
ANO XVI - Nº 4.270 MONTES CLAROS, SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Sem perder o
foco na redação

Nadadefecharapreparaçãoemtemasmuitoespecí-
ficos para o teste escrito do Enem. O ideal é trabalhar
por eixos temáticos, que exigem do candidato a cria-
çãodeumrepertóriomaisamplo.Assim,estaráprepa-
rado para desenvolver qualquer assunto.PÁGINA 9

No rastro dos
sonegadores

Duasempresas do setor varejista derações eágua
mineral em MOC foram alvo de uma operação da
Receita Federal nesta quinta-feira. Suspeita é a de
que elas tenham fraudado o pagamento de ICMS.
Prejuízo pode passar de R$ 3 milhões. PÁGINA 3

Amparadas
para a batalha

MulheresempreendedorasdeMontesClaroscon-
tam agora com uma estrutura de apoio para que
possam tocar o próprio negócio com mais seguran-
ça. A Câmara da Mulher vai oferecer suporte para
que elas possam crescer cada vez mais. PÁGINA 4

Cercade160milnorte-mineirosestãocomasegunda
dose contra a Covid-19 em atraso. Sem a procura nos
postos de saúde, vários municípios estão com imuni-

zantes armazenados, impedindo que novas remessas
cheguem para dar continuidade à campanha. Estoque
na Regional chega a 18 mil doses.PÁGINA 5

‘Fujões’ geram
estoque de
vacina no Norte

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

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

SOCIAL - Ruth Jabbur
................................................................................... página 6

AVENTUREIROS DO SERTÃO - Eudóxio Rabelo
................................................................................. página 10

U
B
IS
O
FT
/D
IV
U
LG

A
Ç
Ã
O

PÁGINA 8

u COLUNAS

DEMÃOSDADAS- São 11diretoras voluntáriasde todosos segmentosprodutivospara fortalecer empresárias

Publishers apostam
na assinatura de
games, como um

Netflix, para
baratear o custo

de jogar

FIQUEATENTO-Professor Carlos Cavalcante dá
dicas de como se sair bemna redação do Enem

ÀCAÇA-Regional de Saúde orientamunicípios a fazerembusca ativa para aplicar a dose complementar

MYKE SENA/MS

REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

DIVULGAÇÃO

SEM PESAR NO BOLSO



DORIA PASSA
O PSDB já dá como certo que o governador João
Doria (SP) tem delegados suficientes para vencer as
prévias no domingo e ser confirmado candidato a
presidente pelo partido.

VAI... PODE IR...
Um sujeito precavido: o governador afastado Mau-
ro Carlesse, do Tocantins, apeado do cargo pelo STJ,
indicou o vice para representá-lo na COP 26 há duas
semanas.

DIA DO FICO
Prestes a tomar posse, o vice Wanderlei Barbosa,
temeroso de perder o trono para o presidente da
Assembleia, ficou em Palmas e nomeou um assessor
para a viagem.

INTERFACE
O PLN 18, aprovado no Congresso, que abriu fundo de
R$ 16 milhões para investimentos em pesquisas, guar-
douR$764.966paraoMinistériodaJustiçaenviarequi-
pe de seis servidores a Washington DC. Eles ficarão por
dois anos, em missão de capacitação para aquisição de
materiais e serviços na área de segurança pública.

DIRETO DA INDÚSTRIA
Serão direcionados para os EUA dois agentes da PF,
dois da Rodoviária Federal e dois servidores do mi-
nistério. Eles vão realizar estudos e interface para
firmar parcerias direto com os fabricantes. O MJ
espera economizar R$ 50 milhões em futuras com-
pras para as Forças Armadas e órgãos do governo
federal, abrindo mão de intermediários.

REVÉS
O provável revés na filiação do presidente Jair Bolso-
naro ao PL soa como alívio para o ministro do Traba-
lho, Onyx Lorenzoni. Ele também estava apalavra-
do com o partido comandado pelo mensaleiro Valde-
mar da Costa Neto, mas vai aguardar a decisão do
chefe para a filiação a fim de disputar o governo do
Rio Grande do Sul em 2022.

LÍNGUA AFIADA
Onyx e Valdemar não se bicam desde a CPI dos Cor-
reios, em 2005, quando o atual ministro atuou como
sub-relator. Os trabalhos da comissão resultaram
na prisão e cassação de então deputados envolvidos
no escândalo do mensalão do PT, entre eles Valde-
mar. No PL, Onyx teria – ou terá – que morder muito
a língua.

HOMÔNIMO APENAS
Há na lista vermelha da Interpol um Allan dos San-
tos, mas é de sobrenome diferente do Lopes, o blo-
gueiro bolsonarista ainda não detido e extraditado,
com mandado de prisão.

PSB & PV
O PSB e o PV alinham uma federação partidária. O
assunto é discutido pelos presidentes Carlos Siqueira
(PSB) e José Penna (PV) e deputados. As conversas gi-
ram em torno das afinidades das duas legendas, como
a defesa da democracia e uma agenda voltada para a
igualdade, a sustentabilidade e a economia verde.

FEDERAÇÃO
“Conversamos sobre unir forças progressistas para
enfrentar este grave momento do país, e a ideia de
federação pode incluir outros partidos com agendas
em comum”, afirma Siqueira. Aprovada pelo Con-
gresso, a nova regra permite que dois ou mais parti-
dos formem federação por quatro anos nas esferas
municipal, estadual e federal.

