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Montes-clarenses ouvidos por O NORTE elegem
assuntos que devem ser colocados no topo de reali-
zações dos candidatos vitoriosos nas eleições. Sai-
ba também o que abre e o que fecha na cidade no
próximo domingo. PÁGINA 4

Prioridades
para os eleitos

A conta criada por três amigos em uma rede social
tem se popularizado por noticiar capotamentos e
queda de veículos em canais, ocorridos com

frequência em ruas e avenidas da cidade. Algumas
estão com grades de proteção tombadas. Somente es-
te ano, o Cisrun realizou mais de mil atendimentos

nosprimeiros seismesesdoano, sendo257envolven-
do carros e 1.094 com motos. Um deles ontem à tarde,
quando um automóvel caiu em uma vala.PÁGINA 3
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Acidentes se repetem nas
mesmas vias deMOC

u COLUNAS

PÁGINA 8

Reprodução das notificações feitas na página criada pelos amigos nas redes sociais: acidentes parecidos nosmesmos locais

Artesã EliseteAneBarbosa e taxista JoséMota listamcomoqueos governantes devemse preocupar

Dia Mundial Sem

Carro propõe que

repensemos a forma

de locomoção e

acessos. Você já

refletiu sobre isso?
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BALELA AIR 2
Como se não bastasse o preço das passagens aéreas
nas alturas, como noticiado pela Coluna, os cancela-
mentos de voos também estão em alta. Levantamen-
to realizado pela AirHelp mostra que, somente em
agosto, 1 milhão de passageiros foram afetados por
atrasos e cancelamentos nos aeroportos do Brasil,
somando 15,4% dos transportados. Do total de passa-
geiros afetados, 87,2 mil têm direito à indenização
pelos transtornos com atrasos e cancelamentos, ou
seja, um em cada 77 passageiros.

RADIOGRAFIA DO ASFALTO
O brasileiro tem o costume de levar o veículo para
fazer manutenção apenas quando apresenta pro-
blemas – o que é um risco. Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal, falha ou defeito mecânico estão
entre as principais causas de acidentes de trânsi-
to. De janeiro a agosto, foram registrados 1.770
acidentes com 36 mortes. No mesmo período de
2021, foram aproximadamente 1.800 sinistros e
34 óbitos. Nestes sete meses avaliados, mais de

150 mil motoristas foram multados nas estradas
federais.

FATOR NORDESTE
Os quatro candidatos à presidência da República me-
lhor avaliados nas pesquisas eleitorais já investiram
mais de R$ 3,3 milhões em anúncios no Google e Youtu-
be direcionados aoNordeste. As açõesde marketing são
espelho dos índices de votos de cada um na região. O
presidente Jair Bolsonaro (PL) é o que mais gastou pro-
porcionalmentecomopúbliconordestinoatéomomen-
to, com 32,5% do total em anúncios. Lula (PT), que lidera
as pesquisas no Nordeste, investiu menos: 23,5%.

NA JANELA
O movimento #BusãoLivre, que nasceu nas redes
sociais em 2021 com objetivo de democratizar o
transporte rodoviário, lançou uma carta compro-
misso para coletar assinaturas dos candidatos às
eleições 2022. Ao assinar, ele(a) se compromete com
o fim do circuito fechado e a abertura do mercado. Já
passaram de 30 adesões de 11 partidos diferentes.

Setores de grande importância da política nacional têm sido alvo de hackers durante o período eleitoral.
Segundo a pesquisa “Global Threat Hunting System”, realizada pela NSFOCUS, entre 1º de julho e 31 de
agosto ocorreram cerca de 225 mil ataques a sites de agências de notícias e governamentais, instituições
educacionais e operadoras de comunicação. Para se ter ideia do avanço dos ataques, no mesmo período, em
2021, foram rastreadas cerca de 150 mil invasões. Entre os alvos dos ataques estão o site do Governo Federal,
16 prefeituras e a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Em relação aos estados mais
afetados, o Rio de Janeiro concentrou 36,71% das ameaças, seguido pelo Espírito Santo, com 35,51%.

