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Mais um
passo para
o Jequitaí

Sergipano
entra para a
história do UFC

Projeto Hidroagrícola ganha força com a autori-
zação do Ministério do Desenvolvimento Regional
para início dos estudos de viabilidade técnica, eco-
nômica e ambiental em Minas. Barragens serão
multiuso, com geração de energia, abastecimento
humano, irrigação agrícola e contenção de cheias.
Iniciativa vai beneficiar 150 mil pessoas em 19 mu-
nicípios também com emprego e renda. PÁGINA 3

O montes-clarense conquistou, no último sába-
do, a terceira vitória seguida – em quatro lutas dis-
putadas – com uma chave de braço. No embate, An-
dré Muniz impôs a primeira derrota ao norte-ame-
ricano Eryk Anders por submissão. O espetáculo
do lutador mineiro aconteceu nos palcos do UFC
269 na T-Mobile Arena, em Las Vegas. PÁGINA 9

Com levantamento indicando que a cidade está
comaltoriscode arboviroses,municípiojá trabalha
com possibilidade de aumento de casos da doença
causadapeloAedesaegyptiem2022.OúltimoLirAa
m o s t r o u q u e M o n t e s C l a r o s t e m í n d i c e d e
infestação de 4,2%, com maioria dos focos dentro
dosdomicílios.Oiníciodoperíodochuvoso,edefor-
maintensa,contribuiparaaeclosãodeovosdomos-
quito. Zoonoses pede ajuda da população.PÁGINA5

MOC já espera por alta
de casos de dengue
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O juiz Isaías Caldeira

Veloso recebe, hoje,

a Medalha

Desembargador

Hélio Costa,

em São Romão

ARQUIVO PESSOAL

CARREIRAEMALTA– Sergipano celebra ainda a atualização do ranking doUFC: “eu sou o 13º domundo”

HOMENAGEM



LOBBY RELIGIOSO

O evento será realizado no Santuário Nacional da
Assembleia. A Conamad foi uma das principais enti-
dades que pressionaram o Senado pela sabatina e
aprovação dele.

SUPREMA BARREIRA

A reza será no mesmo dia da posse de Mendonça
como novo ministro do STF. Não vacinado, Bolsona-
ro será liberado pela Corte com apresentação de re-
sultado negativo.

CUNHA E DEFESA

Eduardo Cunha passa dois dias por semana em Bra-
sília, sede da banca: “Brigo junto com os meus advo-
gados a estratégia de defesa, e dá resultados”. Seu
processo da Lava Jato foi remetido para a 1ª instân-
cia na Justiça eleitoral.

DOIS PESOS

O governador Wellington Dias (PT), do Piauí, che-
gou a suspender um concurso da PM-PI para mil
vagas alegando risco da variante do coronavírus,
mas manteve a famosa feira agropecuária de Teresi-
na, que aglomerou 25 mil por noite, em média.

E AGORA, PL?

Alvo de ataques do presidente Bolsonaro, as urnas
eletrônicas foram classificadas como confiáveis por
representantes do PL – partido ao qual ele se filiou.
Três representantes da legenda foram ao TSE e ouvi-
ram explicações sobre as funcionalidades.

FIOCRUZ ALERTA

Com cards virtuais e folders nas ruas, a Fundação
Oswaldo Cruz voltou a emitir boletim sobre o po-
der de contaminação das variantes do corona-
vírus, alertando a população para evitar aglome-
rações e festas. Mas o povo não sabe ler – tampou-
co seus governantes.

RATINHO & QUEIJO

Ratinho Jr, governador do Paraná, criou oficialmen-

te a Rota do Queijo para incentivar o setor no Estado
e o turismo rural.

OFUSCADO

Novas pesquisas saindo do forno de grandes institu-
tos indicam que a entrada de Sergio Moro e de João
Doria na pré-campanha matou a candidatura de Ci-
ro Gomes.

IDENTIDADE CNI

A Confederação Nacional da Indústria se tornou a
única instituição brasileira avalizada pela Câmara
de Comércio Internacional para emitir o certificado
de origem. O documento garante a origem de produ-
tos e é pré-requisito para reduzir ou isentar o impos-
to de importação em países com quem o Brasil tem
acordos comerciais.

REFORMAS

Tidas como prioritárias, as reformas do Imposto de
Renda e Administrativa travaram no Congresso.
Não serão aprovadas neste ano e, dificilmente, em
2022, ano eleitoral. No Senado, o relator da reforma
do IR, senador Angelo Coronel, afirma que a propos-
ta em andamento será arquivada.

DO CONTRA

Já a PEC 32, que prevê a reforma administrati-
va, permanece em discussão na comissão espe-
cial e não há articulação do governo para fazê-
la avançar no colegiado e levá-la ao plenário da
Câmara nas próximas semanas – antes do reces-
so parlamentar.

ESPLANADEIRA

# Paulo Octávio ganhou duas comendas – as meda-
lhas Mérito Economia, dada pela Secretaria de Eco-
nomia do DF, e da Ordem do Mérito Legislativo, con-
cedida pela Câmara Legislativa.
# Chegam em 2022, no Centro Cultural Correios RJ,
exposições ‘Identidade Coletiva’, do artista plástico
Bere, e ‘Abstracionismo Básico’, do fotógrafo Carlos
Formiga.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Durante a pandemia, longe das escolas e de
outras atividades fora de casa, as crianças,
além de se tornarem vítimas de maus tratos,
acabaram sendo exploradas pelas famílias que,
por vezes, se viram sem ter meios para susten-
tar a todos. Passou, então, a ser normal crian-
ças nos semáforos pedindo ou vendendo balas,
panos de pratos, chocolates...

