CIRCULANDO
Coluna traz flashes do
Festival Nosso Samba,
evento que reuniu os
cantores Mumuzinho,
Thiaguinho e as bandas
Ser Samba e Molejo
PÁGINA 8
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Vacinação contra
polio abaixo da
média em MOC

Frigoríficos
da região são
investigados
Ministério Público, Receita Estadual e PM deflagraram operação de combate ao crime de sonegação fiscal em Janaúba. Foram cumpridos mandados
judiciais de busca, apreensão e bloqueio de bens. A
suspeita é de envolvimento de seis empresas e duas
pessoas em crimes contra ordem tributária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. PÁGINA 3
RECEITA ESTADUAL

ASecretaria deEstado da Saúdeanunciou a prorrogação, até o dia 21 deste mês, das campanhas de
multivacinação e contra poliomielite. A decisão leva
em conta o fato de que a cobertura vacinal em Minas
estáabaixo do percentual mínimo de 95% preconiza-

do pelo Ministério da Saúde. Em Montes Claros,
12.791 crianças foram imunizadas até o momento–
apenas 56,22% do esperado – e só 19 dos 54 municípios atendidos pela Superintendência Regional atingiram o índice ideal. PÁGINA 4

SRS/ DIVULGAÇÃO

Festival Experimentalize
tem boa música e bom papo
DIVULGAÇÃO

Segunda edição do
evento chega com o tema “O Novo Sempre
Vem” e traz a Montes
Claros artistas regionais, talks com psicólogos a respeito do papel
da arte no cuidado
com a saúde mental,
além de estandes e intervenções artísticas.
Aexpectativa dosorganizadores é receber
cerca de 500 pessoas
durante todo o sábado
no Recanto Sapucaia.
PÁGINA 5

Durante o cumprimento da medida cautelar,
houve uma prisão em flagrante

Compostagem
feita em casa
Coletivo de DJS de música eletrônica Funkzada Crew está confirmado

Adubo orgânico feito a partir da decomposição e
reciclagem de matéria orgânica (sobras de frutas,
verduras, borra de café e fezes frescas de gado ou de
galinha) pode ser aplicado para melhorar o solo,
sem contaminar o meio ambiente. PÁGINA 7
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COLUNA ESPLANADA

Polaridade,
brasileiros e o exterior
Lucas Lima*

Oresultadodasurnas doúltimodomingo(2),aumentou a procura de brasileiros por informações sobre como obter cidadania europeia, dolarizar seus patrimônioseinvestirnosEUA.OGoogleregistrouaumentoda
procura pelos vistos E-2 e EB-5 – os mais famosos entre
brasileiros. Levantamento da consultoria Aquila GlobalGroup,especializadaemmobilidadeglobal,jáhavia
mostrado a motivação política como o maior fator responsável pelo aumento. A empresa que recebia antes
das eleições 100 ligações diárias registrou, somente na
segunda-feira pós-eleição, mais de 400 chamadas.
Entre agosto de 2021 e agosto de 2022, houve um
aumento de 34% na procura por informações sobre mudança para o exterior, em relação ao mesmo período no ano anterior. A empresa coletou os
dados no processo de triagem e atendimento e que
chamou atenção foi a quantidade de pessoas que
usaram a polarização política como justificativa
para deixar o Brasil. Nos anos anteriores a motivação política para solicitar a dupla cidadania europeia alcançou 5% em 2019 e 7% em 2020.
ComoCEOdaconsultoriaeespecialistaemmobilidade global com 15 anos de experiência, afirmo que o momento político deve inflacionar o cenário de migração
pós e saída de capitais no curto e médio prazo. Identificamos que a maior justificativa para deixar o país entreaquelesquenosprocuramestácentradanoresultado das eleições presidenciais. Os brasileiros afirmam
queseoseucandidatonãoganhar,pretendemdeixaro
país no curto prazo. A polaridade deve estimular uma
onda migratória do Brasil no pós-eleição.
O número de brasileiros no exterior chegou a 4,2 milhões, segundo o Itamaraty. Em 10 anos, houve crescimento de 36%. Além disso, dados recentes da Polícia
Federal confirmam: mais de 130 mil brasileiros deixaram o país e não voltaram no 1º semestre deste ano,
quando houve aumento de 40% na procura por novos
pedidos de dupla cidadania. Neste período, cerca de
11.616 pessoas procuraram os serviços de consultoria,
nointuitodesairdopaísdevido amotivaçõespolíticas.
Mais de 30 milhões de brasileiros são descendentes
deitalianos. Grandeparte vivena região sudeste ou sul
– São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Em São Paulo
são 13 milhões de descendentes de italianos.Em outras
capitais, o número de pessoas que têm direito a obter
cidadania na Europa também é grande. Independente
de qual seja o resultado das eleições, o certo é que devemos esperar uma grande onda migratória nos próximos meses.
*especialista em mobilidade global

