FENICS
Foi um sucesso a 27ª
edição da maior feira de
negócios do interior
mineiro: novidades
em mais de 200
estandes
PÁGINA 8
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Procuram-se
vagas para
deficientes
Dados do IBGE divulgados no Dia Nacional de Luta
da Pessoa com Deficiência apontam que a participação e formalização desta parcela da população no
mercado de trabalho no Brasil é de 28,3% e 34,3%,

ARQUIVO PESSOAL

respectivamente. Em Montes Claros, associação lamenta o preconceito e a precária estrutura oferecida
a quem busca uma oportunidade de emprego.
PÁGINA 3

Vendaval e granizo
ALEXANDRE FONSECA

Depois de dias de
muito calor e de uma
chuva rápida e fina
na terça-feira, o tempo virou totalmente
em Montes Claros. O
sistema de alertas da
Defesa Civil, em parceria com o Sistema
de Meteorologia e Recursos Hídricos de
Minas Gerais (Simge) e o Instituto Mineiro de Gestão de
Águas, emitiu alerta
de tempestades para
os próximos dias.
Consequênciado
avanço de uma frente fria na região.
PÁGINA 4

“Quando ficam sabendo da deficiência, negam a
oportunidade de mostrar que somos capazes”,
lamenta o deficiente visual José Aparecido Rosa

Desafio para os
mais animados
O sol sumiu: de acordo com o Simge, o tempo está instável em todo Estado

AMANDA LÉLIS/UFMG

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
RUBEM RIBEIRO / DIVULGAÇÃO

Milhoque
desafiapragas
Pesquisa da UFMG analisa
vantagens do uso de sementes
“crioulas” no Norte de Minas.
São mais resistentes às mudanças do clima. PÁGINA 5

A 1ª edição da Maratona foi realizada em 2019
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Opinião
EDITORIAL

O líder do
futuro
*Thiago Gomes
Na pesquisa Carreira dos Sonhos, divulgada no
começo do ano pela Cia de Talentos, 34% dos jovens concordaram que a organização na qual trabalham tem um ambiente inclusivo e diverso, contra 39% das pessoas em cargos de alta liderança.
Esses dados levam a uma reflexão importante: os
líderes estão engajados nas questões de diversidade? Em um mercado de trabalho que está em constante evolução, e que cada vez mais valoriza minorias, 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 negócio, 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 coloque no lugar do outro, na maneira que se dá feedback, 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 mindset 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 profissional 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 relevantes e conhecer as novidades do seu segmento, atentar-se aos trending topics, se livrar de preconceitos
e manter a mente aberta - para lidar com pessoas
de diferentes grupos e realidades, treinar a comunicação - tanto a escuta ativa, quanto o desenvolvimento 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 demorado. Por isso, comece com pequenas mudanças e
exercite essa liderança mais saudável em você
mesmo diariamente.
*CEO da Smartleader
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No aperto
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, divulgou na terça-feira (20) nova sondagem com o presidente perto do petista, com apenas 4 pontos de diferença.

OLHO NAS CONTAS
Não é por discurso eleitoreiro que os
candidatos à presidência têm alertado
para um ano difícil em 2023, com austeridade e aperto fiscal. É fato consumado desde já. O endividamento das famílias brasileiras chegou a 79% em agosto, maior índice registrado desde 2010,
de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo o levantamento, 22% dos brasileiros têm mais de
50% dos rendimentos comprometidos.
Olho nas contas.

