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No 4º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo
e Circuitos Turísticos de Minas Gerais, realizado
em Belo Horizonte, atrativo turístico do Norte de
Minas recebeu atenção especial. PÁGINA 4

De olho na
Cordilheira

Localizado no coração de Montes Claros, o Shopping Po-
pular é um dos mais importantes centros comerciais e tu-
rísticos da cidade. Empreendimento completa 20 anos.
PÁGINA 5

Popular e querido

As dores persistentes são as principais re-
clamações de quem teve a doença transmiti-
da pelo Aedes. O tratamento na fase pós-agu-
da dos sintomas vai de medicamentos, pas-
sando por fisioterapia a terapias alternati-
vas, como a acupuntura. PÁGINA 7

Tratando a
chikungunya

Umservidorpúblicode32foipresoessasemanasus-
peito de desviar mais de meio de milhão de reais do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Mu-

nicipais de Espinosa, Norte de Minas. Polícia Civil
apreendeu 180 cabeças de gado, celulares, apetrechos
para carregamento de munições que teriam sido ad-

quiridos com o dinheiro desviado dos cofres públicos.
A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 480.497,55 das
contas bancárias do suspeito .PÁGINA .

Cadê o dinheiro
que estava aqui?

PÁGINA 8

OShopping Popular é referência de comercio na cidade; no local é possível encontrar osmais diversificados produtos a preços acessíveis

Acupuntura tem trazido ótimos resultados contra as sequelas deixadas pela chikungunya

Do dia 7 ao dia 30 de

abril o concurso

Comida di Buteco

invade bares e

restaurantes da

cidade. Confira!

LARISSA DURÃES

ARQUIVO PESSOAL

GENTE &IDEIAS



NA PISTA

O presidente da ALERJ, Rodrigo Bacellar, pode
estar de malas prontas de saída do Partido Libe-
ral para o União Brasil. Ele recebeu convite para
assumir o comando do União no Estado do Rio
de Janeiro. Bacellar foi alvo do seu próprio parti-
do na disputa pela presidência do parlamento.
Na ocasião, o PL armou motim contra ele e che-
gou a lançar candidato para enfrentá-lo. Mas re-
cuou diante da gafe.

BOLO

Processo no TCU em que o deputado Ricardo Sal-
les (PL-SP) é citado completa seis meses hoje sem
andamento. É a representação 026.951/2020-7,
que analisa supostas irregularidades de Salles na
recomposição da Comissão de Ética do MMA. Dia
29 de setembro de 2022, foi sorteado novo minis-
tro-relator, Augusto Sherman. Até sua aposenta-
doria em agosto, o relator foi o ministro-substitu-
to André Luís de Carvalho.

BRASIL NA VITRINE

O Turismo no Brasil retoma números positivos em
2023, segundo dados passados pela Embratur à Colu-
na. Apenas em janeiro e fevereiro, o País recebeu
mais de 1,5 milhão de viajantes estrangeiros registra-

dos como turistas nos postos da Polícia Federal em
portos e aeroportos. Esse é o maior registro no perío-
do dos últimos cinco anos. Esses viajantes gastaram
mais de US$ 1,1 bilhão por aqui.

GOLPE NA TELINHA

A TV Record Bahia demitiu três jornalistas acusa-
dos de desviar R$ 800 mil de doação para tratamen-
to de saúde de uma criança – que acabou morrendo
sem a medicação. O líder do trio era um apresenta-
dor que comprou uma BMW e chegou a furar uma
blitz da PM há poucos meses.

ESPLANADEIRA

# Sindusfarma aponta que o índice autorizado de
reajuste dos medicamentos deve ficar em 5,6% neste
ano, acompanhando o IPCA. # CASA&VIDEO pro-
move Páscoa com saldão de 48h e descontos de até
80%. # Produzida pela Casa Hunter, “Viver é Raro”
estreia dia 31 ao Globoplay. # Triunfo Sudler chega a
Portugal com campanhas na área de saúde e bem-es-
tar. # Abertas as inscrições para o “Habilitação de
Aplicadores de Defensivos Agrícolas”, do programa
Aplicador Legal. # Marcelo Vitorino, professor de
marketing político, lança Curso para Comunicação
de Governos. # Segunda Chance abre vagas para cur-
so gratuito de Informática em Samambaia.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Yves Besse*

Neste início de ano, o mundo assistiu estarre-
cido às imagens de um povo morrendo pela fo-
me e pela falta de assistência básica, rodeado
pela floresta mais rica do mundo. O drama dos
yanomamis, especialmente das crianças, cho-
cou pelo claro descaso. Uma tragédia silenciosa
para a qual, finalmente, olhamos com mais
atenção. Essa atenção pede, também, uma vi-
são atenta para um dos aspectos desse quadro:
o saneamento.

