COLUNA DO EUDÓXIO
Novas regras
para rotulagem de
alimentos entram em
vigor a partir do dia 9
do mês que vem.
Saiba o que vai mudar
PÁGINA 8
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Do Norte de
Minas para a
humilhação
Operação do Ministério do Trabalho e Previdência
resgatou 33 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Jacuí, Sul de Minas. Todos são homens e
trabalhavam na região de Perobas, na zona rural da

Agricultores
no prejuízo
Produtores familiares de Montes Claros alegam
perdas – financeiras e de alimentos – em decorrência de atraso da prefeitura em formalizar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Governo
Federal. PÁGINA 3
ARQUIVO PESSOAL

cidade. As vítimas são do Maranhão, Bahia e de cidades norte-mineiras - os nomes não foram revelados.
A fiscalização teve início em setembro contra uma
empresa encarregada de corte de madeira. PÁGINA 4

DIVULGAÇÃO/MINISTÉRIO DO TRABALHO

No chão: frutas que poderiam estar na merenda

Novidade da
Xiaomi agrada
Rede Note 11 Pro é a pedida para quem busca um
smartphone com boa performance, mas não pode e
nem quer pagar os preços abusivos dos modelos topo de linha. Testamos o aparelho tela de 6,67 polegadas e acabamento escovado. PÁGINA 7
MARCELO JABULAS

Ônibus sucateado era utilizado para fazer o transporte entre os alojamentos e as frentes de trabalho

Celular tem presença para “desfilar” diante dos rivais
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Selic x finanças
familiares
Diogo Angioleti *

O Copom manteve a taxa Selic em 13,75% na quartafeira (21). Só esse ano, aumentou 12 vezes, criando um
cenário desafiador para a sociedade. Tudo indica que
esse ciclo de alta deva acabar, a taxa será mantida por
um tempo e deve iniciar um movimento de queda em
meadosde2023.Masoqueissosignificadefato?Quais
impactos nas vidas das pessoas e das famílias?
A Selic é referência para diversas taxas no Brasil. É
importantelembrarqueelaéuminstrumentodapolítica monetária, definida pelo Banco Central, utilizada
para conter a inflação. Como tudo, o aumento da taxa
traz consigo oportunidades e desafios. O lado bom é
que os investimentos de renda fixa - como poupança,
CDBseTesouroDireto,entreoutros-passamasermais
rentáveis. As opções pré-fixadas devem ser bem analisadas e consideradas na hora de compor a carteira de
investimentos, já que asseguram “previamente” uma
taxa de rendimento maior. O lado desafiador do aumentodataxaéqueelacorrigeempréstimosefinanciamentos, por exemplo, e quando ficam muito altas, dificultam o consumo.
Quando é usada para forçar a baixa da inflação, impacta sobre a economia, tentando esfriar o consumo,
forçar empresas a diminuir a produção e tentar escoar
estoques, baixando preços.
As classes com menor renda são as que mais sofrem
com essas oscilações. Têm menos dinheiro para emergências. Por isso, educação financeira é tão importante. Entender que reservas são fundamentais e saber
construí-las pode fazer a diferença em momentos de
economia conturbada.
Empreender também fica mais caro e, portanto,
maisdifícil.AaltadaSelictendeadiminuiroapetitede
quem pensa em abrir negócio, porque com as taxas
altas os financiamentos ficam mais caros.
Para todas essas situações o grande segredo da boa
saúde financeira é começar por um planejamento estruturado e constante, além de manter a calma diante
dasadversidades. Controlaremoçõeseviverdeacordo
com sua realidade, evitando exageros e compensações
emocionais no consumo, fazem a diferença. Pensar
bem antes de comprar e aproveitar as taxas de juros a
seufavor,adiandoaquelascompras nãotãourgentese
investindo o seu dinheiro de maneira adequada, além
de ficar de olho nas movimentações da economia e
guardar dinheiro para emergências podem ajudar.
Não é fácil, mas dá para começar. Existem dois momentosessenciaisparacomeçarainvestir,ontemehoje. Quanto antes, melhor.
*especialista em finanças e comportamento
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Para os ricos
A gestão Jair Bolsonaro governa para ricos. É uma
das principais radiografias reveladas na pesquisa
que divulgada quinta-feira (22) pela Confederação
Nacional da Indústria. Para 77% dos brasileiros ouvidos, o Governo favorece os mais ricos, enquanto
apenas 14% dizem que o Estado ajuda os mais pobres. De acordo com a pesquisa Agenda de Prioridades, os mais abonados discordam: entre aqueles
cuja renda familiar supera cinco salários mínimos
está o menor percentual de quem diz que o Governo
favorece os mais abastados. A pesquisa elenca saúde, educação e geração de emprego como as pautas
mais fundamentais na atuação do próximo presidente. Quando perguntados sobre as áreas que
mais melhoraram nos últimos quatro anos, 42%
dos entrevistados apontaram “nenhuma área” como resposta. Na sequência, aparecem educação e
saúde, ambas com 7%, geração de emprego (6%),
programas sociais (5%), infraestrutura/obras (5%) e
segurança (4%). O Instituto FSB Pesquisa entrevis-