AUTOFAGIA BOLSONARISTA
Uma curiosa guerra de listas ronda os grupos de
whatsapp. Apoiadores de Bolsonaro soltaram,
num dos maiores grupos do aplicativo em Brasília, 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 outros. No DF, os nomes se alternam entre Ibaneis
(MDB) e Coronel Moreno (PTB). Ainda em Brasília, 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 outras palavras: é o mais fácil de ser batido pelo candidato 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 Transportes Aquaviários (ANTAQ), julho fechou com saldo positivo com aumento de 2,23% nas movimentações de cargas, em comparação com o mesmo período de 2021, totalizando 109,7 milhões de toneladas.
COTAS
Bolsonaro e o governador do Rio, Cláudio Castro
(PL), andam juntinhos, mas nem tanto. Enquanto o Governo Federal é acusado de racismo por
ter mexido nos concursos públicos para reduzir
o número de negros aprovados, o Estado ampliou para 2081 o prazo de validade das cotas
para negros e indígenas.
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Montes Claros

Luta das pessoas
com deficiência e os
desafios do dia a dia
u

Apesar das conquistas, dificuldades e
preconceito seguem sendo obstáculos
ARQUIVO PESSOAL

Márcia Vieira
Repórter

O21desetembroémarcado no calendário comooDiaNacionaldaLuta de Pessoas com Deficiência. Apesar das conquistas obtidas nos últimos anos, com mais inclusãoecotasdestinadas
a esta parcela da população, pessoas que vivem o
dia a dia das dificuldads
e preconceitos seguem
na luta para superar
uma dos principais obstáculos: a inserção no
mercado de trabalho.
É o caso do deficiente
visualJoséAparecidoRodrigues Rosa. Ele conta
queumdosseusmaiores
sonhosétrabalharcomo
locutor de lojas. Porém,
ainda não conseguiu.
“Aqui em Montes Claros falam que tem a vaga, 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 sempre uma desculpa e sequer nos dão oportunidade “, diz Aparecido,
que entre outras habilidades, lida bem com as
plataformas digitais.

O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) divulgou o número de candidatasecandidatosjáhabilitados pela Justiça
Eleitoral para disputar
as Eleições 2022 que declararam ter algum ti-

Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Dinheiro sobrando
Sem apontar o dedo para este ou aquele grupo
político, nos últimos dias ficaram evidentes as previsões de que existem agremiações partidárias
que não estão tendo como gastar os recursos. A
estrutura e os gastos com a movimentação foge a
qualquer realidade das regras do processo eleitoral, a começar pela destinação dos gastos. Diante
do que podemos perceber a olho nu, chego a pensar que temos uma Justiça acolhedora, ou com
apenas uma vista, tomando conta do processo.

Política em Minas

É fato que os candidatos na disputa majoritária
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 não mais acredita que o candidato Kalil (PSD) consiga reverter o quadro, com os números apontando que a eleição pode ser decidida
em primeiro turno em favor de Zema (Novo). Diante do desenho, a prioridade passou a ser a tentativa de salvar a eleição de Alexandre Silveira (PSD),
que disputa a cadeira no Senado diretamente
com Cleitinho (PSC) e Marcelo Aro (PP).
Já Rosely Pereira da Cruz
está prestes a ingressar em
um órgão público como
atendente. Portadora de visão monocular, condição
reconhecidacomodeficiência desde 2021, ela conseguiu a vaga por meio da Associação de Deficientes de
Montes Claros (Ademoc).
“Tenho deficiência leve.
Já passei por entrevista e
vouentrarnavagaespecífica.Essasemanadevocomeçar. É importante que tenha a lei para dar oportunidadeamaispessoas,avalia.
FALTA ESTRUTURA
Para Valcir Soares, presidentedehonradaAdemoc,
alémdopreconceito,aspessoas esbarram também na
falta de estrutura física dos
estabelecimentos para receber pessoas com necessidades especiais.

“As empresas estão se
conscientizandoqueaspessoas tem capacidade de ir
aomercadodetrabalho.Temos um Banco de Talentos
com vários inscritos e em
tornode100 pessoasqueforam absorvidas por farmácias,supermercados,indústrias, laboratórios, enfim,
mais ou menos 60 empresasnosprocuram.Aindahá
a dificuldade e preparo dessas empresas em relação a
acessibilidade,parareceber
essaspessoas.Estamossemprenosreunindoparaauxiliar na conscientização e
adequação”, disse Valcir.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE),divulgadosnesta quarta-feira, 21, data em
quesecomemoraoDiaNacional de Luta da Pessoa
com Deficiência, apontam
que a participação 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, respectivamente, 66,3% e 50, 9%.
PRECONCEITO REAL
Entreaquelesemqueadeficiência 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 imaginam que tem ‘ algo’ depois
de uma crise. Tenho hiperfoco em trabalho”, revela a
empresária, confirmando
que o preconceito é real
quando aparente.