ESPLANADEIRA
# Roland Berger: o Brasil é o 5º maior alvo de cibercri-
mes contra empresas, atrás de EUA, Reino Unido,
Alemanha e África do Sul.
# Psicanalista Andréa Ladislau aborda em artigo tra-
gédia ocorrida com a cantora Marília Mendonça.
# Multinacional brasileira Valid patrocina filme “Pi-
xinguinha – Um Homem Carinhoso”.
# CEO do Porto do Açu, José Firmo, é eleito vice-presi-
dente da América Central e do Sul da Associação
Internacional de Portos.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Moralmente a sociedade já considera o
crime de pedofilia como hediondo. Mas, até
então, as penas aplicadas para quem come-
tesse crimes dessa natureza sempre foram
consideradas brandas, tendo em vista que
as vítimas são totalmente incapazes de se
defender.

Mas, tanto a punição para crimes de pedofi-
lia quanto a tipificação do crime pode mudar
em breve. A Câmara dos Deputados, através
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, a famosa CCJ, aprovou Projeto de Lei
para que o crime passe a ser classificado,
oficialmente e dentro da lei, como hediondo.

A partir do momento que a lei entrar em
vigor, o crime passa a ser inafiançável e, ain-
da, o autor não terá direito a anistia, graça
ou qualquer tipo de indulto. De acordo com o
texto do projeto, passarão a ser considera-
dos hediondos crimes em que tenham sido
praticados corrupção de menores; satisfa-
ção de lascívia mediante presença de crian-
ça ou adolescente; divulgação de cena de es-
tupro de vulnerável; produção, reprodução,
fotografia, filmagem ou registro, por qual-
quer meio, de cena de sexo ou pornografia
que envolva criança ou adolescente.

Além disso, todas as penas, mesmo dos cri-
mes relacionados a crianças e adolescentes
que já eram considerados hediondos, tais co-
mo estupro de vulnerável e favorecimento
da prostituição de crianças, adolescentes e
vulneráveis, foram aumentadas.

A pena para estupro de vulnerável, por
exemplo, passa de oito a 15 anos de reclusão
para de dez a 20 anos de prisão. Corrupção
de menores, que tinha pena entre dois e cin-
co anos, agora terá uma punição maior:
quem praticar esse tipo de crime receberá
pena de reclusão de oito a 15 anos.

Sem dúvida um avanço, já que crimes des-
sa natureza são fortemente repudiados por
toda a sociedade de qualquer país, não ape-
nas no Brasil. Espera-se, no entanto, que não
seja mais uma lei para ser lançada em um
Código de Processo qualquer, mas que seja
de fato aplicada, para que a infância possa
receber um pouco mais de proteção.

Mais do que a punição em si, espera-se que
uma lei mais rigorosa e que seja efetivamen-
te aplicada se transforme em fator inibidor
para quem quer que esteja planejando ato
tão hediondo.

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

TCU com a chave

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

O Tribunal de Contas da União (TCU) está com a chave de um cofre gigante de Paulo Guedes, ministro da
Economia. A privatização da Eletrobrás corre sério risco de atrasar, conforme revelou a Coluna do Mazzini
na revista “Isto É” da última sexta-feira (12). Ministros do TCU analisam o processo e já encontraram uma
série de inconsistências. O Tribunal pode determinar que etapas sejam refeitas e, segundo uma fonte que
acompanha o caso, não existe prazo de um desfecho para o aval da venda.

Hediondo

DE MINAS

O NORTE

EXPEDIENTE

O JORNAL QUE ESCREVE O QUE VOCÊ GOSTARIA DE DIZER

www.onorte.net

Uma publicação 
da Indyugraf

CNPJ 41.833.591/0001-65

Gerente 
Administrativa: 
Daniela Mello

daniela.mello@funorte.edu.br

Editora: 
Janaina Fonseca

Coordenação de redação:
Adriana Queiroz

(38) 98428-9079

Departamento Comercial:
Rodrigo Cheiricatti

(31) 3236-8001
(31) 98884-6999

(38) 3221-7215

comercial@onorte.net

Relacionamento com 
o assinante:
(31) 3236-8033

As criações intelectuais publicadas neste exemplar não podem 

ser utilizadas, reproduzidas, estocadas em banco de dados ou 

processo similar em qualquer forma ou meio mecânico, 

eletrônico, microfilmagem, fotocópia, gravação etc, sem 

autorização escrita dos titulares dos direitos autorais. Os textos 

das colunas assinadas não refletem, necessariamente, a opinião 

do jornal e são de inteira responsabilidade de seus autores.

Fale com a redação:  
jornalismo@onorte.net

Telefone:  (38) 3221-7215  

Endereço:
Rua Justino Câmara, 03 - Centro
Montes Claros/MG - f/jornalonorte  

2 MONTESCLAROS, SEXTA-FEIRA, 19DENOVEMBRODE2021 onorte.net



PRETO NO
BRANCO

Empresas de MOC
são alvos de ação
contra sonegação

Economia

Motoristas de todo o país comemoram a decisão do
presidenteBolsonarodesancionarleiqueevitaquecar-
rossejamguinchadosemblitz.Proprietáriosdosveícu-
los irregularesparadosnasblitze terãoprazode15dias
parasolucionaremoproblema,semprecisarserreboca-
do.Deacordocomalei,seoveículonãoforregularizado
neste prazo, ele será bloqueado administrativamente.
Emcasodenovablitz, será removidoparaopátio.

Máfia do guincho
Considero que a decisão do presidente Bolsonaro

em sancionar a lei, evitando o guincho imediato de
veículos durante blitz, é uma formade acabar coma
“MáfiadoGuincho”, bemcomodospátios, cujos úni-
cosbeneficiadossãoosprestadoresdestesserviçose
o governo do Estado. Nos últimos anos, centenas de
trabalhadoreshumildesperderamseusveículospor-
quenãoconseguirampagaroguinchonemasdiárias
cobradas pelos pátios. Aliás, só a cobrança do guin-
cho para remoção do veículo gira entre R$ 100 a R$
150,enquantoqueasdiáriasnospátiosestãoemtor-
nodeR$45paracarroseR$25paramotos.Sesomar-
mosasdezenasdecarros emotos recolhidas, imagi-
nao faturamentodestagente.