Se de fato queremos construir uma sociedade
baseada em cidadania, situações como essas
não podem se tornar comuns, não podem ser
naturalizadas. É preciso pararmos para refletir
sobre o valor da infância e suas experiências.

Não estamos falando da inclusão das crian-
ças em atividades simples, como arrumar a ca-
ma, enxugar uma louça, por exemplo, pois, na
maioria das vezes, o equilíbrio emocional, as
habilidades e o senso crítico são mais eficaz-
mente construídos pelo empirismo do que pe-
las teorias.

Pequenas tarefas, sem dúvidas, vão ajudar no
aprendizado e na maturidade. Mas é preciso
que elas tenham o direito de viver a infância,
com suas brincadeiras, com o tempo livre e,
sobretudo, com tempo para os estudos.

Mas não se pode confundir trabalho infantil
com atividades orientadas pelos pais numa de-
terminada tarefa. Trabalho infantil é a explora-
ção, o aproveitar-se da ingenuidade e da condu-
ta indefesa das crianças para colocá-las em si-
tuações de risco.

Segundo a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), 168 milhões de crianças em
todo o mundo estão em situação degradante
por causa do trabalho infantil, o que represen-
ta cerca de 11% dessa população. Para piorar a
situação, mais de 85 milhões delas realizam
trabalhos perigosos, que colocam diretamente
em risco a saúde, segurança e o desenvolvi-
mento moral.

Não podemos fechar os olhos para tanta
crueldade e tanto desrespeito aos nossos se-
melhantes, principalmente quando eles são
crianças indefesas. Toda criança tem o direito
de ir para a escola, brincar e de ser simples-
mente criança. Uma infância feliz é a nossa
maior riqueza que pode, verdadeiramente,
mudar o mundo. Que o Estatuto da Criança e
do Adolescente seja verdadeiramente uma lei
em defesa da vida.

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Culto da vitória

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

A Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Ministério de Madureira (Conamad) enviou
convite para parlamentares e ministros para participação no “Culto em Ação de Graças a Deus pela posse do
Excelentíssimo Doutor André Luiz de Almeida Mendonça como Ministro do Supremo Tribunal Federal”.
Será hoje, em Brasília. O convite, ao qual a Coluna teve acesso, é assinado pelos bispos Samuel Ferreira
Bispo e Primaz Manoel que esperam, além dos deputados e ministros, contar com a presença do próprio
Mendonça e do presidente Jair Bolsonaro.
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PRETO NO
BRANCO

Dada a largada para
projeto hidroagrícola
em Jequitaí

Minas do Norte

Projeto vai beneficiar 150 mil pessoas em 19
cidades norte-mineiras e gerar emprego e renda

u Antesdavotaçãoparaescolhadonomedosenador
queassumiriaocargodeministrodoTCU,emsubsti-
tuiçãoaoministroRaimundoCarreiro,acolunahavia
antecipadooqueaconteceria,eosmotivosquelevou
o senador mineiro Antonio Anastasia (PSD) a abrir
mão da sua reeleição e o próprio interesse do presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sua eleição.
Primeiro é fato que não teria amesma facilidade de
quandofoieleitosenador.Outrofato,poucoconheci-
do, é de que quando decidiu se filiar ao PSD já tinha
conhecimento de que o candidato ao Senado pela
agremiaçãoseriao suplenteAlexandreSilveira.

Detalhes do TCU
Chamaaatençãodomundopolíticodetalhesda

eleição do senador Antonio Anastasia para o TCU.
O fato de ter acesso e o respeito tanto da ala de
situação como de oposição eram indicativos de
que não teria dificuldade de vencer os concorren-
tes, tantoéqueobteve52votos, contra 19dasena-
doraKátiaAbreu(PP-T0)esetedosenadorFernan-
do Bezerra (MDB-PE). Outro fato é que o presiden-
tedaquelaCasa, RodrigoPacheco, tinha interesse
direto, já que apoia o suplente Alexandre Silveira
na disputa pela vaga de Minas no Senado.

Quem é Alexandre
Mineiro de Belo Horizonte, sendo delegado de

carreira da Polícia Civil, o novo senador Alexan-
dre Silveira (PSD) já esteve à frente do DNIT no
Estado, tendoem2006 sido eleito deputado fede-
ral e reeleito em 2010. Em 2011, no governo de
Anastasia, ocupou a Secretaria de Estado de Ges-
tãoMetropolitanae, posteriormente, aSecretaria
de Saúde. Em 2014 aceitou ser suplente na chapa
ao Senado do ex-governador. Em 2018, coorde-
nou a campanha de Anastasia ao governo de Mi-
nas e de Rodrigo Pacheco ao Senado. Com a elei-
ção de Pacheco para a presidência daquela Casa,
recebeu o convite para ser o diretor jurídico.

Zema e o Idene
É fato queadireçãode órgãospúblicos deve ser

ocupadaporprofissionaisquetenhamcompetên-
cia para exercer a função. Entretanto, algumas
particularidades devem ser observadas, como o
de aliar a competência à vontade da região e de
quem depende do serviço. Um exemplo é o Idene,
que já fez parte de uma secretaria exclusiva do
Norte deMinas. Hoje o órgão édirigido por Carlos
Alexandre, funcionário de carreira do governo do
Estado, que apesar de bem avaliado não tem o
sentimento sertanejo. Entendo que o governador
Zema,aoextinguir uma secretariadoNorte deMi-
nas, deveria ter recompensado a região com indi-
cação de gente da terra para direção do Idene.

Carlos Viana
Fica fácil perceberqueosenador Carlos Viana, que

devedeixaroPSDparaficaremcondiçõesdedisputar
ogoverno,nãoestáencontrandoespaçoparaempla-
carseunome.Estáfaltandoaeleachamada“emboca-
durapolítica”. Posteriormenteexplicaremos.