Eleição tem 448 nomes
Da Agência Brasil

PRETO NO
BRANCO

po de deficiência.
São 448 em um universo
de mais de 27 mil candidaturas aptas. Ainda segundo o TSE, outros 28 candidatos com deficiência se
registraram, mas tiveram
o pedido indeferido.
“Dototal de476candidatas e candidatos registra-

dos (abrangendo os com
registro deferido e indeferido), 264 informaram ter
deficiência física (53,66%);
115, visual (23,37%); 59, auditiva (11,99%); 13, autismo
(2,64%); e 41 de outro tipo
(8,33%). Entre os registros,
306sãodogênero masculino, 169 do feminino, e um

não informado”, aponta o
levantamento da Justiça
Eleitoral.
Entre os nomes que informaramter algumadeficiência está Mara Gabrilli
(PSDB-SP), que é candidata a vice-presidente da
pepública na chapa de Simone Tebet (MDB).

Lava Jato

Chama a atenção deste jornalista o fato de que
nas eleições deste ano, 26 dos candidatos na disputa foram alvo da Operação Lava Jato. Deste total, 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 Brasil, o ilícito compensa e que a venda que aparece
na figura da deusa egípcia Maat ( que deu origem
a palavra magistrado), que representa a Justiça e
que seria o símbolo de imparcialidade do equilíbrio e ponderação, não tem se aplicado na prática. A venda tem servido, mesmo, para tapar a visão da nossa Justiça. A balança e a espada passou
a ser apenas um objeto decorativo ou um enfeite
desnecessário.

Própria história

Temos visto profissionais da imprensa analisando 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 intenção de voto para determinado candidato é possível, mas não pode ser tratado como regra. É importante entender que cada eleição tem sua própria
história e o resultado depende de diversos fatores, a começar pelo momento político do país.

Pacheco e Kalil

Pelo visto, a metralhadora do candidato ao Governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD) vem atirando para todos os lados. Depois de Bolsonaro (PL)
e Zema (Novo), chegou a vez de atacar Rodrigo
Pacheco, acusando-o de não defender os interesses de Minas e fazer parte da “bancada federal
bolsonarista”. O mais interessante é que os bolsonaristas pensam, justamente, o contrário.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Cidade

MOC tem alerta de
pancadas fortes:
pode ter granizo
u

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

CONVERSA
INTELIGENTE
Will Nunes
willonorte@gmail.com

Contagem regressiva
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.

Alexandre Fonseca

Zema na frente

Repórter

O sistema de alertas
da Defesa Civil, em parceria com o Sistema de
Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas
Gerais (Simge) e o Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM),
emitiu nessa quartafeira (21) alerta de chuvas fortes com possibilidade de granizo e vendaval para Montes Claros e região.
Conforme informações do Simge, o tempo
em Minas segue instável devido ao “padrão
atmosférico na vanguarda do avanço de
uma nova Frente Fria,
decorrendoem tempestades isoladas”.
Cidades norte-mineiras próximas à divisa
coma a Bahia seguem

Moradores não devem esquecer o guarda-chuva quando sairem de casa

Senado
com tempo estável.
Apesar dos chuviscos, a
região do Norte de Minas
ainda segue marcada como “seca fraca”, conforme

o últimomapadoMonitor
de Secas.
Para receber as informações dos boletins
meteorológicos emitidos

pela Defesa Civil é preciso enviar um SMS com o
CEP da residência ou local desejado para o número 40199.

