i m o s d i a s .
C o n s e q u ê n c i a d o
avanço de uma fren-
t e f r i a n a r e g i ã o .
PÁGINA 4

DadosdoIBGE divulgados noDia NacionaldeLuta
da Pessoa com Deficiência apontam que a participa-
ção e formalização desta parcela da população no
mercado de trabalho no Brasil é de 28,3% e 34,3%,

respectivamente. Em Montes Claros, associação la-
mentao preconceito ea precáriaestrutura oferecida
a quem busca uma oportunidade de emprego.
PÁGINA 3

Procuram-se
vagas para
deficientes

“Quando ficam sabendo dadeficiência, negama

oportunidade demostrar que somos capazes”,

lamenta o deficiente visual JoséAparecidoRosa

A 1ª edição daMaratona foi realizada em2019

ARQUIVO PESSOAL

RUBEM RIBEIRO / DIVULGAÇÃO

PÁGINA 8

Osol sumiu: de acordo comoSimge, o tempo está instável em todoEstado

Foi um sucesso a 27ª

edição da maior feira de

negócios do interior

mineiro: novidades

em mais de 200

estandes

ALEXANDRE FONSECA

AMANDA LÉLIS/UFMG

FENICS



AUTOFAGIA BOLSONARISTA

Uma curiosa guerra de listas ronda os grupos de
whatsapp. Apoiadores de Bolsonaro soltaram,
num dos maiores grupos do aplicativo em Brasí-
lia, uma primeira lista com nomes de candidatos
à Câmara e Senado que apoiam a reeleição do
presidente. A lista circula e a cada hora surge
uma editada, com novos nomes em lugar de ou-
tros. No DF, os nomes se alternam entre Ibaneis
(MDB) e Coronel Moreno (PTB). Ainda em Brasí-
lia, os mais citados são Flávia Arruda x Damares,
e para a Câmara dos Deputados, Bia Kicis (PL) x
Prof Paulo Fernando (Republicanos).

RENAN X COLLOR

Alagoas vive uma reedição antiga da disputa de clãs
pelo poder estadual. O senador Renan Calheiros
(MDB) é um dos principais críticos do presidente
Jair Bolsonaro. Mas Renan poupa o candidato de
Bolsonaro em Alagoas, o senador Fernando Collor
(PTB). Porque Collor é, dentre os principais candida-

tos ao governo, o que tem a maior rejeição. Em ou-
tras palavras: é o mais fácil de ser batido pelo candi-
dato de Renan, o governador-tampão, Paulo Dantas,
num eventual 2º turno.

PORTO$ CHEIO$

Os portos brasileiros estão “a todo vapor”. Segundo
o Painel Estatístico da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (ANTAQ), julho fechou com sal-
do positivo com aumento de 2,23% nas movimenta-
ções de cargas, em comparação com o mesmo perío-
do de 2021, totalizando 109,7 milhões de toneladas.

COTAS

Bolsonaro e o governador do Rio, Cláudio Castro
(PL), andam juntinhos, mas nem tanto. Enquan-
to o Governo Federal é acusado de racismo por
ter mexido nos concursos públicos para reduzir
o número de negros aprovados, o Estado am-
pliou para 2081 o prazo de validade das cotas
para negros e indígenas.

A 11 dias da eleição, os cenários para a única vaga ao Senado Federal vão se desenhando nas intenções de
votos com surpresas em algumas regiões. No DF, duas ministras do presidente Jair Bolsonaro duelam pelo
voto da Casa Alta, com vantagem para Flávia Arruda (PL). Mas ela vê dia a dia a queda forte da diferença
para a 2ª colocada nas pesquisas, Damares Alves (Republicanos). No Paraná, o antes líder Alvaro Dias
(Pode), que tenta a reeleição, já se vê em empate técnico com o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro (UB) – que em
algumas sondagens aparece na frente do ex-padrinho. Hoje estão rompidos. No Rio Grande do Sul, o
general e vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) vê Ana Amélia (Progressistas) na sua cola. Será
outra disputa tensa, sem favorito. No cenário nacional, enquanto o IPEC (ex-Ibope) aumenta a diferença de
Lula (PT) para Bolsonaro (PL), a Paraná Pesquisas, que pouco tem errado cenários nos últimos anos, divul-
gou na terça-feira (20) nova sondagem com o presidente perto do petista, com apenas 4 pontos de diferença.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

*Thiago Gomes

Na pesquisa Carreira dos Sonhos, divulgada no
começo do ano pela Cia de Talentos, 34% dos jo-
vens concordaram que a organização na qual tra-
balham tem um ambiente inclusivo e diverso, con-
tra 39% das pessoas em cargos de alta liderança.
Esses dados levam a uma reflexão importante: os
líderes estão engajados nas questões de diversida-
de? Em um mercado de trabalho que está em cons-
tante evolução, e que cada vez mais valoriza mino-
rias, os líderes do futuro precisam aproveitar bem
a diversidade, aliando-a aos objetivos da empresa.