A contaminação das águas das quais os ya-
nomamis se servem, especialmente pelo
mercúrio usado no garimpo ilegal, leva a
uma série de graves consequências. O consu-
mo da água traz condições sérias de saúde,
enquanto a fauna dos rios é dizimada pelos
elementos tóxicos.

Condição que afeta não somente essa, mas
também outras populações. Em São Gabriel da
Cachoeira (AM), cidade mais indígena do Bra-
sil, mais de 90% dos habitantes não têm acesso
à água tratada. Além disso, os índices de morta-
lidade infantil estão entre os piores do país, na
casa de 34,6 óbitos por mil nascidos vivos.

Efeitos do garimpo ilegal, do desmatamento
e, também, da falta de saneamento básico, que
leva mais contaminação a essa e outras comuni-
dades de todas as regiões. E não precisamos ir
aos confins da Amazônia para encontrar essa
tragédia: em grandes cidades, essa realidade se-
gue presente. Em todo o país, 11 mil pessoas
morrem por ano devido à falta de tratamento
de água e esgoto, segundo o IBGE.

Na raiz desses problemas, estão políticas pú-
blicas inadequadas e mal aplicadas — ou mes-
mo a ausência delas —, que perpetuam quadros
que deveriam ser inaceitáveis neste século.
Quase metade da população brasileira ainda
não tem acesso ao tratamento de esgoto, um
ciclo que segue prejudicando a saúde e custan-
do vidas.

Não podemos esperar o choque de realidade,
como o que vimos com os Yanomami, para fa-
zer o necessário. Basta de discursos e de repetir
o óbvio. É preciso agir efetivamente pelo bem-
estar das pessoas, combatendo os desmandos,
cumprindo a lei e garantindo qualidade de vida
para os brasileiros, no saneamento básico e em
outras tantas áreas. Sem isso, seguiremos teste-
munhas de outras tragédias evitáveis.
*Presidente da Cristalina Saneamento

CARTOLAS

Após muitos anos, o tradicional Gama não che-
gou às finais do Campeonato do DF. Curiosida-
de: Os quatro semifinalistas da competição são
comandados por empresários ligados à políti-
ca. O Brasiliense tem como homem-forte o ex-
senador Luiz Estevão. Seu adversário, o Capi-
tal, é comandado por Godofredo Gonçalves Fi-
lho, professor e suplente da ex-senadora Flávia
Arruda em 2022. Na outra chave está o Para-
noá, que tem o grupo Fields, de publicidade, co-
mo principal investidor. O adversário é o Real
Brasília, do Luiz Felipe Belmonte, marido da de-
putada distrital Paula Belmonte.

reportagem@colunaesplanada.com.br
ARTIGO

LEANDRO MAZZINI

Mineração e carne

Com Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

A despeito do adiamento da visita do presidente Lula da Silva à China, os irmãos Joesley Batista e Wesley
Batista circularam como autoridades no país asiático, junto a executivos da J&F Holding, que controlam, e
entraram sem entraves na Embaixada do Brasil em Pequim com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
A presença foi polêmica. Maiores vendedores de proteína animal do mundo, os Batista diversificaram
desta vez e fizeram rodadas de negociação sobre exportação de minério de ferro e manganês, conta fonte da
Coluna em Xangai. Em julho do ano passado, seu grupo comprou a produção da VALE em Minas do Mato
Grosso do Sul. Também incluíram produção de celulose às mesas.

Tragédias
evitáveis
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PRETO NO
BRANCO

Servidor é preso
suspeito de desviar
mais de R$ 500 mil

Minas do Norte

Temos percebido que muitos dos pretensos
candidatos à prefeitura de Montes Claros ali-
mentam a esperança de serem escolhidos em
convenção, mas que neste período que antece-
de o pleito, não fazem odever de casa. Na práti-
ca, não conseguem fazer a leitura do processo.
Não percebem, a diferença entre o cenário em
um município de porte médio e cidades de me-
nor densidade eleitoral. No caso específico de
Montes Claros, não estamos assistindo estas li-
deranças fazendoodever de casa, queéo conta-
to com o eleitor, entendendo que quando che-
gar o pleito, será possível recuperar o tempo.
Uma outra leitura errada é imaginar que a
destinação de recursos de emenda parlamen-
tar é o suficiente. Em cidades de grande emédio
porte somente emcasos específicos é queoelei-
tor toma conhecimento da ação do parlamen-
tar.

INFLUÊNCIA DE LIDERANÇAS
Queliderançasqueestãonopoderouocupamfun-

çõesestratégicassãocapazesdetransferirvotos,não
podemosduvidar.Entretanto,éprecisoentenderque
nocasodecidadedoportedeMontesClarosoeleitor
nãocostumase submeteraacordo feitopor lideran-
ças. Quando ações acontecemna zona rural ainda é
possívelcolheralgumresultado,masnãoosuficiente
paradefinir umprocesso.