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 reduçãodasalíquotas doImposto sobre Circulação
de Mercadorias e Servi-

A nova pesquisa do Ipec sobre sucessão em Minas, divulgada terça (20), mostra o atual governador Romeu Zema com 46% das intenções de voto–
oscilou um ponto para baixo em relação a duas
semanas atrás. Alexandre Kalil (PSD), oscilou dois
pontos para baixo, de 31% para 29% . Outros não
passam de 1%. Brancos e nulos somam 6%, e 11%
não sabem ou não responderam.
Num eventual 2º turno, diz o instituto, Zema venceria Kalil por 53% a 33%, com 8% de brancos/nulos e 7% que não sabem ou não responderam. O
senador Carlos Viana, do PL, tem 4%; outros candidatos não passam de 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 da pesquisa é de dois pontos percentuais,
para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03406/2022

ços (ICMS). A medida visa
o cumprimento da Lei
Complementar nº 194, de
23 de junho de 2022, que
estabeleceu um teto para o
ICMS que incide sobre
combustíveis, energia elétrica, comunicações e
transportes coletivos.
A legislação não permite
àsunidadesfederativascobrar taxas com percentual

acimadaalíquotaestabelecidanasoperaçõesdecaráter geral, que varia entre
17% e 18%.
De acordo com Anatel, a
determinação não se aplica às prestadoras de serviços de telecomunicações
abrangidas por regime tributário 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 publicação da decisão no
Diário Oficial da União,
com efeitos retroativos
à data da publicação da
lei complementar.
Anatel estabeleceu multa de até R$ 50 milhões em
caso de descumprimento
da determinação.

ApesquisaIpec,encomendadapelaTVGlobo,revela que Cleitinho (PSC) lidera a disputa pelo Senado
emMinas,com 23%dasintençõesde voto.Alexandre
Silveira (PSD) aparece em segundo, com 18%. Em seguida,MarceloArro(PP)11%,SaraAzevedo(Psol)4%,
pastor Altamiro Alves (PTB) 3%, Bruno Miranda (PDT)
3%, Irani Gomes (PRTB) 2%, Darlene Marques (PSTU)
2% e Naomi de Almeida (PCO), 1%.
A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17
e 19, em 101 cidades do estado. A margem de erro é
de dois pontos percentuais para mais ou para menos, 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 divulgadas na reta final da campanha que vai mexer com o humor dos candidatos à presidência e
ao governo de Minas.
Apresentador de TV e observador da cena política
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Minas do Norte

Grãos resistentes
u

UFMG resgata variedades milho que são analisadas no Norte de Minas
AMANDA LÉLIS/UFMG

ram realizadas expedições técnicas em diversas
comunidades rurais na
tentativa de prospectar-se
amostras. Amostras de sementes foram gradativamente reunidas no Laboratório de Biotecnologia
do Instituto de Ciências
Agrárias da UFMG. Ao total, foram resgatadas 44
(quarenta e quatro) variedades locais de milho, as
quais passaram por caracterizações de seus potenciais genéticos, em nível
molecular.

Da Redação
Maisresistentesapragas e mais adaptadas às
regiões onde se desenvolvem. Estas são algumasdasvantagensapresentadas pelas sementesdenominadas“crioulas”. Cada vez mais estudadas,elasvêmganhando, aos poucos, espaço
em plantações do Norte
de Minas.
Além dos benefícios
do cultivo, as sementes
“crioulas” são carregadas de história e contribuem para a perpetuação de tradições.
Sementesoriundasde
melhoramento genético, voltadas para a produtividade máxima,
muitas vezes não possuem características ligadas à adaptabilidade
deespéciesevariedades.
O resultado, muitas
vezes, estas tornam-se
bastante vulneráveis a
pragas e doenças e exigem uso considerável
de fertilizantes industrializados. A “erosão
genética” deste cenário
resulta também no enfraquecimento de agricultores familiares tradicionais em todo o
mundo.
Foi a partir destas
constatações que surgiu o projeto de pesquisa de “Melhoramento
Participativo de Milho
com Enfoque na Agro
biodiversidade do Semiárido Mineiro”, iniciado em 2017 por meio
de convênio firmado
entre o Banco do Nordeste e a UFMG (campus Montes Claros).

