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Grão Mogol na trilha
do enoturismo

Auxílio Brasil
chega dia 17

Referências
em pesquisa

Cidade norte-mineira destaca-se na produção de uvas e vinho,
tantoem quantidade como em qualidade. Cenário éfavorável para
apostarnasvisitasàsplantações evinícolas.Seminárioinéditodis-
cutiu as possibilidades para o desenvolvimento do setor.PÁGINA5

Benefício que substitui o Bolsa Família começa a ser
pago na próxima quarta para cerca de 14,6 milhões de
famílias.Todososatendidosserãomigradossemaobri-
gatoriedadede recadastramento.PÁGINA 4

Nove pesquisadores da Unimontes estão entre os
cientistas mais influentes da América Latina nas
ciênciasbiológicas, dasaúde, da terra eveterinária.
Veja quem são as feras. PÁGINA 6

São R$ 6,7 bilhões que correspondem a recursos or-
çamentários retidos desde 2009. Falta de repasse dei-
xoumunicípios emsituação crítica, sem dinheiropa-

ra investir na área da saúde. Primeira das 98 parcelas
será quitada até dezembro deste ano e soma R$ 400
milhões. Mesmo valor será pago no primeiro semes-

tre de 2022 e o restante em 96 parcelas mensais e con-
secutivas a partir de outubro de 2022. Municípios ce-
lebram liberação do dinheiro. PÁGINA 3
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pagar dívida da saúde

COLUNA ESPLANADA - Leandro Mazzini
.................................................................................... página 2

PRETO NO BRANCO - Aldeci Xavier
.................................................................................... página 3

ESPAÇO DO EMPREENDEDOR - Sebrae
.................................................................................... página 7

SOCIAL - Ruth Jabbur
.................................................................................. página 10

FERNANDOMICHEL/JORNALHOJEEMDIA

u COLUNAS

PÁGINA 9

Em15 jogos no

Mineirão,Atlético

venceu 13, empatou

umeperdeuapenas

um: clube segue rumo

a recordehistórico

VALE DO GONGO/DIVULGAÇÃO

DONO DO TERREIRO



NUNCA MAIS
Pesa na decisão da cúpula do PT o fator Michel
Temer. O partido não confia mais num vice de Cen-
tro após a queda de Dilma Rousseff.

CFM NA UTI
O presidente do CFM, Mauro Ribeiro, é alvo de pro-
cesso no TJMS por abandono de serviço público de
Campo Grande. O MP o acusa de receber R$ 72 mil
por 873 plantões médicos não realizados.

DRIBLE DO JALECO
O MP determina que se retifique o motivo da saída:
“demissão por abandono”, em vez de “exoneração
a pedido”. Isso valida a cassação do cargo.

O CÉU PARA 12...
Doze das 81 cadeiras do Senado são ocupadas
hoje por suplentes sem votos. Os titulares se
afastaram por motivos variados. Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE), por exemplo, deixa a Casa até
fevereiro para ajudar Eduardo Leite nas pré-
vias do PSDB. Assumiu o suplente Chiquinho
Feitosa (DEM-CE).

...SEM VOTOS
O PLP 253/20 de Fabiano Contarato (REDE-ES)
determina que não podem ser suplentes o(a) côn-
juge do(a) candidato(a), companheiro e paren-
tes até 3º grau. Está numa gaveta de comissão. O
1º suplente do presidente da CCJ, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), é o irmão dele, Josiel (DEM); a 1ª
suplente de Eduardo Braga (MDB-AM), é a espo-
sa, Sandra. E de Ciro Nogueira, chefe da Casa
Civil, é a mãe, Eliana, que assumiu.

CADÊ O COMPUTADOR?
O transporte de cargas no país rodou à vontade
por sete dias. A operação da PF no Dnit resultou
na apreensão de computador que hospeda o sis-
tema de Autorização Especial de Tráfego, que
emite guia indispensável de transportes de gran-
des volumes, em interface com ANTT e PRF. O
aparelho já foi devolvido.

VERBA NA TELA
A Comissão de Fiscalização e Controle da Câ-
mara vai apurar indícios de superfaturamen-
to em propagandas do governo. A auditoria
foi aprovada via requerimento do deputado
Elias Vaz (PSB-GO). Foram identificados gas-
tos milionários para a produção de vídeos por
diferentes produtoras contratadas pelo gover-
no federal.

VERBA NO LIXO
O pior: Vaz avisa que os recursos utilizados
em parte dos vídeos são da MP nº 942/20, que
abriu créditos extraordinários para campa-
nhas de enfrentamento à pandemia da Co-
vid-19 – e a Medida foca ações eficazes para
tratamento de vítimas, não publicidade. A
apuração contará com o auxílio do Tribunal
de Contas da União.

PEREIRA GARANTISTA
Presidente do PRB, Marcos Pereira não desiste
do STF. Mesmo com seu padrinho Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) desgastado, por segurar a sa-
batina do indicado André Mendonça, ambos
atuam para derrotá-lo no plenário.

‘ANTILAVAJATISTA’
Nome de Edir Macedo no páreo, Pereira roda
gabinetes no Senado e se diz o “terrivelmen-
te evangélico” de Bolsonaro e também garan-
tista da lei – ou seja, um “antilavajatista” – o
que soa como música terapêutica aos ouvi-
dos de políticos.

ESPLANADEIRA
# Festa Literária Internacional do Pelourinho foi
lançada ontem, na Igreja do Rosário dos Pretos, em
Salvador.
# Sebrae prorroga inscrições até dia 28 para Pro-
grama Inova Amazônia.
# Evento “Arrasta Para Cima 2”, de marketing
e empreendedorismo, acontece de 12 a 14 no
Alphaville SP.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Frio acima do limite, vulcões em erupção, incên-
dios mundo afora, altas temperaturas, degelo das
calotas polares, aumento do volume de mares e
oceanos, rios agonizantes, água em escassez, falta
de alimentos, animais em extinção...

