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Segunda edição do
evento chega com o te-
ma “O Novo Sempre
Vem” e traz a Montes
Claros artistas regio-
nais, talkscompsicólo-
gos a respeito do papel
da arte no cuidado
com a saúde mental,
além de estandes e in-
tervenções artísticas.
Aexpectativadosorga-
nizadores é receber
cerca de 500 pessoas
durante todo o sábado
no Recanto Sapucaia.
PÁGINA 5

Festival Experimentalize
tem boamúsica e bom papo

Compostagem
feita em casa

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

Ministério Público, Receita Estadual e PM defla-
graram operação de combate ao crime de sonega-
çãofiscalemJanaúba. Foramcumpridos 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, falsida-
de ideológica e lavagem de dinheiro.PÁGINA 3

Frigoríficos
da região são
investigados

ASecretariadeEstadodaSaúdeanunciouaprorro-
gação, 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
estáabaixodopercentualmínimode95%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 municí-
piosatendidospelaSuperintendênciaRegionalatin-
giram o índice ideal. PÁGINA 4

Vacinação contra
polio abaixo da
média emMOC

RECEITA ESTADUAL

PÁGINA 8

Durante o cumprimento damedida cautelar,

houveumaprisão em flagrante

Coletivo deDJS demúsica eletrônica FunkzadaCrewestá confirmado

Coluna traz flashes do

FestivalNossoSamba,

eventoque reuniu os

cantoresMumuzinho,

Thiaguinhoe asbandas

Ser SambaeMolejo
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PL AJUDA?

Bolsonaro fez uma forte bancada federal na Câmara e
no Senado. ‘Dono’ do PL, partido do presidente, Valde-
mardaCostaNetoconseguiuelegeramaiornaCâmara,
com 99 deputados. A dúvida é: isso vai se converter em
votosparaopresidenteno2ºturnoouagoracadaumvai
cuidar de si - inclusive o cacique partidário?

OS EX EM CASA

Muitagente conhecidaepoderosa deBrasíliaeSão Pau-
lo perdeu eleição. Rodrigo Rollemberg, Tadeu Filippelli,
AgneloQueiroz,ex-governadores,nãoseelegeramdepu-
tados. Em São Paulo, Eduardo Cunha – que migrou do
Rioparaacapital financeiradopaís– JoiceHasselmann
(que caiu de 1 milhão de votos para 12 mil) e Luiz Miran-
da(quetrocouBrasíliapelaterradagaroa) tambémfica-
rão em casa.

ENERGIA DO BRASIL

OconsumodeenergiaelétricanoBrasilsemanteveestá-
velna1ªquinzenadesetembro,segundodadosdaCâma-

radeComercializaçãodeEnergiaElétrica.Opaísdeman-
dou65.090megawattsmédios.Apesardaestabilidade,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 empre-
sas houve queda de 1,2% frente ao mesmo período de
2021.

RADIOGRAFIA PARA 2023

O grupo político que governar o Brasil vai precisar bus-
car novamente a confiança do setor privado, recorren-
doa um ajuste fiscal. Evaristo Pinheiro, sócio do escritó-
rio Barral Parente Pinheiro (BPP), afirma que o setor de
infraestruturaémuitopromissor,ascondiçõessãofavo-
ráveisnasenergiasnaturais,aenergiaeólicajárepresen-
ta 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.

DUPLA DERROTA

A eleição de Damares Alves (Repu-
blicanos) para o Senado em Brasí-
lia é dupla derrota para o ex-gover-
nador José Roberto Arruda (PL).
Ele teve a candidatura impugnada
para deputado federal. Mas agora
vê também a derrota de sua espo-
sa, a deputada federal e ex-minis-
tra Flávia Arruda (PL), que amar-
gou o segundo lugar no DF. Arru-
da, 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.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Lucas Lima*

Oresultadodasurnasdoúltimodomingo(2),aumen-
tou a procura de brasileiros por informações sobre co-
mo obter cidadania europeia, dolarizar seus patrimô-
nioseinvestirnosEUA.OGoogleregistrouaumentoda
procura pelos vistos E-2 e EB-5 – os mais famosos entre
brasileiros. Levantamento da consultoria Aquila Glo-
balGroup,especializadaemmobilidadeglobal,jáhavia
mostrado a motivação política como o maior fator res-
ponsável 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 so-
bre mudança para o exterior, em relação ao mes-
mo 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 motiva-
ção política para solicitar a dupla cidadania euro-
peia alcançou 5% em 2019 e 7% em 2020.

