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Orientação final
para as eleições

No Dia Mundial do Turismo, cidade que se conso-
lidoucomo umdos locaismaischarmosos do Norte
de Minas, rica em patrimônio histórico e natural,
recebe evento para celebrar e discutir o potencial
turístico da região.PÁGINA 7

Coordenadores que vão atuar nos pontos de vota-
çãoem MontesClarosestiveram reunidosnocartó-
rio eleitoral para receberem as últimas orientações
arespeitodopleitodopróximodia 2,comoacessibi-
lidade e uso de celular pelos eleitores. PÁGINA 3

Grão Mogol
festeja belezas

Subiuparaseteonúmerodeanimaisdiagnostica-
dos com raiva em Montes Claros - foi o primeiro
caso na zona rural. Centro de Controle de Zoonose
alerta para os cuidados que a população deve to-
mar, especialmente com cães e gatos, que podem se
infectar e passar para os seres humanos. PÁGINA 4

De acordo com a coordenação de Vigilância
Epidemiológica da Diretoria Regional de Saúde em
Montes Claros, a cobertura está baixa e apenas oito

municípios do Norte de Minas cumpriram a meta.
Não há previsão oficial para prorrogação da campa-
nha, que começou no início de agosto e termina na

próximasexta-feira.Aimunizaçãoénecessáriaapar-
tir dos dois meses de idade. No Brasil, pouco mais da
metade das crianças recebeu as três doses. PÁGINA 3

Morcegos
contaminados
preocupam

Vacina contra polio não
atinge 50%das crianças

Zoonoses daUnidadeRegional de Saúde deMOCvemcoletando espécies e enviando para laboratório

PÁGINA 5

PREFEITURA DE GRÃO MOGOL

Leilão de 17 peças

no 22º Baile da

Felicidade do Rotary

Club Leste arrecada

quase R$ 45 mil em

menos de uma hora

Cartório recebeu os coordenadores deMOC

GENTE & IDEIAS

MÁRCIA VIEIRA

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (IMA)



O vereador Renato Freitas (PT) retomou o mandato numa canetada do ministro do STF Luiz Roberto Barroso. Ele
visitava o Papa Francisco quando recebeu a notícia. “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu tenho
fé”,escreveu.Amém?Nada!EleinvadiuumaigrejaemCuritibanomeiodeumamissa,comumaclaque,edesrespei-
touo templo. Foicassado duasvezes por quebrade decoro,por grandemaioria dosvotos, enão porracismo – como
elealega.BarrosoatropelouoregimentoeritodaCasa,aquemcoubeadecisãodacassaçãoemvotaçãodemocrática.
A defesa do vereador alega que a Câmara não seguiu o rito. Barroso citou um “racismo estrutural da sociedade”.
Freitas é candidato a deputado estadual pelo PT. Não é exagero comparar a canetada monocrática de Barroso para
livraro rapaz da lei, da canetada dopresidente Jair Bolsonaro que anistiou o deputado Daniel Silveira (PTB), conde-
nado pelo STF por ataques à Corte. A tinta da impunidade é a mesma para ambos.

MORTE DE POLICIAIS
No 1º semestre morreram em serviço 67 profis-
sionais de segurança pública no Brasil, segundo
o Ministério da Justiça. Dois estados se sobres-
saem. O estado do Rio contabilizou a morte em
serviço de sete militares e dois civis entre janei-
ro e julho. Em São Paulo, sete PMs e três policiais
civis foram a óbito. Os dados por ora estão abai-
xo dos contados em 2021. O Rio registrou no ano
passado a morte de 10 policiais. São Paulo lidera
o ranking do país: foram 22 mortes em 2021.

CABO MOURÃO
Enquanto luta voto a voto com Ana Amélia (Progressis-
tas) pela única vaga ao Senado do Rio Grande do Sul, o
vice-presidente General Mourão (PL) tem reservado um
pouco de tempo para gravar vídeos de apoio a candida-
tosaoSenadoemoutrosestados.Érequisitadoporbolso-
naristas – na tela, pelo menos, à distância.

SOBRE TRILHOS
Mais de 150 empresários brasileiros do setor desem-

barcaram em Berlim nesta semana para a Inno-
Trans 2022, principal feira mundial de tecnologia
de transporte ferroviário. O mundo está de olho no
país, que comemora o marco regulatório das ferro-
vias e espera bilhões em investimentos aqui nos pró-
ximos anos. A conferir.