Sementes crioulas cultivadas por agricultores
familiares do Norte de Minas

Realidade Local
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 também
está vulnerável a todas as
questõesanteriormente citadas, tendo ainda, como
condição agravante, o uso
de sementes inapropriadas aos seus, agro ecossistemas específicos.
O projeto apoiado pelo
Bancodo Nordeste tem comometa principal o resga-

te e a caracterização (por
meio quantificação da diversidade) de milhos
“crioulos” regionais, como
forma de minimizar o
franco processo de perda e
escassez destes tipos de
materiais. “As variedades
‘crioulas’ são consideradas mais rústicas, podendo alcançar produções satisfatórias mesmo na ausência de insumos químicos industrializados. Tambémcostumamserbastante tolerantes às irregularidades de chuvas e exposições a doenças e pragas”,
explicou o coordenador
do projeto e professor Demerson Arruda Sanglard.
Durante a execução, fo-

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.

TÉCNICAS
BIOTECNOLÓGICAS
De acordo com o professor, o diferencial deste
projeto foi utilizar-se de
técnicas biotecnológicas
pertinentes ao melhoramento “clássico”, porém
direcionadas para o aumento da variabilidade,
ao contrário dos programas de melhoramento
convencionais.
“Os resgates resultaram na recuperação de
preciosos e escassos acessos ‘crioulos’, os quais foram usados no desenvolvimento de 18 novas combinações varietais”.
Atualmente, o projeto
encontra-se em fase de difusão das sementes, já tendo ocorrido 20 ocasiões
de repasses da coleção envolvendo diferentes comunidades, associações e
agricultores independentes. Além disso, existem
mais plantios em andamento específicos para
multiplicação, visando
ampliar o alcance do projeto para o semeio na próxima época de chuvas
(11/2022 a 02/2023).
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Deus nos capacita para enfrentarmos os sofrimentos diários
Quando tudo parecia bem com Judá e o rei Ezequias, uma terrível notícia: “Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal” (2Rs
20.1). Ele foi avisado de sua condição pelo próprio
Deus, por meio do profeta Isaías: “Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e
não viverás” (2Rs 20.1). Imagine: uma reforma espiritual importante está sendo realizada e coisas
boas têm acontecido em sua gestão; mas, de repente, algo parece querer interromper o sucesso.
Não é difícil concluir que qualquer coração cuja fé
não esteja solidamente firmada no Senhor tenderá a questionar os propósitos de Deus.
Por que, Senhor? Logo agora que estamos começando a colher os bons frutos da reforma do culto? Logo agora que a igreja parece estar pacificada e novos membros têm chegado? Não parecia
um bom momento para Ezequias morrer. Todavia,
a notícia triste trazida por Isaías ao rei foi de que
ele morreria em breve.
Entretanto, a infinita e persistente graça do Senhor nos capacita diariamente para enfrentarmos os sofrimentos que sobrevêm sobre nós. Viver neste mundo caído não é tarefa fácil. “Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz
no maligno” (1Jo 5.19). O nosso Senhor nos advertiu que teríamos muitas aflições neste mundo (Jo
16.33). O apóstolo Paulo e Barnabé, exortando nossos irmãos em Listra, Icônio e Antioquia, ensinavam que “através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus” (At 14.22).
O sofrimento pode ser uma provação para nos

Mesmo diante de notícias
devastadoras, somos sustentados pelo
Senhor da aliança que promove em
nós corações crentes e satisfeitos na
vontade dele.

