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Gestoresmunicipaisprecisamsecadastrarparare-
ceber recursos devidos do Fundo Estadual de Saúde
(FES) pelo governo do Estado. Primeira parcela será
quitada em dezembro.PÁGINA 3

Dólar em alta, computadores mais caros e uma
nova geração de consoles encareceram muito a
brincadeira. Black Friday pode ser opção para ga-
rantir a jogatina, sem pesar no bolso. PÁGINA 8

Aberta adesão a
acordo da saúde

Game Friday
contra inflação

Requeijão moreno produzido na cidade norte-mi-
neira é considerado o melhor na categoria Massa
Fundida em concurso internacional. Produto ficou
entreosqueijosmaissaborososdomundo.PÁGINA5
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Uma rápida pesquisa no Mercado Central de Mon-
tes Claros mostra que o consumidor vai ter que gastar
muito mais para celebrar as festas de fim de ano. Fru-

tas secas, sementes como castanhas e nozes, carnes,
peixes estão muito mais caros do que no ano passado.
Situação que frustra comerciantes e clientes. Os pri-

meiros já estimam vendas bem menores do que o nor-
mal para esse período, enquanto os compradores já
repensamomenueatémesmoacelebração.PÁGINA4

Preços dos alimentos
ameaçam ceia de Natal

u COLUNAS

PEDRO SOUZA/ATLÉTICO

PÁGINA 9

TOKO-Everson Pereira é o produtor campeão

Artilheiro no
Brasileirão,

Hulk pode dobrar
número de gols de
Pratto no Mineirão

ainda em 2021

LARISSA DURÃES

EMATER-MG/DIVULGAÇÃO

SUPER-HERÓI



ASCENDENTE
A trajetória da inflação permanece ascendente. Com-
parada com a última semana, houve aceleração dos
grupos: Transportes (de 2,55% para 2,98%), destaque
para gasolina (de 7,28%, ante 6,14%); e Educação, leitu-
ra e recreação (de -0,19% para 0,57%), destaque para
passagem aérea (de -1,87% para 2,88%).

CENÁRIO
Apesar dos índices crescentes, Bolsonaro e seu time
econômicoassisteminertesainflaçãosobdescontrole
eseeximemdequalquerresponsabilidade.Semanún-
ciode medidasparaconter ospreços, BolsonaroeGue-
des jogam a culpa no cenário econômico mundial. “O
mundotodoestásofrendocomaeconomianeste,espe-
ro, pós-pandemia”, tem repetido Bolsonaro.

DELTAN VEM AÍ
Ex-procurador chefe da Operação Lava Jato no MPF,
Deltan Dalagnol, vai estrear na política após fazer
mistério com seu desligamento da categoria. É ele
uma das estrelas nacionais a se filiar no Podemos de
Sergio Moro, enquanto o ex-juiz faz mistério com
Álvaro Dias.

MINERAÇÃO
Entidades ambientalistas foram excluídas do debate e
denunciamqueasalteraçõesemdiscussãonaCâmara
doCódigodeMineração (Decreto-Lei227/67) atendem
ainteressesdosetormineral (grandes,médiasepeque-
nas mineradoras ou garimpeiros). Por pressão das en-
tidades e da oposição, a votação do parecer do Grupo
de Trabalho – sob relatoria da deputada Greyce Elias
(Avante-MG) –, prevista para esta semana, foi adiada.

ANUÊNCIA
O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à
Mineraçãoaponta que, ao retirara obrigatoriedade de
anuência de estados e municípios para instalação de
empreendimentos de mineração, a proposta concen-
tra poder demasiado na esfera federal, restringindo a
decisão de entes federados aos seus territórios e fe-

chandoosprincipaiscanaisatuaisdeinterlocuçãodas
comunidades atingidas e ameaçadas pela mineração.

NA ESTEIRA
Ex-ministrosdogovernoBolsonaroaguardamapossí-
vel filiação ao PL para darem início aos seus planos de
campanha. Três deles deixaram as respectivas pastas
sob saraivadas de polêmicas e denúncias.

Triunvirato
Ex-titular do Meio Ambiente, Ricardo Salles, expulso
do Novo, vai tentar uma vaga no Senado. Abraham
Weintraub,ex-ministrodaEducação,temconversado
sobre possível candidatura ao governo de São Paulo. E
o ex-chanceler Ernesto Araújo cogita concorrer à Câ-
mara, pelo DF.

DOSSIÊ
André Mendonça venceu a primeira batalha, mas terá
pelafrenteumaguerraduranteasabatinanapróxima
semana. Será cobrado pelos senadores principalmen-
te sobre sua polêmica gestão no Ministério da Justiça,
quando abusou de processos com base na Lei de Segu-
rança Nacional. Perseguiu jornalistas e produziu um
dossiê sobre a atuação de 579 policiais e professores
identificados como antifascistas.