Candidato ao governo
ORepublicanoemMinasestáanunciandoacandi-

datura ao governo de Minas do apresentador de TV
Mauro Tramonte, que foi o deputado estadual mais
votado na última eleição. Se o objetivo da proposta
for o de fortalecer as candidaturas na proporcional,
este pode ser um caminho. Entretanto, no atualmo-
mento político do Estado, ele ainda não aparece na
fotografia. Ele,que temumareeleiçãoencaminhada,
nãodeveaceitar tal aventura.

Mudança na CNH
ÉprecisoqueoDenatranfaçamudançasnoproces-

sopararetiradadaCNH.Entreasalteraçõesnecessá-
rias está a do cidadãoque não for aprovadono exa-
mede rua, quando do retorno, seja examinado ape-
nasnoitemqueerrou.Nãojustificatodasasvezester
que repetir tudodenovo.

Bueiro das avenidas
É preciso que o setor competente da Prefeitura de

Montes Claros agilize a limpezados bueiros da cida-
de,principalmenteemlocaisquetodososanosacon-
tecemo acúmulo de água. A avenida Sidney Chaves,
porexemplo,emtodasuaextensão,estácomosbuei-
rosentupidos.Omais interessanteéqueestáaolado
docanal, ondeaságuasdechuvasão lançadas.

Asfalto BR-135
Jáháalgunsanos,desdequandooatualprefeitode

MontesClaros,HumbertoSouto,ocupavaumacadei-
ranaCâmaraFederal,queassistimosàlutadeparla-
mentares da região para o asfaltamento do trecho
Itacarambi/Manga,naBR-135.Éfatoque,delápracá,
vários parlamentares entraram na luta em favor do
benefício.Entretanto,chamaaatençãoofatodepar-
lamentarrecém-chegadoquererassumirapaternida-
de.Éomesmoqueentraratrasadonoônibusequerer
sentarna janela.

Receita Federal estima que fraude no
recolhimento do ICMS passe de R$ 3 milhões

u

Fim do reboque

DENÚNCIAANÔNIMA-Operação “Cadê aNota?” atuou emestabelecimentos de venda de rações e de

águamineral;mas outros podemser investigados

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Da Redação*

MontesClarosfoipal-
co de uma operação
contra a sonegação fis-
cal nesta quinta-feira
(18). Duas empresas da
cidade, suspeitas de
fraude no pagamento
doImpostosobreCircu-
lação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), foram
alvos de ação da Recei-
ta Estadual.

Integrantesdaopera-
ção“CadêaNota?”reali-
zaram busca e apreen-
são em estabelecimen-
tos de rações e água mi-
neral,queestariamdei-
xando de emitir docu-
mentos fiscais.

Inicialmente, os alvos fo-
ramasduasempresas,mas
existe a possibilidade de se
chegar a outros estabeleci-
mentos que cometem a
mesma irregularidade.

T o d o o m a t e r i a l
apreendido será anali-
sado para apuração da
sonegação tributária e
responsabilização cri-
minal dos envolvidos.

Segundo o delegado fis-
cal da Superintendência
Regional da Fazenda em
Montes Claros, Gilmar
Soares Barbosa, estima-
se que o prejuízo aos co-
fres públicos, nos últi-
mos dois anos, ultrapas-
se R$ 3 milhões.

No entanto, as verifica-

ções de documentos e da-
dos apreendidos podem
revelar valores ainda
maiores.

Ele frisa que as irregula-
ridades cometidas, além
decausarem prejuízosaos
cofres públicos, provo-
cam concorrência desleal.

“Os contribuintes que
não cumprem com suas
obrigações tendem a levar
vantagem competitiva no
mercado, o que ocasiona
um desequilíbrio na con-
corrência”, explica.

DENÚNCIA

A investigação da Recei-
ta Estadual teve início a
partir de denúncias anôni-
masrecebidas por meio da

ferramenta“CliqueDenún-
cia”, do site da Secretaria
de Estado de Fazenda de
Minas Gerais (SEF/MG).

Os denunciantes infor-
maram que as empresas
investigadas estariam dei-
xando de fornecer notas
fiscais nas vendas de mer-
cadoriase,porconsequên-
cia, deixando de recolher
o ICMS devido, colocando
em risco a segurança do
consumidor e afetando o
mercado concorrencial.

A operação “Cadê a No-
ta?” contou com a partici-
pação de nove servidores
da Receita Estadual, com
apoio das polícias Militar
e Civil.

*Com Agência Minas

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

RECEITA ESTADUAL/DIVULGAÇÃO

Estímulo à energia limpa
Minasganhoumelho-

res condições para am-
pliar a liderança no
paísnageraçãodeener-
gialimpa. Ogoverno do
Estado publicou o De-
creto nº 48.296/2021
que concede isenção do
ICMS nas operações de
importação de equipa-
mentos e componentes
para a geração de ener-
gia solar e eólica.

A medida garante aos
projetosinstaladosemter-
ritório mineiro acesso a
bonsfornecedoresdecom-
ponentes, além dos que já
existem no Estado, melho-
rando a competitividade
neste mercado.

O analista de Promoção
de Investimentos da Agên-
cia de Promoção de Investi-
mento e Comércio Exterior
de Minas Gerais (Indi), Gus-

tavo Pontello, conta que a
mudançaatendeuapedidos
dosetor,umavezquealegis-
lação não contemplava as
operações de importação,
masapenasastransaçõesin-
ternas e interestaduais.

Com a publicação do de-
creto,oEstadoestendeuoal-
cance do benefício fiscal da
isenção do ICMS também
às operações de importa-
çãodeequipamentosecom-

ponentes para a geração de
energiasolareeólica,contri-
buindoparaampliaracom-
petitividade mineira nesse
setor, que é estratégico tan-
to sob a ótica econômica
quanto ambiental.