A natureza grita por socorro e, mais do que isso,
sacode a terra como forma de chamar a atenção da
humanidade para as suas dores. A esperança de
dias melhores, de um alívio para tantas feridas está
na Conferência das Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas (COP26) que está sendo realizada
em Glasgow, no Reino Unido, e que reúne mais de
200 países.

Dentre os muitos governantes que estão senta-
dos à mesa de discussão, visando encontrar uma
solução imediata e, ao mesmo tempo, definitiva
para o problema, estão os componentes do G-7,
os países mais ricos do mundo e que têm evitado
se comprometer e, principalmente, comprome-
ter suas economias e
suas rotinas com a cau-
sa ambiental.

Mas a expectativa é de
mudanças, é de que mais
do que se conscientiza-
rem, todos os países parti-
cipantes do encontro se
comprometam e que pos-
sam ir além, que de fato
cumpram os acordos que
assinarem.

Essa, sem dúvida, é a
fórmula mais eficaz para
que se possa proteger o
planeta da ação devasta-
dora do homem e, mais
do que isso, salvar a raça
humana de si mesma.

Então, é torcer para que os encontros sejam pro-
dutivos, promovam a consciência necessária no
público participante e que possam ser catalizado-
res para a consciência coletiva e ampla tão necessá-
ria para garantir vida longa à Mãe Terra.

Que os encontros apontem caminhos e políticas
públicas eficazes para que a emissão dos gases seja
diminuída, para que as feridas abertas sejam cura-
das o mais rapidamente possível. Que haja consen-
so em relação ao mercado de carbono para que a
natureza possa respirar aliviada e, especialmente,
para que permita a divisão de riquezas, diminuin-
do a pobreza e a fome nos países pobres.

Que a solidariedade, mais do que a economia,
seja fator determinante nos encontros, para que o
mundo possa, finalmente, viver a paz.

EDITORIAL

A expectativa é

de mudanças, é

de que todos os

países

participantes do

encontro se

comprometam

e que cumpram

os acordos que

assinarem

reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Lula quer PSB de vice

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

A despeito de partidos lançarem nomes para chamar a atenção de Lula da Silva – Rodrigo Pacheco (PSD) é
um noivo na praça eleitoral –, o PT está perto de anunciar um da esquerda para vice na chapa presidencial
do petista. Destacam-se dois do PSB no topo da lista: Flávio Dino e Paulo Câmara – governadores do
Maranhão e Pernambuco, respectivamente, em fins de mandatos. Lula já conversou com ambos. Lula não
prometeu nada, mas quer um deles, contam grãos petistas próximos do candidato.

Horadaverdade
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PRETO NO
BRANCO

Dívida da saúde com
municípios começa a
ser paga pelo Estado

Minas do Norte

Governo estadual vai transferir R$ 6,7 bilhões;
R$ 400 milhões serão liberados até dezembro

u NãoconsigoentenderaomissãodaPrefeituradeMon-
tesClaroscomrelaçãoaosdesmandosepouco-casoda
Copasa nas questões do município. Depois que conse-
guiurenovarocontratopor30anos,comoavaldoMinis-
tério Público, a empresa tem prestado atendimento à
população de acordo com sua conveniência. O simples
reparodeumcanoquebradoemruasdacidadeprecisa
irpararnamídiaparasensibilizaraempresa.Noescritó-
rio da Copasa, para conseguir ser atendido, é preciso
fazerpromessas. Por se tratardeumaconcessãopúbli-
ca, tem que ser levado em consideração o interesse da
população. A promessa de investimento de R$ 700 mi-
lhõesnãoémotivoparanostornarmosrefénsdacompa-
nhia. Aliás, mesmo não sendo operador do direito, sou
deopiniãoqueocontratoatropeloupontosda lei.

Praça da Matriz
Mesmonão tendo conhecimento na área de en-

genharia, de urbanismo ou coisa parecida, não
consigo entender tanta demora da Prefeitura de
MontesClarosnumasimples reformadeumapra-
ça. Desde julho de 2020 o Executivo anunciou a
reforma da Praça da Matriz, inclusive com posta-
gem de vídeo, onde aparece o deputado Carlos
Pimenta (PDT) afirmando ser o autor da emenda
que destina recursos para a obra. Já estamos no
fim de 2021 e o local, tido como cartão-postal do
município, continua cercado por tapumes.

Desobstrução dos canais
Umleitor quepediu para que seunomenão fos-

se declinado sugeriu que a Prefeitura de Montes
Claros fizesse a limpeza do canal da avenida Vi-
cente Guimarães, antes da colocação de todas as
grades de proteção e antes das chuvas restantes.
Aeste respeito, ovice-prefeitoesecretáriodeSer-
viços Urbanos, Guilherme Guimarães, comentou
queoobjetivo eraesse,mas, como iníciodas chu-
vas, não é recomendável colocarmáquinas epes-
soas dentro do canal. A chuva vem de repente e
enche a calha. Frisou que era só material fino e
grande parte já foi arrastado.

5G em MOC
Pordiversas vezesa colunaexternouneste espaço

uma preocupação com a lei aprovada na Câmara,
proposta pelo então secretário de Meio Ambiente
PauloRibeiro,queproíbea instalaçãodeantenasde
internet na área urbana de Montes Claros. A proibi-
ção impedea implantaçãodo sistema5Gna cidade.
AboanotíciaéqueaprefeituraencaminhouàCâma-
ra projeto em que revoga a referida lei e permite a
implantaçãodonovosistemanomunicípio.O5Gse-
ráuma revoluçãoem todasasáreas.

Cuidado com Fundeb
Estamos assistindo aos prefeitos da região, em

atodedesespero, realizarde formaurgente licita-
ção para a utilização dos recursos do Fundeb,
umavezqueoprazo seencerrano final dedezem-
bro. O risco é que seja tomada uma decisão fora
do que permite a lei. É fato que o dinheiro está
sobrando nas prefeituras, mas...