O líder do futuro é humanizado, se preocupa
com o bem-estar, desempenho, satisfação e saúde
dos funcionários. Exercita empatia, porque as suas
habilidades devem ir além da estratégia do negó-
cio, também precisam acolher os profissionais e
mostrar que o trabalho de cada um é essencial.

Existem algumas dicas que podem ajudar:
Tenha empatia: ser empático é uma nova soft

skill, muito requisitada, que pede que um se colo-
que no lugar do outro, na maneira que se dá feedba-
ck, e se disponibilizando para receber um.

Valorize a diversidade: é o tema do momento. O
líder do futuro valorizar esses talentos e precisa
abrir seu pensamento, entendendo que quanto
mais diversidade, melhor, e deve passar esse mind-
set para o resto da equipe.

Acompanhe a tecnologia: o líder do futuro
precisa estar inteirado das tecnologias, e esse
universo precisa ser intrínseco à vida profissio-
nal e pessoal, agindo como aliado e garantindo
produtividade.

Acredito que esse profissional deve acompanhar
as mudanças do mercado de trabalho, focando em
seu autodesenvolvimento - estudar temas relevan-
tes e conhecer as novidades do seu segmento, aten-
tar-se aos trending topics, se livrar de preconceitos
e manter a mente aberta - para lidar com pessoas
de diferentes grupos e realidades, treinar a comuni-
cação - tanto a escuta ativa, quanto o desenvolvi-
mento da oratória, e ser mais empático.

O processo de criação de líderes do futuro é
muito lento - a desconstrução de preconceitos, a
escuta ativa e a valorização da diversidade, são
fatores que têm um desenvolvimento demora-
do. Por isso, comece com pequenas mudanças e
exercite essa liderança mais saudável em você
mesmo diariamente.
*CEO da Smartleader

reportagem@colunaesplanada.com.br
EDITORIAL

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

No aperto

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

O líder do
futuro

OLHO NAS CONTAS

Não é por discurso eleitoreiro que os
candidatos à presidência têm alertado
para um ano difícil em 2023, com auste-
ridade e aperto fiscal. É fato consuma-
do desde já. O endividamento das famí-
lias brasileiras chegou a 79% em agos-
to, maior índice registrado desde 2010,
de acordo com a pesquisa da Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo. Segundo o levanta-
mento, 22% dos brasileiros têm mais de
50% dos rendimentos comprometidos.
Olho nas contas.
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PRETO NO
BRANCO

u

Luta das pessoas
com deficiência e os
desafios do dia a dia
Apesar das conquistas, dificuldades e
preconceito seguem sendo obstáculos

Márcia Vieira

Repórter

O21desetembroémar-
cado no calendário co-
mooDiaNacionaldaLu-
ta de Pessoas com Defi-
ciência. Apesar das con-
quistas obtidas nos últi-
mos anos, com mais in-
clusãoecotasdestinadas
a esta parcela da popula-
ção, pessoas que vivem o
dia a dia das dificuldads
e preconceitos seguem
na luta para superar
uma dos principais obs-
táculos: a inserção no
mercado de trabalho.

É o caso do deficiente
visualJoséAparecidoRo-
drigues Rosa. Ele conta
queumdosseusmaiores
sonhosétrabalharcomo
locutor de lojas. Porém,
ainda não conseguiu.

“Aqui em Montes Cla-
ros falam que tem a va-
ga, mas quando ficam
sabendo da deficiência,
negam a oportunidade
de mostrar que somos
capazes. Nos ignoram e
nem procuram saber se
temos os nossos meios
deexerceraatividade.O
mesmo acontece com
amigos meus que são
formados. Usam sem-
pre uma desculpa e se-
quer nos dão oportuni-
dade “, diz Aparecido,
que entre outras habili-
dades, lida bem com as
plataformas digitais.

Já Rosely Pereira da Cruz
está prestes a ingressar em
um órgão público como
atendente. Portadora de vi-
são monocular, condição
reconhecidacomodeficiên-
cia desde 2021, ela conse-
guiu a vaga por meio da As-
sociação de Deficientes de
Montes Claros (Ademoc).

“Tenho deficiência leve.
Já passei por entrevista e
vouentrarnavagaespecífi-
ca.Essasemanadevocome-
çar. É importante que te-
nhaaleiparadaroportuni-
dadeamaispessoas,avalia.