Eleição de Anastasia

USOSMÚLTIPLOS–Asbarragens em Jequitaí vão gerar energia, favorecer a

irrigaçãoagrícola e o abastecimentohumano, alémde revitalizar o SãoFrancisco

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Márcia Vieira

Repórter

O Projeto Jequitaí ga-
nha força com a autori-
zação do Ministério do
Desenvolvimento Re-
gional para início dos
estudos de viabilidade
técnica, econômica e
ambientalparainstala-
ção do projeto Hidroa-
grícola em Minas Ge-
rais. A iniciativa vai be-
neficiar 150 mil pes-
soas distribuídas em 19
municípios do Estado
por meio da geração de
empregoerenda.Opro-
jeto será implantado
em uma área de 35 mil
hectares.

A execução ficará a
cargo do consórcio que
reúne as empresas For-
taleza Santa Terezinha,
CPD e Aroeira, que tem
um prazo de 90 dias pa-
ra entregar o estudo.

De acordo com Fer-
nando Brito, chefe de
Gabinete da Compa-
nhia de Desenvolvi-
mentodosValesdoSão
Francisco e do Parnaí-
ba (Codevasf) com sede
em Montes Claros, o
grande ganho é a aber-
tura para investimento
da iniciativa privada.

“É uma modalidade
nova de investimento
em obras estruturan-
tes. Foi lançado edital
para quem tivesse in-
tenção de investir em
obrasdogovernoeven-
ceu o consórcio, que
temramificaçõesnare-
gião, com fazendas em
Jequitaí e São João da
Ponte. A iniciativa tor-
naoprocessomaiscéle-
re”, explica Fernando.

Em contrapartida, o
consórcioganha odirei-
to de explorar a distri-
buição de energia elétri-
ca e de água. O lago será
exploradocomosefosse
uma obra executada pe-

lo governoehá previsão de
turismo e lazer na região.

COMPLEXO

TURÍSTICO

O projeto Jequitaí inclui,
alémdoperímetropúblico
deirrigaçãoaserimplanta-
do pelo consórcio, a cons-
trução das barragens 1 e 2.
A primeira está em fase
avançada, de acordo com
o técnico da Codevasf.

Foram aplicados cerca
de R$ 180 milhões por par-
te do governo federal,
mais R$ 60 milhões em
execução, e R$ 30 milhões
em questões ambientais.
Parte desse orçamento

temparticipaçãodogover-
no do Estado, que se com-
prometeu a arcar com
10% de investimento.

Para conclusão de todo
o processo será necessária
uma média de R$ 190 mi-
lhões. A liberação ocorre
por etapas e a participa-
ção da iniciativa privada é
vista com bons olhos.

Sobre a barragem de Je-
quitaí 1, sob a tutela da Co-
devasf,Fernando informa
que “foi feita a desapro-
priação de terras, a parte
de licenciamento foi supe-
rada e está sendo feito to-
do o trabalho ambiental”.

Com relação à questão

fundiária, ele destaca que
85% das terras inundadas
foram adquiridas, assim
como 50% das terras onde
serãoassentadosos expro-
priados. Também foram
feitas a reforma das pon-
tes e galerias e realocação
das linhas de energia para
umnovotraçado,executa-
da pela Cemig por meio de
contrato.Foramidentifica-
dos 23 pontos arqueológi-
cos que serão resgatados.

OprojetoJequitaívaibe-
neficiardiretamenteomu-
nicípio de mesmo nome,
ClarodosPoçõeseFrancis-
co Dumont, mas outros 16
no entorno poderão usu-
fruir das intervenções.

“É uma fonte de água pa-
ramaisde600milpessoas.
Não há risco de enchentes.
Pelocontrário,vairegulari-
zar o rio e a barragem está
sendo feita com a tecnolo-
giaCCR(concreto compac-
tado a rolo), que foi usada
pela Codevasf pela primei-
ravezemGameleira,próxi-
mo a Monte Azul. Houve
muito estudo e atualiza-
ções para equalizar e tra-
zer mais segurança”, afir-
ma Fernando Brito. Jornalista, articulista, analista político e empresarial

CODEVASF/DIVULGAÇÃO

O vale do Jequitaí tem sido estudado
há mais de 50 anos.
Os estudos realizados para a
bacia buscaram sempre o
desenvolvimento econômico da
região por meio da disponibilização
de recursos hídricos e de energia
elétrica. O principal foco dos estudos
foi o projeto de aproveitamentos do
cânion do rio Jequitaí
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CONVERSA
INTELIGENTE

Bernardo Estillac

Do Hoje em Dia

Estabelecimentos
comerciais dos mais
variados ramos de
atuação lideram os
prejuízos causados
pelas ligações clan-
destinas de energia
em Minas. Só nas ins-
peções de janeiro a
novembro deste ano,
os prejuízos provoca-
dos pelos populares
“gatos” ultrapassam
R$ 400 milhões, se-
gundo balanço divul-
gado pela Cemig nes-
ta semana.

O percentual de da-
nos causados por em-
presas e o total de ir-
regularidades não fo-
r a m i n f o r m a d o s ,
mas, segundo a esta-
tal, 360 mil fiscaliza-
ções ocorreram nes-
te ano. Na tentativa
de barrar as ações,
u m a f o r ç a - t a r e f a
tem sido realizada
com a ajuda da Polí-
cia Civil.

A parceria foi ini-
ciada em 2021 para
identificar e punir os
responsáveis pelos
furtos de energia elé-
trica. Nesses 11 me-
ses, 26 “grandes” esta-
belecimentos foram
autuados em Belo Ho-
rizonte e região me-
t r o p o l i t a n a . N o v e
pessoas foram parar
atrás das grades.

