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Apreensão
em Salinas

O valor bruto da produção agropecuária mineira
alcançou recorde de R$ 132,3 bilhões em 2022, com
crescimento de 8,6% em relaçãoao ano anterior. Os
resultados são consequência do bom desempenho
do café e da soja. Minas respondeu por 11,4% do to-
tal nacional, ocupando o 4˚ lugar. PÁGINA 7

Militares do Corpo de Bombeiros realizaram vis-
toria no bairro Alto São João, devido ao risco de de-
sabamentodeedificaçõesnaregiãoapósumtempo-
ral deixar um rastro de destruição. Trecho da
MGC-342, que faz a ligação entre a cidade e Rubeli-
ta, também sofreu diversos danos. PÁGINA 4

Agronegócio
bate recorde

Primeiro trecho de pista duplicada na rodovia é
inauguradoem Curvelo. A obra, realizada pela con-
cessionária que atua na região, tem 15 quilômetros
de extensão e vai oferecer mais segurança a quem
trafega pelo trecho , além d e melhorar o escoamen-
to da produção. PÁGINA 4

Luiz Tadeu Martins Leite (MDB) é o novo presiden-
te da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E o ter-
ceiro mais jovem da história da Casa a assumir o car-

go.Aeleiçãofoiconfirmadaporunanimidade.Nodis-
curso de posse, mensagem para a base política: “Peço
licença para mencionar que meu berço tem raízes no

meu querido Norte de Minas, que agora, após 50
anos,voltaaterumrepresentantenapresidênciades-
ta Casa”.PÁGINA 3

Pista dupla e
mais segurança
na BR-135

Tadeuzinho é eleito
presidente da ALMG
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A“novaBR-135” terá, ao todo, 133 quilômetros de vias duplicadas e vai ganhar 13 passarelas

ARQUIVO PESSOAL

Três edificações ficaramcomprometidas, comdanos estruturais;moradores foramdesalojados

u COLUNAS

PÁGINA 5

Médico-veterinário

Marcello Oliva conta

como é o dia a dia de

atendimento a cães,

gatos, pássaros ....

e cobras!
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PESO DA LAJOTA
A inflação do material de construção, que avançou
forte na pandemia da Covid-19, continua em alta. O
Índice Nacional de Custo da Construção variou
0,32% em janeiro, percentual superior ao mês passa-
do, de 0,27%. Em um ano, o índice acumulou alta de
9,05%. Já a Mão de Obra subiu 0,77% em janeiro,
ante aos 0,16% em dezembro. Salvador e Belo Hori-
zonte apresentam as maiores altas entre as capitais.

CAIXA (DE JOÃO DE BARRO)
O PT de Minas – em especial o dirigente Romênio
Pereira – vem forçando a barra para emplacar na
vice-presidência da Caixa o advogado Marcelo
Bomfim, aliado do bolsonarista Romeu Zema e ex-
presidente do BDMG. Mas pesam contra ele quatro
processos trabalhistas movidos por Bonfim contra a
própria Caixa referente aos anos 90. Aliás, o padri-
nho Romênio já orbitou em inquéritos da operação
João de Barro, sobre suspeitas de cobranças indevi-
das em cima de verbas federais para municípios.

LIVRO$ EM ALTA
As editoras brasileiras comemoram números rele-
vantes da venda de livros em dezembro de 2022.

Saíram das estantes 5,8 milhões de exemplares, ren-
dendo R$ 270,6 milhões ao setor, segundo o Sindica-
to Nacional dos Editores de Livros.

MARCA NO CHÃO
A indústria de pneus encerrou 2022 com queda nas
vendas. Segundo a associação nacional do setor, as
vendas fecharam o ano com queda de 0,2% em rela-
ção a 2021, somando cerca de 56,6 milhões de pneus
vendidos. O que pode explicar o fraco desempenho
da indústria é a medida tributária que beneficiou a
importação: as vendas totais de pneus de carga caí-
ram 6,5% em 2022, totalizando 7,4 milhões.

ESPLANADEIRA
# Energy Hub inaugura nova sede no Rio de Janeiro. #
ProUser Apps prevê faturamento de R$ 60 milhões em
2023.
# Associação Brasileira de Franchising
projetafaturamentoacimadeR$207bilhõesem2023.
#RodobensS.A.(RBNS)fecha2022comR$17,1bilhõesde
negócios gerados.
# MV registra, em 2022, crescimento de 50% em vendas.
# Fundação Estudar abre, até março, inscrições
para evento online e gratuito “Conexão Tech”

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Caique Barqueta*

Quando o assunto é cibersegurança, geralmente
pensamos que o foco dos investimentos e atenção
deve estar priorizado às corporações que costumam
estampar as manchetes do noticiário por incidentes
de vazamentos de dados, como instituições financei-
ras, governamentais, ligadas à Saúde ou as grandes
varejistas.

Existe outro setor que está em igual medida na mi-
ra dos cibercriminosos e cuja falta de investimentos
está trazendo resultados catastróficos, a educação. É
a mais afetada no último ano, não só no Brasil como
em todo o mundo: aumento de 122% no nosso país.