COLUNA ESPLANADA
LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Hackers em ação

ARTIGO

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Opinião

OS PIDÕES
A situação está tão tensa nas te-
sourarias dos partidos nos esta-
dos que grandes empresários
do país, tradicionais doadores
de campanhas, estão fugindo
dos candidatos que insistem em
fazer até dez ligações por dia
nos celulares. Um CEO da Av. Fa-
ria Lima, de São Paulo, revela à
Coluna que desligou o aparelho
nos fins de semana - quando a
persistência é maior - e chegou
a sair do Brasil como desculpa
para não doar. Os pidões são do
mesmo partido político.

Natalia Gigante*

Mais um Dia das Crianças se aproxima. Sendo
considerada uma das principais datas comemorati-
vas para o comércio, desde já é possível observar
promoções e vantagens atraentes para o consumo.

Deve-se prestar atenção nas compras online. O
primeiro ponto a se atentar é a contrafação, popu-
larmente conhecida como pirataria. Além de preju-
dicar os titulares das marcas e distribuidores ofi-
ciais, que sofrem com o desvio de clientela e são
lesados pela associação de suas marcas com produ-
tos de qualidade duvidosa, há evidente possibilida-
de de dano também para os consumidores. Se tra-
tando de brinquedos, o risco é ainda maior.

Produtos para crianças em geral precisam de cui-
dados específicos na sua produção para garantir
uma brincadeira segura. Por exemplo, para crian-
ças menores, há risco em brinquedos com partes
pequenas que podem se soltar. Ainda, muitos pro-
dutos são fabricados com materiais que podem ser
danosos à saúde, como o desenvolvimento de brin-
quedos desenvolvidos com pinturas com tintas tó-
xicas, às vezes até mesmo com chumbo em sua
composição. Também há perigo quando se trata de
brinquedos que funcionam com uso de baterias ou
então que dependam de carregamento em rede elé-
trica. Por não passarem por qualquer controle de
segurança, os produtos contrafeitos não estão isen-
tos de riscos.

Como se não bastasse, a ausência de controle no
desenvolvimento dos produtos contrafeitos tam-
bém atinge a sua forma de produção, que pode ser
até mesmo consequência de mão-de-obra precária,
até mesmo em trabalhos análogos à escravidão.

Apesar desses riscos, não há motivos para sus-
pender as compras realizadas no conforto do lar.
Tomando medidas simples como realizar compras
em lojas oficiais ou pesquisar sobre a reputação do
vendedor ou da loja antes da compra e desconfiar
de propostas muito atrativas, com preços abaixo
do praticado, é possível até mesmo eliminar os ris-
cos da compra.

Para as empresas, recomenda-se que a preocupa-
ção com o mercado online não seja sazonal. Com a
associação entre medidas tecnológicas e expertise
jurídica, é possível manter um monitoramento ati-
vo do mercado online, de forma a tomar medidas
constantes contra contrafação de forma estratégi-
ca. Com esforços conjuntos, é possível tornar a re-
de mais segura para todos.

*Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação
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PRETO NO

BRANCO

Alexandre Fonseca

Repórter

Por meio de um hu-
mor satírico, que ironi-
zaecritica situaçõesco-
tidianas, três amigos
têm alertado a popula-
ção de Montes Claros
sobre um assunto im-
portante: acidentes de
trânsito.

Em postagens recen-
tes, a página Moc Mil
Grau, no Instagram e
no Twitter, contabiliza
acidentesdetráfegoem
importantes vias mon-
tes-clarenses.

Na sexta-feira (29)
mesmo, noticiou outro,
em dos canais de MOC.

“ E s t a m o s h á 0
dias sem ter carro
caindo no córrego,
nosso recorde é de 0
dias”, comentaram.

De acordo com o 7º
Batalhão de Bombeiros
Militar de MOC, de ja-
neiroaagostode2021,a
cidade registrou cerca
de 440 acidentes de
trânsito atendidos pela
corporação. Neste ano,
no mesmo período, fo-
ramcontabilizadas cer-
ca de 400 ocorrências
de acidentes.