Segundo o delega-

do Roberto Alves Bar-
bosa, além de causar
prejuízo, que é reparti-
do entre concessioná-
ria e população, os esta-
belecimentos comer-
ciais que furtam ener-
gia também represen-
tam um problema para
o comércio, já que sim-
bolizam concorrência
desleal.

“Uma empresa paga
sua conta em dia, a ou-
tra não. E elas produ-
zem o mesmo produto.
A empresa que frauda
fatalmente tem um be-
nefício, porque vende o
mesmo produto e pode

cobrar um valor menor
para o consumidor fi-
nal ou intermediário”,
alerta Barbosa.

Conforme a Cemig, o
número de residências
com os “gatos” é maior,
se comparado às empre-
sas. Mas o prejuízo, me-
nor. “O senso comum in-
dica que as pessoas de
b a i x a r e n d a n ã o p a -
gam. Em quantidade de
imóveis com irregulari-
dades, a residencial é
maior. Mas o impacto
no montante de ener-
gia é maior nos comér-
cios e indústrias”, apon-
ta o gerente de medição

e perdas da Cemig, Luiz
Renato Fraga Rios.

De acordo com Rios,
se a Cemig conseguisse
reduzir o furto de ener-
gia a uma taxa próxima
de zero, a redução na ta-
rifa dos consumidores
mineiros seria de cerca
de 2%.

COMO DENUNCIAR

A parceria entre Cemig
e Polícia Civil seguirá
em 2022. Quem suspei-
tar de ligações irregula-
res de energia elétrica po-
de denunciar por meio
do telefone 116 ou no site
da concessionária.

Empresas lideram
roubo de energia
elétrica em Minas

Economia

Prejuízo à Cemig supera R$ 400 milhões;
fiscalização com ajuda da PC continua em 2022

u

FISCALIZAÇÃO–Mais de 360 inspeções foram feitas pela Cemig de janeiro a

novembro; denúncias podemser feitas pelo 116 ou no site da empresa

Semamotivaçãodoprimeiromandato,oprefei-
toausenteHumbertoSoutonãoestádemonstran-
do nenhum tipo de preocupação com as críticas
que o seu governo recebe por falta de projetos
paraosegundomandato.Com87anos,Soutocon-
tinua em casa, administrando de maneira virtual
a maior cidade do Norte de Minas.

Emulador
O governo do prefeito ausente, Humberto Sou-

to, se beneficia do ambiente emulador para viver
uma fase fausto na sua administração.

Assustados
Os deputados do Norte de Minas com base em

Montes Claros estão assustados comaperspecti-
va de votação no próximo ano. Nos bastidores,
assessores relatam que uns esperam pelo menos
manter a votação da eleição passada (2018), ou-
tros estão desanimados.

Embargo
OagronegócioviucomalívioadecisãodaChina

de retirar o embargo à carne brasileira. O país,
que é omaior comprador do Brasil, tinha suspen-
dido os negócios desde de setembro.

Silveira no Senado
QuemgostoudaaprovaçãonoSenadodonome

do senador Antonio Anastasia para assumir uma
vaganoTribunal de ContasdaUnião foi o suplen-
teAlexandreSilveira, que já sepreparaparaassu-
mir a vaga de Anastasia.

Fora
OsenadorFernandoBezerra (MDB)deixoualide-

rança do governo Bolsonaro. A saída ocorreu
após seu nome ter sido rejeitado para assumir
uma vaga no Tribunal de Contas da União.

Candidatura
OsenadorCarlosViana,insatisfeitonoPSD,procura

uma nova legenda para quem queira entrar no seu
projetode sair candidatoaogovernodeMinas.

Gestão virtual

Apresentador de TV e observador da cena política

CEMIG/DIVULGAÇÃO

Will Nunes
willnunesjornalonorte@gmail.com
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Larissa Durães

Repórter

O período de chuva
já chegou em Montes
Claros e de forma mui-
to intensa. E traz com
ele uma grande preo-
cupação: a prolifera-
ção do mosquito Ae-
des aegypti. Causador
da dengue, zika e chi-
kungunya, o inseto
precisa de água para
se reproduzir. E, como
no município as pes-
soas têm o hábito de ar-
mazenar água de chu-
va em tambores e ou-
tros recipientes, o am-
biente se torna um pra-
to cheio para a eclosão
dos ovos.

O cenário é perigoso,
porque Montes Claros
já está em situação de
alto risco para trans-
missão de arboviro-
ses, alerta o coordena-
dor do Centro de Con-
t r o l e d e Z o o n o s e s
(CCZ), Geraldo Guima-
rães, que acredita que
os números de casos
da doença em 2022 se-
rão maiores que em
2020 e 2021.

O Levantamento Rá-
pido de Índices para
Aedes aegypti (LirAa)
feito no município em
outubro passado mos-
t r a u m í n d i c e d e
infestação de 4,2%. Is-
so quer dizer que, de
cada cem casas pesqui-
sadas pelos agentes,
mais de quatro apre-
s e n t a r a m f o c o s d o
mosquito.

O limite aceitável para
o LirAa, preconizado pelo
Ministério da Saúde, é de
até 1%. Entre 1% e 3,9%, ca-
racteriza-se médio risco
e, acima de 3,9%, alto ris-
co de infestação.

E a maioria dos focos es-
tá dentro de casa – em pra-
tos de vasos de planta, re-
cipientes com água, ra-
los, calhas, dentre outros.
Para Geraldo Guimarães,
a participação da popula-
ção na batalha contra o

Aedes é fundamental. E,
em Montes Claros, segun-
do ele, a comunidade está
em débito.