Abuso da Copasa

ALÍVIO -Acordo para pagamento dos repasses retidos desde 2009 foi assinadonesta segunda-feira

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Da Redação*

Municípios mineiros
começam ainda neste
ano a receber valores
de repasses para a saú-
depeloEstadoqueesta-
vam atrasados desde
2009. São R$ 6,7 bi-
lhões que serão quita-
dos em 98 parcelas.

Até dezembro deste
ano serão liberados R$
400 milhões. Mesmo
valor que será pago no
primeiro semestre de
2022 e o restante em 96
parcelasmensaisecon-
secutivasapartirdeou-
tubro de 2022.

O pagamento da dívi-
da foi acordado entre o
governo de Minas e a
Associação Mineira de
Municípios (AMM) e
homologado nesta se-
gunda-feira (8) peloTri-
bunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG).

Oentendimentotam-
bém envolveu o Tribu-
nal de Contas do Esta-
do de Minas Gerais
(TCE-MG) e o Conselho
de Secretarias Munici-
pais de Saúde de Minas
Gerais (Cosems/MG),

com intermediação da
Procuradoria-GeraldeJus-
tiça de Minas Gerais.

O secretário de Estado
deSaúde,FábioBaccheret-
ti, assinou um dos termos
do acordo na cerimônia
de homologação, ao lado
doadvogado-geraldoEsta-
do, Sérgio Pessoa.

Pelo governo de Minas,
também estiveram pre-
sentesossecretáriosdeEs-
tado Igor Eto (Governo),
Gustavo Barbosa (Fazen-
da) e Luísa Barreto (Plane-
jamento e Gestão).

Entre os integrantes da
mesadasessãosoleneesti-
veram o presidente do
TJMG, Gilson Soares Le-
mes, o 3º vice-presidente
do tribunal, Newton Car-
valho, e o presidente do
TCE-MG,conselheiro
Mauri Torres.

IMPACTO

A falta de repasse dos
recursos para a saúde des-
de 2009 penalizou os mu-
nicípios mineiros. O pa-
gamento da dívida era
uma demanda constante
dos prefeitos.

De acordo com o presi-
dente da Associação dos

MunicípiosdaÁreaMinei-
ra da Sudene (Amams), Jo-
sé Nilson Bispo de Sá, “Nil-
sinho”, prefeito de Padre
Carvalho, os prefeitos so-
freram com a retenção
dos recursos de 2016 a
2020. Muitas administra-
ções foram inviabilizadas
sem o dinheiro para saú-
de, educação, assistência
social e convênios.

Agora, destaca o gestor,
háumalívio,apesardosoi-
to anos de parcelamento.
Ele lembra que esse acor-
do é uma vitória da causa
municipalista,poismobili-
zou tanto a AMM como as
entidades microrregio-
nais, como a Amams.

MAIS VERBAS

Quatorze municípios
que integram a macror-
região de saúde Norte e
que possuem serviços
hospitalares vão receber
quase R$ 2 milhões em re-
passes do Ministério da
Saúde.

A verba é destinada à
continuidade das ações de
enfrentamento à pande-
mia da Covid-19. Os recur-
sos devem ser utilizados
nos serviços de Atenção

Primária à Saúde; média e
alta complexidade; aten-
ção hospitalar e em servi-
çosdeurgênciaeemergên-
cia.

APortaria2.999,publica-
da pelo Ministério da Saú-
deem4denovembro,defi-
nequeorepassedosrecur-
sos será feito aos fundos
desaúdedosestadosemu-
nicípios. Para o cálculo da
distribuição dos valores
foi considerada a quanti-
dade total de Autorização
de Internação Hospitalar
(AIH) no período de janei-
ro a junho deste ano.

Entre os municípios do
NortedeMinasadistribui-
ção dos recursos ficou da
seguinte forma: Montes
Claros (R$ 943,5 mil ) ;
Janaúba(R$252mil);Brasí-
lia de Minas (R$ 189 mil);
Manga (R$ 117 mil); Ja-
nuária (R$ 109,5 mil); Bo-
caiuva (R$ 94,5 mil); Espi-
nosa (R$ 64,5 mil); Cora-
ção de Jesus (R$ 49,5 mil);
Francisco Sá (R$ 40,5 mil);
Itacarambi (R$ 33 mil);
Grão Mogol e Várzea da
Palma (R$ 27 mil para ca-
da); Monte Azul (R$ 16,5
mil) e Urucuia (R$ 3 mil).
*Com Agência Minas Jornalista, articulista, analista político e empresarial

FÁBIO MARCHETTO/SES/DIVULGAÇÃO
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Regulamentado, Auxílio Brasil
chega às famílias dia 17

Economia

Pessoas atendidas pelo Bolsa Família migrarão sem recadastramentou

NOVASREGRAS - Programa social do governo federal deve atender 14,6milhões de famílias em todo o país

Da Redação*

Começa na próxima
quarta-feira (17) o paga-
mentodoAuxílioBrasil
para cerca de 14,6 mi-
lhões de famílias. O de-
creto que regulamenta
o novo programa social
do governo federal foi
editado pelo presidente
Jair Bolsonaro e publi-
cado na noite de segun-
da-feira (8) em edição
extra do Diário Oficial
da União.

O pagamento seguirá
o calendário habitual
do Bolsa Família e to-
dasaspessoasatéentão
atendidas pelo progra-
ma serão migradas pa-
ra o Auxílio Brasil, sem
aobrigatoriedadedere-
cadastramento.

BENEFÍCIOS
No Auxílio Brasil, a

cestade benefíciofoial-
teradaepassadeseispa-
ra três:

- Benefício Primeira
Infância: no valor men-
sal de R$ 130 por pes-
soa, contempla famí-
lias com crianças até 36
meses incompletos.