NA$ ALTURA$
A Coluna publicou na segunda (26) os altos preços
de passagens aéreas para três destinos turísticos
no Réveillon – para Foz do Iguaçu, Fernando de
Noronha e Porto Seguro. Saindo de Brasília, Rio de
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte para estas ci-
dades, ainda na “baixa” temporada, os voos se mos-
tram nas alturas, também. Pesquisa feita com ba-
se nas datas de 15 a 20 de novembro, para trechos
de ida e volta com um passageiro, mostraram valo-
res em média de R$ 1,8 mil (Porto Seguro), R$ 1,9
mil (Foz) e R$ 3 mil (Noronha) decolando destas
capitais. E para apenas um passageiro. Um progra-
ma de casal para estes destinos em novembro sai
em torno de R$ 4 mil a R$ 6 mil só em aéreo.

COLUNA ESPLANADA
reportagem@colunaesplanada.com.br

Opinião

Jefferson Araújo*

2022 tem sido um ano de inúmeros desafios para
o e-commerce, sobretudo, neste segundo semestre.
Marcado por grandes eventos, teremos Copa do
Mundo, eleição, Black Friday e Natal, datas que
impactam o comportamento do consumidor e,
principalmente, o cenário macroeconômico.

Os anos eleitorais tendem a causar mais volatili-
dade no mercado financeiro, ao passo que a incerte-
za das eleições impactam negativamente o desem-
penho da bolsa de valores. As movimentações tor-
nam-se mais tensas e pragmáticas: a venda de
ações ocorre a partir da precificação do futuro. Fa-
tores como política econômica, juros, dívida públi-
ca e inflação refletem o desempenho do mercado
como um todo e, consequentemente, há a possibili-
dade de inúmeras variações em curto prazo.

Esta instabilidade política faz com que empresá-
rios, investidores, empreendedores e cidadãos co-
muns tomem mais cuidado com algumas decisões
e coloquem mais elementos na balança em relação
ao dinheiro. Porém, falando em e-commerce, quais
são as reais expectativas de faturamento neste se-
gundo semestre? De acordo com a Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrônico (ABComm), espera-
se um faturamento de R$ 91,5 bilhões em vendas.
Lembrando que, caso este valor se cumpra, 2022
deve terminar com R$ 165 bilhões em faturamento
para o setor, o que ultrapassa os R$ 150,8 bilhões
registrados pela instituição em 2021.

Alguns fatores como custo do frete, aumento dos
juros e endividamento familiar poderão impactar
diretamente o comércio eletrônico brasileiro, uma
vez que há uma baixa e restrita confiança por parte
do consumidor, principalmente com relação ao
atual momento econômico.

Embora o cenário para as empresas varejistas
deva permanecer desafiador no curto prazo, a con-
solidação do e-commerce em 2021 tornou o setor
muito mais estruturado e atento às novas tendên-
cias e exigências do consumidor. O atual cliente
visa uma experiência de compra satisfatória e me-
morável, por isso as marcas que investirem em ca-
nais omnichannel, pós-venda e live commerces, es-
tarão à frente da concorrência e terão mais chan-
ces de fidelizá-lo em um ano tão atípico.

Desafios e oportunidades não faltarão para o
e-commerce. A digitalização do varejo, aliada à dis-
puta pela entrega mais rápida e mais barata, farão
toda a diferença nos próximos meses.
* CEO da Showkase

ARTIGO
LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

A tinta da impunidade

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

VILÃO DE SI
Eike Batista, então o empresário
mais rico do Brasil, sonhou ter
uma cinebiografia em Hollywood
- com o ator Leonardo Di Caprio
em seu papel -, contam pessoas
próximas. Com script queimado,
preso e solto, ainda enrolado judi-
cialmente, passou a embarcar em
voos comerciais e virou filme, sim:
no Brasil, sobre seu retumbante
fracasso, e com outro ator como
protagonista. Em exibição nas sa-
las de cinema

Período eleitoral e o
e-commercebrasileiro
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Números na cidade se assemelham à média
brasileira: cerca de metade do públicio-alvo

PRETO NO
BRANCO

u

Vacinação contra a
polio abaixo do
esperado em MOC

Márcia Vieira

Repórter

A Campanha Nacio-
nal de Vacinação con-
t r a P o l i o m i e l i t e e
Multivacinação termi-
na nesta sexta-feira
(30) sem indícios de
que irá atingir a cober-
tura desejada.