BOOM HOTELEIRO
Está em alta o setor hoteleiro da não mais pacata
Pirenópolis, cidade histórica cravada no cerrado entre Brasília e Goiânia. Um levantamento desta semana da prefeitura constatou um aumento de mais de
200% no registro oficial de casas de hospedagens e
de pousadas do município em apenas três anos. Em
2019 eram 165 pousadas, e agora são 498. As casas de
temporada passaram de 262 para 800 unidades no
mesmo período.
RAÇA NO MERCADO
Os principais empresários e governantes brasileiros são brancos. Um levantamento da plataforma
da Vagas.com mostra que a participação da população negra é a menor nos níveis pleno, sênior, de gerência e diretoria. Segundo a pesquisa, os negros
representam 3,6% dos cargos de nível pleno contra
5,5% dos brancos, e 4,6% dos amarelos. Na posição
de diretoria a diferença é mais acentuada: 0,4% desses cargos são ocupados por negros enquanto os
brancos aparecem com 1,1%, amarelos com 0,9% e
indígenas (0,4%). Os negros só lideram posições operacionais (33,2%) e técnicas (6,3%).
O FATOR MALAFAIA
A ida do presidente Bolsonaro ao Reino Unido para
o funeral da Rainha Elizabeth II acompanhado do
pastor Silas Malafaia e da primeira dama movimen-

tou pessoalmente 2.030 cidadãos com idade a partir de 16 anos, nos Unidades da Federação (UFs). A
margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com
int Estados e DF, entre 16 e 21 de agosto.

tou as redes sociais, mas não de forma positiva. Dados da VoxRadar mostram que a viagem do presidente gerou mais 1,2 milhão de interações no Instagram, Facebook e Twitter. No Twitter, 53% das
interações que associaram o presidente ao termo
“rainha” foram negativas, 30% neutras e apenas 17%
positivas. Já quando associado o termo “Malafaia”
ao presidente, 70% das menções são negativas, 25%
neutras e somente 5% positivas.
NOTÍCIAS ELEITORAIS
As eleições brasileiras estão movimentando o mundo (virtual) das notícias. Segundo levantamento da
Nexis Newdesk foram contabilizados na última semana 14,7% de publicações sobre eleições com viés
positivo, 13,5% foram negativas e 71,7% foram neutras. Do total, 53% foram em português, 24,7% em
inglês, 20,5% em espanhol e 1,7% em francês.
DINHEIRO NO PAÍS
O dinheiro começa a aparecer no país pós-pandemia. Segundo o Banco Central, os Investimentos Estrangeiros Diretos no Brasil até maio de 2022 saltaram 52% face aos recebidos no mesmo período de
2021. O IDP acumulado foi de US$ 57,8 bilhões ante
US$ 47,3 bilhões no mesmo período do ano anterior.
São Paulo é um dos destinos principais dos investimentos - nos últimos três anos recebeu pelo menos
R$ 20 bilhões.