- Benefício Composi-
ção Familiar: no valor
mensal de R$ 65 por in-
tegrante, diferente da
atual estrutura do Bol-
sa Família, que limita o
benefício aos jovens de
até17anos.Serádirecio-
nado também a jovens
de 18 a 21 anos incom-
pletos, com o objetivo
de incentivar esse gru-
poapermanecernoses-
tudos para concluir pe-
lo menos um nível de
escolarização formal.

No caso desses dois
primeiros benefícios,

considerados em conjun-
to, serão pagos até o limi-
te de cinco benefícios por
família.

- Benefício de Supera-
ção da Extrema Pobreza:
calculado por integrante e
pagonolimitedeumbene-
fício por família benefi-
ciária. Se, após receber os
benefícios anteriores, a
renda mensal per capita
dafamílianãosuperarali-
nha da extrema pobreza,
ela terá direito a um apoio
financeiro sem limitações
relacionadas ao número
de integrantes do núcleo
familiar.

O valor desse último be-
nefício será o resultado da
diferença entre o valor da
linha de extrema pobreza
(R$ 100), acrescido de R$
0,01 (um centavo), e a ren-

damensal percapita, mul-
tiplicado pela quantidade
demembrosdafamília,ar-
redondado ao múltiplo de
R$ 2 imediatamente supe-
rior, e respeitado o valor
mínimo de R$ 25 por inte-
grante da família.

EMANCIPAÇÃO
“Vale explicar que um

conceito fundamental do
programa é a criação de
instrumentosparaasfamí-
lias se emanciparem”, des-
tacou, em nota, a Secreta-
ria-Geral da Presidência.

“Como parte das medi-
das emancipatórias, os
beneficiários que tive-
rem aumento da renda
per capita e essa nova ren-
da ultrapasse o limite pa-
ra a inclusão no Auxílio
Brasil, serão mantidos

na folha de pagamento
por mais 24 meses. É a Re-
gra de Emancipação. A fa-
mília beneficiária que
deixar de receber o Auxí-
lio Brasil, por vontade
própria ou após os 24 me-
ses, poderá retornar ao
programa com priorida-
de, sem enfrentar fila,
desde que atenda aos re-
quisitos de elegibilida-
de”, explicou.

Na semana passada, o
governojá havia reajusta-
do os limites para classifi-
cação das famílias em si-
tuação de pobreza e de ex-
trema pobreza e o valor
dos benefícios básicos do
Bolsa Família, que foram
levados em conta para o
pagamento do Auxílio
Brasil.

Houve um aumento de

17,84% no tíquete médio,
que passou a ser de R$
217,18 mensais.

As famílias com renda
per capita de até R$ 100
passaram a ser considera-
das em situação de extre-
ma pobreza; aquelas com
renda per capita de até R$
200 passam a ser conside-
radas em condição de po-
breza. No Bolsa Família,
os valores eram, respecti-
vamente, de R$ 89 e de R$
178 por pessoa.

Osbenefícios básicos fo-
ram incorporados ao pro-
gramaemcaráterdefiniti-
vo e não tem relação com
o valor mínimo de R$ 400
por família para o Auxílio
Brasil em 2022. O paga-
mento deste valor, previs-
toparaserpagoemdezem-
bro retroativo a novem-

bro, depende da aprova-
ção,peloCongressoNacio-
nal, da Proposta de Emen-
da à Constituição 23/2021,
a PEC dos Precatórios.

O texto-base da PEC foi
aprovadaemprimeirotur-
no na Câmara na semana
passada. O texto ainda
tem que passar por duas
votações no Senado. O va-
lor de R$ 400 do Auxílio
Brasil tem caráter tempo-
rário com duração até 31
de dezembro de 2022.

OUTROS BENEFÍCIOS
Além dos benefícios bá-

sicos,oprogramateráoBe-
nefício Compensatório de
Transição que será pago,
umporfamília,paraaque-
las beneficiárias do Bolsa
Família que tiverem redu-
ção novalor financeiro to-
tal dos benefícios recebi-
dos, em razão do enqua-
dramentonanovaestrutu-
ra de benefícios do Auxí-
lio Brasil.

Seráconcedidonoperío-
do de implementação do
novoprogramaemantido
até que haja majoração do
valor recebido pela famí-
liaouatéquenãoseenqua-
dre mais nos critérios de
elegibilidade.

Outras políticas públi-
cas de inserção econômi-
ca também são parte do
novoprograma,“possibili-
tando às famílias aumen-
tarovalordobenefíciobá-
sico e trilhar caminhos de
emancipação”:
- Auxílio Esporte Escolar
- Bolsa de Iniciação Cientí-
fica Júnior
- Auxílio Criança Cidadã
-AuxílioInclusãoProduti-
va Rural
-AuxílioInclusãoProduti-
va Urbana.
*Com Agência Brasil

FERNANDO MICHEL/JORNAL HOJE EM DIA
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Márcia Vieira

Repórter

O Norte de Minas já
tem Salinas como a
Capital Nacional da
Cachaça. Agora, vê
Grão Mogol se consa-
grar como uma das
maiores produtoras
de uvas do país.

A Vinícola Vale do
Gongo, projeto expe-
rimental implantado
por uma família da ci-
dade, tem conquista-
do recordes no volu-
me de produção e alta
qualidade da fruta e
do vinho produzidos.

E a perspectiva é de
c r e s c i m e n t o . D o s
atuais 2 mil litros de
produção, promete
saltar para cerca de
20 mil litros até 2022.

De acordo com Ale-
xandre Damasceno,
um dos idealizadores e
sócio do projeto, a pro-
dução de uvas se desta-
cou em qualidade e
quantidade superiores
à média nacional.

“Enquanto o Sul de
Minas e outras re-
giões tradicionalmen-
te fruticultoras pro-
duzem, para a varie-
dade Merlot, cerca de
1 quilo a 1,5 quilo por
planta, nós produzi-
mos na última safra 4
quilos por planta. É
u m a m é d i a m u i t o
b o a ” , c o m e m o r a o
produtor.