Minas lidera a produção
de energia solar no país,
com capacidade instalada
de 1,3 gigawatts, o que cor-
responde a 18% da produ-
ção nacional. (Agência Minas)
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MOC cria câmara de apoio à
mulher empreendedora

Economia

Estrutura vai estimular a troca de experiências e capacitar empresáriasu

FORÇAFEMININA-Onzemulheres, empreendedoras da indústria, comércioouprestaçãode serviços atuam

voluntariamentenadireçãodaCâmara, de formaque todosos setoresda economiaestejamrepresentados

Larissa Durães

Repórter

Quaseametadedosem-
preendedores brasileiros
são mulheres, sendo que
quatro em cada dez delas
começam os negócios
sem capital. Em Minas,
elas são responsáveis por
22% das empresas e o nú-
mero de mulheres donas
do próprio negócio vem
crescendo com a pande-
mia. Há uma estimativa
de que a expansão tenha
sido de cerca de 40% nes-
se período.

No entanto, o caminho
trilhado por elas não tem
sido nada fácil. O acesso
ao crédito é um dos prin-
cipaisproblemas e a solu-
ção encontrada por mui-
taspassapelauniãoeaso-
lidariedade.Alémdisso,o
r e n d i m e n t o d a s e m -
preendedorasaindaéme-
nor que o dos homens
(61%ganhamatéumsalá-
rio mínimo), segundo da-
dos do Sebrae.

Nesta sexta-feira é cele-
brado o Dia Mundial do
Empreendedorismo Fe-
minino, data considera-
da importante para se
chamar a atenção para a
necessidade de valorizar
as iniciativas desse públi-
co, que tem gerado renda
e criado empregos ao as-
sumir o protagonismo
no mundo dos negócios.

Mirando este cresci-
mento de empreendedo-
rasmulheres,aFederação
das Associações Comer-
ciaiseEmpresariaisdeMi-
nas Gerais (Federaminas),
está criando Câmaras da
Mulher no Estado.

Serão 40 unidades,
uma delas em Montes

Claros,comapropostade
estimular a comunica-
ção e a troca de conheci-
mentoseexperiênciasge-
rados nesses espaços de-
dicados às mulheres de
negócio.

EmMontesClaros,aini-
ciativa contará com a par-
ticipação da Associação
Comercial, Industrial e de
Serviços da cidade (ACI-
MOC). A ação será anun-
ciadaeoficializadanapró-
xima sexta-feira (26).

FALTA DE APOIO

Presidente da Câmara
daMulheremMontesCla-
ros, Ariane Galdino diz
que a cidade possui um
grandenúmerodemulhe-
resdonasdopróprionegó-
cio e, geralmente, sem
orientações e suportes pa-
ra administrá-los.

A Câmara da Mulher
deMontes Claros foi cria-
da há dois meses e é um
braço da ACI. Ariane res-
salta que a estrutura não
nasce para dividir ho-
mens e mulheres, mas
vem para dar mais repre-
sentatividade a elas.

“Serviráparagerarpos-
sibilidades de troca de
ideias, feira de negócios,
eventos de capacitação,
acolher a mulher em-
preendedora mesmo”,
destaca.

Apesar de a “inaugura-
ção” oficial ocorrer ape-
nas na próxima semana,
Ariane diz que a Câmara
já está consolidada em
ata na ACI e que é forma-
da por um grupo de 11 di-
retoras, todas voluntá-
rias, que possuem ou
uma indústria, um co-
mércio ou são prestado-
ras de serviço, possibili-

tandoauniãoerepresenta-
tividade de vários nichos
de mercado para favore-
ceratrocadeconhecimen-
tos e valores entre elas.

“A Câmara servirá para
organizarworkshops,trei-
namentos, cursos, rodas
de negócio, networks, pa-
lestras, painéis, discussões
sobre economia, cresci-
mento e fazer uma troca
de conhecimento que a
mulher empresária neces-
sita”, afirma a vice-presi-
dente da entidade, Jacyala
Mendes Ferreira.

Segundo ela, o grupo irá
ajudar a buscar soluções
empresariais para as mu-
lheres empreendedoras.

Responsabilidade
social em pauta

REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Nesta semana, a Câ-
mara da Mulher de
Montes Claros já reali-
zou um workshop para
orientar as empreende-
dorassobreaçõesdeNa-
tal. Com o tema “Prepa-
re sua vitrine e promo-
va solidariedade”, o
eventoaconteceunaúl-
tima terça-feira.

A gerente de loja Ana
Paula Ferreira se ins-
creveu para participar

do curso em busca de
mais conhecimento sobre
as demandas do comér-
cio. “Espero um melhora-
mento e um alto conheci-
mento, passando assim
mais credibilidade no
mercado”, afirma.

Com o lema “Por Todas
e Para Todas”, a Câmara
da Mulher de MOC já se
prepara para oferecer
mais cursos. Além disso,
haverá ações de responsa-

bilidadesocialsegundoLe-
tícia Novato, responsável
por essa área.

Ela explica que essa di-
retoria serve para imple-
mentar projetos sociais e
de gestão, mantendo rela-
cionamentos com parcei-
ras, mobilizando e articu-
lando a comunidade pa-
ra propiciar e fomentar
o desenvolvimento so-
cial do empreendedoris-
mo feminino.
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Norte tem 160 mil sem 2ª
dose e estoque de vacina

Saúde

Regional de Saúde pede aosmunicípios que reforcembusca ativa aos “fujões”u

Márcia Vieira

Repórter

A queda nos números
decasosemortesporCo-
vid-19 tem levado mui-
tosnorte-mineirosadei-
xarem de procurar os
postos de vacinação pa-
rareceberem a segunda
dose contra a doença.
Levantamento da Supe-
rintendência Regional
de Saúde (SRS) de Mon-
tesClarosrevelaquecer-
cade 160 mil pessoas es-
tão com o complemen-
to da imunização em
atraso na região.