PRISÃO DE BOLSONARO
Temsidocomumvernasredessociaiscomentários

dequeoBolsonaroserápreso.Aesterespeito,talfato
nãoseriapossível semodevidoprocesso legal. Teria
quetercomprovadamentecometidoumcrimegravís-
simo,oqueatéprovaocontrárionãofoiapresentada
qualquer denúncia neste sentido. De mais a mais, a
repercussãoserianegativaparaopaís,ficandocarac-
terizadaumadecisãopolítica enão jurídica.

CAMINHO DOS GERAIS
Para mostrar a potencialidade dos municípios do

NortedeMinas,ValedoJequitinhonhaeMucuri,oCon-
sórcioIntermunicipalMultifinalitáriodaÁreaMineira
daSudene (Cimams) lançounamanhãdeontem(29)
oprojetoCaminhodosGeraisemparceriacomaInter
TVGrandeMinas,queseráapresentadopelosjornalis-
tasDélioPinheiroeDenisDelano.Oprimeiroprogra-
ma vai ao ar já neste sábado das 11:45 às 12:15 ho-
ras.

BR-251
Informaçãoquevemdacapitalfederalédequepa-

ramarcar osprimeiros 100diasdoGoverno Lula (PT)
deveráserlançadonapróximasemanaumpacotede
obrasqueincluirecursosdoMinistériodosTranspor-
tes e que beneficiará diretamente o Norte de Minas.
Na relação consta a revitalização daBR-251. Comoo
pacoteaindanãofoianunciado,osdetalhesdecomo
será a referida revitalização não foi apresentado. O
mais provável é que seja apenas recapeamento em
algunstrechos.Aliás,enquantonãoforfeitaaduplica-
ção daquela Rodovia continuaremos assistindo vi-
das sendoceifadas.

Quantia teria sido desviada dos cofres públicos
do Instituto de Previdência de Espinosa

u

Leitura da eleição

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Polícia Civil apreendeu bovinos que teriam sido comprados comdinheiro desviado dos cofres públicos

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Da Redação

U m h o m e m d e 3 2
anos foi preso pela Polí-
ciaCivildeMinasGerais
(PCMG) em investiga-
ção que apura o desvio
superior a meio milhão
doInstitutodePrevidên-
ciadosServidoresPúbli-
cos Municipais de Espi-
nosa, Norte de Minas.
Além da prisão, a PCMG
cumpriu mandado de
busca e apreensão e se-
questro de bens e valo-
res, apreendendo bovi-
nos, dinheiro e bens pa-
trimoniais. Ação poli-
cialaconteceunessater-
ça-feira (28).

A investigação poli-
cial teve início no mês
defevereirode2023,de-
poisqueosetorjurídico
do Instituto de Previ-
dência Municipal de-
nunciou o desvio.

Conforme apurado, o
servidor investigadote-
ria se aproveitado de
sua função pública,
cuja responsabilidade
era a elaboração de fo-
lha de pagamento aos
beneficiáriosdoInstitu-
to, para desviar impor-

tantes quantias para con-
tas pessoais.

O delegado Eujecio Cou-
trim explica que a fraude
começou a ser executada
em 2022, com desvios de
pequenas quantias pelo
servidor. Depois de algum
tempo, acreditando que
não seria descoberto, ele
passou a transferir altos
valores para contas pes-

soais. Neste período, con-
forme investigação, che-
gouatersaláriomensalde
R$ 70 mil, progredindo ra-
pidamente seu patrimô-
nio pessoal.

Até o momento, estima-
se que o suspeito subtraiu
do cofre público previden-
ciário municipal, no míni-
mo, meio milhão de reais,
no período de um ano. Es-

tes valores foram usados
para investir em gado,
comprar imóveis, veícu-
los e armas de fogo.

APREENSÃO

Ao todo um imóvel, três
veículos,180cabeçasdega-
do,dinheiroemespécie,ce-
lulares e apetrechos para
carregamento de muni-
çõesforamapreendidospe-
la PC durante cumprimen-
to do mandado de busca e
apreensão.AJustiçaautori-
zouainda obloqueio de va-
lores nas contas bancárias
do suspeito da quantia de
R$ 480.497,55.

Um estabelecimento
comercial que pertence
ao investigado, onde os
p o l i c i a i s c u m p r i r a m
m a n d a d o d e b u s c a e
apreensão, foi interdita-
do. “A ação visa assegu-
rar a recomposição patri-
monial da PREVESP, de-
volvendo aos cofres pú-
blicos os valores desvia-
dos indevidamente”, in-
forma o delegado.