ComoCEOdaconsultoriaeespecialistaemmobilida-
deglobalcom15anosdeexperiência,afirmoqueomo-
mento político deve inflacionar o cenário de migração
póse saída de capitais no curto e médio prazo. Identifi-
camos que a maior justificativa para deixar o país en-
treaquelesquenosprocuramestácentradanoresulta-
do das eleições presidenciais. Os brasileiros afirmam
queseoseucandidatonãoganhar,pretendemdeixaro
país no curto prazo. A polaridade deve estimular uma
onda migratória do Brasil no pós-eleição.

Onúmerode brasileirosno exterior chegoua 4,2 mi-
lhões, segundo o Itamaraty. Em 10 anos, houve cresci-
mento de 36%. Além disso, dados recentes da Polícia
Federal confirmam: mais de 130 mil brasileiros deixa-
ram 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,
nointuitodesairdopaísdevidoamotivaçõespolíticas.

Mais de 30 milhões de brasileiros são descendentes
deitalianos.Grandepartevivenaregiãosudesteousul
–SãoPaulo,ParanáeRio GrandedoSul.EmSãoPaulo
são13milhõesdedescendentes deitalianos.Emoutras
capitais, o número de pessoas que têm direito a obter
cidadania na Europa também é grande. Independente
dequalsejao resultadodaseleições, ocertoéquedeve-
mos esperar uma grande onda migratória nos próxi-
mos meses.

*especialista em mobilidade global

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Mais 555 PFs

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

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 presi-
dencial em janeiro e para emissão de passaportes nas superintendências, diante da alta demanda.

Polaridade,
brasileiros e o exterior
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PRETO NO
BRANCO

Frigoríficos do Norte
de Minas acusados
de sonegação fiscal
u

Larissa Durães

Repórter

Força tarefa com-
posta por Ministério
Público de Minas Ge-
rais (MPMG), Receita
Estadual e Polícia Mi-
litar (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 em-
presas frigoríficas e
uma transportadora, e
contra duas pessoas fí-
sicas, 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
daReceitaEstadualeoi-
to policiais militares.

INVESTIGAÇÕES
O esquema consistia

na constituição de em-
presas em nome de in-
terpostas pessoas – tes-
ta-de-ferro ou presta-
nome, de modo a man-
ter uma blindagem pa-
trimonial em relação

ao verdadeiro empresá-
rio. Por serem desprovi-
das de qualquer patrimô-
nio, as empresas se sen-
tem liberadas a promover
a saída de mercadorias
semacobertamentofiscal.
Qualquer tentativa do fis-

co em receber o ICMS so-
negado pelas empresas
acabava infrutífera.

CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS

De acordo com a delega-
da fiscal da Secretaria de

Estado de Fazenda Esta-
dual de Montes Claros,
Cássia, Simony Antunes
Vieira,aoperaçãofoimoti-
vada por crédito tributá-
rioanterior,quefoiconsti-
tuído contra o frigorífico,
de operações anteriores
ocorridas em 2011, e dian-
te do não pagamento e
inadimplência,donãofor-
necimento de garantia, a
Fazenda, tentou várias ve-
zesreceberocréditotribu-
tário, sem sucesso.

“Então, pedimos, junto
ao MP, medida cautelar
parasegurar o recebimen-
to do crédito, uma vez que
haviaindíciosdeconstitui-
ção de outras empresas do
mesmoramo,operadaspe-
lo mesmo personagem,
que gerenciava a empresa
quefoiautuada,eessasno-
vas que foram constituí-
das”, explica a delegada.

Ainda de acordo com
CassiaSimony, poristo foi
deflagrada essa operação
em que o MP propôs e o
juiz acatou e pediu o man-
dato para cumprimento,
pois,jáexistecréditotribu-
tário constituído contra
uma das empresas envol-
vidas, superior a R$ 5 mi-
lhões, por promover a saí-
da de mercadorias sem
emissão de notas fiscais.
Poristo,épossíveleprová-
vel que sejam apreendi-
das provas que permitam
alavraturadenovosautos
de infração.