O principal fator que torna esse setor um alvo tão
“atraente” é a quantidade de informações sensíveis
que possui: nomes, endereços, dados de pagamento
de pais, alunos e funcionários, horários de saída e
entrada, são exemplos. Rica fonte de coleta de dados,
e podem ser utilizados para ataques ou golpes físicos,
como sequestros. É ingenuidade pensar que os ciber-
criminosos não estão atentos a essa brecha. Infeliz-
mente estão, e muito.

Podemos considerar também as aulas online.
Alémdo desafio dese garantir uma conexãoestável e
segura aos alunos, existem golpes específicos a essa
forma de ensino (como e-mails fraudulentos se pas-
sando por boletos, provas, invasões a servidores de
plataformas de aulas).

Emumprimeiromomento,éimprescindívelqueas
escolas adotemtodas as medidasde segurança neces-
sárias para a prevenção de ataques cibernéticos, co-
mo a utilização de ferramentas para proteção de rede
einfraestrutura,atualizaçõesdesoftwareehardware
e um mapeamento seguido de cobertura de todos os
possíveis vetores de entrada de um criminoso.

Aos estudantes, é importante, além de também uti-
lizarem senhas fortes (idealmente, a partir de 14 ca-
racteres, misturando letras maiúsculas, minúsculas,
números e símbolos do teclado), cobrir a webcam fo-
ra do horário de aula, não clicar em links suspeitos
e/ou compartilhardados confidenciais sema certeza
dequesetratadeumacomunicaçãolegítimadainsti-
tuição de ensino e considerar instalar algum progra-
ma de antivírus na máquina.

Por fim, mas não menos importante, para os pais,
além dos mesmos cuidados com conteúdos online, é
válido conversar com os filhos e adotar o controle
parental nos dispositivos de acesso à web visando
mitigar possíveis ataques cibernéticos.

*analista de malware da ISH Tecnologia

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Milhas.gov

Com Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Oficiais da Força Aérea Brasileira estão preocupados com o aumento de ministros na Esplanada de 23 para
37. É que essa turma vai alegar motivos de Segurança, pelas regras do Governo, para demandar jatinhos em
viagens pessoais. A FAB pode ser obrigada a redirecionar aviões que transportam órgãos de doadores para
atender as excelências. Margareth Menezes (Salvador); Fernando Haddad (São Paulo); Jader Filho (Belém);
Nísia Trindade (Rio de Janeiro); e Flávio Dino (São Luís) já usaram jatinho da FAB para ir para casa em fins
de semana, com apenas duas semanas de Governo.

RAIOS X DA FARDA
O Fórum Brasileiro de Segurança Públi-
ca realizou uma pesquisa de opinião
com policiais militares, civis, federais, ro-
doviários federais, penais e guardas mu-
nicipais sobre os atos de vandalismo na
Praça dos Três Poderes: 39,9% avaliaram
os atos como condenáveis, porém afir-
maram entender as pautas como legíti-
mas. Cerca de 72,3% dos entrevistados
concordam que ocorreu falha de coman-
do, mas apenas 57,5% acreditam que hou-
ve omissão do comando das operações.
Foram ouvidos 636 agentes.

Educação
negligenciada na
cibersegurança
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PRETO NO

BRANCO

Tadeuzinho assume

comando da ALMG

Política

Presidente fazmençãoaoNorte deMinas emdiscursou

Váriosprofissionais têmprocuradofazerconjec-
turas ou análise superficial do que pode aconte-
cer emMontesClarosnas eleiçõesmunicipais. Vá-
rios nomes estão sendo colocados e que de fato
tem tudo para aparecer nos holofotes do proces-
so. Entretanto, algumas questões já começam a
clarear comoafunilamento de nomes. Do lado da
situação está o fato de que os pretendentes ten-
demaouvireseguiraorientaçãodoprefeitoHum-
berto Souto. Único nome colocado de forma clara
é do vice-prefeito Guilherme Guimarães que, nes-
te período de pandemia, ficou responsável pela
implementaçãodasaçõesdoExecutivo. Entretan-
to, não será surpresa se deputados da base se
apresentaremcomoopção.Naoposição, o princi-
pal nome continua sendo odadeputada estadual
Leninha (PT), que foi a segunda mais votada no
município, ficando atrás apenas do deputado Gil
Pereira. O fatode ter sidoa escolhida paraocupar
a vice-presidência da Assembleia Legislativa de
Minas fortalece seu projeto. O deputado Paulo
Guedes(PT)temseuespaço,mas, juntoaoeleitora-
do, a professora Leninha é mais próxima aos ou-
tros segmentosdasociedadequenãoaesquerda.

PT à deriva
Neste início de mandato, é visível que a enge-

nharia política do presidente Lula (PT) não tem
conseguido fazera leituradomomentoqueopaís
estávivendo.Assessorespróximosaochefedana-
ção têm pregado uma narrativa que, em vez de
unir a nação em torno de um projeto, tem contri-
buído para o afastamento e fortalecido da teoria
do “nós contra eles”. Os próprios acontecimentos
no Congresso Nacional deixam claro que, se não
houver diálogo com a oposição, teremos um Go-
verno quatro anos travado.