Em contato com O
NORTE, o Consórcio
Intermunicipalde Saú-
de da Rede de Urgên-
cia do Norte de Minas
(CISRUN)/SAMU Ma-
cro Norte informou
que, em 2022, a Região

Ampliada de Saúde do
Norte de Minas registrou
de janeiro a julho: 1.118
atendimentos de trânsito
envolvendo carros; 2.230
com motos, 348 de bicicle-
tas e 241 com atropela-
mentos. Já em MOC, no
mesmo período, o CIS-
RUN informou um quan-
titativo de: 257 acidentes
de carro; 1.094 de moto;
172 de bicicleta e 118 de
atropelamentos.

A IDEIA
Criada em setembro de

2016 por Juan Christian,
RenanMattias e Pablo Da-
niel, a página de humor

que conta com mais de 64
mil seguidores no Insta-
gram, surgiu através de
um grupo de WhatsApp,
onde seus integrantes
brincavam com situações
cotidianas do bairro e da
escola onde estudavam.

“Criamos e fizemos nos-
sos primeiros posts de
sexta para sábado. No fi-
nal do domingo já estáva-
mos com 10.000 seguido-
res. Em sete dias já tínha-
mos alcançado cerca de

1.100.000pessoasemMon-
tesClarosenonortedeMi-
n a s . L o g o a p ó s e s s e
‘boom’, fomos para as ou-
tras redes e tomamos pro-
porções maiores. Começa-
mos também a diversifi-
car nosso conteúdo”, con-
ta o designer gráfico e vi-
deomaker,JuanChristian.

Ele conta que, nas últi-
mas semanas, a página
tem recebido inúmeras
imagens reportando aci-
dentes nos córregos e ave-
nidas de Montes Claros. E
resolveram repostar.

“Sentimos muito pelas
famílias. Nosso primeiro
pensamento é nas pessoas
envolvidas diretas e indi-
retamente neles. O intuito
dos posts, não é de forma
algumazombardosenvol-
vidos nos acidentes. Um
trânsito seguro, bem sina-
lizado e com condutores
prudentes,com certeza di-
minuiria o número de aci-
dentes”, enfatiza.

SINALIZAÇÃO
Apesar dos acidentes

emimportantesvias,aEm-
presa Municipal de Plane-
jamento, Gestão e Educa-
ção em Trânsito e Trans-
portes de Montes Claros
(MCTrans), noticia a reali-
z a ç ã o d e i n s t a l a ç ã o
semafórica, serviços de
pintura de sinalização
alémdeoutrosserviçosno
trânsito montes-clarense,
como nas avenidas Depu-
tado Esteves Rodrigues e
Sidney Chaves.

Rede social alerta

acidentes em MOC

Cidade

Amigos passaram a reportar ocorrências na
cidade, chamando a atenção da população

u

Emtodasaseleições,antesdadeflagraçãodopro-
cesso, costumo fazer análise da situação, especial-
menteascandidaturasnaproporcionaldoNortede
Minas com chance de êxito. É preciso lembrar que
muitas dependerão da performance do partido ou
da federação. Entretanto, é possível dizer que te-
mosgarantidaaeleiçãodosdoisfederaisdaregião
e, ainda, comdois aparecendo no holofote do pro-
cesso, ambos deMontes Claros. Em relação a esta-
dual, épossível perceberqueosatuais corrempara
renovarosmandatos:GilPereira(PSD),ArlenSantia-
go ( Avante), Tadeuzinho (MDB) Zé Reis (Podemos),
Leninha(PT)etambémcomchanceodeputadoCar-
los Pimenta (PDT).

Situação dos novatos
É fato que existe a possibilidade de o Norte de

Minas aumentar a sua bancada na Assembleia. Al-
gunsnomesestãoaparecendonoholofote:Ricardo
Campos (PT) e Ariadna Muniz (Republicanos). Um
terceiro que vinha se destacando – Oscar Lisandro
(PP) – perdeu um pouco de fôlego nessa reta final,
mas tambémaparece com chance.

Voto fora
Tanto na disputa para federal como estadual em

nossaregiãoéprecisoentenderquepoderemos ter
candidato que se destaque na votação emMontes
Claros, maior colégio eleitoral do Norte de Minas,
mas que corre o risco de ficar no meio da estrada,
pornãotercriadobasesimportantesforadomunicí-
pio.Amáximavaleprincipalmenteparaoscandida-
tos fora domandato.