FALTA ESTRUTURA

Para Valcir Soares, presi-
dentedehonradaAdemoc,
alémdopreconceito,aspes-
soas esbarram também na
falta de estrutura física dos
estabelecimentos para re-
ceber pessoas com necessi-
dades especiais.

“As empresas estão se
conscientizandoqueaspes-
soas tem capacidade de ir
aomercadodetrabalho.Te-
mos um Banco de Talentos
com vários inscritos e em
tornode100pessoasquefo-
ram absorvidas por farmá-
cias,supermercados,indús-
trias, laboratórios, enfim,
mais ou menos 60 empre-
sasnosprocuram.Aindahá
a dificuldade e preparo des-
sas empresas em relação a
acessibilidade,parareceber
essaspessoas.Estamossem-
prenosreunindoparaauxi-
liar na conscientização e
adequação”, disse Valcir.

Dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica(IBGE),divulgadosnes-
ta quarta-feira, 21, data em
quesecomemoraoDiaNa-
cional de Luta da Pessoa
com Deficiência, apontam
q u e a p a r t i c i p a ç ã o e

formalização no mercado
de trabalho é de 28,3% e
34,3%, respectivamente.

O número é bem menor
do que entre pessoas que
não estão nessa condição e
que representam, respecti-
vamente, 66,3% e 50, 9%.

PRECONCEITO REAL

Entreaquelesemqueade-
ficiência não é percebida, o
caminho é menos tortuoso.
S. M. foi diagnosticada com
espectro autista depois de
ter o seu próprio negócio,
mas antes disso teve outras
experiências de trabalho.

“As pessoas não sabem
que eu sou uma pessoa
com deficiência. Só imagi-
nam que tem ‘ algo’ depois
de uma crise. Tenho hiper-
foco em trabalho”, revela a
empresária, confirmando
que o preconceito é real
quando aparente.

Montes Claros

Sem apontar o dedo para este ou aquele grupo
político,nosúltimosdias ficaramevidentesaspre-
visões de que existem agremiações partidárias
que não estão tendo como gastar os recursos. A
estrutura e osgastos comamovimentação fogea
qualquer realidadedasregrasdoprocessoeleito-
ral, a começar peladestinaçãodosgastos. Diante
doquepodemosperceber aolhonu, chegoapen-
sar que temos uma Justiça acolhedora, ou com
apenas uma vista, tomando conta do processo.

Política em Minas
É fato queos candidatos nadisputamajoritária

no país realizam pesquisas diárias para saberem
a situação nos estados e onde devem priorizar.
Em Minas, a caravana do PT já tem a leitura da
situação e nãomais acredita que o candidato Ka-
lil (PSD) consiga reverter o quadro, comos núme-
ros apontando que a eleição pode ser decidida
emprimeiro turnoemfavordeZema (Novo).Dian-
tedodesenho,aprioridadepassouasera tentati-
va de salvar a eleição de Alexandre Silveira (PSD),
que disputa a cadeira no Senado diretamente
com Cleitinho (PSC) e Marcelo Aro (PP).

Lava Jato
Chama a atenção deste jornalista o fato de que

nas eleições deste ano, 26 dos candidatos na dis-
puta foram alvo da Operação Lava Jato. Deste to-
tal, 19 buscam se eleger como deputado federal,
dois tentam o Senado, um a vaga na Assembleia
Legislativa e outros três ao cargo de Governo. O
mais triste é que a maioria com chances reais de
eleição. A conclusão que chegamos é que no Bra-
sil, o ilícito compensa e que a venda que aparece
na figura da deusa egípciaMaat ( que deuorigem
a palavramagistrado), que representa a Justiça e
que seria o símbolo de imparcialidade do equilí-
brio e ponderação, não tem se aplicado na práti-
ca. A venda tem servido, mesmo, para tapar a vi-
sãodanossa Justiça. Abalançaeaespadapassou
a ser apenas um objeto decorativo ou um enfeite
desnecessário.

Própria história
Temosvistoprofissionaisda imprensaanalisan-

do o processo político baseando-se em eleições
anteriores, o que de modo geral não se aplica na
prática. É que o crescimento ou a queda da inten-
çãode voto para determinado candidato é possí-
vel,masnãopodeser tratadocomoregra.É impor-
tante entender que cada eleição tem sua própria
história e o resultado depende de diversos fato-
res, a começar pelo momento político do país.

Pacheco e Kalil
Pelo visto, ametralhadora do candidato ao Go-

verno deMinas, Alexandre Kalil (PSD) vem atiran-
do para todos os lados. Depois de Bolsonaro (PL)
e Zema (Novo), chegou a vez de atacar Rodrigo
Pacheco, acusando-odenãodefender os interes-
ses de Minas e fazer parte da “bancada federal
bolsonarista”.Omais interessanteéqueosbolso-
naristas pensam, justamente, o contrário.