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

Agricultores reclamam
atraso do município
u

Produção que seria destinada à merenda
escolar não estaria sido corretamente adquirida

Márcia Vieira
Repórter

Agricultores familiaresdeMontesClarosalegam prejuízo em decorrência de atraso da prefeitura em formalizar o
Programa Nacional de
Alimentação Escolar
(PNAE), do Governo Federal.
Pela lei nº 11.947,de
2009, o município tem
que adquirir, pelo menos, 30% de alimentos
dosagricultoresfamiliares para merenda escolar, mediante chamada
pública com recursos
provenientes do Fundo
NacionaldeDesenvolvimento Escolar.
Os outros 70% podem
seradquiridosnomercado convencional como
sacolões, supermercados e outros.
Um agricultor que
conversou com O NORTE e pediu para não ser
identificado pontuou
que a merenda tem chegado às escolas, entretanto, ela não tem sido
adquirida com os agricultores familiares.
“A iniciativa privada
adquire frutas e verduras conosco e entrega à
prefeitura, porque eles
passaram pela licitação.
Enquantonós,quedeveríamos comercializar
com a prefeitura diretamente, não temos o contratopara executara en-

trega.Oquequeremoséagilidade, porque todo ano é a
mesma coisa. O ano letivo
começa em fevereiro e vai
até dezembro. Quando fazem o contrato, já passou
do período e, muitas vezes,
não temos mais a produção para entregar, pois foi
vendida com preço baixo
para não ficarmos totalmente no prejuízo”, disse.
Outro alerta feito pelo
agricultorésobreaqualidade da merenda. Embora os
30%sejamobrigatórios,nadaimpedequehajainvestimento do município no setor.
“Emoutrostempos,aprefeitura entrava com a con-

trapartidaechegouaadquirir 70% da merenda direto
da agricultura familiar.
Além de garantir uma alimentaçãosaudável,fortaleceaeconomialocalevaloriza o setor”, pontua.
A última chamada pública teria acontecido em
2019,deacordocomosagricultores.Comoretornopresencial das aulas, todos os
trâmites para a chamada
deste ano foram realizados
conforme pedido.
A cotação de preços foi
enviada em dezembro de
2021. A chamada pública
aconteceu em junho deste
ano.Osdocumentosforam
entregues com as devidas

retificações e só no fim de
agostoéqueascomprascomeçaram.Apósachamada
pública, os agricultores se
reúnem e fazem a divisão
deprodutosaseremofertados por cada, para que ninguém fique prejudicado.
“Chegaram a dizer que
houve demora na divisão.
Porém, em dois dias conseguimos, ajustar tudo e chegar a um consenso que foi
repassado a eles. Não sabemos onde houve a demora,
se foi o setor de compras.
Precisamos que isso seja
corrigido e eles tratem da
burocracia no início do
ano letivo. Esse é o procedimento correto”, ressalta.

Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Usando Ciro
É fato que no mundo político o que mais impera
é a falta de caráter, o toma lá dá cá e o vale tudo.
Usam a máxima de que só não é permitido perder
a eleição. No pleito deste ano, a principal vítima
tem sido o candidato à presidência Ciro Gomes
(PDT). Estão plantando na imprensa que o PDT está rachado na disputa em decorrência da estagnação da campanha. Tentam convencer o eleitor a
transferir o voto para candidato que atende a interesses de setores da mídia e outros segmentos.