Assalto na roça
Durante reuniãoordináriada CâmaradeMon-

tesClaros, na terça-feira (31), vereadoresdenun-
ciaram o crescimento no número de assaltos na
zona rural. Tal fato vem ocorrendo, principal-
mente, durante odia, comoaconteceu na sema-
na passada em Mandacaru. Vale lembrar que o
efetivo é insuficiente para cobrir toda área.
Aliás, na contramão do processo, a política do
GovernoFederal temsidoadedesarmarapopu-
lação rural, deixando-aamercê de invasores da
própria esquerda.

Codevasf
A informação que chega à coluna dá conta de

que somente emmarço o presidente Lula vai dis-
cutir o preenchimento dos cargos de terceiro e
quarto escalão. Na relação está a Codevasf, em
Montes Claros. A disputa está a todo vapor. Até
agoranãoexisteagarantiadequalpartido seráo
responsável pela indicação. OPT tem feito articu-
lação diretamente com o presidente Lula. Entre-
tanto, adecisãonão foi tomadapelopartidomas,
sim, pela bancada de deputados mineiros que
apoiam o Governo.

Eleição municipal

Tadeuzinhorecebeu75votos (acima);

ao lado, em2014, quando foidiplomado

deputado junto comRaquelMuniz

(acompanhadadomarido,RuyMuniz)

Márcia Vieira

Repórter

Luiz Tadeu Martins
Leite (MDB) é o novo
presidente da Assem-
bleia Legislativa de Mi-
nas Gerais ( ALMG). É o
terceiro mais jovem da
história da Casa a assu-
mir o cargo.

A eleição de Tadeuzi-
nho, como é conhecido,
foi confirmada após ele
receber 75 votos – não
houve brancos.

Empossadopelodeca-
no dr. Maurício, Tadeu-
zinho conduziu a pri-
meirareuniãodoParla-
mento dando posse aos
demais membros da
Mesa Diretora. E citou
sua base política.

“Peço licença para
mencionar que meu
berçotemraízesnosge-
rais, no meu querido
Norte de Minas, que
agora,após50anos,vol-
taaterumrepresentan-
te na presidência desta
casa. Minha história na
vidapúblicaeexperiên-
cias no Parlamento me
possibilitaram viven-
ciar e conhecer as de-
mandas de todas as re-
giões, mas são os cami-
nhos do Norte que per-
corro desde a tenra ida-
de”, disse Tadeuzinho,
durante discurso.

Naprimeira entrevis-
taapósoresultado,ono-
vo presidente destacou
o diálogo como princi-
pal ferramenta da sua
gestão. E que, por ele,
irá conduzir decisões,
considerando toda re-
presentaçãodacasaem
suas diversas regiões.

Questionado sobre a
relaçãocomoGovernoe
pautas colocadas como
imprescindíveispelogo-
vernador Romeu Zema
(Novo)–comoadesãoao
regime de recuperação
fiscal,privatizaçõeseou-
tras–,oparlamentarrei-
terou que tudo passará
pelo entendimento em
favor dos interesses do
povo.

E que, a partir da for-
mação dos blocos e co-

missões, dará prossegui-
mento às conversas e
tramitação de projetos.

“Votamos diversos pro-
jetos, outros estão por vo-
tar e não tenho dúvidas
que essa casa legislativa é
olocalparaqueodiálogoe
a construção aconteça”,
afirmou.

POLÍTICA NO SANGUE
Nascido em berço políti-

co, Tadeuzinho viu o pai,
Luiz Tadeu Leite, ser pre-
feito da cidade por três
mandatos, deputado esta-
dual,deputadofederalese-
cretário de Estado.

Desde sempre acompa-
nhou o pai na caminhada
política, mas construiu es-
paço próprio dentro do ni-
nho emedebista.

Herdou os eleitores do
paieconquistounovos.Sal-
tou de 72.267 para 96.862
votos na última eleição e
garantiu lugar entre os 10
mais votados do Estado.

CURRÍCULO
Formadoemgestãopúbli-

ca, foi eleito deputado pela
primeira vez em 2011, aos
23 anos de idade – então, o
deputadomaisjovemdoEs-
tado.Em2015assumiuaSe-
cretariadeEstadodeDesen-
volvimentoRegional,Políti-
ca Urbana e Gestão Metro-
politana. Coordenou a
ForçaTarefacriadapeloGo-
verno de Minas para ava-

liarasconsequênciasdatra-
gédia de Mariana e reati-
vou o processo de regulari-
zação fundiária urbana no
Estado.

Na 18ª Legislatura, foi lí-
der da Maioria e fez parte
do Bloco Minas Melhor,
composto de 33 deputa-
dos. Presidiu a Comissão
Extraordinária de Acerto
de Contas entre Minas e a
União, foi vice-presidente
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça entre outras
comissões.

Foi, também, coordena-
dor da “Bancada do Nor-
te”, grupo que reunia sete
deputados com domicílio
eleitoral na cidade e re-
gião: Arlen Santiago, Car-
losPimenta,GilPereira,Jo-
sé Reis, Leninha e Virgílio
Guimarães.