Já as variedades da
fruta para consumo
in-natura atingem
cerca de 50 toneladas
por hectare por ano
em dois ciclos.

“É um diferencial
que temos aqui. A gen-
te consegue produzir
uva o ano inteiro, o

que nos dá um ganho de
mercado muito bom”,
explica Alexandre.

O projeto nasceu a
partir de observações
colhidas por Alexandre
em viagens pelo mun-
do, em que verificou
que tanto na América
Latina quanto na Euro-
pa as regiões produto-
ras têm características
semelhantes à região de
Grão Mogol, o que possi-
bilitou o investimento.

“Baixa precipitação,
boa amplitude térmica,
dias ensolarados, noites
frias, solos ácidos com
condições de viabilizar
a irrigação. A partir des-
tes fatores, iniciamos
um projeto piloto com
diversas variedades pa-
ra teste. Dentre as 26 va-
riedades, selecionamos
as mais bem adaptadas
para elaboração de vi-
nhos finos e sucos”, con-
ta o empresário.

Segundo Alexandre
Damasceno, o grande
destaque na região foi a
variedade Merlot, que
não era tradicionalmen-
te cultivada no Sudeste.
“Então, fomos pionei-
ros e isso nos rendeu
um vinho muito elogia-
do, o Maria Rocha”, con-
ta o produtor que já pla-
neja entrar no mercado
internacional.

POSSIBILIDADES

O Vale do Gongo traba-
lha em três frentes: pro-
dução de sucos, de vi-
nhos e da fruta para con-
sumo in-natura. Agora
está se estruturando pa-
ra receber turistas, com
jantares harmonizados
e atrações culturais.

Para o professor e fun-
dador da Funorte, Ruy
Muniz, que participou

do 1º Seminário de Turis-
mo Gastronômico e Eno-
turismo realizado em
Grão Mogol no último fi-
nal de semana, o municí-
pio pode caminhar na
mesma direção de Sali-
nas, consagrada Capital
Nacional da Cachaça.

“Somos formadores
de recursos humanos e
temos que formar gente
com capacidade de em-
preender nestas áreas.
Vamos estabelecer par-

cerias objetivando que a
nossa região tenha mais
emprego e mais renda. É
uma mão de obra ainda
incipiente, mas acredita-
mos que em pouco tem-
po será suprida”, pon-
tua Ruy.

Ele ressalta que o pro-
jeto em Grão Mogol ofe-
rece produtos de alto va-
lor agregado, o que favo-
rece o desenvolvimento
da economia local. “É
um mercado ótimo. A

mesma coisa aconteceu
em Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e no inte-
rior da Europa. Entre-
gar produtos primários
da agricultura, como é o
caso da uva, e transfor-
má-los numa bebida no-
bre”, avalia.

Para Raquel Muniz,
que provou e aprovou a
uva e o vinho de Grão
Mogol, a alegria foi du-
pla. “Foi uma experiên-
cia que deu certo e dois

dos sócios foram nossos
alunos no Colégio In-
dyu. Especialistas da
área mostraram a quali-
dade do que está sendo
produzido ali e tudo isso
está sendo incorporado
c o m o f o r m a d e e m -
preender. Eles fazem
treinamentos e prepa-
ram os moradores para
receber os turistas. Uma
decisão necessária para
alavancar a economia
do município”.

Na rota do enoturismo
Grão Mogol se destaca na produção de uvas e vinhos de qualidadeu

FOTOS VALE DO GONGO/DIVULGAÇÃO

Economia

Para estruturar políticas públicas
que possam alavancar ainda mais a
atividade e colocar Grão Mogol e
região no roteiro do enoturismo, foi
realizado um seminário pioneiro no
último fim de semana. Segundo o
secretário de Turismo da cidade,
Ítalo Mendes, esse foi o primeiro
passo para sedimentar um projeto
que pode colocar a cidade e região no
mapa do turismo mundial, a
exemplo do que já acontece no Sul do
país.
“É muito importante a gente
começar a se posicionar como
destino de enoturismo e liderar uma
agenda de políticas públicas para o
setor. Não só é importante o turista
perceber a gente como um lugar
para tomar um vinho, aproveitando
o clima mais ameno, mais frio,
participando do Festival de Inverno,
um evento que já existe, mas como
relevante na estruturação do
segmento. É o pontapé para
expandir isso no Estado e no Brasil”,
afirma. Ítalo revela ter articulado
contato com a Secretaria de Estado
de Turismo e Cultura a necessidade
de elaboração de um guia de destino
de enoturismo no Estado e já definiu
uma segunda edição do evento para
2022. O evento reuniu nomes como o
professor doutor Vander Valduga,
autoridade no ramo do enoturismo;
a enóloga Ana Borges; o chef de
cozinha Wessery Zago; e a chef
Bernadeth Guimarães.

u SAIBA MAIS
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Os nove indicados
Pesquisadores da Unimontes estão entre os cientistas mais influentes da
América Latina nas ciências biológicas, da saúde, da terra e veterinária

u

Da Redação

Nove pesquisadores
da Universidade Esta-
dual de Montes Claros
(Unimontes)foramclas-
sificados no ranking
dos 10 mil pesquisado-
res mais influentes da
América Latina, segun-
do o Latin América Top
10.000 Scientists – AD
Scientific Index 2021.

A Unimontes ocupa o
10ºlugarentreasuniver-
sidades mineiras lista-
dasnoranking.NaAmé-
rica Latina, foram rela-
cionadas 453 institui-
ções de ensino superior,
dentreasquaisauniver-
sidade estadual aparece
na 124ª posição.

O AD Scientific Index
2021 é liderado pela Uni-
versidade de São Paulo
(USP),comototalde2.134
pesquisadores influentes
(considerando também
os aposentados).