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Dinheiro sobrando

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Eleição tem 448 nomes

ARQUIVO PESSOAL

Da Agência Brasil

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) divul-
gou o número de candi-
datasecandidatosjáha-
bilitados pela Justiça
Eleitoral para disputar
asEleições 2022 que de-
clararam ter algum ti-

po de deficiência.
São448 em umuniverso

de mais de 27 mil candida-
turas aptas. Ainda segun-
do o TSE, outros 28 candi-
datos com deficiência se
registraram, mas tiveram
o pedido indeferido.

“Dototalde476candida-
tas e candidatos registra-

dos (abrangendo os com
registro deferido e indefe-
rido), 264 informaram ter
deficiência física (53,66%);
115, visual (23,37%); 59, au-
ditiva (11,99%); 13, autismo
(2,64%); e 41 de outro tipo
(8,33%). Entre os registros,
306sãodogêneromasculi-
no, 169 do feminino, e um

não informado”, aponta o
levantamento da Justiça
Eleitoral.

Entre os nomes que in-
formaramteralgumadefi-
ciência está Mara Gabrilli
(PSDB-SP), que é candida-
ta a vice-presidente da
pepública na chapa de Si-
mone Tebet (MDB).
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CONVERSA
INTELIGENTE

MOC tem alerta de
pancadas fortes:
pode ter granizo

Cidade

Tempo na cidade segue instável devido ao
avanço de uma frente fria; chance de vendaval

u Faltam 10 dias para a eleição. Momento é de
ajustes finais na campanha para crescimento na
reta final. Apreensão e expectativa tomam conta
dos candidatos a deputado estadual e federal no
Norte de Minas.

Zema na frente

A nova pesquisa do Ipec sobre sucessão emMi-
nas,divulgadaterça (20),mostraoatualgoverna-
dorRomeuZemacom46%das intençõesde voto–
oscilou um ponto para baixo em relação a duas
semanasatrás. AlexandreKalil (PSD), osciloudois
pontos para baixo, de 31% para 29% . Outros não
passam de 1%. Brancos e nulos somam 6%, e 11%
não sabem ou não responderam.
Numeventual2ºturno,dizo instituto, Zemaven-

ceria Kalil por 53%a 33%, com8%de brancos/nu-
los e 7% que não sabem ou não responderam. O
senadorCarlosViana,doPL, tem4%;outroscandi-
datos não passamde 1%. Brancos e nulos somam
6%, e 11% não sabem ou não responderam.
O Ipec ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19

de setembro, em 101 cidades mineiras. A margem
de erro dapesquisa é de dois pontos percentuais,
paramais ouparamenos. A pesquisa foi registra-
danoTribunalSuperiorEleitoral (TSE)sobonúme-
ro MG-03406/2022

Senado

ApesquisaIpec,encomendadapelaTVGlobo,reve-
la que Cleitinho (PSC) lidera a disputa pelo Senado
emMinas,com23%dasintençõesdevoto.Alexandre
Silveira (PSD)apareceemsegundo, com18%.Emse-
guida,MarceloArro(PP)11%,SaraAzevedo(Psol)4%,
pastorAltamiroAlves(PTB)3%,BrunoMiranda(PDT)
3%, Irani Gomes (PRTB) 2%,DarleneMarques (PSTU)
2%eNaomi de Almeida (PCO), 1%.
A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17

e19, em101 cidadesdoestado.Amargemdeerroé
dedoispontospercentuaisparamaisouparame-
nos, e o nível de confiança utilizado é de 95%. A
pesquisa está registrada no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) com o número BR-03269/2022.

No forno

Novas pesquisas estão no forno para serem di-
vulgadas na reta final da campanha que vai me-
xer com o humor dos candidatos à presidência e
ao governo de Minas.

Contagem regressiva

Apresentador de TV e observador da cena política

Moradores não devemesquecer o guarda-chuva quando sairemde casa

Alexandre Fonseca

Repórter

O sistema de alertas
da Defesa Civil, em par-
ceria com o Sistema de
Meteorologia e Recur-
sos Hídricos de Minas
Gerais (Simge) e o Insti-
tuto Mineiro de Ges-
tão de Águas (IGAM),
emitiu nessa quarta-
feira (21) alerta de chu-
vas fortes com possibi-
lidadede granizo e ven-
daval para Montes Cla-
ros e região.

Conforme informa-
ções do Simge, o tempo
em Minas segue instá-
vel devido ao “padrão
atmosférico na van-
guarda do avanço de
uma nova Frente Fria,
decorrendoemtempes-
tades isoladas”.