Transferindo apoio
Não será surpresa se a presidente da Câmara de

Belo Horizonte, Nely Aquino (PP), figurar entre os
candidatosdeoutrasregiõesdoestadoadeputado
federal deMinas mais votada no Norte de Minas. É
queodeputadofederalMarceloAro(PP),votadoem
váriosmunicípiosdoNortedeMinas,conseguiucon-
vencer suas liderançasaapoiá-lapara federaleele
asenador.Entreas liderançasqueaceitaramamis-
sãoestáoex-prefeitodeUbaí,MarquinhoBraga,eo
atualprefeitode Jequitaí, Binha (MDB), tambémco-
nhecido popularmente como Salgadinho.

Amontoado de ninguém
Infelizmente assistimos nesta quinta-feira, o fim

do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV sem
que os postulantes à chefia da nação tivessem a
preocupação de apresentar um plano de governo.
Infelizmente para a classe política vale a máxima:
“povo é umamontoado de ninguém”.

Importante é a chegada
Quandoiniciouoprocessoeletivo,alerteios“can-

didatos de primeira viagem” que mais importante
do que a largada é a chegada. Às vésperas da elei-
ção, percebemos que candidaturas ficaram no
meiodaestrada.Porfaltadeorganizaçãoouconhe-
cimento gastaramantes todamunição.

Situação dos
candidatos

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarialJuanChristian, PabloDaniel eRenanMattias, os responsáveis pela páginaMocMil Grau nas redes sociais
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Larissa Durães

Repórter

Economia, agrope-
cuária, cultura. Às vés-
perasdaseleições,mon-
tes-clarenses listam
quaisdevemserasprio-
ridade dos eleitos para
o próximo mandato.

EmconversacomoO
NORTE, a artesã Elize-
te Ane Barbosa Lopes,
de65anos,diz,orgulho-
sa, que a arte é funda-
mental na vida do ser
humano. Por isto, acre-
ditaqueamatériadeve-
ria retornar às escolas.
E os governantes preci-
samolharcom maisca-
rinho para a cultura.

Elizetedizquenomo-
mento, há anos, o po-
der público não ajuda a
cultura de MOC.

“A minha loja é a úni-
ca que trabalha com a
cultura de Montes Cla-
ros, a gente faz questão
de trabalhar na parte
de bordado que é uma
cultura rica. Tem gente
que pergunta se a loja é
da prefeitura, se a pre-
feitura ajuda. Não. É
uma loja particular,
prefeitura não ajuda
em nada!”, afirma.

Elizete sonha pra
2023 que a arte em
Montes Claros, seja
mais cuidada, respeita-
da e amada.

“Espero pessoas que
valorizem a cultura,
que intendam a cultu-
ra sejam eleitas e nos
ajudem. Nós que traba-
lhamoscomarte,cultu-
ra, na cidade estamos
muitodesiludidos.Mas
sou uma pessoa espe-
rançosa, tenho uma

perseverançaloucaeacre-
dito que vai melhorar a
partir do ano que vem e
que as pessoas da cidade
aprendam a dar mais va-
lor na arte e na cultura da
própria cidade”, destaca.

CHANCE PARA TODOS

Para o taxista José Mo-
ta, de 74 anos, que desde
1982 rodas pelas ruas da
cidade levando passagei-
ros, o Brasil é discrimina-
tório e elitista.

“Tem uma forma de dis-
tribuição desordenada
de renda, como no meu
caso, por exemplo. Sou
profissional há 42 anos e,
até hoje não consegui me
aposentar. Agora com a
idade que tenho, me vejo
em uma situação muito
difícil, nada promisso-
ra”, lamenta.

Sobre Montes Claros,
acredita que a cidade
não é a “Princesinha

do Norte”, como mui-
tos a chamam, por não
ser generosa com to-
dos habitantes.

“Ela não é pecuária, não
é indústria. É uma cidade
de pequenos comércios
que deixa muito a desejar.
MontesClarosteveumpe-
ríodo muito bom, de mui-
tas indústrias. Mas faltou
incentivo e elas se foram.
Fazem muitafalta”, opina.

A partir doano que vem,
José projeta as esperanças
e sonhos.