Sistema de apuração

Durante encontro por videoconferência com a
cúpula do Judiciário dos países do Brics, que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a
presidente do STF, Rosa Weber, disse que havia
fraudes antes da adoção do sistema da votação
eletrônica. Como na ocasião a conferência era manual e muitas vezes inelegível, é fato que fraudes
eram comuns. Entretanto, hoje temos que imaginar que se a urna é mais confiável, o próprio TSE
tem que aceitar medidas que aumentam sua segurança, como o próprio comprovante de votação.

ARQUIVO PESSOAL

Imprensa Livre

Ojornalista,comooutrocidadão,temodireitodemanifestar sua preferência num processo eleitoral. Entretanto,quandonoexercíciodaprofissão,perdeacredibilidade e arranha sua lisura ao se transformar em militante, seja da esquerda ou da direita. Ao impor a sua
verdade em detrimento aos fatos acaba enganando
quem supostamente acredita e confia no seu trabalho.

Bancada estadual

É até difícil imaginar que o Norte de Minas viveu períodoemquecontavacomcincodeputadosfederaise
10 estaduais. Hoje, tem apenas dois federais. Terá, a
duras penas, que aumentar este número. Na Assembleiasão seisrepresentantes enão temosgarantiase
este número será mantido ou ampliado. Infelizmente
o eleitor cobra, mas não está preocupado com sua
representatividade.Ointeressepessoalsempresesobrepõe ao coletivo. É o chamado voto do umbigo.

Cem mil votos

Frutas caídas ao chão, estragadas: prejuízo para os agriocultores familiares

Poder municipal justifica
A crise reflete, especialmente, naqueles
quetrabalhamcomprodutos sazonais, como
José Flávio Hilário, que
produz mexerica.
“Aqueles que plantam
já direcionados ao
PNAE tem a promessa
de o contrato sair e não
acontece.Umadificuldadeimensaparaproduzir

PRETO NO
BRANCO

equando sai o contrato não
consigo fornecer porque já
passou a safra”, afirmou.
O secretário municipal
de agricultura, Osmani
Barbosa foi procurado para falar sobre o assunto,
mas até o fechamento da
edição, não retornou.
Questionada, a Câmara
Municipal enviou nota
afirmando que “em rela-

ção ao repasse de recursos
para o PNAE (Alimenta
Brasil), esclarecemos que,
a Câmara Municipal comoagentefiscalizador, vota o projeto de repasse do
recurso,quedeveráterprevisão no orçamento municipal. Após análise e parecer favorável das Comissões, o projeto é votado em
Plenário e, uma vez apro-

vado, segue para sanção
do Executivo, transformandooprojeto emlei,para ser executado. Esclarecemos, ainda, que compete exclusivamente ao Executivo o envio do projeto
ao Legislativo, bem como
o repasse dos recursos
aprovados em lei. À Câmara, compete o papel de fiscalização” . (MV)

A boa notícia na disputa dos candidatos do Norte de Minas a deputado estadual é que quatro nomes poderão aparecer com votação aproximada
ou superior a 100 mil votos. A projeção é importante, tendo em vista que na eleição de 2018, houve
uma queda na votação dos atuais deputados.

Kalil rejeitado

Não precisa ser analista político para perceber
que, faltando pouco mais de uma semana para as
eleições, a embarcação PT, PC do B, PV e PSD, principalmente o presidenciável Lula (PT) e o próprio
candidato ao senado, Alexandre Silveira (PSD), já
não acreditam mais que consigam tirar a candidatura de Kalil (PSD) do CTI. O principal sintoma é
que no programa eleitoral da rádio e da TV, não
aparece mais Kalil pedindo voto para Silveira. Vale o ditado: Mais ajuda quem menos atrapalha.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

4

MONTES CLAROS, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022

onorte.net

Minas do Norte

Norte-mineiros resgatados em
trabalho análogo à escravidão
u

Fiscalização do Ministério Público do Trabalho e Previdência realizada na
zona rural de Jacuí, no sul do Estado, resultou no resgate de 33 pessoas