Desenvolvido pelos
professores Murat Al-
per e Cihan Döger, o AD
Scientific Index 2021
faz a classificação e jul-
gamento baseados no
desempenho científico
e no valor agregado da
produtividade de cien-
tistas para a comunida-
de acadêmica.

Oíndiceordenaasins-
tituiçõesdeensinoepes-
quisa com base nas ca-
racterísticas dos seus
pesquisadores.

Paraaclassificação,fo-
ram usados valores dos
últimoscincoanosdoín-
dice i10, índice H e pon-
tuação de citações na
plataformaGoogleScho-
lar. Índice i10 se refere

ao número de publicações
com no mínimo dez cita-
ções. O índice H é uma pro-
posta para quantificar a
produtividade e o impacto
de cientistas considerando
seus artigos mais citados.

Para atingir um índice
elevado, um pesquisador
deveterumimportantenú-
merodeartigospublicados
e ter recebido um expressi-
vo número de citações.

Por exemplo, um valor
de índice 15 indica que o
cientista recebeu pelo me-
nos 15 citações para cada
um dos artigos publicados.
Para aumentar o valor do
índice H de 15 para 16, o
mesmoacadêmicodevere-
ceber pelo menos 16 cita-
ções ao publicar 16 artigos.

DESEMPENHO

No estudo, foi avaliado o

desempenhodoscientistas
nas mais diversas áreas do
conhecimento, tais como
Ciências da Saúde, Ciên-
cias Naturais, Ciências So-
ciais, Economia, Engenha-
ria e Tecnologia, Negócios
e Gestão, História, Artes e
Arquitetura.

Os nove docentes da
Unimontes menciona-
dos no Latin América
Top 10.000 Scientists es-
t ã o d i s t r i b u í d o s n a s
áreas de Ciências Bioló-
gicas (4), Ciências da Saú-
de (3), Ciências da Terra/
Agricultura (um) e Ciên-
cias Veterinárias (1).

Além da atuação em cur-
sosdegraduação,estãovin-
culados a programas de
pós-graduação stricto sen-
su da Unimontes. Isso de-
monstra a vinculação dire-
ta entre a pós-graduação e

o avanço da pesquisa na
instituição.

Ospesquisadoresaponta-
dos na pesquisa são Her-
cílio Martelli Júnior, Anto-
nio Prates Caldeira, Alfre-
doMaurícioBatistadePau-
la e Anderson Medeiro dos
Santos(CiênciasdaSaúde);
Mario Marcos do Espírito
Santo,YuleFerreiraNunes
e Marcílio Fagundes (Ciên-
cias Biológicas); Abner José
de Carvalho (Ciências da
Terra) e Maria Dulcinéia
Costa (Ciências Veteriná-
rias/Zootecnia).

INVESTIMENTO

Paraoreitor daUnimon-
tes,professorAntônioAlvi-
mar Souza, a inclusão no
ranking é um importante
feito, resultado dos investi-
mentos na pesquisa e na
pós-graduação, essenciais

para o engrandecimento
de qualquer instituição.

“A geração do conheci-
mento atrai diversos bene-
fícios institucionais, além
da formação de recursos
humanos diferenciados,
em níveis de mestrado e
doutorado.Indicadores co-
mo este da inclusão de pes-
quisadores da Unimontes
no Latin América Top
10.000 Scientists sinali-
zam que a instituição está
no caminho certo e deve
aprimoraraindamaissuas
ferramentas e métodos de
valorização e estímulos à
pesquisa e à pós-gradua-
ção. Acredito que temos
que fazer sempre mais es-
forços para a aproximação
daspráticasdapesquisaen-
tre a pós-graduação e o sis-
tema de graduação”, afir-
ma o reitor.

Educação

ASCOM UNIMONTES/DIVULGAÇÃO

ALÉMDAGRADUAÇÃO–Pesquisadoresestãovinculadosaprogramasdepós-graduaçãodaUnimontes

Hercílio Martelli
Junior, um dos
pesquisadores da
Unimontes incluídos no
ranking – com 299
artigos publicados –,
destaca que estar citado
e fazer parte do sistema
de categorização de
pesquisadores é, antes
de tudo, uma honra e
distinção.
“Nosso trabalho é quase
de formiguinha no dia a
dia. É imperceptível
para a maioria da
população e, geralmente,
qualquer fruto gerado é
lento e com muito
investimento pessoal e
institucional. Ainda
convivemos com as
instabilidades do
sistema nacional de
fomento à pesquisa”,
afirma o docente da
Unimontes.
Para ele, o pesquisador
possui uma capacidade
de persistência e
resiliência expressivas.
“Devemos lembrar
sempre que todo e
qualquer ranking deve
ser olhado com atenção
e potenciais
aprimoramentos
metodológicos. Na
Unimontes temos
pesquisadores com
amplo destaque em suas
áreas de atuação e, por
diferenças
metodológicas, não
apareceram neste
ranking”, assinala o
professor.

‘Trabalho de
formiguinha’

u SAIBA MAIS
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ABlackFridayéumeventodocalendárioempresa-
rialrealizadosemprenaúltimasexta-feiradenovem-
bro no Brasil e nos Estados Unidos, que concentra
grandevolumedeofertasdeprodutoseserviços.Não
háumadefiniçãoprecisasobresuaorigem.Háquem
diga que a expressão surgiu no final do século XIX,
motivada pela quebra de duas instituições financei-
rasnorte-americanasemumamesmasexta-feira.
Tambémcirculaa versãodequeo termo foi criado

nadécada de 1960 por policiais da Filadélfia para se
referir às 24 horas posteriores ao feriado do Dia de
AçãodeGraças,quandootrânsitosetornavaumcaos
eos lojistasaproveitavamaoportunidadepara fazer
promoções, como intuitodeatrair clientes.
NoBrasil, aBlackFriday foi realizadapelaprimeira