O NORTE
O JORNAL QUE ESCREVE O QUE VOCÊ GOSTARIA DE DIZER

www.onorte.net

reportagem@colunaesplanada.com.br

Mais 555 PFs
O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um agrado concreto à Polícia Federal, ao contrário das promessas
não cumpridas no seu governo, de olho no voto da força policial e de suas famílias. Soltou na quinta-feira
passada (29) o Decreto 11.212, confirmando a nomeação de novos agentes. O texto não cita, mas serão
nomeados 555 policiais da turma que se formou mês passado na Academia Nacional, cujos concursados
foram aprovados em 2020, confirmou a assessoria à Coluna. A lei não permite nomeações durante
período eleitoral, mas o governo driblou: argumenta que a nomeação é emergencial para atividades
prioritárias a curto prazo, como mão de obra na alfândega de aeroportos, na segurança da posse presidencial em janeiro e para emissão de passaportes nas superintendências, diante da alta demanda.

DUPLA DERROTA
A eleição de Damares Alves (Republicanos) para o Senado em Brasília é dupla derrota para o ex-governador José Roberto Arruda (PL).
Ele teve a candidatura impugnada
para deputado federal. Mas agora
vê também a derrota de sua esposa, a deputada federal e ex-ministra Flávia Arruda (PL), que amargou o segundo lugar no DF. Arruda, considerado um coringa com
bom espólio de votos em todas as
eleições do DF desde que deixou o
Governo, agora se revela só mais
um nome na política na capital.

PL AJUDA?
Bolsonaro fez uma forte bancada federal na Câmara e
no Senado. ‘Dono’ do PL, partido do presidente, ValdemardaCostaNeto conseguiueleger a maiornaCâmara,
com 99 deputados. A dúvida é: isso vai se converter em
votosparaopresidenteno2ºturnoouagoracadaumvai
cuidar de si - inclusive o cacique partidário?
OS EX EM CASA
Muitagente conhecida e poderosa de Brasília e São Paulo perdeu eleição. Rodrigo Rollemberg, Tadeu Filippelli,
AgneloQueiroz,ex-governadores,nãoseelegeramdeputados. Em São Paulo, Eduardo Cunha – que migrou do
Rio para a capital financeira do país – Joice Hasselmann
(que caiu de 1 milhão de votos para 12 mil) e Luiz Miranda (que trocou Brasília pela terrada garoa) também ficarão em casa.
ENERGIA DO BRASIL
OconsumodeenergiaelétricanoBrasilsemanteveestávelna1ªquinzenadesetembro,segundodadosdaCâma-

radeComercializaçãodeEnergiaElétrica.Opaísdemandou65.090megawatts médios.Apesar daestabilidade, a
indústria e as grandes empresas consumiram 22.957
MW médios, 2,3% maior no comparativo anual e que
corresponde a cerca de 35% de toda a energia utilizada
pelos brasileiros. Já nas residências e pequenas empresas houve queda de 1,2% frente ao mesmo período de
2021.
RADIOGRAFIA PARA 2023
O grupo político que governar o Brasil vai precisar buscar novamente a confiança do setor privado, recorrendo a um ajuste fiscal. Evaristo Pinheiro, sócio do escritório Barral Parente Pinheiro (BPP), afirma que o setor de
infraestruturaémuitopromissor,ascondiçõessãofavoráveisnasenergiasnaturais,aenergiaeólicajárepresenta 11% da matriz, e a solar, menos de 2%. Outro setor que
mereceatençãoéodeseguros:apenas15%dapopulação
tem seguro de vida, 30% tem seguro para automóvel,
24%temsegurodesaúdeemenosde10%possuisistema
de previdência privada.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha
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Minas do Norte