Eleito em chapa única, a
partir de articulação que
uniu partidos e correntes
políticas de ideologias dis-
tintas, Tadeuzinho tem o
diálogo como marca – ca-
racterística reconhecida
por seus pares.

Inicialmente houve a
tentativa do governador

Zemadeemplacarumcan-
didato. Após desistência,
Tadeuzinho tornou-se o
candidato único – e com a
benção do governador.

A Mesa Diretora da AL-
MG, conta com sete cargos:
presidente, 1 ,̊ 2˚ e 3˚ vice-
presidentes, 1 ,̊ 2˚e 3˚ secre-
tários. A eleição ocorreu lo-
go após a posse dos eleitos

RENOVAÇÃO
O Índice de renovação

naALMGéomenordosúl-
timos 20 anos. Entre os 77
deputados,25 estãonopri-
meiro mandato. Os mais
antigos são Alencar da Sil-
veira e Gil Pereira, ambos
com oito mandatos.

É, também, a maior ban-
cada feminina da história
do Legislativo, com 15 de-
putadas.

MAIS MOC
A deputada montes-cla-

rense Leninha, do PT, foi
eleita como primeira vice-
presidente da assembleia.
Desse modo, Montes Cla-
ros entra para a história
com representação dupla
nocomandodoLegislativo. Jornalista, articulista, analista político e empresarial

MAURÍCIO VIEIRA/HOJE EM DIA

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com
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CONVERSA
INTELIGENTE

Perigo em Salinas

Minas do Norte

Moradores sofrem consequências do forte
temporal que caiu na região no fim de semana

u

Com a ascensão política do deputado estadual
Tadeuzinho (MDB), eleito presidente da Assem-
bleia de Minas, o cenário político de Montes Cla-
ros exige do grupo da situação e das lideranças
oposicionistas umnovo arranjo político namaior
cidade do Norte de Minas. Com afastamento da
vida política dos ex-prefeitos Tadeu Leite, Jairo
Ataíde, Athos Avelino e, no final do mandato, de
Humberto Souto, um novo ciclo na política mon-
tes-clarense surge com toda intensidade. Resta
saber quem vai saber fazer a leitura.

Registro de armas
O governo do presidente Lula (PT) determinou

que todas as armas no país sejam registradas no
sistema da Polícia Federal conhecido como Si-
narm (Sistema Nacional de Armas). A portaria foi
publicadanoDiárioOficial daUniãodestaquarta
(1º) e assinada pelo ministro Flávio Dino. O texto
dá 60 dias para que seja feito o cadastro. Amedi-
da é uma forma de aumentar o controle sobre a
circulação de armamento e ocorre na esteira do
decreto de 1º de janeiro que, entre outras coisas,
limitouaquantidadedearmas emunições deuso
permitido. O governo de Bolsonaro (PL) flexibili-
zouporte eposse eampliou armas emcirculação.

Apoio
O grupo do governador Zema (Novo), acredita

ter o apoio de pelomenos 40 dos 77 deputados na
Assembleia. Aliados trabalham para formar uma
união commais parlamentares do que o número
de apoios conquistados no primeiro mandato.

Mulheres no poder
O início da legislatura na Assembleia de Minas

registra omaior número demulheres na história:
15 parlamentares.

INSS: sem presidente
OBrasil acaba de completar ummês sempresi-

denteno INSS,apesardeonovoministrodaPrevi-
dênciaSocial, CarlosLupi (PDT),dizerqueapriori-
dadedapasta seria acelerar aanálise de cercade
5milhões de solicitações de benefícios que estão
em atraso, segundo dados do Governo de Transi-
ção. O INSS é subordinado aoMinistério da Previ-
dência Social. Sem nomeação, o cargo da presi-
dência do órgão é temporariamente exercido pe-
la substituta Larissa Andrade Mora.

Novo ciclo político

Apresentador de TV e observador da cena política

Da Redação

Militares do 9º Pelo-
tãodeBombeirosdeSali-
nas realizaram vistoria
em um possível risco de
desabamento na rodo-
via estadual MGC-342 –
que serve de ligação en-
tre a cidades e Rubelita
–, bairro Alto São João.

O trecho ficou bas-
tante danificado após
as chuvas que caíram
na região no último
fim de semana.

Os bombeiros cons-
t a t a r a m q u e t r ê s
e d i f i c a ç õ e s f o r a m
comprometidas pelo
escorregamento do so-
lo, consequência das
últimas chuvas que
caíram na região. O
temporal provocou da-
nos estruturais em to-
das elas. As famílias fo-

ra removidas e abrigadas
na casa de amigos e pa-
rentes. Estão sendo assis-
tidas pela Coordenado-
ria Municipal de Defesa
Civil (Compdec)e pela se-
cretária de ação social do
município, até que pos-

sam ser alocados em ou-
tro imóvel.

O escorregamento do
solo também atingiu a es-
trutura da rodovia, oca-
sionando danos na pista
de rolamento, impossibi-
litando a circulação de

veículos pelo local. O tre-
cho segue interditado.

O local segue sendo
m o n i t o r a d o p e l o
CBMMG e Compdec co-
mo forma de gerenciar
o risco existente e orien-
tar os moradores.