De acordo com a as-
sessoria de comunica-
ção da prefeitura, até
esta terça (27), apenas
45,54% do público al-
vo, crianças de até
quatro anos, haviam
r e c e b i d o a v a c i n a .
Das 22.753 doses pre-
vistas, foram aplica-
das 10.361.

Valcir Soares, presi-
dente de honra da As-
sociação de Deficien-
tes de Montes Claros
convive com as seque-
las da doença e lamen-
ta a baixa cobertura.

“Estou muito preocu-
pado com os dados. Fui
um dos últimos casos
de polio depois da vaci-
nação que praticamen-
te erradicou a doença.
Fiquei com as sequelas
do lado esquerdo do
corpo. Alerto aos pais

que levem seus filhos. É
uma gotinha, uma vacina
tão simples e que pode fa-
zer a diferença” , diz Val-
cir, que caminha com
apoio de uma bengala.

A pediatra Oriana Viei-

ra Carneiro explica que a
vacinação é necessária a
partir dos dois meses de
idade. Alerta que as crian-
ças que não são vacina-
das correm o risco de se
infectar e desenvolver a

polio. E o adulto que nun-
ca tomou uma dose, se
for imunologicanente
comprometidoe tiver bai-
xa imunidade, também
pode desenvolver.

Apoliomielite ou parali-
sia infantil compromete
o sistema nervoso e tem
sintomas inespecíficos,
semelhantesa um proces-
so viral.

“Dor de garganta, febre,
dor de cabeça, náuseas,
dor no corpo, as vezes
constipação intestinal,
são alguns dos sintomas.
Nem todos vão ter parali-
sia infantil, mas podem
ter paralisia de algum
músculo. O vírus fica no
intestino. A transmissão
podeser fecal, oral,prove-
nientes do contato com
secreções de tosse ou sali-
va”, detalha.

De acordo com Agna
Menezes, coordenado-
ra de Vigilância Epide-
miológica da Diretoria
Regional de Saúde em
Montes Claros, a cober-
tura está baixa e apenas
oito municípios haviam
cumprido a meta. Sobre
uma possível prorroga-
ção da campanha, não
existe previsão.

Cidade

Pres. de honra daAssociação deDeficientes deMOC

lamenta baixa cobertura

Sou do tempo emque a população se sentia se-
gura em saber que podia contar com uma Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) técnica, que esta-
vapronta,a todomomento,paraprotegerapopu-
lar de qualquer tirania que viesse a ser praticada
porumdospoderesou setorpúblico.Hojeassisti-
mos uma entidade que se acovarda diante dos
fatos, deixa a entender que tem interesse dentro
do processo político. É fato que este desenho é
minoriadentro daentidade. Entretanto, é preciso
queosbons,os isentossemanifestem,secolocan-
do ao lado da verdade, defendendo e exigindo o
respeito às leis contidas na nossa Constituição. O
resumo é que a OAB tem envergonhado os bons
profissionais que dela fazem parte.

Sou jornalista
Antigamente nos orgulhávamos quando nos

apresentávamoscomojornalista.Hoje,aocontrá-
rio, na maioria das vezes, preferimos passar des-
percebidos, uma vez que a categoria caiu na vala
comum, se orgulhando de fazer o papel de cabo
eleitoral para atender interesses de patrões que
sempre viveram pendurados nas tetas do Gover-
no. Sabemos que ainda contamos na nossa im-
prensa com muitos profissionais sérios e isentos
e que não se deixam contaminar. Estes, precisam
ser reconhecidos e reverenciados.

Vitimismo
A exemplo da eleição de 2018, nos últimos 15

diasqueantecedemaseleiçõesécomumcandida-
tosegrupospolíticos criaremfatoparaconsegui-
rem holofotes, se passando por vítimas. O mais
tristeéqueencontramamparonamídia,cominte-
resse no processo – e até mesmo profissionais
que não têm o cuidado de ouvir os dois lados.
Primeiro pensam na audiência, levando o assun-
to para o sensacionalismo e somente depois é
que tentam remendar o assunto. Coincidência ou
não, os protagonistas são sempre os mesmos.