Frigoríficos do Norte
de Minas acusados
de sonegação fiscal
u

Força-tarefa visa desmantelar esquema de
lavagem de dinheiro e crimes tributários
RECEITA ESTADUAL

Larissa Durães
Repórter

Força tarefa composta por Ministério
Público de Minas Gerais (MPMG), Receita
Estadual e Polícia Militar (PM), deflagrou
nesta quarta-feira ( 5)
a Operação Serápis,
de combate ao crime
de sonegação fiscal
no norte de Minas,
com o cumprimento
de medidas judiciais
contra oito alvos.
A ação ocorreu em
Janaúba, em cinco empresas frigoríficas e
uma transportadora, e
contra duas pessoas físicas, entre mentores e
beneficiados, suspeitos
de envolvimento nos
crimes contra a ordem
tributária, lavagem de
dinheiro e falsidade
ideológica.
Os trabalhos tiveram
participação, também,
de dois promotores de
Justiça, sete servidores
daReceitaEstadualeoito policiais militares.

Força-tarefa recolheu documentos nos
escritórios das empresas investigadas

INVESTIGAÇÕES
O esquema consistia
na constituição de empresas em nome de interpostas pessoas – testa-de-ferro ou prestanome, de modo a manter uma blindagem patrimonial em relação

ao verdadeiro empresário. Por serem desprovidas de qualquer patrimônio, as empresas se sentem liberadas a promover
a saída de mercadorias
semacobertamento fiscal.
Qualquer tentativa do fis-

co em receber o ICMS sonegado pelas empresas
acabava infrutífera.
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
De acordo com a delegada fiscal da Secretaria de

Estado de Fazenda Estadual de Montes Claros,
Cássia, Simony Antunes
Vieira,aoperaçãofoimotivada por crédito tributárioanterior, quefoi constituído contra o frigorífico,
de operações anteriores
ocorridas em 2011, e diante do não pagamento e
inadimplência,donãofornecimento de garantia, a
Fazenda, tentou várias vezesreceber o crédito tributário, sem sucesso.
“Então, pedimos, junto
ao MP, medida cautelar
para segurar o recebimento do crédito, uma vez que
haviaindíciosdeconstituição de outras empresas do
mesmoramo,operadaspelo mesmo personagem,
que gerenciava a empresa
quefoiautuada,e essasnovas que foram constituídas”, explica a delegada.
Ainda de acordo com
Cassia Simony, por isto foi
deflagrada essa operação
em que o MP propôs e o
juiz acatou e pediu o mandato para cumprimento,
pois,já existecréditotributário constituído contra
uma das empresas envolvidas, superior a R$ 5 milhões, por promover a saída de mercadorias sem
emissão de notas fiscais.
Poristo, é possívele provável que sejam apreendidas provas que permitam
a lavratura de novos autos
de infração.

Bens são bloqueados
A delegada fiscal da
Secretaria de Fazenda
de Montes Claros, Cássia Simony, explica
que, além da medida
para apreensão de documentos, foi feito um
bloqueio dos bens dos
integrantes do grupo
em questão, com or-

dem judicial.
“Agora, com essa
apreensão de documentos e novas provas, se a
gente conseguir novas
provas de crimes contra a
ordem tributária, serão
constituídos novos créditos, para cobrança posterior, para lavratura de au-

to de infração. E agora
com mais provas, se concretizando o que estava a
princípio levantado de
que há esse indício de que
foram constituídas outras
empresas em nome de terceiros, aí os verdadeiros
participantes das empresas que são sócios de fato

podem ser incluídos no pó
passivo dos créditos”, explica Cássia Simony.
“Queremos garantir
que este recurso que está
aí nas mãos de terceiros e
que é do erário que seja revertido em benéfico para
a sociedade”, finaliza a delegada. (LD)

PRETO NO
BRANCO
Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Ciro Gomes
Se alguém tinha dúvidas de que ética, moral,
caráter, honradez e vergonha na cara poderiam
ser encontrados com facilidade no “balcão político”, pode desistir. Confesso que foi por terra todas as minhas esperanças com as manifestações
de Ciro Gomes. Não se trata do fato de ter declarado apoio a Lula (PT), o que seria normal dentro de
qualquer processo político. O que chama a atenção é o fato de que durante debates na TV, ter se
dirigido a Lula como ladrão, líder de quadrilha e
de que estava querendo voltar ao poder para roubar. O candidato petista fez “cara de paisagem” e
festejou a chegada de alguém que colocou em
dúvida a sua honra. Ainda bem que não foi essa a
formação herdada de meus pais e avôs.