Ainda de acordo com in-
formações policiais, o sus-
peito encontra-se no siste-
ma prisional à disposição
da Justiça.

PCMG/DIVULGAÇÃO
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CONVERSA

INTELIGENTE

Atrativo turístico

do Norte de Minas é

discutido em reunião

Cultura

Encontro de Cultura e Turismo reuniu gestores
de todas as regiões mineiras na capital

u

O presidente do MDB de Minas; deputado federal
Newton Cardoso Júnior abra o olho. Nos bastidores
existe ummovimemto para que o presidente da As-
sembleia, Tadeuzinho, assuma o partido no Estado.

DISPUTA EM JANUÁRIA
Em Januária, o ex-prefeito Dr. Marcelo deve enfrentar

novamentenasurnas,oatualprefeitoMaurícioAlmeida.

DERROTA NÃO SUPERADA
Segundo aliados, o ex-deputado estadual Zé Reis,

que tentou a reeleição, ainda não teria assimilado a
derrota. Eleitoem2018 com45.746, naeleiçãopassa-
daobteve48.773,masnãofoisuficienteparapermane-
cernaAssembleiadeMinas.

FALTA HABILIDADE
QuemconvivecomogovernadorRomeuZema(No-

vo) diz que ele continua sem tato para lidar com o
universo político. A incapacidade da leitura política ,
segundoaliados,dificultaasarticulaçõesparaavan-
çar empautasessenciaisparaoEstado.

SEM DOAÇÃO?
OgovernadorRomeuZema(Novo)nãogarantiuque

seguirádoandooprópriosalárioainstituiçõesdecari-
dade, comofezao longode todooseuprimeiroman-
dato.Eleafirmouquedoouosalárioatédezembrodo
anopassado.Agora, comapossibilidadedeumnovo
reajuste, ogovernadordisseque vai repensar.

RETORNO
Todas as forças de segurança do Distrito Federal

estãodeprontidão,emfunçãodoretornodeJairBol-
sonaro (PL), que deve desembarcar em Brasília por
voltadas7h30destaquinta-feira(30).Elesqueremga-
rantir tanto a segurança do ex-presidente, quanto a
daquelesqueporventuraforemrecepcioná-lo,sejam
apoiadoresouopositores.
 

JUROS PARA CONSIGNADOS
Duas semanasapós reduzir o tetodo jurosdo con-

signadodoInstitutoNacionaldoSeguroSocial(INSS)
de 2,14%para 1,70%aomês, o ConselhoNacional da
PrevidênciaSocial (CNPS)decidiu,ontem,emreunião
extraordinária, elevar o limite da taxa comdesconto
emfolhapara1,97%aomês.Amedidabuscaresolver
oimpassequefezbancospúblicoseprivadossuspen-
deremaconcessãodapensionistas.

Presidência do MDB

Evento comgestores alinha propostas e estratégias para as políticas públicas

Will Nunes
willonorte@gmail.com

Da Agência Minas

A participação de re-
presentantes de todas
as regiões do estado na
abertura do 4º Encon-
trodeGestoresdeCultu-
ra e Turismo e Circui-
tos Turísticos de Minas
Gerais reforça a rele-
vância da iniciativa
quesegueatéquinta-fei-
ra (30), no Palácio das
Artes,emBeloHorizon-
te.Aaçãotrazoportuni-
dade para municípios
mineiros compartilha-
remprojetoseexperiên-
cias de trabalho, a fim
de viabilizar o diálogo e
a construção de políti-
cas públicas efetivas.

O Encontro de Gesto-
res de Cultura e Turis-
mo e Circuitos Turísti-
cos de Minas Gerais é
realizado pelo Governo
de Minas Gerais, por
meio da Secretaria de
Estado de Cultura e Tu-
rismo (Secult), junta-
mente com os parcei-
ros Associação Mineira
de Municípios (AMM),
RedeEstadualdeGesto-
res Municipais de Cul-
turaeTurismoeFedera-
ção dos Circuitos Turís-
ticos de Minas Gerais
(Fecitur).

Secretário de Estado
de Cultura e Turismo,
Leônidas Oliveira agra-
deceuoempenhodeca-
da participante no tra-
balhodepromoçãoees-
truturaçãodeMinasGe-

rais como destino turísti-
co. “Nós somos, hoje, o se-
gundodestinomaisprocu-
radodopaís.Saímosdodé-
cimo lugar, em curto pra-
zo de tempo, ainda duran-
te a pandemia, para a vice-
liderança. Em 2022, cria-
mos100milempregosete-
mos o maior número de
municípios do Brasil no
Mapa do Turismo: 596 es-
tão preparados para rece-
ber turistas . Somos o
maior destino do Brasil no
que se refere à cultura. Mi-
nha gratidão a todos vo-
cês”, frisou.