Cidades norte-minei-
ras próximas à divisa
coma a Bahia seguem

com tempo estável.
Apesar dos chuviscos, a

região do Norte de Minas
ainda segue marcada co-
mo “seca fraca”, conforme

oúltimomapadoMonitor
de Secas.

Para receber as infor-
m a ç õ e s d o s b o l e t i n s
meteorológicos emitidos

pela Defesa Civil é preci-
so enviar um SMS com o
CEP da residência ou lo-
cal desejado para o núme-
ro 40199.

Will Nunes
willonorte@gmail.com

ICMS de volta ao bolso
Da Redação

A Agência Nacional
de Telecomunicações
(Anatel) determinou às
prestadoras de serviços
de telecomunicações o
repasse imediato aos
consumidores da redu-
çãodasalíquotasdoIm-
posto sobre Circulação
de Mercadorias e Servi-

ços (ICMS). A medida visa
o cumprimento da Lei
Complementar nº 194, de
23 de junho de 2022, que
estabeleceuum tetopara o
ICMS que incide sobre
combustíveis, energia elé-
trica, comunicações e
transportes coletivos.

A legislaçãonão permite
àsunidadesfederativasco-
brar taxas com percentual

acimadaalíquotaestabele-
cidanasoperaçõesdecará-
ter geral, que varia entre
17% e 18%.

De acordo com Anatel, a
determinação não se apli-
ca às prestadoras de servi-
ços de telecomunicações
abrangidas por regime tri-
butário que não implica
na redução de alíquota de
ICMS, como o Simples.

As medidas deverão
ser adotadas no prazo de
até 15 dias, a partir da pu-
blicação da decisão no
Diário Oficial da União,
com efeitos retroativos
à data da publicação da
lei complementar.

Anatel estabeleceu mul-
ta de até R$ 50 milhões em
caso de descumprimento
da determinação.
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Minas do Norte

Grãos resistentes
UFMG resgata variedades milho que são analisadas no Norte de Minasu

Sementes crioulas cultivadas por agricultores

familiares doNorte deMinas

Da Redação

Maisresistentesapra-
gas e mais adaptadas às
regiões onde se desen-
volvem. Estas são algu-
masdasvantagensapre-
sentadas pelas semen-
tesdenominadas“criou-
las”.Cadavez maisestu-
dadas,elasvêmganhan-
do, aos poucos, espaço
em plantações do Norte
de Minas.

Além dos benefícios
do cultivo, as sementes
“crioulas” são carrega-
das de história e contri-
buem para a perpetua-
ção de tradições.

Sementesoriundasde
melhoramento genéti-
co, voltadas para a pro-
dutividademáxima,
muitas vezes não pos-
suem características li-
gadas à adaptabilidade
deespéciesevariedades.

O resultado, muitas
vezes, estas tornam-se
bastante vulneráveis a
pragas e doenças e exi-
gem uso considerável
de fertilizantes indus-
trializados. A “erosão
genética” deste cenário
resulta também no en-
fraquecimento de agri-
cultores familiares tra-
dicionais em todo o
mundo.

Foi a partir destas
constatações que sur-
giu o projeto de pesqui-
sa de “Melhoramento
Participativo de Milho
com Enfoque na Agro
biodiversidade do Se-
miárido Mineiro”, ini-
ciado em 2017 por meio
de convênio firmado
entre o Banco do Nor-
deste e a UFMG (cam-
pus Montes Claros).

Realidade Local

A mesorregião Norte de
Minas Gerais, predomi-
nantemente semiárida,
abrange uma população
superior a dois milhões de
habitantes, distribuídos
em 140 municípios, o que
equivale a 10,46% da área
brasileira com este clima.
Aagriculturafamiliarnes-
tas localizações também
está vulnerável a todas as
questõesanteriormenteci-
tadas, tendo ainda, como
condição agravante, o uso
de sementes inapropria-
das aos seus, agro ecossis-
temas específicos.

O projeto apoiado pelo
BancodoNordestetemco-
mometaprincipaloresga-

te e a caracterização (por
meio quantificação da di-
v e r s i d a d e ) d e m i l h o s
“crioulos” regionais, como
forma de minimizar o
franco processode perdae
escassez destes tipos de
materiais. “As variedades
‘crioulas’ são considera-
das mais rústicas, poden-
do alcançar produções sa-
tisfatórias mesmo na au-
sência de insumos quími-
cos industrializados. Tam-
bémcostumamserbastan-
te tolerantes às irregulari-
dades de chuvas e exposi-
ções a doenças e pragas”,
explicou o coordenador
do projeto e professor De-
merson Arruda Sanglard.