“Penso nos meus netos,
por isto espero coisa me-
lhordoqueestamosviven-
doagora.Queasrendasse-
jam melhor distribuídas.
Gostaria que os qualifica-
dos possam ter direitos,
mas os mais simples tam-
bém”, espera.

COMIDA NA MESA

Nem tudo está perdi-
do. É o que acredita o

produtor de leite no Mu-
nicípio de Ubaí, Norte
de Minas, José Pereira
Mourão, que expl ica
que a situação do campo
está mais ou menos.

“O leite teve uma me-
lhora, mas voltou a cair
de novo e quando cai pre-
judica muito o bolso do
produtor porque com o
valor do combustível aca-
ba interferindo nas des-
pesas que ficam muito al-
tas, o custo é bem puxado
das coisas hoje”.

Para o ano que vem, Jo-
sé, aguarda por dias me-
lhores para todos.

“A gente espera que seja
bom, que seja melhor que

esse ano. É o que o produ-
tor espera e precisa. E que
seja melhor para todos,
em uma forma geral, que
todos possam ganhar, a
partir do produtor até o
consumidorquedesce pra
todomundoparticiparefi-
car satisfeito. É criança
que a gente vê aqui no
campo passando fome e
não poder tomar um copo
de leite, porque o pai não
tem condição de dar, mes-
mo quem recebe Bolsa Fa-
mília. Então, espero que
quem ganhar nessas elei-
ções, nos ajude pra gente
poder ajudar quem passa
fome,porqueaítodomun-
do ganha”, sonha José.

Moradores de MOC pedem foco
em economia e cultura aos eleitos

Eleições2022

Aartesã Elisete e o taxista José: desejos para 2023

O que abre e
fecha dia 2

Às vésperas da eleição, montes-clarenses avaliam o que políticos
precisam fazer para melhorar a vida na região

Da Redação

Faltam dois dias para
as eleições 2022, quan-
dobrasileirasebrasilei-
rosvãoàsurnasparaes-
colher presidente, go-
vernador, senador, de-
putados federal e esta-
dual. As seções eleito-
rais em Montes Claros
estarão abertas, das 8
às 17 horas. Confira co-
mo funcionarão os ser-
viços essenciais em
Montes Claros, neste
domingo (2):

-MercadoSul,Merca-
do Central e Ceanorte
não funcionarão.

- O Pronto Atendi-
mento Municipal Al-
pheu de Quadros e a
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do
Chiquinho Guimarães
funcionarão 24 horas,
para urgência e emer-
gência.Osetordepedia-
tria do Chiquinho Gui-
marães vai funcionar
durante 24 horas; a do
Alpheu,de7às19horas.

- Os parques munici-
pais Milton Prates, Sa-
garana, Cândido Cane-
la e das Mangueiras
funcionarão normal-
mente, a partir das 7
horas.

- A coleta de lixo será
feita normalmente na
cidade.

- O Montes Claros
Shopping funcionará
normalmente de 14 às
20hs.

- O Ibituruna Shop-
ping funcionará nor-
malmente de 12 às 18hs.

u

LARISSA DURÃES

LARISSA DURÃES
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Foi em uma linda tarde de sol que a médica oftalmologista Andréia do Couto
MoraisMedeiroseogerentedecontratosWagnerFernandesLeãoMedeirosdisse-
ram “sim” à vida adois. Para emoldurar o grande dia, escolheramuma cerimônia
aoarlivre,comtodoofrescordanatureza,noJardimdoespaçoLiliaBuffet.Cenário
perfeitopara firmarumauniãocommuitoamor. Aexuberantedecoraçãoprojeta-
da e executada por Cesar Costa foi o elemento final que rendeu uma celebração
inesquecível.Perfeitamenteadequadaaoambienteeaoclimadoevento,aescolha
certa, refletindo a personalidade do casal em cada detalhe. Após a belíssima e
emocionante cerimônia, os convidados foramrecepcionados commuito glamour

efinessenosalãodomesmoespaço,comumfartoesofisticadobuffet,umamaravi-
lhosa mesa composta com bolo da Cakelicia e doces Jabbur Sweet Gourmet. A
animaçãodanoiteficouporcontadosmúsicosSamborim,BárbaraLopeseGabriel
Mineiro.O sucessodoevento foi garantidopela competente cerimonialista Lucia-
na Malveira e equipe. O resultado ficou ainda mais evidenciado pelo visual das
fotos, que ficaram a cargo de Antônio Rizza: ele traduziu perfeitamente o clima
desse dia tão especial. E foi assimodia tão esperadodo casal: rodeados por pes-
soas queridas, compartilhando o amor e alegria que lhes transbordava em um
evento tão emocionante quanto encantador. Parabéns e felicidades ao casal!