EXPANSÃO
Oliveira também refor-

çou o impacto da expan-
são da atividade turística
nodesenvolvimentocultu-
ral, social e econômico de
Minas Gerais, o que tem

contribuído para projetar
o estado nacionalmente.

Vale recordar que, se-
gundo dados da Fundação
João Pinheiro (FJP), em
2022 Minas Gerais teve a
maior participação no PIB
brasileiro das duas últi-
mas décadas, cerca de
9,3%, com volume aproxi-
mado de R$ 925 bilhões.

Essa expansão, para
Leônidas Oliveira, deve
ser celebrada, mas tam-
bém requer ainda mais es-
forço e planejamento. “Is-
so nos traz uma responsa-
bilidade muito grande de
continuarmos crescendo.
Temosmuitoafazer.Preci-
samosmelhorar aestrutu-
ração dos destinos, com
atenção especial à Cordi-
lheiradoEspinhaço,oNor-
te de Minas, o Vale do Je-
quitinhonha, do Mucuri,

ou seja, todas as regiões de
Minas Gerais, especial-
mente as mais distantes”,
pontuou o secretário.

AÇÕES
O Encontro Estadual de

Gestores Municipais de
CulturaeTurismoeCircui-
tos Turísticos propõe série
de atividades baseadas
nasdiretrizesdaSecultpa-
ra as políticas públicas tu-
rísticas e culturais.

Ao proporcionar mo-
mentos de reflexão sobre
as ações que têm impacto
direto para os profissio-
nais que atuam em ambas
as áreas, o evento amplia
as possibilidades de con-
versas entre os gestores,
contribuindo para o forta-
lecimento e a construção
coletiva das estratégias de
gestão pública. Apresentador de TV e observador da cena política

SECULT/DIVULGAÇÃO

LIGAS DE ALUMÍNIO SA – LIASA 
CNPJ: 17.221.771/0001-01 

Por determinação do Conselho Estadual de Política 
Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, por meio 
do Processo Administrativo nº. 2020.09.01.003.0001013, 
Ampliação da Licença de Operação, para a atividade Pro-
dução de ligas metálicas (ferroligas), silício metálico e ou-
tras ligas a base de silício, código B-03-04-2, em operação 
no Distrito Industrial do Município de Pirapora/MG.

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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Duas décadas de história

Cidade

LARISSA DURÃES

Nesta semana, Shopping Popular Mário Ribeiro da Silveira celebra 20 anos
de mudanças e impactos sociais importantes para Montes Claros

u

“Venho aqui pra procurar variedades e preço bom” diz satisfeita cliente

Da Redação

O Shopping Popular
MárioRibeirodaSilvei-
ra, localizado na região
central de Montes Cla-
ros, Norte de Minas, se
tornouumdosmaisim-
portantes centros co-
merciais e turísticos da
cidade. Inaugurado no
dia 28 de março de
2003,oShoppingPopu-
larcompleta duasdéca-
das de mudanças eco-
nômicas e sociais na
sexta maior cidade de
Minas Gerais.

Atualmente, o centro
comercial é um dos
maiores de MOC – com
quase 300 lojas, com-
posto pelos mais diver-
sos setores de produtos
eserviços.Deláparacá,
virou rotina para os
consumidores. “Venho
ao shopping pratica-
mente desde sempre”,
diz a cliente Ivani Dias.
“Venhoaprocuradeva-
riedades, de preço bom
e aqui encontro tudo
que preciso”, destaca.

Antes da existência
do shopping, os came-
lôs ficavam nas ruas de
Montes Claros, e paga-
vam para a prefeitura
parapoderemusaroes-
paço. “Depois, quando
estavam construindo o
shopping, a prefeitura
fez um sorteio dos ca-
melôs que pagavam o
uso do asfalto, para po-
der ganhar uma loja
dentro do shopping”,
conta a lojista sorteada,
Maria Dantas Moura.

VALORES

Atualmente, cada lo-
ja do Shopping Popu-
lar tem seu valor de-
pendendo do piso que
ocupa. No primeiro,

vária entre R$ 80 a R$
100 mil. No segundo, en-
tre R$ 130 a 150 mil. De-
pois, quanto mais sobe,
mais barato fica. No ter-
ceiro piso, por exemplo, o
preço varia entre de R$
50 a R$ 80 mil. Já no quar-
to, entre R$ 10 a R$ 15 mil.

Olojista,WashingtonJo-
nathan,comentaquealgu-
mas lojas têm um fatura-
mento aproximado de R$
100 mil por ano. “Essa é a
médiaqueacreditoquese-
ja, porque a minha que fi-
ca no terceiro piso é esse
valor aí”, diz.