“Cada morador deve fi-
car atento ao seu ambien-
te domiciliar e de traba-
lho, porque por mais que
o poder público execute o
seu serviço, quem está ati-
vamente e diariamente
no local é o morador. En-
tão, ele é o responsável
por uma condição ideal,
que é a erradicação deste

mosquito da nossa cida-
de”, alerta Guimarães.

MAIS CASOS

O Centro de Controle
de Zoonoses de Montes
Claros já espera um au-
mento substancial nas
notificações da doença
para 2022, principalmen-
te se comparados a 2020
e 2021, caso a população
não participe nas ações
de combate ao Aedes.

Em Montes Claros es-

tão registrados 260 mil
imóveis e , de acordo
com o LirAa, em 11 mil
f o r a m e n c o n t r a d a s
infestações do mosquito
Aedes aegypti este ano.
“É muita casa produzin-
do aegypti por aí!”, aler-
ta Guimarães.

P a r a t e n t a r e v i t a r
uma explosão de casos
de dengue e das outras
duas doenças causadas
pelo mosquito, o CCZ se
juntou a outros parcei-

ros, como a Secretaria
Municipal de Educa-
ção, para realizar ações
de conscientização e
prevenção.

Nas escolas da rede pú-
b l i c a , t a n t o e s t a d u a l
quanto municipal, fo-
ram feitas atividades lú-
dicas com os alunos, ensi-
nando-os a alertar os
pais, vizinhos e a partici-
par do combate ao Aedes
aegypti, fazendo visto-
rias em casa.

Chuvas aumentam risco
de dengue em MOC

Município, que está em alto risco de transmissão da doença, já espera
aumento no número de casos e intensifica ações de combate ao Aedes

u

ASCOM PREFEITURA DE MONTES CLAROS/DIVULGAÇÃO

Montes Claros

FAXINA -Agentes de saúde fazemvisitas domiciliares à caça de focos domosquito e orientammoradores

Integram as ações da
Zoonoses as visitas
domiciliares,
principalmente em casas
onde houve registro de
casos de dengue, zika ou
chikungunya. É o
chamado bloqueio, que
tenta evitar a
transmissão da doença
no bairro. “É feita a
intensificação da visita
domiciliar para
combater as larvas e
pulpas e orientar a
população”, destaca
Guimarães. Também
são realizados o controle
de muriçocas, a
desobstrução de
córregos, limpeza de
área alagadiça e
aplicação de um controle
biológico nessas áreas,
muitas vezes usando o
fumacê.

Visitas

domiciliares

e fumacê

u SAIBA MAIS
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Medalha para quem
valoriza as leis e o povo
u

Adriana Queiroz

Repórter

O j u i z d e D i r e i t o
Isaías Caldeira Veloso
recebe,nestaquinta-fei-
ra(16),emSãoRomão,a
Medalha Desembarga-
dor Hélio Costa. A me-
dalha tem como objeti-
vo estabelecer uma
aproximação entre o
Poder Judiciário e a so-
ciedade, além de pres-
tar homenagem ao de-
sembargadorHélioCos-
ta.

A primeira entrega
ocorreuem1996.Aesco-
lha dos agraciados éfei-
ta por uma comissão
presidida pelo juiz dire-
tor do Foro da Comar-
ca, um promotor da Co-
marca,umrepresentan-
te local da OAB-MG, pe-
lo prefeito e pelo presi-
dente da Câmara de Ve-
readores.

Dr. Isaías, como é co-
nhecido, nasceu em
Montes Claros. É um
homem simples, que
gosta de gente, que an-
da em qualquer canto,
muito querido por to-
dos. E o povo o tem res-
pondido, tratando-o
de forma carinhosa e
respeitosa.

Rodeado de amigos,
não dispensa uma boa
comida, boa bebida,
reuniões. “Gostar de
gente é minha paixão.
Amar as pessoas. Gosto
pra caramba”, diz.

Ele conta que o que o
levou a escolher o Direi-

to como profissão foi sua
geração,queeramuitopoli-
t izada . “O Direi to me
atraía,isso,nofinaldadéca-
da de 1970. Estávamos to-
dos envolvidos naquela
questão de redemocratiza-
ção do país. A gente acredi-
tavanaclassepolítica.Con-
tinuo acreditando, mesmo
com todas essas decepções
que nós tivemos ao longo
desses governos que se se-
guiram aos governos mili-
tares”, diz.

Apaixonado pela litera-
tura, que foi fundamental
na sua formação, ele con-
ta que teve muito apoio da

família. “No dia a dia, na
vidaescolar,tiveapoiomo-
ral,umafamíliaboa,corre-
ta, gente humilde, traba-
lhadora. Éramos dez ir-
mãos do primeiro casa-
mento.Depoisminhamãe
faleceu e meu pai casou-se
novamente. E vieram
mais três irmãos”.

PROFISSÃO

A respeito de suas im-
pressões sobre o Direito
no Brasil, ele diz que tem
convicção de que o que es-
tá acontecendo tem rela-
çãoatualmentecomapro-
liferação de faculdades.

“Osalunosqueestãofor-
mando não estão encon-
trando mercado. Só Mi-
nas Gerais tem mais advo-
gados do que o mundo in-
teiro junto. Então, é difí-
cil... Quantos estados nós
temos? Quantas faculda-
des nós temos? O Direito
hoje não corresponde
mais àquela expectativa
do meu tempo”, avalia.

Sobre sua terral natal,
ele diz que o que Montes
Claros tem de melhor é o
povo,bomediferente. “To-
dos os meus amigos e cole-
gas que vêm para o Norte
de Minas reparam isso. A

questãodaamizade,genti-
leza, povo simples no tra-
to, mas generoso. Isso tu-
do é que encanta... nossas
tradições,nossojeitodevi-
ver. A gente tem um pé no
Nordeste, um pé na Bahia,
comessejeitonossominei-
ro de ser”.