Recebendo as bençãos do paiOswaldo José de
Morais

A família da noiva: irmã Priscila, sobrinhaMaria
Eduarda, cunhado João Paulo, os paisMárcia do
CoutoMorais eOswaldo José deMorais, os noivos
Andreia eWagner, sobrinha Luíza, irmãTatiana e
cunhadoLuiz Eduardo

A família do noivo: irmãPamella, cunhado Lúcio,
a noivaAndréia como sobrinhoDante,Wagner e
os pais Gildete PereiraMedeiros eWagner Leão
Medeiros

A linda noivaAndreia, radiante de
felicidade no ensaio fotográfico,
momentos antes de subir ao altar

Os noivos recebendo as bênçãos do
matrimônio emum lindo altar ao ar
livre,montado especialmente para
a celebração

Muitoamorecumplicidadedosnoivos,
sendoaplaudidospelosamigos

OsnoivosAndréia eWagner comas
daminhas e pajens:Maria Luiza,
Álvaro, Augusto,Maria Eduarda,
Miguel e Júlia

O belíssimo enlace de Andréia e Wagner Leão

Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.comRuth Jabbur
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OParque Estadual da LapaGrande Paulinho Ri-
beiro (PELG) abriga importante remanescente do
bioma Cerrado e áreas deMata Atlântica, através
do cerrado típico e de sua exuberante floresta es-
tacionaldecidual (mataseca)esemidecidual (ma-
ta ciliar) e vegetação rupestre. Caracteriza uma
áreadetransiçãoqueapresentapaisagensdistin-
tasnasestaçõessecaechuvosa,abrigandoeleva-
dadiversidade, alémdeespéciesendêmicasemi-
gratórias da fauna e flora, justificando a relevân-
cia da unidade de conservação para a proteção
deespéciesameaçadasdeextinçãoeseusproces-
sos ecológicos.
AspaisagensdoPELG, caracterizadaspelahete-

rogeneidade ambiental, apresentam significati-
vo interesse ecológico para a fauna e flora. Abri-
gamdiversasespéciesde interesseparaaconser-
vação,aexemplodogavião-de-penacho(emperi-
go)edomacaco-prego-de-peito-amarelo (empe-
rigo, vulnerável e de relevância regional), inclusi-
ve cavernícolas endêmicas, funcionando como
santuário natural exuberante e de extrema rele-
vância e magnitude.
OPELGéumaUnidadedeConservaçãodeProte-

ção Integral localizada na região norte de Minas
Gerais, abrangendoMontesClaros, comumaárea
de15.362.19hectares, inseridonabaciahidrográfi-
ca do rio São Francisco, nas microbacias afluen-
tes dos rios Verde Grande e Jequitaí, pertencente
ao bioma Cerrado. Integra, ainda, a Reserva da
Biosfera da Serra do Espinhaço.

Foi criado pelo Decreto Estadual nº 44.204 de 10
de janeiro de 2006 e ampliado pelo Decreto 46.692
de 29 de dezembro de 2014. Tem como objetivos
preservar os recursos hídricos do rios Lapa Grande
e Cedro, essenciais para o abastecimento de Mon-
tesClaros, alémdaproteçãodasbelezas cênicasdo
processo cárstico de grutas e sítios arqueológicos
epaleontológicos, bemcomodabiodiversidadepo-
tencializada pelo encontro dos biomas Cerrado e
Mata Atlântica e, também, pelo patrimônio históri-
co- cultural evidenciado pelo casarão centenário
das Quebradas. O PELG possui forte aptidão para o
lazer, esportes de aventura, educação ambiental e
pesquisa, promovendobenefíciosàspresentese fu-
turas gerações.
O parque possui papel fundamental e localização