“Entrei aqui no dia da
inauguração. Troquei um
trabalho seguro, para es-
tar aqui. E fiz certo, tudo
que tenho hoje, foi o Shop-
ping Popular que me deu”,
comenta satisfeita a lojis-
ta Roseli Costa. “Quero pa-
rabenizar o Shopping Po-
pular pelos seus 20 anos
de muita luta e garra. Se
Deus quiser, iremos con-
tinuar juntos e que ve-
nham mais 20 anos de
grandes histórias cons-
truídas aqui dentro” ,
completa feliz a lojista.

... ponto de referência
e de encontros

Para o professor de
ciências sociais da Uni-
versidade Estadual de
MontesClaros(Unimon-
tes), Lúcio Flávio Ferrei-
ra Costa, nestes 20 anos,
o shopping cumpriu
muito bem o objetivo.
“Serviu como ponto de
referência até de encon-
tro das pessoas, mesmo
porque desde o início e
até hoje tem uma con-
centração grande de co-
merciantes de vários
produtosquesãocoloca-
dos”, explica.

Ainda de acordo com
Costa, o frequentador

doshoppingachaextrema-
menteinteressanteavarie-
dade dos produtos que cir-
culam por lá. “É uma capi-
nha, um celular, uns ócu-
los, umbrinquedo e tantos
outros, isso é muito inte-
ressante. E, quem sabe, po-
demos pensar em outros
centros nos bairros, co-
piaromodelodoshopping
e acrescentar a arte e a cul-
tura, como em Salvador”,
ressalta.

“Se um dia venderem o
shopping, principalmen-
te, se venderem para uma
pessoa só ou para uma só
empresa, seriaterrível. Po-

deria até desconfigurar e
submeter todos que ali es-
tão que seja um empreen-
dedorouquemofereceem-
pregos, ou quem é empre-
gadoaumacondiçãoterrí-
vel. Porque poderia ter
umimpacto muito negati-
vo nessas pessoas, por-
que se tornariam, diga-
mos assim, refém de uma
política de uma pessoa
só. Acredito que manten-
do uma coisa de política
pública, mesmo é o certo
a fazer. Assim como está
é a melhor proposta para
uma coletividade”, com-
pleta o cientista social.

“Quero
parabenizar o
Shopping
Popular pelos
seus 20 anos
de muita luta
e garra. Se
Deus quiser,
iremos
continuar
juntos...”
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O ensino é poderoso para moldar as pessoas. Os
pais, por exemplo, devemseocupar comoensinode
seus filhos: “Estaspalavrasque,hoje, teordenoesta-
rão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e
delasfalarásassentadoemtuacasa,eandandopelo
caminho,eaodeitar-se,eaolevantar-se.Tambémas
atarás como sinal na tuamão, e te serão por frontal
entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua
casaenas tuasportas” (Dt 6.6-9).
O Senhor prescreveu vários aspectos dobomensi-

no: conteúdo, frequênciaemetodologia.O conteúdo
é o conhecimento do próprio Deus e de suas obras:
seu ser e os aspectos de sua atuação nomundo. Co-
nheceraDeuséarazãodetodonossoconhecimento.
Nãohá outro conhecimentomais importante para o
ser humano do que o conhecimento de Deus. É por
meio do conhecimento de Deus que conhecemos a
nósmesmos, porqueele éonossoCriador.
Devemos, portanto, conhecer ao Senhor no limite

queeleserevelaanós.EcomooSenhorserevela?Por
meio das coisas criadas e por sua Palavra (sua Lei).
Poressarazão,ospaisdevemensinarseusfilhosaver
opodersoberanodeDeusnacriaçãoeseuspreceitos
emsuaPalavra. Por quanto tempoospaisdevem in-
vestirnaeducaçãodeseus filhos? Todososdias.On-
de?Emtodolugar:assentadoemcasa,andandopelo
caminho,aofinaldodia,aodormir,noamanhecer,ao
se levantar. Em todo tempo, é tempo de aprender a
respeitodeDeusesuasobras.Ospaisdevemsercons-
cientes de que seuministério nessemundo é educar
seus filhos conformeoconhecimentodoSenhor.
As Escrituras não desprezam outro tipo de conheci-

mento,mas claramentecolocamoconhecimentodeDeus
acimadequalqueroutroconhecimento.Podemosdesejar
quenossosfilhosaprendamamedicina,odireito,asletras,
asmedidaseaarquitetura.Todavia,nenhumdessesconhe-
cimentos supera o conhecimento a respeito de Deus. To-
dos esses conhecimentos alienados de Deus tornam-se
inúteis. Por outro lado, quando esses conhecimentos são
considerados à luz do verdadeiro conhecimento, há vida.
Por isso, as Escrituras insistem que devemos ensinar so-
menteaverdade, porqueaverdadeéopróprioDeus.
O falsoensino sempreproduziráoenganoeoafasta-