DIVULGAÇÃO / MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Registros feitos pelos fiscais do Ministério Público do Trabalho na fazenda localizada no Sul de Minas

Larissa Durães
Márcia Vieira
Repórteres

Fiscalização iniciada
em 13 de setembro pelo
Ministério Público do
Trabalho e Previdência
na zona rural da cidade
de Jacuí, no sul do Estado, resultou no resgate
de 33 trabalhadores que
se encontravam em situação de trabalho análogo à escravidão. Dentre eles, alguns do Norte
de Minas - as cidades
não foram reveladas e
nem a quantidade de

pessoas da região.
AcidadedeJacuítempoucamaisdesetemilhabitantes e fica localizada a 28km
de São Sebastião do Paraíso, município para onde foram levados os trabalhadores resgatados pelo MPTP
nesta quinta-feira (22).
De acordo com AlexandreScarpelli,chefedosetor
de inspeção do trabalho da
Gerência Regional do Trabalho em Poços de Caldas,
inicialmente seria uma
operaçãoderotinaconsiderando que havia trabalhadores alojados.
“Não sabíamos que iria-

mos encontrar trabalhadores em situação depois caracterizada como escravidãopeloconjuntodeirregularidadesqueaequipedefiscalização localizou”, relata.
Os trabalhadores, todos
do sexo masculino, em sua
maioriatemorigemnoNorte de Minas, Bahia e Maranhão, mas havia também
pessoas de São Paulo. Eles
prestavam serviços na colheita de floresta plantada
de eucalipto. Alguns estavam alojados em casas alugadas pelo empregador e
outros alugavam suas próprias casas, mas as mora-

diasnãoapresentavamcondições adequadas, com
com camas e colchões no
chão, de acordo com Alexandre.
MAIS
IRREGULARIDADES
Outras irregularidades
apontadas pelo chefe de
inspeção indicam que para
exercer a atividade os trabalhadores tinham que pegar água em córregos com
copos encontrados no
meio da plantação, não tinham banheiro, o ônibus
que fazia transporte desses
trabalhadores apresenta-

vam condições precárias e
os salários estavam atrasados, o que os impedia de
comprar alimentos para
sua sobrevivência. Entre
eles havia pessoas doentes,
que estavam afastadas
com atestado médico, entretanto, não cumpriam as
normas de se manterem
isoladas das demais a fim
denãopropagardoenças,o
quetambém caracteriza irregularidade.
A empresa não teve o nome divulgado. Os empregadores agora serão autuados
pelo Ministério do Trabalho (MT) e podem ser lavra-

dos em auto de infração referentes as irregularidades
queforamdetectadas.Oempregadorpoderáresponder
criminalmente pela situação. “Caberá ao MP tomar
as providencias que julgarem adequadas no que diz
respeito a esfera administrativa”, explica Alexandre.
A assessoria do Ministério Público do Trabalho informou que os procuradoresaindaestãoemcampoe
as apurações estão em andamento.Devidoalocalização, a comunicação é falha
e não há mais informações
até o momento.
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Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

O lindo casamento de Gabriela e Alessandro
No dia 20 de agosto, o apaixonado casal Gabriela e Alessandro realizou o
sonho de se casar. Uma cerimônia emocionante, que comoveu todos os presentes, em uma manhã de sábado, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e
Todos os Santos. Emoção essa que escorreu pelos olhos dos noivos na maior
parte da cerimônia celebrada Pelo Padre Wagner Eduardo Dias. A melodia foi
da equipe musical Isaque Emanuel. Cada detalhe do casamento teve a
personalidade dos noivos. Eles escolheram Kátia Noivas para marcar
com um vestido radiante e um terno a nível da noiva para esse grande dia.