estratégica para recarga hídrica superficial e do len-
çol freático, tantopela conservação e restauraçãoda
coberturadavegetaçãocomotambémpelaformação
cárstica, com drenagem através de sumidouros e
ressurgências, contribuindoparaamanutençãodes-
tes mananciais, cuja produção e captação de água
garante o abastecimento de cerca de 35%dapopula-
çãodeMontesClaros,mesmoemépocasdeestiagem.
Sua abundância hídrica em meio ao polígono das

secas,alémdeenriquecerabelezadapaisagem,pre-
serva grande quantidade de nascentes e contribui
localmenteparaosriosLapaGrandeeCedroe, regio-
nalmente, para os rios Verde Grande e Pacuí.

Venha conhecer esse patrimônio histórico!
TEXTO EXTRAÍDO DE FOLHETOS DISTRIBUÍDOS NA CHEGADA AO PARQUE, APÓS
ASSISTIR UM PEQUENO HISTÓRICO EM VÍDEO SOBRE O LUGAR.

O Parque Estadual da Lapa Grande

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

O PELG é uma Unidade de
Conservação de Proteção Integral
localizada na região norte de
Minas Gerais, abrangendo Montes
Claros, com uma área de 15.362.19
hectares, inserido na bacia
hidrográfica do rio São Francisco,
nas microbacias afluentes dos rios
Verde Grande e Jequitaí, pertencente
ao bioma Cerrado
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Marcelo Jabulas

Do Jornal Hoje em Dia

Nada como o verão
para vender ventila-
dor e picolé. Mas no
ramo de televisores, a
alegria da indústria é
a Copa do Mundo. A
cada edição, diversas
marcas apresentam
novas tecnologias e li-
nhas pensando justa-
mente na transmis-
são dos jogos.

A Samsung acaba
d e a n u n c i a r u m
portfólio de apare-
lhos 4K e 8K, assim co-
mo soundbars, com
funções que prome-
tem levar os sofás pa-
ra os estádios do Qa-
tar. Com modelos que
custam entre R$ 2 mil
e R$ 86 mil, a sul-co-
reana garante expe-
riência única.

“Nossa proposta é
posicionar os televi-
sores da Samsung co-
mo as opções perfei-
tas para quem deseja
obter a mais avança-
da e imersiva expe-
riência audiovisual,
seja para jogar um ga-
me, assistir a filmes,
séries, shows, produ-
ções digitais e, claro,
curtir ao máximo as
principais exibições
esportivas dos maio-
res eventos do mun-
do, como o Mundial
de Futebol”, aponta o
vice-presidente da Di-
visão de Consumer
Electronics da Sam-
sung Brasil, Gustavo
Assunção.

COPA EM 4K

De fato, a TV 4K não
é novidade, assim co-
mo as opções 8K. E se
considerarmos que
as transmissões de

TV aberta são em Full
HD, gastar uma grana
num televisor mais so-
fisticado pode parecer
incoerente.

No entanto, esses apa-
relhos contam com re-
cursos de upscale. Ou
seja, são capazes de ele-
var a resolução encai-
xando fragmentos de
imagens. É quase um
m o s a i c o e m t e m p o
real, que torna a ima-
gem mais detalhada.

Além disso, há servi-
ç o s q u e j á o f e r e c e m

transmissão em 4K da
Copa do Mundo. Assi-
nantes Globoplay pode-
rão ver os jogos em reso-
lução UHD.

SOUNDBARS

Nos mundiais passa-
dos, a grande novidade
das marca de televiso-
res era o chamado “Mo-
do Futebol”. Nos contro-
les havia uma tecla com
uma bolinha. Ela ajusta-
va o áudio para amplifi-
car o som do campo.

Hoje, o barato são as

soundbars,com múltiplos
canaisequeprometemco-
locar a torcida na sala do
telespectador. O modelo
QN95A, por exemplo, ofe-
rece 16 canais e 616 W de
potência. Dá para ouvir
atéoqueotreinadorcochi-
cha tapando a boca.

Os valores variam de
R$ 1 mil a R$ 6 mil. Ou
seja, com uma TV nova e
uma barra de som, dá pa-
ra ir para a Copa numa
boa, sem calorão do de-
serto e sem fila para pe-
gar uma geladinha.