mento de Deus, que é a verdade. Os apóstolos lidavam
com o falso ensino e sempre reagiam contra ele. Eles
sempre insistiram no fato de que devemos nos fixar à
verdadeque vemdoSenhor emsua Palavra. Paulo, por
exemplo, chamouos falsosmestres de “espíritos enga-
nadores”, “hipócritas” e que “falammentiras” (1Tm4.2);
elessão“insubordinados,palradoresfrívoloseengana-
dores” (Tt 1.10), “semprementirosos, feras terríveis, ven-
tres preguiçosos” (Tt 1.12). Pedro afirmou que os falsos
mestressão“atrevidos,arrogantes,nãotememdifamar
autoridadessuperiores” (2Pe2.10). Judasafirmouqueos
falsosmestressão“dissimulados”,“movidosporganân-
cia”, “ondas bravias do mar, que espumam suas pró-
prias sujidades” (Jd 4,11,13).
Todosaquelesqueensinameespalhammentiras são

falsosmestres.Elesvisamenganaraspessoaselevá-las
para longe de Deus. Qualquer conhecimento, portanto,
queanteriormentenãosesubmetaaoconhecimentode
Deusequeensineaquiloqueécontrárioaoqueestána
PalavradeDeusdeveserconsideradoconhecimentoinú-
til e mentiroso. Nenhuma filosofia ou psicologia, ne-

nhum interpretação a respeito do homem ou qualquer
outraconclusãodaciênciapodearrogarparasiverdade
se antes não for justificada pela teologia, como revela-
çãodaverdadedeDeusparao ser humano.
Por isso, o escritor dos Provérbios escreveu: “O mau

mensageiroseprecipitanomal,masoembaixadorfielé
medicina” (Pv 13.17). A verdadeira cura vemda verdade.
Ensinareespalharmentirassóproduzomal.Umconhe-
cimentofalsosóproduzirámentiraseessas,porsuavez,
levarãoapessoaà ruína.Uma filosofia falsa, umacom-
preensãoerradadoserhumano,umentendimentofingi-
doarespeitodeDeuslevarãooserhumanoqueacredita
nessasmentirasàdestruição.
Por issomesmo, não é incomum vermosmais emais

pessoas sendo arrastadas para todos os tipos de pro-
messas falsas, soluções imediatas,masquenãoconse-
guemresolver seuproblemareal. Inúmeras teorias ten-
tam solucionar as dificuldades, mas os problemas per-
manecemeseavolumam.Arazãoésimples:todoconhe-
cimentohumanosemDeuséloucura.Ohomem,quando
alienado de Deus, não poderá entender o próprio ho-
mem.Assoluçõesserãosempreplacebos.Nuncahaverá
verdadeirasatisfação.Aocontrário,ofalsoensinocausa-
ráaindamaisdecepções.
Todoequalquerensino,portanto,devesesubmetera

Cristo,queéaprópriaverdadeencarnadaereveladapor
Deus o Pai. Por isso, o apóstolo Paulo escreveuque, em
Cristo, “estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e
doconhecimento” (Cl 2.3).Devemos, portanto, conhecê-
lomaisemaisa fimdenossoensinosejasempreverda-
deiroe frutífero.
SoliDeoGloria!

Nunca ensine ou espalhe mentiras (Provérbios 13.17)

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br
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Alternativas para aliviar
dores da chikungunya

Saúde

FREEPIK/DIVULGAÇÃO

Efeitos da doença permanecem no corpo mesmo depois da fase agudau

Acupuntura é umdos tratamentos oferecidos pelo ambulatório SUS doHCpara

pacientes que sofremcomas dores da chicungunya

Larissa Durães

Repórter

T a n t o a c h i k u n -
gunya quanto a den-
gue são doenças virais
transmitidas pelo mos-
quitoAedesaegyptepo-
dem causar dores in-
tensas nas articula-
ções. Em Montes Cla-
ros, o surto das doen-
ças tem assustado a po-
pulação por causa do
crescentenúmerodeví-
timas. Já são mais de 5
mil casos registrados e
três óbitos.

O professor de educa-
ção física Marconi Câ-
mara,de44anos,éuma
delas. Com dengue há
sete dias, ele conta que
não para de sentir do-
resmesmodepoisdeto-
mar o que lhe foi recei-
tado. “Nos três primei-
ros dias fiquei com fe-
bre de mais de 40º grau,
a dipirona não abaixa-
vaemuitadoremtodas
as articulações. Dores
internas,comoabdomi-
nal, dor para urinar,
dor para evacuar, dor
de cabeça muito inten-
sa, a boca muito seca
em todos esses dias. O
que notei foi que o re-
médio não ajudou mui-
to”, afirma.