Gabriela foi produzida no Studio Cris Maia Make Up.
Esse belíssimo casamento foi conduzido por Jefferson do Enlace cerimonial, a
decoração completa pela Chuva de Prata e registrado pelas lentes de Pedro
Amorim Fotografia e Daniel Ramos Filmes. Após a cerimônia, familiares e padrinhos foram recepcionados no Maturatto Ibituruna com um delicioso almoço. E
para adoçar ainda mais o dia, todos se deliciaram com a variedade de doces
Jabbur Sweet Gourmet. Na recepção, os convidados curtiram o som de Junkera.
Felicidades mil ao jovem casal! Confiram flashes desse dia inesquecível!

Noivos atentos a cada palavra do celebrante
Daminha Nathália e pajem Bernardo (de pé)
entraram anunciando a noiva.
Daminha Maria Clara (sentada) levou as alianças
e pajem Pedro (no colo do noivo) entrou no
carrinho com Nossa Senhora Aparecida

Gabriela linda e ansiosa para subir ao altar
Madrinhas e padrinhos dos noivos: Rayane,
Allan, Clara, Josiane, Leandro, Amanda e Alisson

Os pais da noiva, Neusa e Afonso, os noivos
Gabriela e Alessandro e os pais do noivo, Beatriz e
Paulo Roberto

Making off da noiva, recebendo carinho e apoio
de sua mãe Neusa

Making off do noivo, com o irmão Leandro, o pai
Paulo Roberto e o irmão Alisson

A noiva e suas madrinhas Rayane, Clara, Josiane e
Amanda

Agora sim: oficialmente casados. E felizes!

Os noivos
recebem
chuva de
pétalas de
rosas
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Pilar Literário

Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Amazônia: o pulmão do mundo
A Amazônia é um bioma que poucos países do
mundo contam com uma riqueza natural de sua
magnitude. A Amazônia é um dos biomas mais
ricos em biodiversidade do mundo. Refere-se a
um conjunto de ecossistemas, que abrange a
Floresta Amazônica e a Bacia Amazônica.
A Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas , que envolve a Bacia hidrográfica do
Rio Amazonas, bem como a Floresta Amazônica;
é considerada a região de maior biodiversidade
do planeta e o maior bioma do Brasil. Não é
exclusivamente brasileiro , sendo, portanto, encontrado em outros países.
A fauna é extremamente rica e conta com mais
de trezentos milhões de espécies. A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por
árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras.
Cerca de 17% do bioma foi devastado nos últimos
cinqüenta anos. As crises permanentes de desmatamento e a perda da soberania nacional no conhecimento de cada bioma e de suas belezas, de
seus significados e de sua importância para a
vida do planeta têm sido muito ameaçados. N o
Brasil, segundo o IBGE, ela ocupa 4.196.943 milhões de Km•.Aproximadamente, trinta e três milhões de habitantes estão nela, incluindo cerca
de um milhão e seiscentos indígenas.
O bioma ocupa aproximadamente , 42,29% do
território brasileiro nos estados :Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins.

A devastação da região da
Amazônia tem preocupado muitos
ambientalistas, podendo trazer
conseqüências irreversíveis.
Segundo o Atlas de Pressões e
Ameaças às Terras indígenas na
Amazônia Brasileira, vivem, na
Amazônia, trezentas e cinqüenta e
sete comunidades remanescentes de
quilombos.

De maneira específica, a vegetação é classificada em três categorias: Mata de Terra Firme, Mata
de Igapó, Matas de Várzea. Nessas duas primeiras,
é possível encontrar a vitória régia , planta aquática , símbolo do bioma amazônico. A fauna A fauna
é extremamente rica. Estudos indicam que é possível encontrar na região cerca de trinta milhões de
espécies animais, e, apesar disso, a fauna desse
bioma não é totalmente conhecida. É composta,
especialmente, por aves, roedores, répteis, insetos e anfíbios. Tucanos, araras, papagaios, macacos , onças, jacarés e peixes-boi são símbolos desse bioma.
A devastação da região da Amazônia tem preocupado muitos ambientalistas, podendo trazer conseqüências irreversíveis.
Segundo o Atlas de Pressões e Ameaças às Terras
indígenas na Amazônia Brasileira, vivem, na Amazônia, trezentas e cinqüenta e sete comunidades
remanescentes de quilombos.
O Bioma está presente em mais oito países da
América do Sul: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.
No extremo norte do Brasil, a Amazônia serve de
fronteira natural com os países que fazem limites
com o território brasileiro, o que a torna um assunto de políticas públicas e uso de defesa territorial.
Dentro dos limites brasileiros , a Floresta Amazônica é chamada de Amazônia Legal.
(Rafaela Souza graduada em geografia e Atália
Matias)
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Custo benefício
u