Durante a execução, fo-

ram realizadas expedi-
ções técnicas em diversas
comunidades rurais na
tentativa de prospectar-se
amostras. Amostras de se-
mentes foram gradativa-
mente reunidas no Labo-
ratório de Biotecnologia
do Instituto de Ciências
Agrárias da UFMG. Ao to-
tal, foram resgatadas 44
(quarenta e quatro) varie-
dades locais de milho, as
quais passaram por carac-
terizações de seus poten-
ciais genéticos, em nível
molecular.

TÉCNICAS

BIOTECNOLÓGICAS

Deacordo com o profes-
sor, o diferencial deste
projeto foi utilizar-se de
técnicas biotecnológicas
pertinentes ao melhora-
mento “clássico”, porém
direcionadas para o au-
mento da variabilidade,
ao contrário dos progra-
mas de melhoramento
convencionais.

“Os resgates resulta-
ram na recuperação de
preciosos e escassos aces-
sos ‘crioulos’, os quais fo-
ram usados no desenvol-
vimento de 18 novas com-
binações varietais”.

Atualmente, o projeto
encontra-se em fase de di-
fusãodassementes, já ten-
do ocorrido 20 ocasiões
de repasses da coleção en-
volvendo diferentes co-
munidades, associações e
agricultores independen-
tes. Além disso, existem
mais plantios em anda-
mento específicos para
multiplicação, visando
ampliar o alcance do pro-
jeto para o semeio na pró-
xima época de chuvas
(11/2022 a 02/2023).

AMANDA LÉLIS/UFMG

A mesorregião Norte de Minas
Gerais, predominantemente
semiárida, abrange uma
população superior a dois milhões
de habitantes, distribuídos em 140
municípios, o que equivale a
10,46% da área brasileira com este
clima. A agricultura familiar
nestas localizações está vulnerável.

onorte.net MONTESCLAROS,QUINTA-FEIRA, 22DESETEMBRODE2022 5



Quando tudo parecia bem com Judá e o rei Eze-
quias, uma terrível notícia: “Naqueles dias, Eze-
quias adoeceu de uma enfermidade mortal” (2Rs
20.1). Ele foi avisadode sua condiçãopelopróprio
Deus, por meio do profeta Isaías: “Assim diz o Se-
nhor:Põeemordematuacasa,porquemorreráse
nãoviverás” (2Rs20.1). Imagine:umareformaespi-
ritual importante está sendo realizada e coisas
boas têm acontecido em sua gestão; mas, de re-
pente, algo parece querer interromper o sucesso.
Nãoédifícil concluir quequalquercoraçãocuja fé
nãoesteja solidamente firmadanoSenhor tende-
rá a questionar os propósitos de Deus.
Porque,Senhor?Logoagoraqueestamoscome-

çando a colher os bons frutos da reforma do cul-
to? Logo agoraquea igreja parece estar pacifica-
da e novos membros têm chegado? Não parecia
umbommomentoparaEzequiasmorrer. Todavia,
a notícia triste trazida por Isaías ao rei foi de que
ele morreria em breve. 
Entretanto, a infinita e persistente graça do Se-

nhor nos capacita diariamente para enfrentar-
mos os sofrimentos que sobrevêm sobre nós. Vi-
ver neste mundo caído não é tarefa fácil. “Sabe-
mos que somos deDeus e que omundo inteiro jaz
nomaligno” (1Jo 5.19). O nosso Senhor nos adver-
tiu que teríamos muitas aflições neste mundo (Jo
16.33).OapóstoloPauloeBarnabé,exortandonos-
sos irmãos em Listra, Icônio e Antioquia, ensina-
vam que “através de muitas tribulações, nos im-
porta entrar no reino de Deus” (At 14.22). 
O sofrimento pode ser uma provação para nos

aproximarmaisdoSenhoreampliarnossa intimida-
de com ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse
que “assim como os sofrimentos de Cristo se mani-
festamemgrandemedidaanosso favor, assim tam-
bém a nossa consolação transborda por meio de
Cristo” (2Co 1.5).
O pastor João Calvino, comentando esse texto,

escreveu: “É verdade que tanto os bons quanto os
maus participam dasmisérias e dificuldades des-
ta presente vida; porém, para os ímpios, os sofri-
mentos são sinais da maldição divina, porquanto
são resultadodo pecado; sua únicamensagemé a
ira de Deus e a nossa comumparticipação na con-
denação de Adão, e seu único resultado é o abati-
mento da alma.
Porém, pormeio de seus sofrimentos [gerados pe-