vezem2011e,desdeentão,temalcançadorecordede
vendasanoaano, graçasà crescente expectativado
público consumidor em encontrar preços atrativos.
DiferentementedosEstadosUnidos,noBrasiloeven-
toestreouexclusivamentenoformatoon-line,atées-
tender-seaovarejofísicoemobilizardesdepequenos
estabelecimentosatégrandesplayers.
Trata-serealmentedeumaocasiãoparaalavancar

vendas, firmar negócios ou posicionar marcas. Po-
rém, conforme jáorientamosa todososempreende-
dores,paraaproveitaraBlackFridayénecessário,so-
bretudo, planejar, o que pressupõe dedicar-se ao
evento antes, durante e após a passagem da data.
Antes,porém,éessencialqueointeressadoempartici-
par faça a si mesmo as seguintes perguntas: quero
puramenteaumentarasvendas,giraroestoque, for-

talecerminhamarca,ampliarminhacarteiradeclientes
ousimplesmentenão ficarde fora?
Também é importante preocupar-se com a

precificação.Observe,portanto,seoseupreçoestácorre-
to ealinhadoao equilíbrio donegócio. Umaalternativa
recomendada é ter um “markup” (índice multiplicador
que é aplicado sobre o custo de um produto ou de um
serviçoparaquese formeopreçodevenda,baseadona
ideiadepreçomargem–adicionandoaocustounitário
dobemumamargemdelucro)paratodososprodutose
variarpreçosdeacordocomosobjetivosquesepreten-
dealcançar, já listadosantes.
 Outrospontosemrelaçãoaosquaissedeveestaraten-

toéacorretacomunicaçãoeaescolhaacertadadosca-
naisemqueaspromoçõesestarãodepositadas. Emum

mundo no qual o “omnichanel” é onipresente, além de
umatendência, ter umaboa retaguarda (oubackoffice)
nestemomentoédeextremaimportância,especialmen-
teparaaquelescujasoperaçõessedãomajoritariamen-
tenouniversoon-line.
Tambéméprecisoobservaraspolíticasdecompraeos

direitos do consumidor e, sobretudo, termuita atenção
comaLGPD–LeiGeraldeProteçãodeDados,pois,além
dosfamintosporpromoção,háaquelesquequeremdis-
tância de anúncios insistentes. Por isso, é fundamental
minerar os dados e preservar a segurança do próprio
bancodedados.  
 Importanteéque todosganhem.Asensaçãode justi-

ça na equação tradicional da economia (oferta versus
demanda) deverá prevalecer para as duas partes – ou
melhor, paraas trêspartesenvolvidas, poisaeconomia
dopaís tambéméumadelas.

Enfim, chegou a Black Friday! 

EspaçodoEmpreendedor WalmathMagalhães-Economista
AnalistaTécnicoSebraeMinas

Trata-se realmente de uma ocasião
para alavancar vendas, firmar
negócios ou posicionar marcas.
Porém, conforme já orientamos a
todos os empreendedores, para
aproveitar a Black Friday é
necessário, sobretudo, planejar, o que
pressupõe dedicar-se ao evento antes,
durante e após a passagem da data
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Marina Proton

Do Hoje em Dia

Quase 50 mil doses
de vacinas contra a
Covid-19 foram joga-
das fora em Minas Ge-
rais desde o início da
campanha de imuni-
zação, em janeiro des-
te ano. Isso represen-
ta 0,14% do total de
unidades recebidas
pelo Estado, mas sim-
boliza um prejuízo
considerável, levan-
do-se em conta a im-
portância da prote-
ção, como afirmam
especialistas.

T o d o s o s 4 9 . 8 1 5
imunizantes, que es-
tavam em 60 municí-
pios mineiros, foram
i n u t i l i z a d o s a p ó s
avaliação do Ministé-
rio da Saúde. Consi-
derando que é preci-
so duas doses para
uma proteção maior
c o n t r a o c o r o n a -
vírus, é possível afir-
mar que o quantitati-
vo daria para imuni-
zar toda a população
de São José da Lapa,
na Grande BH, por
e x e m p l o . C i d a d e
tem pouco mais de
24 mil habitantes,
aponta o IBGE.

Segundo a Secreta-
ria de Estado de Saú-
de (SES-MG), a perda
das vacinas se deu
por quedas de ener-
gia e falhas em equi-
pamentos por irregu-
laridade de tempera-
tura e também no ar-
m a z e n a m e n t o d a s
mesmas. O vandalis-
mo também ganha
destaque.

Na semana passa-
da, Passos, no Sul
do Estado, perdeu

todas as doses disponí-
veis após o posto de
saúde do município
ter o padrão de ener-
gia furtado. O local fi-
cou três dias fechado
para reparos.

“É importante esclare-
cer que, assim que o mu-
nicípio identifica algu-
ma alteração no imuni-
zante, preenche um for-
mulário on-line e notifi-
ca a SES-MG e o Ministé-
rio da Saúde, sendo o go-
verno federal responsá-
vel pela avaliação conclu-
siva da destinação da va-
cina. As doses são repos-
tas para que não ocorra
prejuízo para a popula-
ção”, disse a pasta.

IMPORTÂNCIA DA
VACINAÇÃO

Em Minas, mais de 16
milhões de pessoas toma-
ram a primeira dose da
vacina contra a Covid-19.
Deste grupo, 12,2 milhões
completaram o esquema
vacinal ou receberam a
dose única, da Janssen.

Até a manhã de on-
tem, o Estado recebeu
35,7 milhões de doses,
das quais 33,7 milhões
foram distribuídas aos
municípios.

Diante desse avanço,
Minas já colhe frutos. Os
leitos de terapia intensi-
va, que chegaram a ficar
esgotados em momentos
de pico da doença, atual-

mente estão com a ocupa-
ção em 16%.