Por causa da baixa
procura, há 18 mil do-
ses de vacinas estoca-
das na SRS, de um total
de 48 mil disponibiliza-
das no dia 12 de novem-
bro.Ovolumeestápara-
do porque 25 municí-
pios, dos 54 que com-
põem a regional, não
buscaram as remessas
porque ainda possuem
doses sobrando.

Para evitar que a re-
gião deixe de receber
mais imunizantes, pre-
judicando o comple-
mento da vacinação e a
aplicação das doses de
reforço, a Superinten-
dênciaRegionaldeSaú-
de tem orientado os
municípios a acelera-
rem a vacinação con-
tra a Covid-19.

“Constatamos uma
média de 160 mil pes-
soas na região Norte
com vacina em atraso.
Estamos trabalhando
junto aos municípios
para que eles organi-

zemumaestratégiadebus-
ca ativa, utilizando princi-
palmenteaatençãoprimá-
ria,quetemocadastrodes-
sas pessoas e todo seu his-
tórico vacinal”, afirma a
coordenadora de Vigilân-
cia em Saúde da SRS, Ag-
na Menezes.

Ela diz que os municí-
pios estão com dificulda-
de de dar vazão às vacinas
que estão recebendo. “Há
pouco tempo tínhamos
grande demanda de pedi-
dos para a entrega de vaci-
nas. Atualmente, temos
imunizantes disponíveis”,
lamenta Agna.

Elaressaltaqueéimpres-
cindível que os norte-mi-
neiros complementem o
ciclo vacinal para que a
imunização seja comple-
ta.“Sóestáimunizadacon-
tra a Covid-19 a pessoa que
tomou as duas doses de
uma das vacinas”, frisa a
coordenadora.

RISCO DE PERDA

Há ainda o risco de a re-
gião perder doses já dispo-
níveis. A vacina da Pfizer,
por exemplo, tem um pe-
ríodo de validade de 30
dias a partir do momento
do descongelamento. Se-
gundo Agna, a regional
tem feito o monitoramen-
to constante do estoque
dos municípios para evi-
tar perdas.

“Estamosnessemomen-
to com duas remessas da
vacinas da Pfizer em Belo
Horizonte e não busca-
mos ainda porque os nos-
sos municípios não estão
dando conta de utilizar as
vacinasqueestãoreceben-

do. A partir do momento
queagentetrazdeBeloHo-
rizonte, ela é descongela-
da e começa a contar o
tempoparautilização”,ex-
plica a coordenadora.

A orientação, segundo
Agna Menezes, é para que
os municípios implemen-
temasestratégiastantopa-
ra completar o esquema
vacinal com a segunda do-
se como acelerar a vacina-
ção daqueles profissio-
nais de saúde, pessoas aci-
made60anos, indígenase
toda a população que está
no momento de receber a
dose de reforço.

Agna lembra que o Esta-
do publicou a autoriza-
ção para redução do pra-
zo de seis para cinco me-
ses da aplicação da dose
de reforço. Além disso, o
Ministério da Saúde de-
terminou a aplicação de
uma segunda dose da
Janssen e a aplicação da
terceira dose em todos os
maiores de 18 anos.

ASTRAZENECA

ASRSacreditaquegran-
de parte desse atraso na
aplicação da segunda do-
sesedevatambémàdemo-
ranaentregadoimunizan-
te da AstraZeneca.

“Desde o início da sema-
na a Secretaria de Estado
da Saúde está fazendo um
levantamento da necessi-
dade dos municípios e
quantas doses de AstraZe-
neca estão precisando pa-
ra concluir o esquema va-
cinal destas pessoas. A no-
va remessa chega a Mon-
tes Claros nesta sexta-fei-
ra”, afirma Agna.

PARADAS-Cerca de 18mil doses estão armazenadas naRegional de Saúde

Em Coração de Jesus, a busca ativa
por moradores que estão com a
segunda dose atrasada já está
acontecendo por meio dos agentes de
saúde que fazem visitas casa a casa.
Para esta sexta-feira está
programada uma ação na praça
central da cidade voltada para a
vacinação. “Desenvolvemos todas
essas ações no município para
termos um maior percentual de
vacinados, especialmente com
relação à segunda dose. O Estado
tem sido bem organizado na
distribuição e não está faltando
vacina. Observamos uma dificuldade
de adesão à dose de reforço, por isso
trabalhamos também com a
informação para conscientizar a
população da importância da
imunização e conhecimento sobre o

que é essa dose de reforço”, explica
Guilherme Leal, secretário de Saúde
de Coração de Jesus.
Em Francisco Sá, a prefeitura abriu
um ponto central exclusivo para
vacinação contra a Covid e investe
na comunicação para atrair os
fujões. O objetivo, de acordo com a
assessoria do município, é otimizar a
vacinação sem comprometer as
demais imunizações nas unidades de
saúde. A redução do intervalo de seis
para cinco meses já foi colocada em
prática no município.
A Secretaria Municipal de Saúde de
Montes Claros e a Assessoria de
Comunicação da Prefeitura foram
procuradas pela reportagem, mas
não se pronunciaram sobre a
vacinação até o fechamento da
edição.