Pista duplicada emCurvelo

Will Nunes
willonorte@gmail.com

7˚BBM/ DIVULGAÇÃO

DaRedação

Estão liberados para
tráfego os 15 primeiros
quilômetros de pista
duplicada em Curvelo,
na região Central do es-
tado. A liberação ocor-
reu na quarta-feira
(1º)A Eco135, concessio-
nária do Grupo EcoRo-
dovias, é a responsá-
vel pelo trecho.

Oscondutoresquetra-
fegam entre os km 614 e
598 terão a alteração de
tráfego e passarão a cir-
cular em pistas duplas.
Otrechocontacomsina-
lização para orientar os
motoristas,prezandope-
lasegurançaemobilida-
de dos usuários.

A duplicação da rodovia
visaoferecermaisseguran-
ça às pessoas que por ela
passamemelhoraroescoa-
mento da produção – a
BR-135 é um importante ei-
xo entre as regiões Nordes-
te e Sudeste/Sul do país.

AVANÇOS
A “Nova BR-135” conta-

rá, ao todo, com 133 quilô-
metros de vias duplica-
das, edificação de 13 no-
vas passarelas, conserva-
ção de 41 pontes e viadu-
tos, construção de vias de
ligação e sete trevos em
desnível (viadutos) ao lon-
go da malha viária.

Além disso, para ampliar
a capacidade de tráfego do
trechoconcedido,aconces-

sionária construirá o con-
torno de Cordisburgo, im-
plantará 55 quilômetros de
faixas adicionais, mais de
80 quilômetros de acosta-
mentos na LMG-754, entre
CurveloeCordisburgo,vias
marginais, retornos, para-
das de ônibus e melhorias
emacessosaosmunicípios.

BENEFÍCIOS
Com papel fundamental

na logística e economia da
região Centro-Norte, esti-
ma-se que as obras benefi-
ciemos mais de 630 mil ha-
bitantes que moram nos
municípios situados às
margens da rodovia e os 38
milveículosdiáriosquepas-
sam pelo trecho.

A concessão da Rodovia

BR-135tevecontratoassina-
do em 2018 entre a antiga
Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públi-
cas (Setop) e a concessioná-
ria vencedora da licitação,
Eco135 Concessionária de
Rodovias S/A.

Com investimentos pre-
vistosdaordemdeR$3,6bi-
lhões, o contrato tem dura-
çãode 30 anos econtempla
364 quilômetros de malha,
abrangendo as rodovias
BR-135 (Montes Claros,
Bocaiúva, Engenheiro Na-
varro, Joaquim Felício,
Buenópolis, Augusto de Li-
ma, Corinto, Curvelo e Pa-
raopeba); LMG-754 (Curve-
lo, Inimutaba e Cordisbur-
go); e MG-231 (Cordisburgo
e Caetanópolis).

4 MONTESCLAROS,QUINTA-FEIRA,2DEFEVEREIRODE2023 onorte.net



De cãezinhos a cobras: a
paixão pela veterinária

Especial

Conheça o trabalho do montes-clarense Marcello Oliva Brito, formado na
Funorte, que atende pets e, também, animais não-convencionais

u

“Desde criança sempre tive desejo de ter animais diferentes dos convencionais”, contaMarcelloOliva

Leonardo Queiroz

Repórter

Cães, gatos, aves...e
répteis! O médico vete-
rinário Marcello Oliva
Brito, egresso do curso
de Medicina Veteriná-
ria da Funorte, forma-
do em2016 eespecialis-
ta em geriatria animal,
atende em Montes Cla-
ros além dos tradicio-
nais pets até animais
não-convencionais co-
mo répteis, animais sil-
vestres e roedores.

Tudo com atenção e
cuidadonecessáriosno
atendimentoclínico,in-
ternação, diagnóstico e
exames 24 horas por
dia no Hospital Veteri-
nário São Francisco de
Assis.

Em bate papo com o
ONORTE,MarcelloOli-
va conta dos desafios e
como surgiu o desejo
de cuidar de animais
não convencionais.

“Nunca tive influen-
cia para a escolha da
profissão e também
não tenho nenhum pa-
renteligadoàárea.Des-
de criança sempre tive
aptidão com animais e
o desejo de ter animais
diferentes dos conven-
cionais para cuidar”,
conta o médico.

Graduado em patolo-
gia clínica, diagnóstico
porimagemedermato-
logia de cães e gatos,
alémdeserpós-gradua-
do em geriatria veteri-
nária e clínica de pets
não- convencionais,

Marcellotambémtevegra-
duação sanduíche na La
Trobe University em Mel-
bourne na Austrália, de
2013 a 2015.

Atualmente, divide o
tempoentrecuidardeani-
mais e comandar o hospi-
tal veterinário São Fran-
cisco de Assis.

“Sempre tive vontadede
morarnaAustrália.Ointe-
resse pela graduação san-
duíchefoiporcursardisci-
plinas do curso que não
possuem no Brasil e am-
pliar o atendimento a ani-
mais não-convencionais e
adquirir mais conheci-
mento”, conta.