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

Minas do Norte

Se alguém tinha dúvidas de que ética, moral,
caráter, honradez e vergonha na cara poderiam
ser encontrados com facilidadeno “balcãopolíti-
co”, pode desistir. Confesso que foi por terra to-
das asminhas esperanças com asmanifestações
deCiroGomes.Nãose tratado fatode terdeclara-
do apoio a Lula (PT), o que seria normal dentro de
qualquer processo político. O que chama a aten-
ção é o fato de que durante debates na TV, ter se
dirigido a Lula como ladrão, líder de quadrilha e
dequeestavaquerendovoltaraopoderpara rou-
bar. O candidato petista fez “cara de paisagem” e
festejou a chegada de alguém que colocou em
dúvida a sua honra. Ainda bemque 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
honradooconceitosobreascandidaturascoloca-
dasno2º–chamouLula (PT)eopresidenteBolso-
naro (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
Ainformaçãoquechegaàcolunaéqueestásen-

do agendada para os próximos dias, a visita da
primeira-damaMichelleBolsonaroedasenadora
eleita,DamaresAlves,aMontesClarosparaencon-
tro com pastores, comunidade católica e com as
primeiras-damas do Norte de Minas.

Visita de Zema
LiderançasclassistasdoNortedeMinaserepresen-

tantesdeprefeitossereuniramnamanhãdeterça-fei-
ra(4)nasededoCimamsediscutiramaçõesemfavor
da reeleiçãodeBolsonaro (PL). Umadaspropostas é
oconviteparaqueogovernadorRomeuZema(Novo)
participe,emMontesClaros,dereuniãocomprefeitos
e lideranças regionais. A proposta é mostrar o que
acontecerácomaregiãocomareeleiçãodeBolsona-
ro (PL) oueleiçãodeLula (PT).

Recado para Pimentel
Este jornalista foioúnicoanalistapolíticoapre-

ver que Pimentel (PT) teria dificuldade de se ele-
ger. De fato, é difícil imaginar que um ex-prefeito
deBeloHorizonte e ex-governador doEstadonão
teriavotosuficienteparaseelegerdeputadofede-
ral. Pormais desastrosa que tenhamsido as duas
administrações, 37 mil votos era obrigação ter
conseguidojuntoaosmilitantesdopartidoedevi-
doaosmilharesdeempregosofertadosa compa-
nheiros. 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
Napróximacolunacomentaremossobreoreca-

do do eleitor ao presidente do Senado, Rodr igo
Pacheco, um dos derrotados em seu Estado.

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Ciro Gomes

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

A delegada fiscal da
Secretaria de Fazenda
de Montes Claros, Cás-
sia Simony, explica
que, além da medida
para apreensão de do-
cumentos, foi feito um
bloqueio dos bens dos
integrantes do grupo
em questão, com or-

dem judicial.
“ A g o r a , c o m e s s a

apreensão de documen-
tos e novas provas, se a
gente conseguir novas
provas de crimes contra a
ordem tributária, serão
constituídos novos crédi-
tos, para cobrança poste-
rior, para lavratura de au-

to de infração. E agora
com mais provas, se con-
cretizando o que estava a
princípio levantado de
que há esse indício de que
foramconstituídasoutras
empresas em nome de ter-
ceiros, aí os verdadeiros
participantes das empre-
sas que são sócios de fato

podemser incluídosno pó
passivo dos créditos”, ex-
plica Cássia Simony.

“Queremos garantir
que este recurso que está
aí nas mãos de terceiros e
que é do erário que seja re-
vertido em benéfico para
a sociedade”, finaliza a de-
legada. (LD)

Força-tarefa recolheu documentos nos

escritórios das empresas investigadas

Bens são bloqueados

RECEITA ESTADUAL
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CONVERSA
INTELIGENTE

Baixa cobertura
prorroga vacinação
contra poliomielite

Saúde

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

u Em Montes Claros, o fim do ciclo político de al-
guns nomes como os ex-prefeitos Tadeu Leite,
AthosAvelinoe JairoAtaide,alémdoprefeitoHum-
bertoSoutoque completa 90anosno fimdoman-
dato,sinalizaclaramenteparaumanovafasepolí-
tica na maior cidade do Norte de Minas.

Quem será?
Quem conhece o prefeito Humberto Souto sabe

queelenãodeixará legado.Pode ter seucandida-
to, o vice-prefeitoGuilhermeGuimarães,massem
aquele entusiasmo. Mesmo porque , a idade vai
limitar seu engajamento em 2024.