Mordaça eleitoral
Nas eleições anteriores tínhamos a liberdade

de analisar profundamente o processo, inclusive
apontando os prováveis eleitos, baseado em vá-
rios fatores, inclusive pesquisas de intenção de
votosrealizadasparaconsumointerno.Hoje,pra-
ticamente estamos amordaçados, sem poder
aprofundar no assunto, uma vez que os próprios
órgãosde imprensatememserpunidos.Ahipocri-
sia judicial é tão grande que as redes sociais es-
tão carregadas de fake news, com os braços cur-
tosda Justiçanão conseguindoalcançar. Quando
conseguemdetectar, fazemvistasgrossasousim-
plesmente mandam tirar as postagens.

Surpresa na eleição
Independentementeseseráounãoeleito, ocer-

to é que nas andanças pelos quatro cantos de
MontesClarosépossívelperceberqueumdoscan-
didatos a deputado federal terá votação sur-
preendente, cuja porcentagemnão apareceu nas
pesquisas realizadas para consumo interno.

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

OAB omissa

ARQUIVO PESSOAL

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Orientação para eleição
Márcia Vieira

Repórter

Coordenadores que
vão atuar nos pontos
de votação em Mon-
tes Claros estiveram
reunidos no Cartório
Eleitoral nesta terça-
feira ( 27), para rece-
ber as últimas orien-
tações sobre o pleito
de domingo (2).

O professor Rafael
CostaLimavaiatuarco-
mo coordenador de
acessibilidade, função

que já existe desde a elei-
ção anterior.

“ Já trabalhei como coor-
denador de prédio. Na
acessibilidade é a primei-
ravez.Acreditoquenãote-
remos dificuldade.Como
souprofessorejátemosin-
clusão nas escolas, me sin-
to preparado. Para mim, é
importante colaborar e
exercer meu direito de ci-
dadão”, ressalta.

Para usar a seção especí-
fica com acessibilidade, o
eleitorprecisafazerumca-
dastro prévio, mas todos

aqueles que comparece-
rem a uma seção comum
poderão votar no local.

“Otrabalhodocoordena-
doréabraçar,fazerainclu-
são dessas pessoas que
tem dificuldade de loco-
moçãoequeestarãonoslo-
cais de votação com mais
detrêsmileleitores.Eleste-
rão a tarefa de identificar
o eleitor com dificuldade
de mobilidade e pedir a
eles que compareçam ao
cartório para fazer altera-
ção no cadastro”, disse He-
len Guimarães, chefe do

cartório.
O carteiro Júnior Soares

Pereira se inscreveu como
mesário foi convocado pa-
ra trabalhar como coorde-
nador de prédio.

“ É um novo desafio e es-
tou gostando. É mais uma
experiência.Nãosabiaexa-
tamente o que era para fa-
zer, mas recebemos as
orientaçõeseestoutranqui-
lo. Começaremos as 6h30
da manhã e em caso de al-
gunsdificuldade,ocartório
estará de plantão para nos
auxiliar”, diz Júnior.
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ALGAZARRA
LINGUÍSTICA

Larissa Durães

Repórter

Seismorcegos encon-
trados no perímetro ur-
bano de Montes Claros
e um na zona rural fo-
ram diagnosticados po-
sitivos para raiva.

O responsável pelo
controle dos transmis-
sores da raiva (morce-
gos vampiros da espé-
cie Desmodus rotun-
dus) em Minas Gerais,
Jomar Zatti Pereira, ex-
plica que é normal que
ocorram estes períodos
de transmissão. Os tra-
balhos estãovoltados
para combater o avan-
ça da doença.

“De dez em dez anos
há um aumento do ví-
rus da raiva. Ele já vem
circulando no país de
2018 para cá. Desde en-
tão, temos casos entre
os morcegos. Com a
pandemia, tivemos
que esperar um mo-
mento melhor para
voltar aos trabalhos.
Agora estamos trei-

nando o pessoal da saúde
e do Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA) para
controlar esta enfermida-
de”, informa.

Jomar avisa que o IMA
vem fazendo um trabalho
de controle de população
dosmorcegos,comainten-
ção de controlar o maior
transmissor.

“Diminuindo a popula-
çãodesseDesmodus,dimi-
nui quantitativamente a
circulação do vírus rábico

em uma determinada re-
gião. E é o que estamos fa-
zendo na região de Mon-
tes Claros”, informa.