Rede Note 11 Pro oferece performance sem custar um absurdo
MARCELO JABULAS

Marcelo Jabulas
Do Jornal Hoje em Dia

Quem acompanha as
novidadesdosetordetelefonia sabe que a cada
geração os smartphonesficammaissofisticados e, consequentemente, mais caros. E com o
dólaracimadosR$5,medalhões como iPhone e
Galaxy S custam verdadeiras fortunas.
No entanto, dá para
conseguirumsmartphonedeboaqualidadesem
e m p e n h a rg r a n d e s
quantias. É o caso do RedmiNote11Pro,daXiaomi. Esse celular se posicionanosegmentointermediário e tem valores
nacasadosR$2mil.Preço justo diante dos modelos de “cinco dígitos”
de Apple e Samsung.
Testamos o smartphone e ele se mostrou bastante satisfatório. Com
tela de 6,67 polegadas,
chassi fino, com bordas
retaseacabamentoescovado, esse telefone tem
presença para desfilar
sobreamesadobardiante dos rivais de grife.
Seu sistema operacional Android 11 MIUI 13,
que é uma versão customizadado OS do Google
para os aparelhos da
marca,rodasuavenesse
telefone. O processador
de Helio G96 de oito núcleose2,05GHzestálonge de ser o mais poderoso do mercado, mas trabalhadeformahonesta.
Os6GBdeRAMgarantemfôlegoparatarefase
aplicativos mais pesados. O que deixa um
pouco a desejar é a memória interna de apenas 128 GB. No entanto, é possível expandir

Xiaomi Redmi 11 Pro é uma boa pedida para quem busca um smartphone com boa performance, mas não pode e nem quer pagar
os preços abusivos dos modelos topo de linha

para até 1TB, com uso de
cartão Micro SD.
Esse telefone recebe sinal
máximo em frequência 4G.
A curto prazo pode não fazer muita diferença, uma
vez que a imple-mentação
do 5G começou agora em
poucascapitais.Masemmédio prazo downloads mais
lentos cobrarão sua conta.
TELONA
O Note 11 Pro tem tela
grande, de 6,67 polegadas,
que oferece muito conforto visual. O display em
AMOLED tem taxa de

transferência de 120 Hz,
que faz dele prático para
assistir a filmes, participar de videoconferência e
rodar games.
Eporfalaremgames,testamos títulos pesados como “Call of Duty: Mobile”,
“Free Fire”, “Asphalt 9” e o
novo “Diablo Immortal”. O
telefone deu conta do recado numa boa, sem engasgar e nem parecer que o
processador iria derreter.
LENTES
Esse smartphone conta
com jogo de lentes incapaz

de concorrer com iPhone
14 o S22. Mas oferece sensorde108MP para câmera
principal e outros três de 8
MP,2MPe2 MP.Jáacâmera frontal é de 16 MP.
O conjunto garante boas
fotos. Não se pode exigir
zoomótico,masoferecedetector facial e focoautomático, que garantem imagens sem distorção. Já a
qualidade de gravação deixa a desejar.
A resolução máxima é
Full HD, o que não chega a
ser um problema, mas a limitação de 30 FPS exige

mãos firmes para não tremer a captura, principalmente quando se produz
imagens de corte para cobrir edições de vídeo, com
takes curtinhos.
Já a bateria é um ponto
dedestaque.Elatemcapacidade de 5000 mAh, que garante muitas horas de uso.
ACESSÓRIOS
A embalagem do smartphone vem bem recheada
paraospadrõesatuais.Acaixa conta com capinha de
borrachatransparente, com
protetor da entrada USB C.