lotestemunhodeCristo],oscrentesestãosendocon-
formadosaCristo,eproduzememseuscorposomor-
rer de Cristo, para que a vida de Cristo seja um dia

manifestada neles”.
Enquanto Senaqueribe estava recebendo amaldi-

ção divina como salário de seu pecado, pormeio da
manifestação justa da ira de Deus, Ezequias recebia
seus sofrimentos para ser cada vez mais conforma-
doaCristo, seu Senhor, a fimdeproduzir no coração
do rei maior certeza do perdão de seus pecados e
suaeternasalvação.Exatamenteemrazãodadistin-
ção da aplicação da graça especial no coração de
Ezequias, que o fez crer com a fé salvadora no Deus
de Israel, Senhor da aliança, foi que ele, com pieda-
dee santo temor, “virouo rostoparaaparedeeorou
ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de
que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza
de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos; e
chorou muitíssimo” (2Rs 20.2). 
Assim como Salomão, que poderia pedir a Deus

qualquer coisa, mas invocou por sabedoria, Eze-
quias não pede para não morrer, mas para que o
Senhor se lembre dele. Outra oração com esse
mesmo teor foi feita anos mais tarde (Lc 23.42). A
resposta a esta segunda oração (Lc 23.43) indica
que a razão da primeira (2Rs 20.5). Tanto Ezequias
quanto o ladrão na cruz não pediram por coisas
desse mundo, mas para que o Senhor se lembras-
se deles no santo reino.
É a graça suficiente que nos capacita para enfren-

taras lutasdiárias.Mesmodiantedenotíciasdevas-
tadoras, somos sustentados pelo Senhor da aliança
que promove em nós corações crentes e satisfeitos
na vontade dele.
Amém!

Deus nos capacita para enfrentarmos os sofrimentos diários

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br

Mesmo diante de notícias
devastadoras, somos sustentados pelo
Senhor da aliança que promove em
nós corações crentes e satisfeitos na
vontade dele.
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Só para os fortes: 12
horas de basquete
na quadra do Indyu

Esportes

Inscrições para o desafio já estão abertas, com
direito a uniforme e lanche para os resistentes

u

MOC Vôlei
anuncia novo
ponteiro

Deacordo comoprofessor do colégio IndyuRubemRibeiro o objetivo é promover uma confraternização

MarcosVinícius tem 19 anos emede 2,03m

Leonardo Queiroz

Repórter

Cinco jogadores de ca-
daladoemquadraseen-
frentando durante um
dia inteiro. Este será o 2˚
Desafio da 2˚ Maratona
de Basquete de Montes
Clarosnopróximodia8,
de 8h às 20h, na quadra
do Colégio Indyu.

Olimiteéde120inscri-
tos para todas as faixas
etárias, com duas equi-
pes: camisa branca x ca-
misa preta. A inscrição
custa R$25, com direito
a uniforme, lanche, hi-
dratação e frutas.

A maratona consiste em
umjogoúnicocomadura-
ção de 12 horas e substitui-
ções ilimitadas entre os 60
inscritos de cada equipe e
pode participar qualquer
pessoa com idade acima
dos sete anos.

De acordo com o profes-
sor do colégio Indyu Ru-
bem Ribeiro o objetivo é
promover uma confrater-
nização, da qual podem
participar crianças, jo-
vens e adultos.

“Poderemos ter pessoas
de diferentes idades nu-
ma mesma formação ao
mesmo tempo em qua-
dra,comopais efilhos.En-

tre outras atrações, have-
ráaindaapresentaçõesar-
tísticas e sala de games. A
primeira edição da Mara-
tona foirealizada noColé-
gio Indyu foi em dezem-
bro de 2019, com 100 par-
ticipantes. Por causa da
pandemia, não consegui-
mos realizar o evento nos
últimos dois anos”, conta
o professor.

Durante toda a progra-
mação os participantes te-
rão direito a lanches para
reforço alimentar e no lo-
cal eles receberão o auxí-
lio de fisioterapeutas, nu-
tricionistas,enfermeirose
psicólogos.

Também estão na orga-
nização os professores
Edward Martins e Mar-
cílio Eduardo (Lelê), com o
apoio e suporte dos direto-
res Willian Borges e Ga-
brielly Mourão, e da coor-
denadora pedagógica Isa-
bel Rabelo.

A empresa 3F Investi-
mentos, a KL Sports Uni-
formes e o Programa Mo-
mento Esportivo são al-
guns dos parceiros ofi-
ciais desta edição.

Informações e inscri-
ções pelo número: (38)
9.9955-3627 ou no colé-
gio Indyu (Rua Pinhei-
ro, 186). Centro).