Fim de carreira

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com a quarta
derrota na disputa pela presidência e por não ter
honrado o conceito sobre as candidaturas colocadas no 2º – chamou Lula (PT) e o presidente Bolsonaro (PL) de corruptos –, enterra de vez sua vida
política. A única chance que terá de sobreviver é
se tiver o perdão dos cearenses ou ocupar cargo
federal, no caso da esquerda vencer o pleito.

Michelle Bolsonaro

A informação que chega à coluna é que está sendo agendada para os próximos dias, a visita da
primeira-dama Michelle Bolsonaro e da senadora
eleita, Damares Alves, a Montes Claros para encontro com pastores, comunidade católica e com as
primeiras-damas do Norte de Minas.

Visita de Zema

LiderançasclassistasdoNortedeMinaserepresentantesdeprefeitossereuniramnamanhãdeterça-feira (4) na sede do Cimams e discutiram ações em favor
da reeleição de Bolsonaro (PL). Uma das propostas é
o convite para que o governador Romeu Zema (Novo)
participe,emMontesClaros,dereuniãocomprefeitos
e lideranças regionais. A proposta é mostrar o que
acontecerácom a regiãocom a reeleição de Bolsonaro (PL) ou eleição de Lula (PT).

Recado para Pimentel

Este jornalista foi o único analista político a prever que Pimentel (PT) teria dificuldade de se eleger. De fato, é difícil imaginar que um ex-prefeito
de Belo Horizonte e ex-governador do Estado não
teria voto suficiente para se eleger deputado federal. Por mais desastrosa que tenham sido as duas
administrações, 37 mil votos era obrigação ter
conseguido junto aos militantes do partido e devido aos milhares de empregos ofertados a companheiros. Aliás, a leitura já havia sido feita pelos
coordenadores da campanha de Kalil/Alexandre
Silveira/Lula, que o afastaram dos palanques e
das propagandas no rádio e na TV.

Rodrigo Pacheco

Na próxima coluna comentaremos sobre o recado do eleitor ao presidente do Senado, Rodr igo
Pacheco, um dos derrotados em seu Estado.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Saúde

Baixa cobertura
prorroga vacinação
contra poliomielite
u

Campanha segue até 21 de outubro; adesão em
Montes Claros foi de 56,22%
SRS/ DIVULGAÇÃO

mantero cartãode vacinação em dia.
“Desde a gestação eu já
sabia que as vacinas eram
fundamental para prevenir doenças. A vacinação
infantil é o principal meio
para manter o organismo
das crianças protegido de
vírus e bactérias, além de
ajudar combater inúmeras doenças. É muito importante que todos os pais
tenham consciência disso
e levem suas crianças para vacinar”, ressalta.

Leonardo Queiroz
Repórter

A Secretaria de Estado da Saúde de Minas
Gerais (SES-MG) anunciou a prorrogação até
o próximo dia 21, das
c a m p a n h a sd e
multivacinação e contra poliomielite. A decisão leva em conta o fato de que a cobertura
vacinal no Estado está
abaixo do percentual
mínimo de 95% preconizado pelo Ministério da Saúde.
Em Montes Claros,
maior município do
Norte de Minas, até o
dia28 desetembro, asecretaria de saúde informou ao Ministério da
Saúde que 12 mil 791
crianças foram imunizadas contra a poliomielite – 56,22% de cobertura vacinal.
Apenas 19 dos 54 municípiosdaSRSdeMontes Claros atingiram a
cobertura vacinal contra a poliomielite. Outros quatro já vacinaram mais de 90% das
crianças contra a poliomielite. E 19 já alcançaram coberturas vacinaiscontraapoliomielite entre 70 a 89%.
Outras doze secretarias municipais de saúde já contabilizaram a
vacinação de até 69%
das crianças.
SegundoaSRS,umto-