PREVENÇÃO
“Nós estamos agora na

fase da prevenção. Há
mais de 20 anos não te-
mos casos de raiva em
cães e gatos em Montes
Claros. Só que é muito fá-
cilum gatocomer um des-
ses, porque são encontra-
dos em calçadas, em pra-

ças, dentro das casas. Se
comer, vai se contaminar.
E é muito fácil repassar
para o ser humano. Se
achar um morcego em ca-
sa, em horário estranho,
ou morto, entrar em con-
tato com o CCZ, para po-
der recolher e encami-
nhar pra análise”, infor-
ma o médico veterinário
do Centro de Controle de
Zoonose (CCZ) de Montes
Claros, Joel Fontes.

Eleexplica, ainda,quese
esse morcego encontrado
estiver com o vírus, será
feito um bloqueio de foco,
vacinal ao redor, que a
CCZ irá fazer a apreensão
decãesegatosnasruas,pa-
ra vacinar, castrar e de-
poisretornarcomeles,on-
de foram encontrados.

Jomar Zatti finaliza di-
zendo que o morcego não
é o vilão.

“Ele é importante por-
que ele é como se fosse um
alerta. Não se pode mata.
É ficar sempreatento para
evitar os problemas com
essa doença porque ela é
muito séria”, alerta.

Morcegos positivos
para raiva em MOC

Cidade

Seis animais foram encontrados no perímetro
urbano e outro na zona rural da cidade

u

Escritor, Ciências Jurídicas e Agronômicas

Eu passei pela porta, por muitas portas.
Por vezes portais, por vezes alçapões, por
vezes entradas de cavernas, mas quase to-
das as vezes, elas não passaram por mim.
Sejamos francos: quantas vezes pudemos
ver as novidades da nossa vida, atingindo
nossas realizações da mesma forma que
atingem nosso cotidiano?
Andando sorrateiramente, pelas vias da vi-

da, pelos caminhos das trevas e da luz, encon-
tramos as portas, e muitas vezes, sem hesitar,
adentramos, com orgulho e cabeça erguida.
Muitos ainda, com nariz em pé, se contorcem
para entrar nessas ditas portas. Uma pena que
as portas não falam, pois adentramos, mas
e la s , não aden t ram em nós , e f i camos
catatônicos por não percebermos sua dimen-
são em nossas vidas.
Mas, às vezes, observamos as portas, e pare-

cem ser muito menores do que realmente são.
Aí a catatonia começa antes, bem antes de pen-
sarmos em subir as escadas até a maçaneta
dessas portas. Pois vemos nossa pequenez
diante das portas de palácios de marfim que
constituem as oportunidades que não temos
coragem de abraçar.
Pior é quando já estamos além das portas

há muito tempo e não nos damos conta de
que já estamos em todos os recintos de de-
terminada estrutura social. Pois lá acaba-
mos sendo abjetos por não reconhecermos
a relevância das portas que estavam para o
nosso passado, como nunca poderão estar
em nosso futuro, pois não reconhecemos
sua existência no presente.
Fato é que a verdade é que, na maioria das

vezes, é interessante entrar nas portas sem
bater, até mesmo nas que trazem desconfian-
ça, pois apenas assim poderemos testar até
onde vai o corredor que está após a entrada.
Uma bagunça na floresta, em que não exis-

tem portas, por estarmos em um ecossistema
muito natural, devemos cortar as árvores, sem
se importar de sermos antropocêntricos, e as-
sim, construirmos nossas próprias portas;
pois apenas elas, lhe darão refúgio de si mes-
mo, e lar para você, e sua família de esperan-
ças e anseios.

Pedro Martins

martinspedrobl@gmail.com

A porta não
passou por mim

Quandoummorcego é encontrado, recolhe-se

gatos e cachorros para que sejamvacinados

Risco de ataque a pessoas

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (IMA)

Em relação ao risco
de os morcegos ataca-
rem as pessoas, o res-
ponsável pelo contro-
le dos transmissores
da raiva em Minas, Jo-
mar Zatti Pereira, in-
forma que, caso seja
contaminado, é preci-
so se vacinar o mais
rápído possível.

“Se não vacinar rapi-

damente, o vírus evolui e
cai na medula espinal cen-
tral e aí não tem mais jeito,
é morte na certa”, avisa.

O médico veterinário do
CentrodeControledeZoo-
nose (CCZ) de Montes Cla-
ros, Joel Fontes, alerta pa-
raapopulaçãoficaratenta
para eventual transmis-
são em humanos e ani-
mais domésticos.