Sobre o que deve ser fei-
to para que a população
sinta o Poder Judiciário
mais próximo dela, ele diz
que isso é muito pessoal.
“Depende de cada um.
Não sou paradigma de
juiz para nada. Tenho
meu jeito de ser. Acho que
meu jeito é correto. Fui ad-

vogado antes de ser juiz e,
sinceramente, procuro ser
umjuizque gostariade en-
contrarseeu voltasseàad-
vocacia.Afago, porta aber-
ta para atender, ouvir, pa-
ra conversar. Obviamen-
te, isso não significa con-
cordarcomopedidodoad-
vogado, mas ter a gentile-
za de ouvir as suas razões
quando procurado. Um
juizqueatendea todos.As-
sim que procuro ser”, diz.

HOMENAGEM

Perguntado a quem gos-
tariade dedicara medalha
que irá receber hoje, ele é
categórico. “Aos meus
pais, família e a Deus. Essa
força que me fez forjar no
homem que sou, a fé na fa-
mília,umavidaespirituali-
zada, com todos meus pe-
cados, somos humanos,
mas sempre procurando
fazeromelhor.Semesque-
cer nunca de que tem coi-
sasquenóstemosquetero
cuidado de não cometer-
mos, especialmente fazer
mal às pessoas”, afirma.

Dr. Isaías diz que a ho-
menagem o deixa feliz pe-
lo trabalho prestado. “Tra-
balhei na Comarca três
anos e três meses como ti-
tular e sete anos e meio co-
mo juiz substituto. Ia lá
duas vezes na semana, às
quintas e sextas-feiras. É
claro que isso me deixa fe-
liz,sabendoquefizumtra-
balho bom lá e que tenho
do povo de São Romão ad-
miração e respeito. É uma
cidadepelaqualtenho um
profundo amor”, conta.

Juiz montes-clarense Isaías Caldeira Veloso recebe, nesta quinta-feira,
a Medalha Desembargador Hélio Costa, em São Romão

PERSONALIDADE-Dr. Isaías emmomento de lazer ao lado da esposa e filha: “fé na família”

ARQUIVO PESSOAL
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O otimista e o pessimista são dois irmãos gê-
meos. Um olha para o outro a partir de sua pró-
priaperspectiva,quasesempreequivocada.Ooti-
mismoeopessimismosãoduasfacesdeumames-
mamoeda, cuja premissa é sempre uma questão
de ótica, de vermos o que desejamos ver e não
vermos o que não queremos ver. Ser otimista ou
pessimistaé umaescolha, portanto, que interfere
radicalmente no modo como nos vemos e lida-
mos com as pessoas e situações.
NoSermãodoMonte, transcritopelo evangelis-

ta Mateus, Jesus Cristo ensinou algo muito perti-
nente sobre ootimismo eopessimismo. Ele disse:
“Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus
olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de
luz; se, porém, os seus olhos forem maus, todo o
seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que
existe em você são trevas, que grandes trevas se-
rão!” (Mateus 6.22-23).
É curioso observar que a referência de Jesus ao

estado de otimismo ou pessimismo não depende
das circunstâncias, mas do caráter ou da cons-
ciênciadoobservador.Emoutraspalavras,acons-
ciência do observador não se ilude nempelas cir-
cunstâncias aparentemente favoráveis nem pe-
las calamidades. O ponto é que o nosso olhar de-
ve estar adequadamente focado no objeto certo,
no alvo correto e pretendido. Omínimo desvio do
alvo nos fará colocar as circunstâncias acima do
lugar que merecem estar.
O salmista Asafe cometeu esse erro, isto é, colo-

car as circunstâncias acima do realismo de sua

consciência. Em seu coração, ele sabia que “De fato,
Deus é bompara com Israel, para comosde coração
limpo” (Salmos 73.1). Mas, apesar de crer nisso, ele
permitiu que, por ummomento, seuolhar se focasse
nas circunstâncias. Então, ele descreve: “Quanto a
mim,porém,quaseme resvalaramospés; pouco fal-
tou para que se desviassem osmeus passos. Pois eu
invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos
maus” (Salmos 73.2-3). Ele mudou a direção de seu
olhar. Passou a se importar com as circunstâncias
em lugar de sua própria certeza de fé.
Foi nesse sentido que Jesus advertiu a sua audiên-

cia ao afirmar, em seguida, que “ninguém pode ser-
vir a dois senhores; porque ou irá odiar um e amar o
outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro.
Vocês não podem servir a Deus e às riquezas” (Ma-
teus 6.24). Ou colocamos o nosso olhar na direção
certa ou nos perderemos pelo caminho. Nosso cora-
ção não pode estar dividido. Não podemos crer e
descrer na mesma proporção.
Um coração dividido nos leva à ansiedade: “Por

isso, digoavocês: não sepreocupemcomasuavida,
quanto ao que irão comer ou beber; nem com o cor-
po, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do
que o alimento, e não é o corpomais do que as rou-
pas?” (Mateus6.25);masaconsciência seguraecon-
victa do que deseja sabe para onde olhar: “Mas bus-
quem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua
justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescenta-
das. Portanto, não se preocupem comodia de ama-
nhã, pois oamanhã traráos seus cuidados; bastaao
dia o seu próprio mal” (Mateus 6.33-34).