Apenas 19 dos 54 municípios da SRS de Montes
Claros atingiram a cobertura vacinal contra a polio

tal de 64.464 crianças de
um a quatro anos faz parte do publico alvo para
imunizaçãocontraapoliomielite.Desse totalcompareceram às unidades de
saúde 46 mil 630 crianças.
Issocorrespondeaumacoberturavacinal de73,47%.
Ainda segundo a SRS,
um memorando da parte
deles foi encaminhado às
unidadesregionais de saúdee aos municípios ressaltando que em virtude das
atuais circunstancias e
ocorrênciasdecasosdepoliomielite em outros países, profissionais, autori-

dades e gestores em saúde
devem ser alertados para
uma possível emergência.
Com a prorrogação do
prazo de realização das
campanhas de vacinação
os municípios terão prazo
até o dia 31 de outubro para atualizar o registro das
doses aplicadas nos sistemasdeinformaçãodoProgramaNacionalde Imunizações (SIPNI).
“É MUITO
IMPORTANTE”
Renata Souza, mãe de
Enzo Gabriel de dois anos,
destaca a importância de

MULTIVACINAÇÃO
De acordo com a SRS, a
Campanha Nacional de
Multivacinação contempla crianças e adolescentes menores de 15 anos de
idade (14 anos 11 meses e
29 dias), não imunizados
ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.
Estão sendo aplicados
os seguintes imunizantes:
Pentavalente contra difteria, tétano, coqueluche;
Hepatite B e bactéria haemophilus, responsável
porinfecçõesnonariz, meningee nagarganta; Pneumo10;Rotavírus;
Meningocócica C; Febre
Amarela; Tríplice Viral
contra o sarampo, caxumba e rubéola; Hepatite A;
Varicela; Meningocócica
ACWY Conjugada e HPV
contra o Papilomavírus
Humano, doença sexualmente transmissível.

CONVERSA
INTELIGENTE
Will Nunes
willonorte@gmail.com

Novo ciclo
Em Montes Claros, o fim do ciclo político de alguns nomes como os ex-prefeitos Tadeu Leite,
Athos Avelino e Jairo Ataide, além do prefeito Humberto Souto que completa 90 anos no fim do mandato, sinaliza claramente para uma nova fase política na maior cidade do Norte de Minas.

Quem será?

Quem conhece o prefeito Humberto Souto sabe
que ele não deixará legado. Pode ter seu candidato, o vice-prefeito Guilherme Guimarães, mas sem
aquele entusiasmo. Mesmo porque , a idade vai
limitar seu engajamento em 2024.

Briga na situação

É fato: no caldeirão do grupo da situação, haverá uma disputa sem trégua até 2024. Até lá , o jogo
será pesado.

No jogo

Além dos deputados estaduais e federais eleitos com boa votação, quais os nomes que ocuparão espaço na nova fase política de Montes Claros? Pergunta que começa a mexer o tabuleiro
político da sucessão de Souto em 2024.

Souto na campanha

Reservado no seu canto, novamente Souto deu
um nó na política montes-clarense. Nenhum dos
deputados que apoiaram sua reeleição tiveram
votação expressiva. Ou seja, tudo ocorreu como
planejou. Nada de novidades. Deixando caminho
livre para construir o vice-prefeito, Guilherme Guimarães, como indicado da sua preferência.

Nome na Codevasf

Com o PDT ao lado de Lula no segundo turno, já
tem gente apostando que, em caso de vitória do
petista , o suplente pedetista de deputado federal
Délio Pinheiro pode ser indicado para assumir a
Codevasf.

A força das urnas

Sem apresentar nenhuma constatação técnica,
apenas especulações sobre possibilidades de
fraudes nas urnas para tumultuar o processo eleitoral, segmentos da sociedade tiveram que engolir o exemplo de liberdade e democracia na eleição do primeiro turno.
Apresentador de TV e observador da cena política

onorte.net

MONTES CLAROS, QUINTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2022

5

Variedades

Festival Experimentalize:
boa música e papo bom
u

Evento sábado, no Recanto Sapucaia, terá presença de artista locais
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Adriana Queiroz
Repórter

Depois de se apresentar nas Festas de Agosto, o artista norte-mineiro Sebá, está de volta aos palcos. Desta
vez, à frente da 2ª Edição do Festival Experimentalize: “O Novo
Sempre Vem”, no próximo sábado (8).
Oevento será realizado no Recanto Sapucaia, a partir das 14h,
com a participação de
músicosregionais,
short talks de psicólogos sobre o papel na arte no cuidado com a
saúde mental, stands e
intervenções artísticas.
Para Sebá, o evento
tem como objetivo fomentar a cultura, abrir
espaço para artistas regionais independentes
e debater sobre o papel
da arte do ponto de vista psicológico.
“O Experimentalize
vem trazer novos ares,
depois de alguns momentos tão tensos que
vivemos. Teremos shows musicais, talks sobre psicologia e muita
exposição de arte. Hoje, mais do que nunca,
sabemos da importância da arte no cuidado
com a saúde mental. E
a gente, mais uma vez,
quer reforçar essa
união”, diz.
No palco se apresentam Sebá & Os Tião,
Funkzada Crew, Lorde
Will, Dj Sottah, Dj
Louie, entre outros.