SANGUE
“É preciso estar atento a

doença, porque o morcego
hematófogo, que é esse úl-
timo achado, é uma das
poucas espécies que se ali-
menta de sangue. E como
o vírus da raiva é transmi-
tido através da saliva, um
morcegodessepodeconta-
minar diversos animais. E
dentro desses animais, te-

mos aqueles próximos à
gente, como cães e gatos”,
alerta o médico.

Para Joel, é importante
que a população fique
atenta na questão da vaci-
nação dos animais, princi-
palmente os cães e gatos, e
nazona ruralsemprevaci-
nar os bovinos, equinos,
para que não se tenha pro-
blema com a doença. (LD)
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A noite de sábado (24) foi de descontração, alegria e de solidariedade para
todos que compareceramà 22ª edição do Baile da Felicidade, promovido pelo
Rotary Club Leste de Montes Claros.
Música, dança, diversão e momentos festivos em rever os amigos e celebrá-

los na Chácara Bugarin. Destaque para a advogada, jornalista, colunista e,
agora, leiloeiraFelicidadeTupinambá,quedeuumverdadeiro shownahorado
leilão das obras de arte.
“Foi surpreendente para os rotarianos. Depois de quase quatro anos sem a

realização do baile, retomá-lo de casa cheia. O leilão de 17 peças teve um
faturamentodeR$44.900eduroumenosdeumahora. As rotarianascompare-
ceram com colares de pérolas, para comemorar os 30 anos do Rotary Leste-
Bodas de Pérolas, e recepcionaramos convidados à porta do salão de festas”,

conta Felicidade.
Destaquepara JussaraPáduaesuaexcelenteequipedeprofissionaisqualifi-

cados, que elaborou os melhores cardápios para o coquetel e para o jantar
logo depois do leilão. Outro ponto alto da festa foi a performance da banda
Alpha que apresentou os hits de todos os tempos.
“Contamos também comaManius e Saraiva paramontagemde telão, som e

luz. A galeria, por causa da possibilidade de chuva, foi colocada dentro do
salão. Outro acerto da organização. Mas a festa quem fezmesmo foi o público
presente que até o início da manhã de domingo: dançou animadamente no
salão”, diz.
Felicidade agradeceu aos convidados e imprensa. Disse que ano que vem

temmais e que querem contar com a participação de todos! Nota dez!

O sucesso do Baile da Felicidade

Rotarianos doRotary

Liberdade deBelo

Horizonte vieram

prestigiar o Baile da

Felicidade.

MarcosVinícius, Rosa

Nascimento, Anesia e

Ivone sendo

recepcionados por

Ana Laura Fonseca e

NormaBarral

AjuizaRozana

Silqueira,NormaBarral,

DianaCotrime

FelicidadeTupinambá,

presidentedoRotary

Leste

Aqui estamos comLuizHenrique da Silveira, a

eleganteMônicaViglioni e o artista plástico

WallesMota

Noca Figueiredo comElianaMalheiros, a filha

Ana Lorena e o genroMatheusCastro

Duas

elegantes da

noite: Nely

Rachel

Veloso

Lauton e

ZaideRibas

RosaliceWanderleyAlkimim,entre

DilsonJr.eMonique-eleépresidente

doPlanodeSaúdeSãoLucas

FOTOS: LAURA TUPINAMBÁ

Rotarianas do

RotaryClube

Leste

recepcionaram

os convidados à

porta do salão de

festas

Dr. FernandoMota e a elegante

esposa Lucília foramprestigiar o

Baile da Felicidade. Umdos sócios

da Life Scan, ele arrematouuma

tela do artista plástico CarlosMuniz

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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Na última segunda-feira (26), o minis-
tro da Cidadania, Ronaldo Bento, anun-
ciou que o Governo Federal está progra-
mando a liberação, ainda nesta semana,
do empréstimo consignado para benefi-
ciários do novo Auxílio Brasil, no entanto
a data exata da liberação do programa.
De acordo comdeclaração feita pelomi-

nistro, durante participação emumeven-
to do Fórum Empresarial da Bahia, junto
ao ministro da Ecomonia Paulo Guedes,
Bento afirmou que, “esta semana vai es-
tar disponível, para as famílias benefi-
ciárias do Auxílio Brasil, mais essa ferra-
menta de superação de pobreza, porque
vai ter um empréstimo dentro de uma ta-
xa de juros justa, para que a gente consi-
ga dar ferramentas para sair da situação
de pobreza”.
Os beneficiários do Auxílio Brasil pode-

rão comprometer até 40% do valor total
do programa social, que atualmente está
em R$ 600. Em janeiro, as parcelas devem
cair para R$ 400, o que geraria um com-
prometimento de R$ 169 do valor total do
benefício para pagar o empréstimo.