Copa no sofá da sala

Tecnologia

De olho nas vendas para os jogos, Samsung elenca virtudes de suas TVsu

Em tempos deMundial, o setor de televisores aquece, e a Samsung afirmaque temas opções para levar a Copa até a sala de TV

FOTO SAMSUNG/DIVULGAÇÃO

Os valores variam de R$ 1 mil a R$
6 mil. Ou seja, com uma TV nova e
uma barra de som, dá para “ir”
para a Copa numa boa, sem
calorão do deserto e sem fila para
pegar uma geladinha

onorte.net MONTESCLAROS, SEXTA-FEIRA,30DESETEMBRODE2022 7



ODiaMundialSemCarropropõequerepensemos
a forma de locomoção e acessos. Parece um desa-
fiosimples,masparamuitosédifícilperceberasua
dependência dos veículos automotores. O carro
passoua fazerpartedodiaadia, umsupostobene-
fício e conforto que, muitas vezes, não é o correto.
Submersosna facilidadee compelidos pelo consu-
mismo, propagado como gerador de felicidade e
praticidade. O Dia Mundial Sem Carro traz exata-
mente esta reflexão: porque eu deveria deixar o
carro em casa se é com ele que posso chegar mais
cedo, irmaisrápidoondequiserporváriosquilôme-
tros. Alémdisso, carro hoje define status paramui-
tos. A data não foi decretada como diamundial de
andar de bicicleta, nem dia mundial de andar a pé
oudiamundial paraoptarpelo transportepúblico.
Desde a concepção do seu nome, o 22 de setembro
busca trazer a discussão omal usoque fazemosdo
carro e osmalefícios que isso provoca para a cida-
de,àsaúde,aomeioambienteeàprópriamobilida-

de. Só quando fizermos essa reflexão poderemos
entender o carro apenas como uma forma de se
locomover – que nem sempre é amelhor opção. Há
muitas alternativas, e a bicicleta é uma das mais
inteligentes,por todososbenefíciosquebuscamos
resgatar. Despertar para isso abre horizontes para
vivermelhor.Nãoaceitequeosoutros lhemostrem
como você deve se locomover: pense fora da caixa,
analise os benefícios e você acabará fazendo a es-
colha certa. Afinal de contas: em algum Dia Mun-
dial Sem Carro você refletiu sobre isso?

Umapesquisa realizada pela QWIC reforçou a tese
de que ciclistas estão pedalando com mais
frequênciaepercorrendodistânciasmaioresapósad-
quirirem uma bicicleta elétrica. O estudo acompa-
nhou3.318pessoasquedemonstraramestarempeda-
lando emmédia 55 km amais (por semana) do que
antes. Os números da pesquisa mostraram que um
em cada cinco ciclistas com bikes elétricas pedala
maisde100kmporsemana. Issocorrespondea5.200
kmporano,oqueequivaleaumaviagemidaevolta,
debicicleta,aFranciscoSá.O levantamento fezparte
daSemanadaMobilidade,iniciativadaComissãoBra-
sileiradeCiclismoquepretende reforçar adiscussão
sobreos impactosdamobilidadeurbanaeoffroads.

Próximo domingo serão realizadas as eleições. E
todos sabem que é a hora de escolhermos os nos-
sos candidatos para o pleito dos próximos quatro
anos. Geralmente, as propostas são voltadas para
desenvolvimento regional, obras,melhoriasna es-
trada, educação, saúde e outros. Mas agora nós
temos que levar em consideração amodernização
dos planos de governos. Neste caso, me refiro à

implantaçãodemaioresabrangênciasnoplanode
gestão, como inclusão do esporte, atletismo, in-
fraestrutura, qualidadede vida e saúde. É umaboa
hora de cobrar esporte e colocarmos essa pauta
tão importante dentro dos planos sociais para
atender aos anseios da classe que tanto cresce no
país.Vamosdarchancesaoscandidatosquepriori-
zam as políticas públicas voltadas ao esporte!

Quem vai mais longe, ciclista ou e-ciclista?

Eleições 2022

O porquê do Dia Mundial Sem Carro

TRE MG

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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