Cidades criam pontos específicos para
imunização e agentes fazem busca ativa

u SAIBA MAIS

SRS MONTES CLAROS/DIVULGAÇÃO
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Em setembro foi comemorado, com muita
alegria, o primeiro aninho da encantadora
Luísa, filha da médica pediatra Raíssa Lage
Coimbra Torres e do engenheiro civil Tiago
Henrique Torres Teixeira. A festinha aconte-
ceu no salão de festas do apartamento dos
pais e contou com a participação dos familia-
res e amigos mais próximos. A decoração fi-
cou por conta do talentoso Jamilson Feliciano
da Fábrica de Ideias como tema Jardim Encan-
tado. Uma beleza de cores e imaginação: mui-
tas flores, cogumelos, borboletas, balanço e

tudo que remete a essa atmosfera e emoção
sobre a escolha temática. A aniversariante re-
cebeu os convidados com um lindo vestido
Maria Arteira, rosa bebê, revestido de tule e
bordado com flores e borboletas. O buffet fi-
cou a cargo de Marilúcia Pimenta, doces de
Sandra Jabbur e Nancy Canela e as lembranci-
nhas de Coisas de Kah Personalizados. Anima-
ção não faltou para a aniversariante, que se
esbaldou e aproveitou a sua festinha até o
fim, o que rendeu lindos cliques para o fotó-
grafo Mateus Vieira. Confiram!

O primeiro aninho de Luísa

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

Luísa comos pais Raíssa Lage Coimbra Torres e

TiagoHenrique Torres Teixeira

Comos avósmaternos Cássia Lage e

Hercules Coimbra

Comos avós paternosWantuil Teixeira

e Lucimar Torres

A aniversariante Luísa em seu lindo

JardimEncantado

Recebendo o carinho damadrinhaRaiana Lage

Aaniversariante comos tios Taisa eDiego

Luísa comos papais e os padrinhos de

consagraçãoKelma eGeraldoGuerra,

como filhinhoMatheusNopula-pula sob a supervisão do papai Tiago Luísa se divertindo nobalanço
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Este é o tema da Antologia 2021 da Academia
Feminina de Letras de Montes Claros. Muitas mu-
lheres se envolveram no processo de escrever.
São contos, crônicas e histórias reais escritas por
23 mulheres apaixonadas pela escrita e que o fa-
zem com desprendimento e ternura pelas letras.
Sabe-se que a história da escrita começou na

antiga civilização mesopotâmica (atual Iraque),
pormeiodospovos sumérios.Ossímbolos foram-
sedesenvolvendoaté formaremosprimeirosalfa-
betos da antiguidade.
A velocidade de informações que temos hoje só

foi possível graças ao desenvolvimento da escri-
ta.Ousodaescritadeu inícioaumtipodecomuni-
cação que tornava possível entrar em contato
commensagens produzidas por pessoas que ha-
viammorrido há séculos.
A escrita éalgo fascinante! Comoconhecemosa

obra de tantos autores através dela!
E foi comesse fascínio, deslumbradascomabe-

leza da escrita, que mulheres da AFLMC escreve-
ramcontos, crônicasehistórias reaisquenosdei-
xamconvencidasdequeatravésdaescritaalcan-
çamos o outro e somos alcançadas num convívio
de amor e de esperança.

A nossa vida, quer compondo, cantando, vi-
vendo,estamosemconstantemovimentodeescri-
ta. Escrevemos histórias no convívio uns com os
outros aprendendo seus desgostos, suas ale-
grias, suas conquistas, buscando amar até mes-
mo a quem não mereça ser amado; sempre na

esperança da transformação que redime os seres.
São histórias com esse enredo que vamos encon-

trar na Antologia da AFLMC.
Essa gostosura de fazer da escrita aquele cheiro

bom de vida para vida, envolvendo-nos uns com
os outros em amor, numa partilha cada vez mais
multíplice de comprometimento; mádidos de es-
perança para compartilharmos e vivermos no
mundo do outro.

Diariamente fazemos leituras às vezes interminá-
veis naqueles livros humanos que passam por nós;
estamos diariamente escrevendo na CPU de nosso
cérebro o momento excelso passado com alguém
comquem dividimos e que dividem conosco dores e
dissabores, mas também suas mais incomuns
vivênciasdeamoredebeleza!Nãopodemosdesper-
diçar essas oportunidades!
Livroshumanossãofontesdeesperança,esperança

detransformação,poissemprequeestamosemconta-
to com o outro fica um pouco dele em nós e vai um
poucodenósparaele.Éaíqueresideabelezadoescre-
ver, amar e esperar. Escrever um pouco de nós no ou-
tro,amando-oerespeitando-o,édespertaraessência
dediasalvissareiros, onde se renova alvinitente ode-
sejoderepartirmosoquehádemelhoremcadaumde
nós, nummundo que clama por esperança!

Escrever, amar, esperar

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Essa gostosura de fazer da escrita
aquele cheiro bom de vida para vida,
envolvendo-nos uns com os outros em
amor, numa partilha cada vez mais
multíplice de comprometimento;
mádidos de esperança para
compartilharmos e vivermos no
mundo do outro
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Videogameflix
Marcelo Jabulas

@mjabulas

Na virada dos anos
1980, quando os conso-
les8bitschegaramcom
força total no mercado
brasileiro,surgiuumni-
cho que fez sucesso por
muitosanos:alocadora
dejogos.Eapopularida-
de das locadoras se da-
va por alguns fatores
bem distintos, como a
falta de cartuchos (que
geralmente eram im-
portados) e o preço ele-
vado. Assim, locar um
game no final de sema-
na era infinitamente
mais barato do que pa-
gar por ele.

Hoje, o cenário é ou-
tro.Nãohámaislocado-
ras e nem fitas que a
genteprecisesopraran-
tes de encaixar no apa-
relho. No entanto, o
que nunca muda são os
preços dos jogos. Um
lançamentonão saipor
menos de R$ 250 e edi-
çõesdeluxojásuperam
os R$ 600.

Mas, desde a geração
PS3, Xbox 360 e Wii, os
consoles passaram a
contar com unidades
de armazenamento in-
ternoassimcomocone-
xão à internet. Isso per-
mitiu que Sony, Micro-
softeNintendocolocas-
sem na rede suas lojas
de games digitais e os
primeiros serviços de
assinatura,quepremia-
vam o jogador com al-
guns conteúdos gratui-
tos, descontos e acesso
a jogatinas on-line.