“Teremos um coletivo
de DJS voltado para a música eletrônica que é a
FunkzadaCrew, DJ Sottah
com forte influências do
House, Lorde Will que um
poeta, músico e DJ com ascensão na cena e nós: eu,
Edssada, Pedro Neves e
Davi, levando energia das
Festas de Agosto para esse
palco. Ah! Teremos, ainda,
palco aberto e mais atrações”, detalha.
Em 2019, o festival reuniu 300 pessoas durante
as 10 horas de evento.
Nesta edição, a expectativa dos organizadores é
que o público chegue a
500 pessoas.
TALKS DE
PSICOLOGIA
Sebá conta que os
talks de psicologia estão
alinhados com as demandas atuais. A ideia é
levar temas importantes sobre saúde mental

Lorde Will
(acima, à esq.),
DJ Sottah e
Sebá: artistas
confirmados
na 2ª edição do
Festival
Experimentalize. A psicóloga
e pesquisadora
das
Diversidades
Ana Maria
Martins (à dir.)
também estará
presente

para o festival, por meio
de conversas.
“Estamos muito bem
acompanhados pelos profissionais Alan Dutra,
Cláudia Guimarães, Ana
Maria Martins, Daniel
Dias,YannaAlveseMarcela Luiza”, destaca.

Alan Dutra é psicólogo,
músico amador, 29 anos,
nascido em Serra Negra
(SP) e está em Montes Claroshá12anos.Éum profissional que atende pessoas
ansiosas. E este é o seu
principal público.
“Vejo Montes Claros co-

mo uma cidade rica em
cultura e bons músicos.
Quando o Sebá me convidoupara oFestivalExperimentalize, fiquei bem animado porque é a junção
de duas coisas que eu sempre estou envolvido: música e saúde mental. Por ser
psicólogo, tenho contato
diário com temas de saúde mental. Vivo isso praticamente o tempo todo enquanto atendo meus pacientes e quando estou fora doconsultório estudando e conversando sobre o
assunto’, conta.
Na música, o envolvimento de Alan Dutra é
com a bateria e percussão.
É músico amador e gosta
muito de se expressar por
meio da música.
“Para mim, a junção de
música e saúde mental é
perfeita porque a arte é
uma das maneiras mais
viscerais de expressarmos
ideiasesentimentos.Emú-

sicaéarte.Porisso,euescolhi falar sobre a arte e a ansiedadeé oprocesso criativo. Estou com boas expectativas sobre o evento. Espero contribuir de uma
maneira bem legal, ajudando as pessoas a se divertirem e saírem com
boasreflexões sobre como
cuidarem do bem estar
mental. Espero que todos
gostem e extraiam o melhor que o evento tem a
oferecer”, comenta.
Ana Maria Martins, 25
anos, é psicóloga e pesquisadora das Diversidades.
Vaiparticipar pelaprimeira do festival.
“É uma grande alegria
participar do Festival
Experimentalize! A existência de um espaço cultural em que ocorrem
discussões sobre saúde
mental é muito importante. Vamos falar sobre
Diversidades, Neurodiversidades e população
LGBTQIA+, refletindo
sobre como socialmente
as diversidades afetam
nossa vida em sociedade e como pensar em alternativas para que tenhamos mais qualidade
de vida”, informa.
SERVIÇO
O quê: 2ª Edição do Festival
Experimentalize: “O Novo
Sempre Vem”
Quando: 8 de outubro, sábado,
no Recanto Sapucaia
Informações: Os ingressos, que
possuem um valor simbólico,
podem ser adquiridos pelo
Sympla ou através do
instagram:
@festivalexperimentalize
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Traços & Versos