O cenário reforça a im-
portância da vacinação
e conclusão do esquema
vacinal, reforça o infec-
tologista e membro do
Comitê de Enfrentamen-
to à Covid em BH, Unaí
Tupinambás.

“As pessoas já estão
cansadas. Já está tudo
f l e x i b i l i z a d o , e n t ã o
mais do que nunca é im-
portante terem o esque-
ma vacinal completo”,
d i s s e , c o n s i d e r a n d o ,
ainda, a necessidade de
atingir de 80% a 90% da
população com duas do-
ses, a chamada imunida-
de de rebanho.

Proteção desperdiçada
Estado joga fora quase 50 mil doses da vacina contra a Covid desde janeirou

HÉLIA SCHEPPA/SEI/DIVULGAÇÃO

Saúde

O avanço da
vacinação reflete
positivamente nos
números da
pandemia da
Covid-19 em Minas
Gerais. A doença,
que matou mais de
55 mil pessoas, dá
trégua a grande
parte das cidades há
14 dias. Em duas
semanas, 721
municípios, dos 853
localizados no
território mineiro,
não registraram
uma morte sequer
pela doença. Isso
representa mais de
84% de todo o
Estado. Quando
levamos em conta os
últimos 30 dias, o
dado chega a 600
localidades. Há um
mês, por exemplo,
eram 500.

DOSES SÃOREPOSTAS– Falta de energia e até vandalismoempostos provocaramodesperdício dos
imunizantes, segundo Secretaria de Estado de Saúde

u SAIBA MAIS

“Para a gente, quem sabe,
chegar no início do ano que
vem com o controle mais
adequado e poder curtir o
Carnaval de forma mais
segura e tranquila”

UNAÍ TUPINAMBÁS

Infectologista, sobre importância da vacinação
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Dono absoluto do campo
u

BRUNO SOUSA/ATLÉTICO

TRUNFO–Em15 jogos noMineirão nesta edição doCampeonato Brasileiro, Atlético venceu 13 vezes, empatouuma e perdeu apenas uma, logo na primeira

rodada, diante do Fortaleza

Gustavo Andrade

@gfandrade

Jogar em casa nem
sempreésinônimodere-
sultados positivos, mas
esse tem sido um dos
principais trunfos do
Atlético na briga pelo tí-
tulo brasileiro em 2021.
Em 15 jogos disputados
noMineirão, o timealvi-
negro somou 88,89%
dos pontos disputados.
Foram 13 vitórias, um
empate e apenas uma
derrota.Nestaquarta-fei-
ra (10), o Galo pode bater
um recorde histórico.

Se vencer o Corin-
thians no Mineirão, o

Atlético chegará a 13 triun-
fos consecutivos como
mandante. Até aqui, o re-
corde de vitórias seguidas
em casa no Campeonato
Brasileiro é de 12 jogos. Es-
sa marca foi atingida duas
vezes pelo próprio Galo e
também pelo Santos em
2015.

Além da série atual, o
Atléticovenceu12jogosse-
guidos como mandante
no Brasileirão em 2016.
Sob o comando de Marce-
loOliveira,aequipealvine-
gra conquistou a série in-
victa no Independência.

Desta vez, o time do téc-
nico Cuca perdeu no Mi-
neirãoapenas na primeira

rodada, diante do Fortale-
za. Na sequência, jogando
como mandante, venceu o
São Paulo e empatou com
a Chapecoense.

Desde o placar de 1 a 1
com a equipe catarinense,
em 21 de junho, o Galo ga-
nhou todos os jogos que
disputou em casa pelo
Campeonato Brasileiro.

PERTO DO TÍTULO

Até o fim do Brasileirão,
o time comandado por
Cuca jogará quatro vezes
no Gigante da Pampulha.
AlémdoCorinthians,rece-
beráJuventude,Fluminen-
se e Red Bull Bragantino.

Se mantiver o retrospec-

to positivo e vencer todos
esses quatro confrontos, o
Galo somará mais 12 pon-
tos como mandante. Essa
pontuação, aliada aos 65
pontos que a equipe já
tem, pode garantir o título
brasileiro para o Atlético
em 2021.

DeacordocomoDeparta-
mento de Matemática da
UFMG,otime quealcançar
77 pontos no Campeonato
Brasileiro tem 98,8% de
chances de ser o campeão.

Além disso, em toda a
Era dos Pontos Corridos
com 20 participantes, a
maiorpontuaçãojá atingi-
da por um vice-campeão
foi 74 pontos.

Em 15 jogos no Mineirão, o Atlético venceu 13 e segue rumo a recorde

Esportes

12
tem o Atlético em jogos no Mineirão

pelo Campeonato Brasileiro

vitórias
seguidas
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Umdia incrívelpara ficar registradonamemória.
O entardecer do sábado, 2/10, foi marcado por
grandesemoçõesnoenlacedeLaraBiancaTolenti-
no eRaphael Ribeiro Peres. Flores emais flores de-
ramo tom romântico desta união orquestrada por
SauloLeony,aoar livre,na lindaFazendadosRibei-
ros, cenário perfeito para as juras de eterno amor.
Laraestavadeslumbranteemummaravilhosoves-
tidoassinadopor IeteNoivas.Apósatrocadealian-
ças, os convidados e familiares permaneceram no
local para festejar com os noivos, prestigiando o

belo casal. A decoração foi assinada pelo expert
Cesar Costa, que mais uma vez brilhou com o seu
talento. A belíssima mesa de doces e bolo teve a
marcade JabburSweetGourmeteGiancarloBarbo-
sa.Omenudanoite foi comandadopor LiliaBuffet,
enquanto a pista de dança era movimentada pela
BandaMarceloeMateo. Tudomuitobemorganiza-
do pelo Enlace Cerimonial (Jeff). Cada momento
dessedia inesquecível foi registrado pela empresa
Mustache Fotografia. Aos noivos nossos votos de
muita união e felicidade a dois! Parabéns!!!
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