Aindaassimera(eain-
da é) preciso continuar

comprando games. E todo
mundo (inclusive os exe-
cutivos do setor) sabe que
agrande maioriadosjoga-
dores são jovens e muitos
deles não têm renda pró-
pria para sustentar o con-
sumo de jogos.

Eeisquesurgemosservi-
ços de assinaturas. Trata-
se de um formato tipo do
Netflix, mas para games, e
que barateou substancial-
mente o custo de jogar.

PUBLISHERS

As grandes distribuido-
ras também entraram na
onda. Elas sabem que não
basta vender, mas é preci-
so manter uma rede de jo-
gadores ativos. A Electro-
nic Arts foipioneira com o
EA Access e recentemente
com o EA Play. A vanta-

gem desse serviço é que,
além dos tradicionais des-
contos, o jogador também
conta com acesso ao acer-
vo do publisher.

O serviço ainda permi-
te “degustação” de lança-
mentos e outros benefí-
cios. A assinatura men-
sal sai por R$ 20, enquan-
to o pacote anual sai por
R$ 110. Ou seja, valores
que além de factíveis de-
sestimulam a pirataria e
o mercado de usados
(que os estúdios odeiam).

Outro distribuidor que
entrou na onda da assina-
tura é a francesa Ubisoft.
Assim como a EA, a Ubi já
tinha sua loja própria e
agora passa a oferecer ser-
viço de assinatura por R$
50 mensais. Apesar de
mais caro, o Ubisoft+ per-

mite acesso a futuros lan-
çamentosepublicaçõesre-
centes, assim como títulos
antigos.

XBOX GAME PASS

A Microsoft tem busca-
doahegemonianomerca-
do de games. No entanto,
sabequenãoseráfácildes-
bancar a liderança da
Sony, que historicamente
sempre vendeu mais apa-
relhos PlayStation que as
“caixas” de Bill Gates.

E como a divisão Xbox
sentiu na pele o peso dapi-
rataria na geração Xbox
360,ela percebeu que para
atrair o consumidor não
basta um bom hardware.
É preciso oferecer games
de forma acessível. Afinal,
grande parte dos jogado-
res não pode se dar ao lu-

xodepagarvaloresexorbi-
tantes por um jogo e, no
mês seguinte, comprar
um novo.

Assim, o Xbox Game
Pass surge como o nirva-
naparaosgamers.Oservi-
ço oferece diferentes mo-
dalidades, que partem de
R$ 30 mensais. Um valor
factível até mesmo para a
molecada que depende do
dinheiro dos pais, que vi-
ram a renda encolher re-
centemente.

O serviço se casa bem
com o novo Xbox Series
S, versão de entrada da
nova geração de conso-
les, com preço abaixo dos
R$ 3 mil e que só aceita
jogos em formato digital
(sem disco).

Com acesso a mais de
100 títulos e lançamentos

da Microsoft Studios, é
uma forma de manter a
biblioteca dos pimpolhos
em dia, sem gastar tubos
de dinheiro.

Paraosmarmanjostam-
bém é uma boa opção,
pois o preço de um conso-
le é caro e ter um acesso
baratopermitehorasdedi-
versão sem pesar no bol-
so. Há ainda opções com
EA Play incluso (R$ 45) e
até uma assinatura exclu-
siva para PC.

NO PC

Epor falar em computa-
dores, a turma do teclado
ainda conta com outras
opções que podem ren-
der acesso a games de for-
ma mais barata. A Ama-
zon oferece o Amazon
Prime Gaming, que é in-
cluso a plataforma de
streaming e também ao
serviço de entregas. Por
R$ 10, o gamer pode com-
prar jogos e ter acesso a
conteúdos gratuitos.

Já a Epic Store, loja da
Epic Games, também ofe-
rece games a baixo custo,
eatémesmotítulosgratui-
tos.Semanalmenteeladis-
ponibiliza um jogo de gra-
ça. Claro que não são lan-
çamentos. A maioria são
independentes e antigos,
maselajádistribuiumeda-
lhões como “Grand Theft
AutoV”, queinclusiveder-
rubou os servidores.

E se não bastasse, ainda
há o velho e bom Steam.
Serviçopioneiro navenda
de games para computa-
dores, que tem como base
preços muito agressivos,
que ajudou a desidratar a
pirataria de jogos.

Dá pra jogar!

Games

Publishers apostam na assinatura de games em formato semelhante ao
Netflix: serviço que barateou substancialmente o custo de jogar

UBISOFT/DIVULGAÇÃO

SEMLIMITE–OUbsoft+, serviço de assinatura do publisher francês, promete entregar aos gamers acesso

aos lançamentos, assim como franquias populares
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Foco no tema
Larissa Durães

Repórter

Faltam apenas dois
dias.Acontagemregres-
siva par o primeiro dia
de provas do Enem
2021 deixa os candida-
tos apreensivoseansio-
sos. É hora de testar os
conhecimentos e bri-
garporumavaganoen-
sino superior. Para
quem precisa se sair
bem na prova, aí vai
umadica:nãoseapegar
aquestãotemáticaeen-
tender que o importan-
te é saber enxergar a
prova e compreender
que aquele tema que se-
rá cobrado vem de al-
gum eixo temático.

“Por exemplo, o alu-
no não deve estudar o
repertório que aborde
alcoolismo, ele deve es-
tudar repertório que
aborde o tema saúde,
porque quando ele faz
isto,eleconseguetraba-
lhar qualquer tema que
seja extraído deste ei-
xo”, afirma o professor
de português e redação
Carlos Cavalcante.

Para ele, a estratégia
que o aluno tem que ter
é trabalhar o estudo
por eixos temáticos e
nunca pela aposta por
delimitação temática.

“Assim, ele recarrega
essa bagagem de reper-
tórios e tem mais tran-
quilidade para desen-
volver sobre qualquer
temaque sejacobrado”,
aconselha.