Briga na situação
É fato: no caldeirãodogrupoda situação, have-

ráumadisputa sem tréguaaté 2024. Até lá , o jogo
será pesado.

No jogo
Além dos deputados estaduais e federais elei-

tos com boa votação, quais os nomes que ocupa-
rão espaço na nova fase política de Montes Cla-
ros? 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
livreparaconstruirovice-prefeito,GuilhermeGui-
marães, como indicado da sua preferência.

Nome na Codevasf
Como PDT ao lado de Lula no segundo turno, já

tem gente apostando que, em caso de vitória do
petista ,o suplentepedetistadedeputado federal
Délio Pinheiro pode ser indicado para assumir a
Codevasf.

A força das urnas
Sem apresentar nenhuma constatação técnica,

apenas especulações sobre possibilidades de
fraudesnasurnasparatumultuaroprocessoelei-
toral, segmentosda sociedade tiveramqueengo-
lir o exemplo de liberdade e democracia na elei-
ção do primeiro turno.

Novo ciclo

Apresentador de TV e observador da cena política

Apenas 19 dos 54municípios da SRS deMontes

Claros atingirama cobertura vacinal contra a polio

Leonardo Queiroz

Repórter

A Secretaria de Esta-
do da Saúde de Minas
Gerais (SES-MG) anun-
ciou a prorrogação até
o próximo dia 21, das
c a m p a n h a s d e
multivacinação e con-
tra poliomielite. A deci-
são leva em conta o fa-
to de que a cobertura
vacinal no Estado está
abaixo do percentual
mínimo de 95% preco-
nizado pelo Ministé-
rio da Saúde.

Em Montes Claros,
maior município do
Norte de Minas, até o
dia28desetembro,ase-
cretaria de saúde infor-
mou ao Ministério da
Saúde que 12 mil 791
crianças foram imuni-
zadas contra a polio-
mielite – 56,22% de co-
bertura vacinal.

Apenas 19 dos 54 mu-
nicípiosdaSRSdeMon-
tes Claros atingiram a
cobertura vacinal con-
tra a poliomielite. Ou-
tros quatro já vacina-
ram mais de 90% das
crianças contra a polio-
mielite. E 19 já alcança-
ram coberturas vaci-
naiscontraapoliomieli-
te entre 70 a 89%.

Outras doze secreta-
rias municipais de saú-
de já contabilizaram a
vacinação de até 69%
das crianças.

SegundoaSRS,umto-

tal de 64.464 crianças de
um a quatro anos faz par-
te do publico alvo para
imunizaçãocontraapolio-
mielite.Dessetotalcompa-
receram às unidades de
saúde 46 mil 630 crianças.
Issocorrespondeaumaco-
berturavacinalde73,47%.

Ainda segundo a SRS,
um memorando da parte
deles foi encaminhado às
unidadesregionaisdesaú-
deeaosmunicípiosressal-
tando que em virtude das
atuais circunstancias e
ocorrênciasdecasosdepo-
liomielite em outros paí-
ses, profissionais, autori-

dades e gestores em saúde
devem ser alertados para
umapossível emergência.

Com a prorrogação do
prazo de realização das
campanhas de vacinação
os municípios terão prazo
até o dia 31 de outubro pa-
ra atualizar o registro das
doses aplicadas nos siste-
masdeinformaçãodoPro-
gramaNacionaldeImuni-
zações (SIPNI).

“É MUITO
IMPORTANTE”

Renata Souza, mãe de
Enzo Gabriel de dois anos,
destaca a importância de

manterocartãodevacina-
ção em dia.

“Desde a gestação eu já
sabia que as vacinas eram
fundamental para preve-
nir doenças. A vacinação
infantil é o principal meio
para manter o organismo
das crianças protegido de
vírus e bactérias, além de
ajudar combater inúme-
ras doenças. É muito im-
portante que todos os pais
tenham consciência disso
e levem suas crianças pa-
ra vacinar”, ressalta.

MULTIVACINAÇÃO
De acordo com a SRS, a

Campanha Nacional de
Multivacinação contem-
pla crianças e adolescen-
tes menores de 15 anos de
idade (14 anos 11 meses e
29 dias), não imunizados
ou com esquemas vaci-
nais incompletos, de acor-
do com o Calendário Na-
cional de Vacinação.