Apesar de apresentar um comprometimen-
to relevante da renda, que não é tão alta,
Bento não detalhou em que data a opção
estaria disponível e nem se haverá limite na
taxa de juros a ser cobrada pelos bancos
pela operação de crédito.
Destarte, há uma indefinição sobre a co-

brança na taxa de juros para a solicitação
do empréstimo. A avaliação é de que o con-
signado voltado para uma população tão
vulnerável necessite de uma limitação dos
juros cobrados pelos bancos.
Nesse sentido os ministérios da Cidadania

e da Economia esperam que os bancos
cubram os mesmos juros do INSS, cerca de
2,14%. No entanto, as instituições devem co-
brar uma taxa maior pelo risco de endivida-
mento.
Por fim, é relevante pontuar que as institui-

ções financeiras Agibank, Pernambucanas e
Banco Pan, além da Caixa Econômica Fede-
ral, anunciaram oficialmente que vão ofere-
cer o empréstimo aos beneficiários. Outras
instituições – como Bradesco, Santander e
Itaú – já afirmaram que não vão disponibili-
zar o crédito.

Consignação do Auxílio Brasil tem previsão
para ser liberado nesta semana

Os beneficiários do Auxílio Brasil
poderão comprometer até 40% do
valor total do programa social, que
atualmente está em R$ 600. Em
janeiro, as parcelas devem cair para
R$ 400, o que geraria um
comprometimento de R$ 169 do valor
total do benefício para pagar o
empréstimo.

Epor falar emPrevidência... João Paulo Vieira Xavier
vieiraxavieradvogados@gmail.com
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Grão Mogol celebra
o Dia Mundial do
Turismo com evento

Minas do Norte

Um dos cartões postais mais famosos do Norte
de Minas discute o potencial turístico da região

u

Leonardo Queiroz

Repórter

ONorth Esporte clu-
be apresentou os con-
t r a t a d o s p a r a a
sequência do Segundo-
na do Campeonato Mi-
neiro da Segunda Divi-
são.

O atacante Rafhael
Lucas, vice-artilheiro
do Mineiro e desta-
que do Athletic foi re-
cepcionado na aero-
porto de Montes Cla-
ros pela torcida Jo-
vem Independente.

“Espero correspon-
deràexpectativa.Foies-
pecial ser recebido em
plena segunda, à meia
noite,pelotorcidanoae-
roporto. Agora é traba-
lhar para chegar 100%
nas partidas. Estou bas-
tantefelizempoderpar-
ticipardessenovoproje-
to em Minas”, afirma.

O técnico Milagres
avalia as contratações
com o campeonato em
curso.

“Dentro do aferimen-
to da comissão técnica
eles eram necessárias.
Nãoseconseguecontra-
tar o entrosamento,
mas o nível de atletas
queestamoscontratan-
do facilita no cotidiano

de treinamento para que
se leve para o jogo um en-
trosamento melhor mes-
mo sendo em um período
curto.

V i t o r O l i v e i r a , u m
dos gestores do clube,
destacou o apoio dos
torcedores.

“Estamos felizes com o
apoio da torcida, o que de-
monstra o trabalho que a
gente vem fazendo e mos-
trando uma grande credi-
bilidade no mercado, com
grandes atletas de 1˚ divi-
são”, destaca.

Otime de MOC está clas-
sificado para as quartas de
final. Os jogos e retornam
no dia 8. O North joga fora
de casa - o adversário ain-
daserá definido pela Fede-
ração Mineira de Futebol.

A região deGrãoMogol tembelezas naturais que atraemmuitos turistas

North: reforços
e recepção no
aeroporto

Alexandre Fonseca

Repórter

No Dia Mundial do
Turismo,celebradones-
ta terça-feira (27), Grão
Mogol, localizada a
150km de Montes Cla-
ros, celebrou a data
comum eventovoltado
para o setor.

Com uma popula-
ção aproximada de
16 mil pessoas, a cida-
de se consolidou co-
mo um dos pontos tu-
rísticos mais charmo-
sos e inevitáveis do
Norte de Minas.