Marconi acabou se
automedicando, em
busca de alívio para o
mal-estar intenso. “To-
meidipirona de seis em
seis horas, não adian-
tou. Aí optei por tomar
um remédio mais forte
à base de codeína”, in-
forma.

O médico emergencista
Antônio José Cedrim Fi-
lho explica que autome-
dicaçãoépráticaextrema-
menteperigosa.“Oproble-

ma do brasileiro é que te-
mos uma cultura peculiar
de automedicação. Sem-
pre achamos um colega
pra indicar alguma coisa e

o cidadão começa a to-
mar. O que temos visto
nas portas dos prontos-so-
corros são pacientes que
muitas vezes chegam com

dose inadequada de corti-
coide. A reincidência dos
sintomas é comum quan-
do o paciente toma mais
do que deveria ou cessa o
uso. A orientação é que
passem por um médico e
sejam realmente orienta-
dos de uma forma corre-
ta”, ressalta o médico.

Tratamento adequado

Além dos sintomas du-
rante a doenças, as seque-
las têm sido comuns a
quem é acometido pela
chikungunya ou dengue.
Portanto, alertam os pro-
fissionaisdasaúde,épreci-
so ficar atento e, além de
fazer o tratamento corre-
to, buscar cuidados na fa-
se pós-aguda.

Se durante a fase aguda
a recomendação médica é
tomar dipirona e se hidra-
tar. Mas para os pacientes
que saem da fase aguda e
vão para uma fase pós-
aguda, que dura de 15 até
três meses ou entram na
fase que em a doença fica
crônica, quando a dor du-
ra até mais de três meses,
ele recomenda outras es-
tratégias terapêuticas.
“Tem o Corde terapia,
pois, esses pacientes pas-
sam a desenvolver uma
poliartrite crônica, ou se-
ja,transformaçãodasarti-
culaçõesquetendemacro-
nificar, muitos deles po-
demcomeçaraterdorarti-
cular limitante. Nessa fa-
se o indicado é o uso do
corticoide nos pacientes
q u e n ã o t e m
contraindicaçãoaousode-
le. O uso do medicamento
é para tentar diminuir as

respostas inflamatórias
do próprio organismo do
paciente. Geralmente o
tratamentoélimitadoais-
so aí”, explica Cedrim.

NÃO CONVENCIONAL

Entretanto, Cedrim ad-
mite que outros métodos
podem ajudar bastante,
principalmente na fase
pós-aguda,principalrecla-
maçãodospacientes.“Afi-
sioterapia, a acupuntura,
a medicina oriental aju-
dam nos tratamentos das
dores,principalmentenos
pacientes que tendem a
cronificar e podem evo-
luir com dor neuropática.
A acupuntura traz benefí-
cios para esses pacientes,
sim”, afirma.

Para tratar essas se-
quelas deixadas princi-
palmente pela chikun-
gunya, o fisioterapeuta
do Hospital das Clínicas
Dr. Mário Ribeiro da Sil-
v e i r a ( H C ) , R a y n e r
Cruz, usa não apenas o
tratamento tradicional
da fisioterapia, mas ou-
tras técnicas. Tudo com
o objetivo de levar alí-
vio aos pacientes.

“No ambulatório do
SUS do Hospital das Clíni-
cas temos acupuntura. Te-
mos vários casos de pes-
soas que procuraram a
acupunturaesaíramsatis-
feitas, porque se cura-
ram”, diz o especialista em
medicina chinesa.

No entanto, fundamen-
tal mesmo, antes de bus-
car qualquer tratamento,
éfazerumavisitaaomédi-
co em busca de orienta-
ções corretas.
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Os amantes da comida raiz já podem organizar a agenda, porque dia 7 de abril
começaoficialmente,emMontesClaros,oconcursoComidadiButeco.Esteanoparti-

cipam18estabelecimentosquedisputamentresiotítulodemelhorpratodatempo-
rada.Os chefsprometemdelíciasde tirar qualquerumdo regime!!!

De cabo a rabo

Gente & Ideias

Anopassado ele
faturouo primeiro
lugar no concurso
comoprato
“Benditas ao
Pomodoro”
(almôndegas
recheadas com
azeitona e purê de
batatas
acompanhadas de
bastantemolho e
queijo derretido).

Falar sobre
cozinha para
Frederico é
falar
praticamen-
te da sua
vida, de sua
essência, do
que
aprendeu
desde
menino, ao
lado da
bisavó, avós
e mãe.

A edição de 2023 do concurso Comida di Buteco, emMontes Claros, vai de
7 a 30 de abril.

Vai começar a 23ª edição doConcurso Comida di Buteco que terá como
tema ervas e especiarias. Anovidade do Bendita Espetaria, campeã de
2022, é o bolinho “DeCabo aRabo”, que leva namassa,mandioca e no
recheio costela bovina e queijoMinas para acompanhar.

Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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