Estão sendo aplicados
os seguintes imunizantes:
Pentavalente contra difte-
ria, tétano, coqueluche;
Hepatite B e bactéria hae-
mophilus, responsável
porinfecçõesnonariz,me-
ningeenagarganta;Pneu-
m o 1 0 ; R o t a v í r u s ;
Meningocócica C; Febre
Amarela; Tríplice Viral
contra o sarampo, caxum-
ba e rubéola; Hepatite A;
Varicela; Meningocócica
ACWY Conjugada e HPV
contra o Papilomavírus
Humano, doença sexual-
mente transmissível.

Will Nunes
willonorte@gmail.com

SRS/ DIVULGAÇÃO
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Festival Experimentalize:
boa música e papo bom

Variedades

Evento sábado, no Recanto Sapucaia, terá presença de artista locaisu

LordeWill

(acima, à esq.),

DJ Sottah e

Sebá: artistas

confirmados

na 2ª edição do

Festival

Experimentali-

ze. A psicóloga

e pesquisadora

das

Diversidades

AnaMaria

Martins (à dir.)

tambémestará

presente

Adriana Queiroz

Repórter

Depoisde se apresen-
tar nas Festas de Agos-
to, o artista norte-mi-
neiro Sebá, está de vol-
ta aos palcos. Desta
vez, à frente da 2ª Edi-
ção do Festival Experi-
mentalize: “O Novo
Sempre Vem”, no pró-
ximo sábado (8).

Oeventoserá realiza-
do no Recanto Sapu-
caia, a partir das 14h,
com a participação de
músicosregionais ,
short talks de psicólo-
gos sobre o papel na ar-
te no cuidado com a
saúde mental, stands e
intervenções artísticas.

Para Sebá, o evento
tem como objetivo fo-
mentar a cultura, abrir
espaço para artistas re-
gionais independentes
e debater sobre o papel
da arte do ponto de vis-
ta psicológico.

“O Experimentalize
vem trazer novos ares,
depois de alguns mo-
mentos tão tensos que
vivemos. Teremos sho-
ws musicais, talks so-
bre psicologia e muita
exposição de arte. Ho-
je, mais do que nunca,
sabemos da importân-
cia da arte no cuidado
com a saúde mental. E
a gente, mais uma vez,
q u e r r e f o r ç a r e s s a
união”, diz.

No palco se apresen-
tam Sebá & Os Tião,
Funkzada Crew, Lorde
W i l l , D j S o t t a h , D j
Louie, entre outros.

“Teremos um coletivo
de DJS voltado para a mú-
sica eletrônica que é a
FunkzadaCrew,DJSottah
com forte influências do
House, Lorde Will que um
poeta, músico e DJ com as-
censão 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 atra-
ções”, detalha.

Em 2019, o festival reu-
niu 300 pessoas durante
as 10 horas de evento.
Nesta edição, a expecta-
tiva dos organizadores é
que o público chegue a
500 pessoas.

TALKS DE

PSICOLOGIA

S e b á c o n t a q u e o s
talks de psicologia estão
alinhados com as de-
mandas atuais. A ideia é
levar temas importan-
tes sobre saúde mental

para o festival, por meio
de conversas.

“Estamos muito bem
acompanhados pelos pro-
fissionais Alan Dutra,
Cláudia Guimarães, Ana
Maria Martins, Daniel
Dias,YannaAlveseMarce-
la Luiza”, destaca.

Alan Dutra é psicólogo,
músico amador, 29 anos,
nascido em Serra Negra
(SP) e está em Montes Cla-
roshá12anos.Éumprofis-
sional 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 convi-
douparaoFestivalExperi-
mentalize, fiquei bem ani-
mado porque é a junção
deduas coisasque eu sem-
preestouenvolvido:músi-
ca e saúde mental. Por ser
psicólogo, tenho contato
diário com temas de saú-
de mental. Vivo isso prati-
camente o tempo todo en-
quanto atendo meus pa-
cientes e quando estou fo-
radoconsultórioestudan-
do e conversando sobre o
assunto’, conta.

Na música, o envolvi-
mento 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
visceraisde expressarmos
ideiasesentimentos.Emú-

sicaéarte.Porisso,euesco-
lhifalarsobre aarteea an-
siedadeéoprocessocriati-
vo. Estou com boas expec-
tativas sobre o evento. Es-
pero contribuir de uma
maneira bem legal, aju-
dando as pessoas a se di-
vertirem e saírem com
boasreflexõessobre como
cuidarem do bem estar
mental. Espero que todos
gostem e extraiam o me-
lhor que o evento tem a
oferecer”, comenta.