Rica de um patrimô-
nio histórico, além
de ser agraciada por
maravilhas naturais,
como a Serra do Espi-
nhaço, cachoeiras ,
rios e praias de água
doce, a cidade rece-
beu o World Tourism
Day 2022, evento pa-
ra celebrar e discutir
o potencial turístico
da região.

Como o tema “Repen-
sandooturismo”,oeven-
to gratuito foi uma par-
ceria entre a Prefeitura
de GrãoMogol, o Sebrae
Minas e outras entida-
desdeapoioaoturismo.

De acordo com o se-
cretário municipal de
turismo grão-mogolen-
se, Ítalo Mendes, além
de balizar a cidade pela
sua capacidade turísti-
ca, ainda discutiu no-
vas formas de maximi-

zar esse potencial.
“Éuma oportunidade de

reunir em Grão Mogol os
maiores especialistas do
Brasilparanosajudarare-
pensar as práticas e as es-
tratégias do turismo; e de
como o município pode se
beneficiardessasnovasdi-
nâmicasemelhoraprovei-
tar o seu potencial, geran-
do oportunidade de traba-
lho e renda para a popula-
ção,” destaca Mendes.

Ainda de acordo com o
secretário, por ano, a cida-

de norte-mineira recebe
cerca de três mil turistas
com um gasto médio de
300 reais, o que gera um
montantede,aproximada-
mente, 900 mil reais para
a economia local.

“Grão Mogol já faz parte
do imaginário do norte-
mineiro como lugar boni-
to e agradável, como desti-
no de para vim passar o
fim de semana, para des-
frutardanatureza,partici-
par da eventos culturais”,
completa o secretário.

“Estamos trazendo ao
Norte de Minas profissio-
naisreconhecidosparafa-
larde turismo deuma ma-
neira sustentável, pois
acreditamos que a gestão
responsável dos produtos
turísticos, que revelam as
riquezaseas belezasnatu-
rais da região, pode atrair
mais turistas, contribuin-
do para a geração de em-
prego e renda no nosso
território”, ressalta o ge-
rente doSebrae Minas, Ja-
dilson Borges. Rafhael Lucas foi recepcionado por torcedores

PREFEITURA GRÃO MOGOL DIVULGAÇÃO

LEONARDO QUEIROZ

Enquanto
aguarda a
confirmação
de data e
adversário dos
próximos
jogos, o North
recebe o
Valério neste
sábado para
um amistoso.
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Finalmente, ograndediadamédicaanestesiologistaAnaCarolinaMotaedo
engenheiro civil Felipe Diogo Brocheto aconteceu como os dois planejaram:
uma celebração regada demuito amor e emoção no Jardimdo Portal Eventos.
Os dois se conheceremno carnaval de 2019 emBeloHorizonte. De lá para cá se
tornarammuitocompanheiros, realizandomuitasviagens juntos.Ficaramnoi-
vos em dezembro de 2020 em uma viagem romântica. Felipe preparou um

pedido surpresa para a noiva, com direito a quarto decorado com velas e
pétalas de rosas vermelhas. Inesquecível! E neste ano oficializam a união,
cercados por familiares e amigos. Muita alegria e emoção, tanto na celebra-
ção,quantonafestamuitobemelaborada,criativaesofisticada.Tudoplaneja-
do e escolhido commuito carinho para este dia ficar na história.
Parabéns e felicidades ao casal!

O SIM de Ana Carolina e Felipe Brocheto

Onoivo comos

irmãos LuizGustavo

e Thiago Francisco

Brocheto, e os pais,

Márcia eRogério

Brocheto

Umbrinde dos

noivos coma família:

Anelisa,Marinilza,

GeraldoBarbosa,

Márcia, Rogério,

Thiago e Luiz

Gustavo

AnaCarolina,belíssima,comum

penteadocompostoporrosas,

combinandocomomaravilhosobouquet

Opai Geraldo de Sales Barbosa

conduzindo a filha ao altar com

muita alegria Já casados e felizes para sempre…

Anoiva comos pais, Geraldo de

Sales Barbosa eMarinilza Soares

Mota Sales, e a irmã,AnelisaMota

Sales Barbosa

Osnoivos emoldurando a avó da

noiva, Ilda Soares Fonseca

Felipe coma

primaBruna

Brocheto e a

tia Tânia

Brocheto

Uma registro

especial de pai e

filho

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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