Wendell Lessa
wendell_lessa@yahoo.com.br

O cuidado de Deus para com seu povo
O salmista declarou que a graça do Senhor é melhor que a própria vida (Sl 63.3). Embora quase sempre esperemos em primeiro lugar bens materiais e
sustento físico, as Escrituras nos dizem e provam a
partir de inúmeros exemplos que a presença da
graça do Senhor é de fato maior e melhor que a
própria vida. Se buscássemos o reino de Deus e sua
justiça em primeiro lugar, todas essas outras coisas nos seriam acrescentadas (Mt 6.33).
O problema é que continuamente, em razão
de nossa incredulidade e fraqueza espiritual
(Mt 13.58), da ausência de maior intimidade
com o Senhor (Sl 25.14), colocamos nossos corações nas coisas materiais e nos esquecemos
de exaltar a persistente presença da graça salvadora do Senhor conosco.
A viúva de Sarepta ainda precisaria passar por
nova e mais terrível experiência. Inicialmente, seu
problema era a fome extrema que possivelmente
resultaria na morte dela e de seu filho. Agora, uma
provação ainda mais severa: seu filho adoeceu e
morreu (1Rs 17.17). O que teria sido melhor – se é
que se possa dizer “melhor” dentre essas situações: ambos morrerem ou ela ter de conviver com a
morte de seu filho?
Talvez a maioria dos pais e mães preferisse morrer junto com seus filhos a fim de evitar o sofrimento de conviver com a ausência deles. Aquela viúva
estava sendo novamente provada em sua fé. O que
ele deveria fazer? Desesperar-se? Não. Ele deveria
crer na Palavra do Senhor como fez anteriormente
e consolar-se nele.

Quer mesmo tornar-se uma pessoa de
fé? Experimente a privação da saúde –
sua ou de um parente próximo, como
um filho, por exemplo – e você verá
como é desafiador esperar somente
pela graça do Senhor.

Todavia, nosso coração oscila entre a fé e a incredulidade e há momentos nos quais a provação nos lança fortemente contra as rochas, estraçalha-nos os ossos e nos leva à sepultura (Jn 2.2-6). Aquela viúva suspirava a morte.
Ele sabia que “o salário do pecado é a morte” (Rm
6.23a), porque perguntou ao profeta: “Viste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares
o meu filho?” (1Rs 17.18); mas o profeta lembrou a ela
que “o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo
Jesus, nosso Senhor” (Rm 6.23b). Elias orou ao Senhor,
seu Deus, reconhecendo que a vida e a morte estão
sob o poder do soberano Rei, e então clamou ao Senhor: “Rogo-te que faças a alma deste menino tornar
a entrar nele” (1Rs 17.21). “O Senhor atendeu à voz de
Elias; e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu” (1Rs 17.22).

Soli Deo Gloria! Deus jamais desampara aqueles a
quem ele ama!
O Senhor é quem dá vida, respiração e tudo o mais
(At 17.24-28). Ele é quem ressuscita os mortos (Mc
5.21-43; Jo 11.1-46). É ele quem dá vida aos mortos espirituais (Ef 2.1-10) e os transporta para junto das águas
de descanso (Sl 23.2), dando-lhes a certeza de que
estarão para sempre com o Senhor (Ap 21.1-7), na nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, onde não
haverá fome nem luto nem dor.
Aquela viúva ouviu da boca do profeta Elias as palavras da graça salvadora do Senhor: “Vê, teu filho vive”
(1Rs 17.23). A vida é um dom de Deus. Ninguém pode
tirar ou dar a vida, apenas o Senhor da vida, o Deus
presente com seu povo.
O Senhor deu provas àquela mulher de seu soberano poder e lhe fortaleceu a fé: “Então, a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és
homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua
boca é verdade” (1Rs 17.24).
Não é sempre que Deus vai ressuscitar um filho a
fim de nos provar seu poder. Contudo, diariamente,
ele nos dá provas de que tem cumprido sua santa
Palavra de dar vida aos mortos.
Quer mesmo tornar-se uma pessoa de fé? Experimente a privação da saúde – sua ou de um parente
próximo, como um filho, por exemplo – e você verá
como é desafiador esperar somente pela graça do
Senhor.
Você perceberá o quanto “a graça é melhor que a
vida”. “O vencedor”, porém, “de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte” (Ap 2.11).
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Agronegócio

Compostagem caseira é boa
dica para adubar horta e pomar
u

Processo consiste na ecomposição e reciclagem de matéria orgânica
como sobras de frutas, verduras, borra de café, folhas secas, entre outros
TOMAZ SILVA / AGÊNCIA BRASIL