“Durante a graduação,
houve um momento mar-
cante durante o curso de
Medicina Veterinária. Mi-
nha cachorra estava pre-
nha e precisou de uma ce-
sariana de urgência no fi-
nal de semana e não en-
contrei o atendimento na
cidade.Somentenasegun-
da consegui atendimento,
com muita dificuldade e
demorado. Por esse moti-
vo, ao formar, prezei por
teresseambiente24 horas
paraemcasosdeemergên-
cias e um local que as pes-
soas pudessem recorrer.
Também um dos motivos
em especializar em geria-

tria animal”, lembra.

COBRAS E PORCOS DA

ÍNDIA

Entre os diversos aten-
dimentos a cobras, maca-
co, porco da índia, tarta-
ruga e muitos outros pets
exóticos,um dos que mar-
cou a carreira de Mar-
cello foi a um periquito
australiano.

“Uma criança que tinha
como animal de estima-
ção um periquito austra-
liano e vivia numa família
de médicos me disse que
queria ser veterinário pa-
ra cuidar também das
aves para que elas não
morressem e isso mexeu
muito comigo pelo mes-
mosentimentoqueeupos-
suía na época em querer
cuidardessesanimais”,re-
lembra.

RECADO AOS DONOS

DE PETS

“Como veterinário, dei-
xoumrecado:nuncaespe-
re o animal precisar de
um médico veterinário. A
prevenção,comonamedi-
cina humana, é sempre o
melhor caminho. A gente
deve sempre atentar com
ocartãodevacinas,atendi-
mento e alimentação de
qualidade, para que o ani-
mal possa ter uma melhor
qualidade de vida”, finali-
za o especialista.

Nas redes sociais, Mar-
cellocompartilhaumpou-
co do seu trabalho em
atender cães, gatos e pets
não convencionais: @bri-
tomarcello e @saofran-
ciscomoc

ARQUIVO PESSOAL

“Nunca espere o animal precisar de
um médico veterinário. A prevenção,
como na medicina humana, é sempre
o melhor caminho. A gente deve
sempre atentar com o cartão de
vacinas, atendimento e alimentação
de qualidade, para que o animal
possa ter uma melhor qualidade de
vida”, aconselha o médico veterinário
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Embora a soberba humana queira de todo
modo considerar-se dona do verdadeiro co-
nhecimento e da distinta sabedoria, a Palavra
de Deus nos ensina que a verdadeira sabedo-
ria vemunicamente do Senhor, que é omanan-
cial único e perfeito de todo conhecimento e
fonte de toda inteligência.
O escritor dos Provérbios inicia seu livro ar-

gumentando que a fonte de todo saber está no
Senhor, a quem devemos temer (Pv 1.7) e a
quem devemos buscar com todas as nossas
forças e todos os nossos recursos (Pv 4.5-9). Os
homens tendem a acreditar mais nas conclu-
sões dos homens do que na verdade da Pala-
vra de Deus. Por isso, muitas vezes erram em
seus projetos, porque desconsideram a orien-
tação do Senhor e buscam sua própria lógica.
As Escrituras nos dizem, porém, que a verda-

deira luz que ilumina nosso caminho é a Pala-
vra deDeus (Sl 19.7-8; 119.105). O salmo 19 apre-
senta seis benefícios de ser guiado pela Pala-
vra do Senhor:
1. Restaura a alma (v.7) – a Palavra de Deus é

capaz de revelar nossos maiores problemas
emocionais e nos curar, curando o pecado e
nos orientando o caminho de perseverança;
2. Dá sabedoria (v.7) – ela ensina a sabedoria

a todos quantos pedirem ao Pai (Tg 1.5);
3. Alegram o coração (v.8) – a Palavra traz

alegria ao coração porque nos direciona para
o foco certo: glorificar a Deus e gozá-lo para
sempre. Um coração que reconhece sua mis-

são neste mundo encontra alegria perene;
4. Ilumina os olhos (v.8) – a Palavra tem o poder

de abrir nossos entendimentos e nos mostrar o
evangelho. Os cegos espirituais não podem ver o
Senhor nem reconhecer seu plano redentor. Ape-
nas com a luz da Palavra de Deus é que alguém
pode ver o Senhor;
5. Concede estabilidade (v.9) – a Palavra é per-

manente e, por isso, concede estabilidade ao
crente, ela firma seus passos e o conserva no
caminho reto;
6. Revela os propósitos do coração (v.11-12) – a