Ana Maria Martins, 25
anos, é psicóloga e pesqui-
sadora das Diversidades.
Vaiparticiparpelaprimei-
ra do festival.

“É uma grande alegria
participar do Festival
Experimentalize! A exis-
tência de um espaço cul-
tural em que ocorrem
discussões sobre saúde
mental é muito impor-
tante. Vamos falar sobre
Diversidades, Neurodi-
versidades e população
LGBTQIA+, refletindo
sobre como socialmente
as diversidades afetam
nossa vida em socieda-
de e como pensar em al-
ternativas para que te-
nhamos 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

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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OsalmistadeclarouqueagraçadoSenhoréme-
lhorqueaprópriavida(Sl63.3).Emboraquasesem-
pre esperemos emprimeiro lugar bensmateriais e
sustento físico, as Escriturasnosdizemeprovama
partir de inúmeros exemplos que a presença da
graça do Senhor é de fato maior e melhor que a
própriavida.SebuscássemosoreinodeDeusesua
justiça em primeiro lugar, todas essas outras coi-
sas 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 co-
rações nas coisas materiais e nos esquecemos
de exaltar a persistente presença da graça sal-
vadora 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 namorte dela ede 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 situa-
ções:ambosmorreremouela terdeconviver coma
morte de seu filho?
Talvez amaioria dospais emãespreferissemor-

rer juntocomseus filhosa fimdeevitarosofrimen-
to de conviver com a ausência deles. Aquela viúva
estavasendonovamenteprovadaemsuafé.Oque
ele deveria fazer? Desesperar-se? Não. Ele deveria
crer na Palavrado Senhor como fez anteriormente
e consolar-se nele.

Todavia,nossocoraçãooscilaentreaféeaincredu-
lidade e hámomentos nos quais a provação nos lan-
çafortementecontraasrochas,estraçalha-nososos-
sose nos levaà sepultura (Jn 2.2-6). Aquela viúva sus-
pirava amorte.
Ele sabia que “o salário do pecado é a morte” (Rm

6.23a),porqueperguntouaoprofeta: “Visteamimpa-
ra trazeres àmemória aminha iniquidade ematares
omeu filho?” (1Rs 17.18); mas o profeta lembrou a ela
que “odomgratuitodeDeuséavidaeternaemCristo
Jesus,nossoSenhor” (Rm6.23b). EliasorouaoSenhor,
seu Deus, reconhecendo que a vida e a morte estão
sob o poder do soberano Rei, e então clamou ao Se-
nhor: “Rogo-teque faças aalmadestemenino tornar
a entrar nele” (1Rs 17.21). “O Senhor atendeu à voz de
Elias; e a almadomenino tornoua entrar nele, e revi-
veu” (1Rs 17.22).

Soli Deo Gloria! Deus jamais desampara aqueles a
quem ele ama!
O Senhor é quem dá vida, respiração e tudo omais

(At 17.24-28). Ele é quem ressuscita os mortos (Mc
5.21-43; Jo11.1-46).Éelequemdávidaaosmortosespi-
rituais (Ef2.1-10)eostransportapara juntodaságuas
de descanso (Sl 23.2), dando-lhes a certeza de que
estarão para sempre comoSenhor (Ap 21.1-7), na no-
va Jerusalém, o novo céu e a nova terra, onde não
haverá fome nem luto nem dor. 
AquelaviúvaouviudabocadoprofetaEliasaspala-

vrasdagraçasalvadoradoSenhor: “Vê, teu filhovive”
(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 so-

berano poder e lhe fortaleceu a fé: “Então, a mu-
lher 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 aosmortos.
Quer mesmo tornar-se uma pessoa de fé? Experi-

mente 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 nenhummodo sofre-
rá o dano da segundamorte” (Ap 2.11).

O cuidado de Deus para com seu povo

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br

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.
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Compostagem caseira é boa
dica para adubar horta e pomar
u

Agronegócio

Aquantidade de composto orgânico usada na adubação vai depender da cultura e do tamanhoda área

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

Da Agência Minas

A compostagem con-
siste na decomposi-
ção e reciclagem de
matéria orgânica co-
mo sobras de frutas,
verduras, borra de ca-
fé, folhas secas e fezes
frescas de gado ou de
galinha.