aproximar mais do Senhor e ampliar nossa intimidade com ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse
que “assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também 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 das misérias e dificuldades desta presente vida; porém, para os ímpios, os sofrimentos são sinais da maldição divina, porquanto
são resultado do pecado; sua única mensagem é a
ira de Deus e a nossa comum participação na condenação de Adão, e seu único resultado é o abatimento da alma.
Porém, por meio de seus sofrimentos [gerados pelo testemunho de Cristo], os crentes estão sendo conformados a Cristo, e produzem em seus corpos o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo seja um dia

manifestada neles”.
Enquanto Senaqueribe estava recebendo a maldição divina como salário de seu pecado, por meio da
manifestação justa da ira de Deus, Ezequias recebia
seus sofrimentos para ser cada vez mais conformado a Cristo, seu Senhor, a fim de produzir no coração
do rei maior certeza do perdão de seus pecados e
sua eterna salvação. Exatamente em razão da distinção 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 piedade e santo temor, “virou o rosto para a parede e orou
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, Ezequias 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 lembrasse deles no santo reino.
É a graça suficiente que nos capacita para enfrentar as lutas diárias. Mesmo diante de notícias devastadoras, somos sustentados pelo Senhor da aliança
que promove em nós corações crentes e satisfeitos
na vontade dele.
Amém!
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Esportes

Só para os fortes: 12
horas de basquete
na quadra do Indyu
u

DIVULGAÇÃO/MOC VÔLEI

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

RUBEM RIBEIRO / DIVULGAÇÃO

Marcos Vinícius tem 19 anos e mede 2,03m

MOC Vôlei
anuncia novo
ponteiro
De acordo com o professor do colégio Indyu Rubem Ribeiro o objetivo é promover uma confraternização

Leonardo Queiroz
Repórter

Cinco jogadores de cadaladoemquadraseenfrentando durante um
dia inteiro. Este será o 2˚
Desafio da 2˚ Maratona
de Basquete de Montes
Clarosnopróximo dia8,
de 8h às 20h, na quadra
do Colégio Indyu.
Olimiteéde120inscritos para todas as faixas
etárias, com duas equipes: camisa branca x camisa preta. A inscrição
custa R$25, com direito
a uniforme, lanche, hidratação e frutas.

A maratona consiste em
umjogoúnico coma duração de 12 horas e substituições ilimitadas entre os 60
inscritos de cada equipe e
pode participar qualquer
pessoa com idade acima
dos sete anos.
De acordo com o professor do colégio Indyu Rubem Ribeiro o objetivo é
promover uma confraternização, da qual podem
participar crianças, jovens e adultos.
“Poderemos ter pessoas
de diferentes idades numa mesma formação ao
mesmo tempo em quadra, como pais e filhos. En-

tre outras atrações, haverá ainda apresentações artísticas e sala de games. A
primeira edição da Maratona foi realizada no Colégio Indyu foi em dezembro de 2019, com 100 participantes. Por causa da
pandemia, não conseguimos realizar o evento nos
últimos dois anos”, conta
o professor.
Durante toda a programação os participantes terão direito a lanches para
reforço alimentar e no local eles receberão o auxílio de fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros e
psicólogos.

Também estão na organização os professores
Edward Martins e Marcílio Eduardo (Lelê), com o
apoio e suporte dos diretores Willian Borges e Gabrielly Mourão, e da coordenadora pedagógica Isabel Rabelo.
A empresa 3F Investimentos, a KL Sports Uniformes e o Programa Momento Esportivo são alguns dos parceiros oficiais desta edição.
Informações e inscrições pelo número: (38)
9.9955-3627 ou no colégio Indyu (Rua Pinheiro, 186). Centro).

OMontesClarosAmérica Vôlei anunciou
mais um reforço para a
temporada. O ponteiro
Marcos Vinícius de 19
anos e 2,03 metros. Ele
foi revelado nas categorias de base do time Sada Cruzeiro, que o emprestouaotimedeMontes Claros.
“Fala, galera! Aqui é
o Marcão, ponteiro do
Montes Claros América Vôlei. Estou muito
feliz de vestir essa camisa e espero ver todos vocês compareçam ao ginásio”, disse,
o ponteiro em vídeo
de apresentação divulgado nas redes sociais
do clube.