Da Agência Minas
A compostagem consiste na decomposição e reciclagem de
matéria orgânica como sobras de frutas,
verduras, borra de café, folhas secas e fezes
frescas de gado ou de
galinha.
Por meio de um processobiológico, essesresíduos são transformados em adubo orgânico, que podem ser aplicados para melhorar o
solo, sem a possibilidade de contaminação do
meio ambiente.
“A compostagem feita em casa pode ser usada para adubação de
hortas, pomares, jardins e até vasos de plantas”,explicaocoordenador técnico estadual de
AgroecologiadaEmpresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais
(Emater-MG), Fernando Tinoco.
PROCESSO
Para aproveitar as sobras de materiais orgânicosna nutrição do solodeuma plantação,será necessário uma vasilhagrande(baldes,tambores ou composteiras
prontas). No fundo do
recipiente, deve ser feito um ou dois furos, para a eliminação do excesso de umidade.
O fundo da composteira (ou da vasilha) deve ser coberto com terra seca,areiaou munha
(restos) de carvão, até

A quantidade de composto orgânico usada na adubação vai depender da cultura e do tamanho da área
REPRODUÇÃO / SITE EMATER

uma altura de cinco centímetros. Os resíduos orgânicos, já pré-misturados,
devem ser acrescentados.
Asquantidadeseconcentrações de cada item usado na compostagem devem ser iguais. Por exemplo: 33% de folhas secas picadas/trituradas, 33% de
cascas de verduras picadas/trituradas e restos alimentares e 33% de esterco
de gado ou de galinha.
Caso estejam muito secos, é recomendado acrescentar um pouco de água
para aumentar a umidade
e favorecer o início da fermentação.
O recipiente deve então

ser fechado, sem lacrar a
tampa, para que haja a saídadosgases. Omaterial orgânico deve ser misturado
sempre que colocar novos
resíduos dentro do recipiente.Mas nosúltimos 60
dias de fermentação, não
se recomenda nenhum
acréscimo. O tempo total
de fermentação é de, em
média, 90 dias.
Neste período, a umidade deve ser verificada semanalmente. Se estiver
muito seco, o recomendado é acrescentar pouca
água (sem encharcar) para
favorecer a fermentação.
O composto estará pronto
para uso quando tiver as-

pecto e cheiro de terra.
Aquantidadedecomposto orgânico usada na adubação vai depender da cultura e do tamanho da área
(ou do recipiente). Por isso,
o recomendado é procurar
um técnico da Emater-MG
para saber o procedimento correto.
ALERTA
Alguns produtos não devem ser usados no processo de compostagem. Segundo a Emater-MG, carnes, limão, couro, temperos fortes, papel, óleo, fezes de animais domésticos
(cães, gatos, etc.) e líquidos Emater-MG orienta sobre como utilizar este
adubo orgânico
não são recomendados.
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Circulando

Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

Nosso Samba superou todas as expectativas
Um sucesso o Festival Nosso Samba, realizado sábado (1º)
no Parque de Exposições João Alencar Athayde e que reuniu

asbandasSerSamba,MolejoeoscantoresMumuzinhoeThiaguinho.AplausosparaaGêmeosProduções,dosirmãosRogé-

rio e Sérgio Athayde, que fez, sem dúvidas ,um dos eventos
mais comentados na cidade Confiram flashes da coluna:

A banda Ser Samba, sucesso da nova geração,
abriu o festival e colocou todo mundo pra dançar

Rond Santana vocalista da banda Ser Samba

O elegante casal Danilo Mendes e Mariane de
Paula

Fernanda Rocha e a jornalista Thaysa Silva

Gabriel Aramart, Filipe Bou Assi e Filipe Siqueira

Alessandro Dias e Rafael Martins

A sempre
elegante
Ana Maria
Barbosa

O jovem casal de empresários Luisa Spyer e
Giovani Paixão

O cantor Ball Santos com os amigos Cleverson
Keke e Matheus Foca

Deivid Wilker e Mayounara Barbosa

A modelo e
apresentadora Jéssica
Caldeira
brilhou na
apresentação do Nosso
Samba

Os jornalistas Francyne Perácio, Michele
Carvalho, Henrique Corrêa e Igor Brandão

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