Por meio de um pro-
cessobiológico,essesre-
síduos são transforma-
dos em adubo orgâni-
co, que podem ser apli-
cados para melhorar o
solo, sem a possibilida-
de de contaminação do
meio ambiente.

“A compostagem fei-
taemcasa pode serusa-
da para adubação de
hortas, pomares, jar-
dins eatévasos deplan-
tas”,explicaocoordena-
dor técnico estadual de
AgroecologiadaEmpre-
sa de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais
(Emater-MG), Fernan-
do Tinoco.

PROCESSO

Para aproveitar as so-
bras de materiais orgâ-
nicosna nutriçãodoso-
lodeumaplantação,se-
rá necessário uma vasi-
lhagrande(baldes,tam-
bores ou composteiras
prontas). No fundo do
recipiente, deve ser fei-
to um ou dois furos, pa-
ra a eliminação do ex-
cesso de umidade.

O fundo da compos-
teira (ou da vasilha) de-
ve ser coberto com ter-
raseca,areiaoumunha
(restos) de carvão, até

uma altura de cinco centí-
metros. Os resíduos orgâ-
nicos, já pré-misturados,
devem ser acrescentados.

Asquantidadeseconcen-
trações de cada item usa-
do na compostagem de-
vem ser iguais. Por exem-
plo: 33% de folhas secas pi-
cadas/trituradas, 33% de
cascas de verduras pica-
das/trituradas e restos ali-
mentares e 33% de esterco
de gado ou de galinha.

Caso estejam muito se-
cos, é recomendado acres-
centar um pouco de água
para aumentar a umidade
e favorecer o início da fer-
mentação.

O recipiente deve então

ser fechado, sem lacrar a
tampa, para que haja a saí-
dadosgases.Omaterialor-
gânico deve ser misturado
sempre que colocar novos
resíduos dentro do reci-
piente.Mas nosúltimos60
dias de fermentação, não
se recomenda nenhum
acréscimo. O tempo total
de fermentação é de, em
média, 90 dias.

Neste período, a umida-
de deve ser verificada se-
manalmente. Se estiver
muito seco, o recomenda-
do é acrescentar pouca
água (sem encharcar) para
favorecer a fermentação.
O composto estará pronto
para uso quando tiver as-

pecto e cheiro de terra.
Aquantidadedecompos-

to orgânico usada na adu-
bação vai depender da cul-
tura e do tamanho da área
(ou do recipiente). Por isso,
orecomendadoéprocurar
um técnico da Emater-MG
para saber o procedimen-
to correto.

ALERTA

Alguns produtos não de-
vem ser usados no proces-
so de compostagem. Se-
gundo a Emater-MG, car-
nes, limão, couro, tempe-
ros fortes, papel, óleo, fe-
zes de animais domésticos
(cães, gatos, etc.) e líquidos
não são recomendados.

TOMAZ SILVA / AGÊNCIA BRASIL

Emater-MGorienta sobre comoutilizar este

adubo orgânico

REPRODUÇÃO / SITE EMATER
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UmsucessooFestivalNossoSamba, realizado sábado (1º)
no Parque de Exposições João Alencar Athayde e que reuniu

asbandasSerSamba,MolejoeoscantoresMumuzinhoeThia-
guinho.AplausosparaaGêmeosProduções,dosirmãosRogé-

rio e Sérgio Athayde, que fez, sem dúvidas ,um dos eventos
mais comentadosnacidadeConfiramflashesdacoluna:

Nosso Samba superou todas as expectativas

Abanda Ser Samba, sucesso da nova geração,

abriu o festival e colocou todomundopra dançar Rond Santana vocalista da banda Ser Samba

Oelegante casal DaniloMendes eMariane de

Paula

FernandaRocha e a jornalista Thaysa Silva Gabriel Aramart, Filipe BouAssi e Filipe Siqueira AlessandroDias e RafaelMartins

A sempre

elegante

AnaMaria

Barbosa

Ocantor Ball Santos comos amigos Cleverson

Keke eMatheus Foca

Amodelo e

apresentado-

ra Jéssica

Caldeira

brilhouna

apresenta-

ção doNosso

Samba

O jovemcasal de empresários Luisa Spyer e

Giovani Paixão DeividWilker eMayounara Barbosa

Os jornalistas Francyne Perácio,Michele

Carvalho,HenriqueCorrêa e Igor Brandão

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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