Marcão já foi integrado ao elenco, que segue
em regime de preparação para os duelos desta
semana pelo Campeonato Mineiro.
O Coelhão norte-mineiro está na sétima
colocação do estadual.
O próximo confronto
da equipe será nesta
sexta-feira (23), às
19h30 contra o Café
Vasconcelos/Imepac/
Aracoop/Araguari que
ocupa o 4º lugar no
campeonato.
Marcão já foi integrado ao elenco, que segue
em regime de preparação para os duelos desta
semana pelo Campeonato Mineiro.

8

onorte.net

MONTES CLAROS, QUINTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2022

Circulando

Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

27˚ Fenics foi um sucesso
Um sucesso os quatro dias da maior feira de
negócios do interior de Minas: a Fenics ( Feira da
Industria, Comércio e Serviços de Montes Claros),
que foi realizada nos dias 15 a 18 de setembro no

Parque de Exposições João Alencar Athayde.
Mais de 200 estandes apresentaram as novidades do mercado, fomentando os grandes
negócios.

O público contou, ainda, com atrações musicais, gastronomia local, palestras, cursos, estandes virtuais e todas as novidades do momento.
Confiram alguns flashes da coluna:

FOTOS LEONARDO QUEIROZ

O responsável
pelo belíssimo
desfile da Fenics,
Victor Hugo
Victor, com o
querido casal
Giovanni Paixão e
Luisa Spyer, da
Comuny
Marketing Digital

A competente
assessora
Nágila
Almeida com
o presidente
da ACI,
Leonardo
Vasconcelos,
ea
vice-presidente Gyslaine
Lopes

A Banda Alpha
foi uma das
atrações que
animou a feira no
último sábado e
colocou todo
mundo para
dançar com
sucessos de todos
os tempos

O elegante Sup.
Trade, Paulo
Oliveira, com as
colaboradoras
Fabiola e Stephanny
no estande do Café
Letícia, um dos
mais bonitos da
feira, que
apresentou todos os
seus produtos e
serviços

Todo o charme e beleza de Karollina
Marques, presença vip na Fenics

Os
influencers
digitais
Marya Lopes,
Marcos Ruas
e Sthefany
Marcelly

Maria Isabella Torres com sua mãe
Rita Torres, vitoriosa empresária
que fez o maior sucesso com um dos
estandes mais movimentados da
Fenics com a empresa Bella Capelli

Equipe nota 10 Funorte: a diretora da Fasi Funorte, Daniela
Mello,a coordenadora de pós-graduação, Denise Silveira, e a
diretora geral,Sueli Nobre, no estande da Funorte na 27˚ Fenics.
O estande recebeu a turma de Gastronomia, com um delicioso
cardápio para os visitantes e divulgando cursos e as novidades
DIVULGAÇÃO

Baile da Felicidade realiza sua 22ª edição com
elegante festa e leilão no próximo sábado
Nopróximosábado(24)naChácara Bugarin será realizada a 22˚ ediçãodoBailedaFelicidade.Osconvidados serão recebidos a partir das
21h com um coquetel e o esperado
leilãodearte,comparticipaçãodos
maisimportantesartistasplásticos
de Montes Claros – que nos últimos
22 anos mantém uma parceria com

o Rotary Leste num esforço conjunto em favor do Asilo São Vicente de
Paulo e outros projetos assistenciais na cidade. As telas podem ser
arrematadas em até 10 parcelas
sem acréscimos, o que faz o leilão
ficar muito atrativo.
Logo em seguida, haverá um
jantar dançante. Quem fica por

conta da animação é a Banda Alpha, uma das mais requisitadas
do Norte de Minas, com repertório de todos os tempos e que promete 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.

Tudo pronto para o Baile da Felicidade, no
próximo Sábado

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