OMontesClarosAmé-
rica Vôlei anunciou
mais um reforço para a
temporada. O ponteiro
Marcos Vinícius de 19
anos e 2,03 metros. Ele
foi revelado nas catego-
rias de base do time Sa-
da Cruzeiro, que o em-
prestouaotimedeMon-
tes Claros.

“Fala, galera! Aqui é
o Marcão, ponteiro do
Montes Claros Améri-
ca Vôlei. Estou muito
feliz de vestir essa ca-
misa e espero ver to-
dos vocês compare-
çam ao ginásio”, disse,
o ponteiro em vídeo
de apresentação divul-
gado nas redes sociais
do clube.

Marcão já foi integra-
do ao elenco, que segue
em regime de prepara-
ção para os duelos desta
semana pelo Campeona-
to Mineiro.

O Coelhão norte-mi-
neiro está na sétima
colocação do estadual.
O próximo confronto
da equipe será nesta
s e x t a - f e i r a ( 2 3 ) , à s
19h30 contra o Café
Vasconcelos/Imepac/
Aracoop/Araguari que
ocupa o 4º lugar no
campeonato.

Marcão já foi integra-
do ao elenco, que segue
em regime de prepara-
ção para os duelos desta
semana pelo Campeona-
to Mineiro.

DIVULGAÇÃO/MOC VÔLEI

RUBEM RIBEIRO / DIVULGAÇÃO
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Um sucesso os quatro dias da maior feira de
negócios do interior de Minas: a Fenics ( Feira da
Industria, Comércio e Serviços deMontes Claros),
que foi realizada nos dias 15 a 18 de setembro no

Parque de Exposições João Alencar Athayde.
Mais de 200 estandes apresentaramas novi-

dades do mercado, fomentando os grandes
negócios.

O público contou, ainda, com atrações musi-
cais, gastronomia local, palestras, cursos, estan-
des virtuais e todas as novidades do momento.
Confiram alguns flashes da coluna:

Nopróximosábado(24)naCháca-
raBugarin será realizadaa 22˚ edi-
çãodoBailedaFelicidade.Osconvi-
dados serão recebidos a partir das
21h comumcoquetel e o esperado
leilãodearte,comparticipaçãodos
maisimportantesartistasplásticos
deMontesClaros–quenosúltimos
22anosmantémumaparceriacom

oRotaryLestenumesforçoconjun-
toem favordoAsilo SãoVicentede
Paulo e outros projetos assisten-
ciais na cidade. As telas podem ser
arrematadas em até 10 parcelas
sem acréscimos, o que faz o leilão
ficarmuitoatrativo.
Logo em seguida, haverá um

jantar dançante. Quem fica por

contada animação é aBandaAl-
pha, uma das mais requisitadas
do Norte de Minas, com repertó-
riode todosos temposequepro-
mete deixar a pista animada até
a alta madrugada.
O ingresso é individual, ao preço

de R$180, e já está à venda com os
rotarianos.

Os

influencers

digitais

Marya Lopes,

MarcosRuas

e Sthefany

Marcelly

Equipenota10Funorte:adiretoradaFasiFunorte,Daniela

Mello,acoordenadoradepós-graduação,DeniseSilveira,ea

diretorageral,SueliNobre,noestandedaFunortena27˚Fenics.

OestanderecebeuaturmadeGastronomia,comumdelicioso

cardápioparaosvisitantesedivulgandocursoseasnovidades

OeleganteSup.

Trade,Paulo

Oliveira,comas

colaboradoras

FabiolaeStephanny

noestandedoCafé

Letícia,umdos

maisbonitosda

feira,que

apresentoutodosos

seusprodutose

serviços

Baile da Felicidade realiza sua 22ª edição com
elegante festa e leilão no próximo sábado

27˚ Fenics foi um sucesso

ABandaAlpha

foi umadas

atrações que

animoua feira no

último sábado e

colocou todo

mundopara

dançar com

sucessos de todos

os tempos

Acompetente

assessora

Nágila

Almeidacom

opresidente

daACI,

Leonardo

Vasconcelos,

ea

vice-presiden-

teGyslaine

Lopes

Oresponsável

pelobelíssimo

desfiledaFenics,

VictorHugo

Victor,como

queridocasal

GiovanniPaixãoe

LuisaSpyer,da

Comuny

MarketingDigital

Tudopronto para o Baile da Felicidade, no

próximoSábado

Maria Isabella Torres com suamãe

Rita Torres, vitoriosa empresária

que fez omaior sucesso comumdos

estandesmaismovimentados da

Fenics comaempresa Bella Capelli

DIVULGAÇÃO

TodoocharmeebelezadeKarollina

Marques,presençavipnaFenics

FOTOS LEONARDO QUEIROZ

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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