A estudante Alexia
Colares, de 19 anos, que
vaifazeroEnempelase-
gunda vez, espera que
asmudanças feitasnes-
te ano sirvam para di-

minuir as diferenças en-
tre os candidatos. Porém,
ela lamenta os problemas
dentro da equipe respon-
sávelpeloEnem,queresul-
tou na saída de 29 funcio-
nários na última semana.

“Todo dia a gente vê que
chegam notícias que nos
entristecem,comoaquelas
pessoasquesaíramdosem-
pregos e que eram respon-
sáveis pelo exame. E pelas
dificuldades de definirem
datas”, afirma Alexia. Mes-
moassim, ela conta que es-
tá confiante. “Na estrada
da vida ganha quem nun-
ca desistiu”, ressalta.

A respeito das mudan-
ças, o professor Carlos diz
que vieram para alinhar e
esclarecer aos critérios de
correção.E,porisso,osalu-
nos não devem se preocu-

par. “Às vezes, um corre-
tor avaliava de uma for-
ma e outro de outra for-
ma. Então, as seis altera-
ções vieram para ajustar e
alinhar os critérios de cor-
reção aos corretores”.

ALTERAÇÕES
Para Carlos, essas mu-

danças não alteram a li-
nhadeestudodoscandida-
tos,masháduasmodifica-
das mais significativas.
“Duas situações que antes
eram consideradas deta-
lhamento da solução, hoje
não serão mais considera-
dos: o uso de orações su-
bordinadascomodetalha-
mento da ação e a segun-
da é o uso de adjunto ad-
verbial de lugar”, explica.

O professor ressalta que
o aluno deve pegar todas

as palavras-chaves do te-
ma e levar para o texto da
redação, o que é chamado
“foco temático”. “O aluo
não pode deixar de levar
as palavras temáticas, se-
não, irá caracterizar fuga
ao tema, e fuga é zero na
redação”, alerta.

Já a supervisora pedagó-
gica do Colégio Indyu, Isa-
bel Christina Rabelo, diz
que a instituição está pre-
paradaparareceberosalu-
nos com todos os cuida-
dos estabelecidos pelo Mi-
nistério da Saúde.

“A gente segue com toda
estrutura adequada, bem
como com os protocolos
de segurança, preparação
da equipe e coordenação
paraumaaplicaçãoderes-
ponsabilidade e excelên-
cia”, afirma.

Educação

Professor dá dicas para os alunos se saírem bem na redação do Enem
DIVULGAÇÃO

REDAÇÃO -Para o professor Carlos Cavalcante, a estratégia que o aluno temque ter é trabalhar o estudo por eixos temáticos e nuncana

delimitação temática: “assim, ele recarrega a bagagemde repertórios e temmais tranquilidade para desenvolver sobre qualquer tema”

No primeiro dia do Enem 2021, no
próximo domingo (21), além das
provas objetivas de linguagens e
ciências humanas, os candidatos
farão a única prova subjetiva da
avaliação, a redação. Nesta edição,
o tema será o mesmo, tanto para o
Enem impresso quanto para o
digital e, em ambas modalidades,
o texto deverá ser feito à mão. Por
isso, é obrigatório levar caneta
esferográfica de tinta preta
fabricada em material
transparente
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Comaaltadociclismo,oroubodebicicletasaumen-
touemtornode40%noEstadoe,graçasàtecnologia
e novos serviços desenvolvidos, recuperar uma bike
roubada não émais uma tarefa impossível. Desde o
momentoda compradabicicletahá váriosmeios de
proteger suamagrela. Lembrandoque é sempre im-
portante guardar a nota fiscal ao comprar umabici-
cletae,pósumroubo,registraroboletimdeocorrên-
ciaemdetalhese, sepossível, comonúmerodoqua-
dro. Para a retirada da bike recuperada na polícia é

precisoapresentardadosquecomprovemquevocêé
o real proprietário. Registrar a bike em um sistema
dedadostambémajudanarecuperação,evitapossí-
veis vendas clandestinaspelo ladrão.Hoje, omerca-
doéamploemsegurosparabikesquevalemmuitoa
penapara quempossui bicicletas caras. Geralmente
ovaloré 10%danota fiscale, emalgunscasos, cobre
atédanosemcasodeacidentes. Importantedicaque
émaisdoqueumbomcomeçoparareaversuabikee
pedalar tranquilo.

O cicloturismonoEstado vemse tornando referên-
cia em todo o país. A atividade ganha cada vez mais
destaques nas intenções de viagem dos turistas de
outro EstadoedeMinas. Não épormenos,MinasGe-
raisconta comumamisturamuitobemcerteiraentre
montanhas,cidadeshistóricas,gastronomiae,claro,
a hospitalidade. Mesmo o público que nunca foi tão
adeptodospedaistemolhadodeformamais interes-
sada para Minas quando o assunto é a prática do
cicloturismo. A pandemia decorrente do coronavírus
fez “explodir” a procura por roteiros cicloturísticos.

Franciel Virginio está em busca de uma nova
superação pessoal. Ele foi atrás de um novo
desafio, capaz não só de renovar ainda mais
seu amor pela bike, mas também demostrar o
afeto e amor ao próximo. O resultado de mui-
ta garra e determinação é a finalização da
campanha #km’ssolidarios2021, com 580,7 km
pedalados e a arrecadação de R$ 9.564,20 de
doações em prol da Fundação Sara. Uma mé-
dia de R$ 16,47 por km. “Agradeço a todos que
estiveram junto comigo nessa jornada”, disse
Franciel. A entrega do valor será neste sábado
(20), às 10h30, na sede da Fundação Sara em
Montes Claros. Parabéns!

Sua bike foi roubada?

Cicloturismo
em Minas

Show de
solidariedade

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

IRON BIKE

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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