Palavra de Deus, sendo luz para iluminar e sabe-
doria para encaminhar na verdade, ela é justa e
verdadeira (v.9) e, por isso, revela as intenções
mais profundas do nosso coração. Aquele que é
iluminado pela Palavra de Deus e que dispõe seu
coração a caminhar na verdade é beneficiado
com todos esses dons concedidos pelo Senhor
por meio de sua graça salvadora.
O escritor dos Provérbios nos diz que osmanda-

mentos do Senhor, sua santa lei, são lâmpadas e
luzes para nossas vidas (Pv 6.23). A disciplina que
a Palavra de Deus nos impõe serve para nos con-
verter diariamente de nosso pecado e dos cami-
nhos errados pelos quais nos embreamos.
A Lei do Senhor corrige nossa direção, conver-

tendo-nos do caminho mal (Sl 139.23-24) e nos
levando de volta para o “caminho da vida” (Pv
6.23). A assistência da Palavra de Deus, suas
orientações, consolos, direcionamentos, re-
preensões tornam-se constantes (Sl 19.9) e nun-

ca se apartam daqueles que verdadeiramente
temem ao Senhor (Pv 6.22). Ela é nosso escudo
sempre presente (Sl 91.4). São fonte de vida
continuamente (Pv 7.2).
Os preceitos do Senhor permanecem com os

piedosos em todos os momentos: quando esta-
mos caminhando, seremos guiados; quando esta-
mos dormindo, seremos guardamos; e quando
acordarmos, a Palavra será nosso direcionamen-
to para todo o dia, falando conosco aquilo que
precisamos ouvir para aquele dia (Pv 6.22).
Os cristãos tementes a Deus, portanto, de-

vem amar a sua Palavra. Nosso Senhor disse:
“Aqueles queme amamguardamosmeusman-
damentos” (Jo 14.15). A maior prova de amor
que um crente demonstra por Jesus é quando
ele se dispõe em seu coração a obedecer aos
mandamentos do Senhor em cada decisão
que precisa tomar.
Diariamente, ele coloca seu coração a servi-

ço do Senhor, compreendendo que as pala-
vras do Senhor, seus preceitos, estatutos,
mandamentos, suas leis são preciosíssimos e
mais valiosos que ouro e, por isso, devem ser
amados, buscados e vividos com intensidade,
reverência e gratidão.
O sábio aceita e vive orientado pela Palavra do

Senhor, porque compreende que os mandamen-
tos do Senhor são luz para sua vida e saúde para
seu corpo (Pv 4.22) e que, por eles, ele é corrigido
e encorajado (Sl 19.11).
Soli Deo Gloria!

Omandamento do Senhor é luz (Provérbios 6.20-24)

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br
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Recorde na agropecuária

Agronegócio

Valor bruto da produçãomineira atinge recorde de R$ 132,3 bilhões em 2022u

VBPdo café somouR$ 29 bilhões em2022, comcrescimento de 22%emrelação ao ano anterior

DaAgênciaMinas

O Valor Bruto da Pro-
dução (VBP) agrope-
cuária mineira alcan-
çou recorde de R$ 132,3
bilhões em 2022, com
crescimento de 8,6% em
relação ao ano anterior.
O s r e s u l t a d o s s ã o
consequência do bom
desempenho do café e
dasoja.MinasGeraisres-
pondeu por 11,4% do
VPB nacional, ocupan-
do o 4˚ lugar no ranking
dos estados.

O indicador representa
uma estimativa da gera-
ção de renda no meio ru-
raleseucálculoéfeitope-
lo Ministério da Agricul-
tura e Pecuária, a partir
dedadosdoIBGE,daCom-
panhiaNacionaldeAbas-
tecimento (Conab) e do
Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Apli-
cada (Cepea/USP).

LAVOURAS

Dentreossegmentosda
agropecuária,as lavouras
representaram66% dofa-
turamento mineiro. No
ano passado, a receita al-
cançou R$ 87,5 bilhões
comalta de 13,3% em rela-
ção a 2021. Na avaliação
do Superintendente de
Inovação e Economia
Agropecuária da Secreta-
ria de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Sea-
pa), Feliciano Nogueira,
os resultados positivos do
VBP, neste ano, se devem
aos bons preços pratica-
dos no mercado, além do
aumento da produção.

“Principal produto na
composição do indica-
dorestadual,oVBPdoca-
fé somou R$ 29 bilhões,
comcrescimentode22%
emrelação a2021. Resul-
tado positivo se deve aos

altos preços praticados no
mercado interno ao longo
doano.SegundooCepea,de
janeiro a dezembro , houve
crescimento de 31% na mé-
dia de preços da saca de ca-
fé, comparado ao mesmo
período em 2021. Em feve-
reiro, foi registradoamédia
mensal mais alta do perío-
do,chegandoaR$1.485asa-
ca de60 kg”, detalhao supe-
rintendente da Seapa.

SOJA

A soja ocupa a vice-lide-
rança no segmento agríco-
la, com um Valor Bruto da
Produção de R$ 22 bilhões
(5,4% superior ao ano de
2021), impulsionado pela
safra recorde. Este bom re-

sultado se deve à produção
de7,6milhõesdetoneladas
nasafra2021/2022(8,1%su-
perior a safra passada) e
aos altos preços praticados
no mercado.

A cana-de-açúcar tam-
bém registrou crescimen-
to: VPB de R$ 12,2 bilhões
(aumento de 19%).

Produtos que se destaca-
ram com alta no VBP do
segmento agrícola em
2022: batata-inglesa (22%),
banana (45%), tomate
(29%), laranja (10%), algo-
dão (2%), trigo (69%), man-
dioca (47%) e arroz (10%).

Foram registradas que-
das para o milho (3%), fei-
jão (9%), uva (1%) e amen-
doim (9%).