O otimismo e o pessimismo, portanto, não podem
dependerdoseventosdenossavida.Elesestão rela-
cionados à consciência que temos de quem somos e
do que pretendemos fazer nesse mundo. A questão,
então, não é ser otimista ou pessimista, é colocar os
olhos no lugar que de fato interessa, no alvo certo.
Tantoootimistaquantoopessimista têmmomen-

tos ruins, crises e conflitos. Ambos adoecem, sofrem
e se angustiam. Não são, porém, essas coisas que
devem definir o que somos. O que somos depende
muitomais de onde o nosso coração está colocado.
Os “bons olhos” olhampara a pessoa certa, para o

objetivo certo. Os “olhos maus”, porém, olham para
satisfações temporárias, realizações passageiras. O
quemotiva ode “olhosbons” nãoé aquilo que satis-
faz sua cobiça imediata, mas o que permanece para
sempre. Os “olhos maus”, ao contrário, depositam
nas coisas passageiras a razão de sua vida.

Contra o pessimismo

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br
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China retoma importação
de carne brasileira

MERCADOEXTERNO -AChina é o principal destino da carne produzida noBrasil, para onde são destinados 48%das vendas globais

Da Redação*

Após três meses sem
comprar carne bovina
brasileira,aChinaauto-
rizou a retomada das
importações do produ-
to,apartirdestaquarta-
feira (15). A suspensão
da compra de carne do
Brasil teve início em 4
de setembro, após a
identificaçãodedoisca-
sos de bovinos com En-
cefalopatia Espongifor-
me Bovina (EEB), regis-
trados em Nova Canaã
doNorte,noMatoGros-
so,eem BeloHorizonte.

A China é o principal
destino da carne produ-
zida no Brasil, para on-
de são destinados 48%
das vendas globais. Em
2020, o total exportado
àquele país superou
US$ 4 bilhões.

SegundooMinistério
da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento
(Mapa), a suspensão foi
feitapeloBrasil“emres-
peito ao protocolo fir-
mado entre os dois paí-
ses, que determina esse
curso de ação no caso
de EEB, mesmo que de
forma atípica”.

SEM TRANSMISSÃO

Ainda de acordo com
o ministério, os animais
desenvolveram a doen-
ça “de maneira espontâ-
neaeesporádica,nãoes-
tando relacionada à in-
gestãodealimentoscon-
taminados”.Asautorida-
desbrasileirasacrescen-
tam que não há trans-
missão da doença entre
os animais.

“Retomamos o fluxo
normal de exportações
para a China, após pe-
ríodo de negociação,
com trocas de informa-
ç õ e s e r e u n i õ e s c o m
equipes das autorida-
des chinesas. É uma boa
notícia para o setor por-
que é o principal destino
daexportaçãodecarnebo-
vinabrasileira.Então,vol-
tamosàsituaçãoqueestá-
vamos antes da suspen-
são”, disse ontem o secre-
tário de Defesa Agrope-

cuária do Mapa, José Gui-
lhermeLeal.

AFTOSA

Também para garantir
a saúde do rebanho e evi-
tar sanções comerciais,
como a feita pela China, o
governo de Minas esten-
deu o prazo da vacinação
contra a febre aftosa, que
deve ser feita até o próxi-
modia20.

Aampliaçãodadataére-
sultado de problemas na
distribuiçãodavacinaem

todo o Estado. Como a le-
gislação determina que o
pecuarista pode compro-
var (declarar) a imuniza-
çãoatédezdias após otér-
mino da campanha, este
procedimentotambém
foi adiado, ou seja, o pro-
dutor mineiro poderá de-
clararaimunizaçãodebo-
vinos e bubalinos de zero
a24mesesaté30dedezem-
bro.Aexpectativaéquese-
jamvacinadoscercade10
milhõesdeanimais.
*Com Agências Minas e Brasil

País é o principal destino da exportação do produto bovino nacional

Agronegócio

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

4
foi o total de carne brasileira

exportada para a China em 2020

bilhões de dólares
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Chave de braço histórica

GOLPE-Sergipano impôsaonorte-americanoErykAnders suaprimeiraderrotapor submissãoecompletou trêsvitórias seguidasnoUFC

Leonardo Queiroz

Repórter

O montes-clarense
AndréSergipanosetor-
na o primeiro lutador
da história a conquis-
tar três vitórias segui-
das com uma chave de
braço em seu quarto
combate no UFC.

Sergipano venceu,
no último sábado, o
norte-americano Eryk
Anders num duelo de
pesomédioporfinaliza-
ção no primeiro round.
A vitória aconteceu no
Card preliminar do
UFC 269 na T-Mobile
Arena, em Las Vegas.
Foi a primeira derrota
do norte-americano
por submissão.

“Foi um grande desa-
fio.OErykAnderséum
grande atleta, já foi da
NFL,jádisputouprinci-
pais lutas no UFC e ga-
nhou de principais no-
mes.Eusabiadadificul-
dade que era essa luta e
estava bem treinado,
bem preparado. Fiquei
muito feliz com o resul-
tado”, diz Sergipano,
que soma oito vitórias
seguidas.

Além da grande vitó-
ria no sábado, o atleta
celebrava nesta terça-
feira a divulgação da
atualização do ranking
do UFC. “Eu sou o 13º do
mundo e estou colhen-
do tudo que plantei ao
longo da minha carrei-
ra”, comemora o luta-
dor de 31 anos.

E ele não para por aí.
“Fiz um desafio ao Dar-
ren Till, que é o 8º da
categoria, e estou espe-
rando o UFC respon-
der sobre essa luta”,
conta. Nesta semana o
atleta vai descansar e,
logo em seguida, volta

aos treinos de forma gra-
dual, começando pela
parte física.

“Depois é sair pra porra-
da, porque à medida que
vamos subindo, os desa-
fios vão aumentando e te-
mos que estar sempre pre-
parados”, diz Sergipano.

SATISFAÇÃO
Para André Muniz, re-

presentar Montes Claros
noscampeonatos elevaro
nome da cidade para o
mundoésinaldemuitasa-
tisfação e alegria.