Ele também vem com carregador de rápido de 67W, algo raro nos dias de hoje.
PALAVRA FINAL
O Redmi Note Pro 11 é um
celular que entrega boa performance sem custar muito
caro. Um aparelho que atende bem para as tarefas cotidianas.Deixaumpoucoadesejarnacapturadeimagens,
caso o usuário pense nesse
telefone como um equipamento para uso profissional
e com a facilidade de edição
rápida e envio. Mas mesmo
assim é uma boa escolha.
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Aventureiros do Sertão

Eudóxio Rabelo
eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

Specialized lança nova submarca
A Specialized lançará nova submarca que terá foco em bicicletas urbanas elétricas, chamada Globe
Bikes. Com lançamento agendado para o mês de
outubro, o site divulgou alguns detalhes sobre
seus modelos. A Globe Bikes “é uma extensão da
marca Specialized que se concentrará em trazer
mais diversão à vida local, reduzindo o número de
viagens de carro usadas no transporte diário”.
A bicicleta apresentou pneus de três polegadas e
equipada com um conjunto completo de acessórios, incluindo paralamas, descanso, porta-bagagens e iluminação integrada. Alimentada por um
motor de cubo traseiro, visto que em geral, são
mais acessíveis do que os motores de acionamento
intermediário.
Isto indica que a Globe Bikes terá um preço mais
acessível do que as bicicletas elétricas premium
existentes da Specialized. A marca pretende começar as vendas em janeiro de 2023.

SPECIALIZED.COM

Novas regras de rotulagem de alimentos
Novas regras para rotulagem de alimentos entram
emvigorapartirdodia9deoutubrodesteano.Alémde
mudanças na tabela de informação e nas alegações
nutricionais, a novidade será a adoção da rotulagem
nutricionalfrontal.Porisso,éimportantequeasempresas estejam atentas ao prazo de adequação.
Produtoslançadosapartirdesta datajádevemestar
com os rótulos atualizados. Vou citar algumas:
- Tabela de informação nutricional: a primeira delas
é que a tabela passa a ter apenas letras pretas e fundo
branco, com o objetivo afastar a possibilidade de uso
decontrastesqueatrapalhemnalegibilidadedasinformações. Outraalteraçãoseránasinformaçõesdisponi-

bilizadas: passará a ser obrigatória a declaração de
açúcares totaise adicionados, dovalor energético e de
nutrientespor100gou100ml,paraajudarnacomparação de produtos, bem como o número de porções por
embalagem.
-Rotulagemnutricionalfrontal:consideradaamaior
inovação das novas regras. É um símbolo informativo
que deve constar no painel da frente da embalagem
comopropósitodeesclarecersobreoaltoconteúdode
nutrientes que têm relevância para a saúde.
-Alegaçõesnutricionais:modelosdealtoteorpermanecem como informações voluntárias.
Fiquem atentos.

DIVULGAÇÃO

Fim da poluição

DIVULGAÇÃO

O estado americano da Califórnia anunciou uma mudança
que pode impactar toda a indústria automobilística, em meio
à transição para os veículos de emissão zero. O governo da
Califórnia quer barrar as vendas de carros novos a combustão a partir de 2035 para reforçar o combate às mudanças
climáticas, uma vez que os veículos a gasolina são as principais fontes de gases de efeito estufa. E não fica nisso, pois há
metas que devem ser cumpridas já nos próximos anos. Para
2026, por exemplo, o índice de carros elétricos vendidos no
estado deve subir para 35%. E 68% até 2030.

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