Os resultados são
consequência do bom
desempenho do café e
da soja. Minas Gerais
respondeu por 11,4%
do VPB nacional,
ocupando o 4˚ lugar
no ranking dos
estados.
Dentre os segmentos da
agropecuária, as
lavouras
representaram 66% do
faturamento do
Estado.

Pecuária é destaque:
R$ 44,8 bilhões

ERASMO REIS/EPAMIG

Na pecuária, houve
um incremento de
0 , 4 % n o V B P e s t a -
dual, alcançando R$
44,8 bilhões. Com par-
ticipação de 38% no
indicador do segmen-
to, o leite totalizou R$
17,1 bilhões em 2022 e
aumento de 10,3%.

Resultado positivo
impulsionado pelo
elevado preço pratica-
do no mercado, devi-
do à menor oferta do

produto no campo.
Com o alto custo de

produção e aumento da
demanda, o preço dos
ovos se manteve em alta
em 2022, colaborando
para o resultado positi-
vo do VBP, que chegou a
R$ 1,8 bilhão (+7,1%).

J á p a r a a s c a r n e s
houve queda. O fatura-
mento bruto da carne
bovina totalizou R$
14,1 bilhões em 2022,
registrando recuo de

4,5% em relação ao
ano anterior.

O desempenho foi im-
pactado pelo baixo con-
sumo da proteína, justi-
ficado pela redução do
poder de compra da po-
pulação, ocasionado pe-
la alta inflação.

O VBP do frango foi de
R$ 8,2 bilhões, 6,4% infe-
rior ao ano passado. Já
para suínos a receita to-
talizou R$ 3,7 bilhões,
decréscimo de 7,4%.
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A todos os leitores e amigos, me despeço das
colunas sociais, encerrando um ciclo demuitos
aprendizados. Continuareimededicandoàpro-
dução dematérias e a novos projetos que estão
por vir. A vida é nossa escola, e estamos aqui
para aprender. Com certeza, o que tinha que
aprender com determinado ciclo, já aprendeu.

Às vezes, mudanças são necessárias – principal-
mente quando há novas prioridades. Agora virão
outros aprendizados. A vida é durona, mas sábia.
Temos que ser fortes e perseverantes, seguindo
sempre em frente. Semmedo,Com fé e determina-
ção. Nova fase, novo aprendizado.
Muito obrigado a todos que nos acompanharam

até aqui. Foi maravilhoso divulgar novos talentos,
grandes acontecimentos, pessoas e eventos. Cada
foto, uma história. Cada texto, umamemória.
Difícil juntar em uma página tantas histórias de

pessoas incríveis. Separei alguns momentos que,
com certeza, vão representar a todos que passaram
por todos esses cinco anos na coluna Circulando:

Tempo de agradecer

Adupla sertanejaMarcelo eMatteo, evidência da

nova geração de grandes talentos, sempre

destaque emnossas colunas

A cantora

Leila Britto

aqui como

guitarrista

Warleisson

Almeida na

gravação do

videoclipe

do cover

“Purple

Rain”

Aqui estamos coma estrela norte-mineiraMarina

Sena, cantora de sucesso internacional emnoite

de entrevista e showemMontes Claros

Umdoscasaismais

simpáticose

elegantesde

MontesClaros:o

ex-jogadore

empresárioTúlio

deMelocomsua

belaesposaEmyle

Froes,queforam

destaqueem

nossascolunas

Opromoter

VitorHugo

Victor coma

empresária

AnaPaula

Froes em

noite de

Expomontes

2022

Odestacado

jornalista

OsmarMacedo

comDani

Queirozem

RomanaItália

ondefoi fazer

umaimportante

cobertura

jornalísticapara

aRádioItatiaia

O jovemempresário damodamontes-clarense

Watson Souza, sucesso internacional que brilha

comamarca que leva o seu nome,Watson Brand,

quepossui elegante loja física na capitalmineira

JornalistaJulianaPeixoto,quedesenvolveumexcelente

trabalhocomsensibilidadeecredibilidadelevantonotícia

eprestaçãodeserviçoatodapopulaçãomineira

A competente assessora de imprensaAnaMaria

Barbosa

ModeloMicaelly

Pinheiro,sempre

destaquee

abrilhantando

nossascolunas.

Aqui,byMáxima

Talents.Make

AdrianOlivere

cabeloC.Kamura

ExpressBH

Oartistaplástico

montes-clarense

TiagoOlliverfoi

eleitoem2022

comomelhordo

BrasilnaEuropaem

elegantecerimônia

naTorreEiffel.Aqui

comaatrizLuiza

Brunet,dequem

recebeuoprêmio

Amodelo e

publicitária

Amanda

Araújo

LEO QUEIROZ LEO QUEIROZ ARQUIVO PESSOAL/ DIVULGAÇÃO

LÉO QUEIROZARQUIVO PESSOAL/ DIVULGAÇÃOLEO QUEIROZ

MATEUS VILELA/ DIVULGAÇÃOLEO QUEIROZARQUIVO PESSOAL / DIVULGAÇÃO

HENRIQUE NOBRE / DIVULGAÇÃOARQUIVO PESSOALSAMUEL NEIVA

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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