“Representar Montes
Claros é o auge de qual-
quer atleta, seja amador
ou profissional. Eu, como
atleta profissional, no alto
nível, poder levar o nome
da minha cidade e expor

aomundotodonãotemsa-
tisfação maior, fico muito
feliz”, afirma.

Olutadorcontaqueore-
conhecimento nas ruas é
outro motivo de muito or-

gulho. “Quando vou à rua,
as pessoas me param pra
tirar foto, falar comigo e
me reconhecem pelo va-
lor que dou à nossa terra,
ao nosso Norte de Minas,

a valorização do montes-
clarense”, explica.

SONHO
Apesar de todo o cresci-

mento na carreira, Sergi-
pano alimenta um sonho:
“ser campeão da catego-
ria,chegarláemcima,che-
gar no topo da divisão e
também ter minha estabi-
lidade financeira e conse-
guir dar uma melhor con-
dição de vida para minha
família, minhas filhas e
minha esposa”.

Andréconta quevemto-
mando todos os cuidados
paraproteçãocontraono-
vo coronavírus, realizan-
dováriostestesecumprin-
do restrições para treinos
e lutas.

Ele agradece o apoio dos

patrocinadores, como Li-
fescan, Distribuidora Im-
pério do Açaí, Faculdade
de Odontologia FCO, mas
afirma que é grande a difi-
culdade de conseguir
apoio para atletas de alto
nível. Ele deixa um recado
para os empresários que
ainda pensam que inves-
tirnoesporteéperderodi-
nheiro: “acreditem mais
no povo da região e invis-
tammaisematletasnorte-
mineirosemontes-claren-
ses para que se consiga le-
varonomedeMontesCla-
ros, da região e das empre-
sas para o mundo todo”.

Para Sergipano, o es-
porte, aliado à educa-
ção, é o principal meio
de inclusão social que as
crianças têm.

Esportes

André Sergipanomarca seu nome no UFC com vitória sobre norte-americano

Em maio deste ano, Sergipano
derrotou por nocaute o veterano
Ronaldo Jacaré, uma das maiores
lendas da história do jiu-jítsu em
Houston (EUA), também pela
categoria peso-médio (até 84 kg). A
estreia do montes-clarense no UFC
foi com vitória por pontos sobre o
compatriota Antônio Arroyo e, em
sua segunda atuação, em setembro
de 2020, finalizou BartoszFabinsk,
também no primeiro round

ARQUIVO PESSOAL
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Watson Souza, proprietário da grife

WatsonBrand LinhaResortWatsonBrand

O montes-clarense Watson Sou-
za vem fazendo o maior sucesso
na capital mineira com sua grife
Watson Brand. De acordo com ele,
a ideia é olhar para a roupa e não
enxergar umcorpo específico den-
trodela,mas simumapessoa. Nas-
cido em 2018, o empreendimento
começou a se desenvolver de fato
em2020após um insight poucoan-
tes da pandemia com lançamento
da sua coleção autoral emnovem-
bro de 2020. Watson Brand vem
conquistandoumpúblicodiversifi-
cado e fiel, desde então a marca
não para de crescer. Atualmente,
com uma linha Resort em seu per-
fil, traz a referência de um verão
leve e colorido. O jovem empreen-
dedor e fundador Watson Souza
diz fazer tudo de forma remota, se
dedicando em tempo integral.
Com vendas on-line, a marca Wat-
son Brand vem prometendo alçar
novos voos para o próximo semes-
tre de 2022, na expectativa de ex-
pandir a marca por todo o país.
Instagram @watson.brand

Nestesábado(18),aGuardaMirimdeMontesClarospromoveuma
feijoada beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para a
manutençãodoprojeto.A instituiçãoéfilantrópica,ouseja,semfins
lucrativos.
AAssociaçãoMantenedoradaGuardaMirimdeMontesClarostem

pornomedefantasia“GuardaMirim”efoifundadaem17dejunhode
1992,comafinalidadedecapacitareinserirnomercadodetrabalho
adolescentesemsituaçãodevulnerabilidade.
Aolongodesuahistória,aGuardaMirimdeMontesClaros jáenca-

minhouparaoprimeiroemprego2.498jovens,contribuindo,aolado
deparceiros, paraacriaçãodeumasociedademais justae igualitá-
ria.Afinalidadeprincipaldaassociaçãoéampararo(a)adolescente/
jovemcarentederecursos,visandoseuaprimoramentosobtodosos
aspectosnecessáriosàconvivência social, notadamente sobosân-
gulosdamoralebonscostumes,fazendocomqueosintegrantesdo
contingentesetornemcônsciosdosseusdireitosedeveres,respeita-
doresdasleisedasautoridades, incentivadosaoestudoecapacita-
dosparaomercadode trabalho, comvistasàvidaprodutiva.
ObilhetedafeijoadapodesercompradonasededaGuarda,locali-

zadaàruaDr.Veloso,918,Centro,das10h30às15h30,novalordeR$
20. A retirada será no sábado (18) nomesmo endereço. Mais deta-
lhes, acesseo Instagram@guardamirimmoc.

Jovemmontes-clarense lança marca
de roupas ‘genderless’ (sem gênero) e
alcança destaque na capital mineira

GuardaMirimpromovefeijoada
beneficentenopróximosábado

ARQUIVO PESSOAL

LÉO QUEIROZ

SIMONE MOTTA/DIVULGAÇÃO

FOTOS PAULO CAMPOS/DIVULGAÇÃO

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

A talentosa cantora

Adria Leoni em

pose para a coluna

Emnossa página,

todo o charme e

beleza damodelo

e estudante de

MedicinaAlyne

Rodrigues, que

está emSalvador

curtindo

merecidas férias

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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