CRISE
Deputado Gustavo Fruet (PDT-PR) pretende insti-
tuir um conjunto de medidas para elevar a racionali-
dade e a eficiência no uso da água. Por meio de uma
proposta que altera a Lei nº 9.433/1997 (Política Na-
cional de Recursos Hídricos), o parlamentar subli-
nha que o objetivo é preparar o país para o enfrenta-
mento de crise hídrica, como a que assola as regiões
Sul e Sudeste em 2021.

MOSAICOS DA BASÍLICA
A Arquidiocese de Aparecida (SP) contratou uma em-
presa italiana com os melhores técnicos do mundo
para implantar 15 mil m• de mosaicos na fachada da
Basílica, com ilustrações de passagens bíblicas.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

A pressão dos países europeus durante a Confe-
rência das Nações Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas 2021 (COP26) com relação à Amazônia é
mais do que correta, tendo em vista o aumento
do desmatamento na região. Mas quando as em-
presas europeias, fabricantes de carros, não que-
rem se adequar às regras impostas pelo Brasil
para a fabricação de veículos mais limpos, esses
países acabam perdendo a razão na luta, que
precisa ser de todos.

As novas normas para fabricação de automó-
veis mais limpos estão previstas para entrar
em vigor em 1º de janeiro de 2022. Desde 1986,
quando da criação do Programa de Controle
de Emissões Veiculares (Proconve), as empre-
sas têm um cronograma a ser cumprido. Ago-
ra, às vésperas de mais uma mudança, alegam
falta de condições para atender à lei que deter-
mina que novos carros só possam emitir 1 mili-
grama de monóxido de carbono por cada quilô-
metro rodado.

Isso corresponde a uma redução de 23% de
gases na atmosfera, o que contribui efetivamen-
te para o combate às mudanças climáticas e
leva à redução de doenças respiratórias, já que
as novas regras também determinam a diminui-
ção na emissão de aldeídos. A emissão da subs-
tância tóxica, que pode ser cancerígena, cairá
de 20 miligramas por quilômetro para 15 mili-
gramas, o que representa uma redução de 25%
de aldeído no ar.

Desde 2015 os padrões agora exigidos pelo Bra-
sil já estão em vigor no continente europeu. Cor-
retíssima a pressão dos líderes europeus com
relação à Amazônia, mas eles precisam dar sua
cota de sacrifício no cuidado com o meio am-
biente. Tanto na casa deles quanto fora, o com-
portamento precisa ser o mesmo.

Com essa atitude, eles não apenas fragilizam
sua atuação com relação à Amazônia, mas dão a
entender que os brasileiros são menos importan-
tes que europeus. Para que o planeta realmente
volte a respirar, garantindo condições para que
a humanidade tenha longa vida na Terra, é preci-
so uma força tarefa global, o que implica que
todos devem arcar com as consequências e possí-
veis prejuízos, porque pau que dá em Chico preci-
sa dar em Francisco. Caso contrário, os resulta-
dos serão pífios como foram na COP26.

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Linha histórica

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

A menos de um ano da eleição, a inflação da 3ª quadrissemana de novembro/21 é a maior dos últimos 15
anos. A linha histórica, conforme o atual informativo da Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministé-
rio da Economia, mostra que o índice do governo de Jair Bolsonaro (0,96%) supera o registrado em 2015, no
mesmo período, durante o governo Dilma Rousseff (0,94%). Foi o desarranjo na economia que turbinou o
processo de impeachment da petista. Em 2016, já no governo Temer, no período de análise, o índice caiu
para 0,24%, subiu para 0,32% em 2017 e, em 2018, despencou para 0,05%.
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PRETO NO
BRANCO

Municípios já podem
aderir a acordo de
verba da saúde

Minas do Norte

A Câmara de Montes Claros realizou nesta quinta-
feira (25) audiência para discutir dificuldades que a
população vem encontrando no atendimento para
instalaçãodeáguaeenergiaelétricaemresidências.
A queixa central foi a ausência de representantes da
Cemig, conformequestionadapelo representantedo
Ministério Público, Felipe Caires. Como se trata de
uma concessão, entendo ser uma obrigação da em-
presa comparecer às convocações feitas pela Câma-
ra. ÉprecisoqueaCompanhiaapresenteuma justifi-
cativa para a indiferença com que trata as convoca-
çõesdo Legislativodomunicípio. Vale lembrar que a
audiênciafoiumaproposiçãodopresidentedaCasa,
vereadorClaudindaPrefeitura.

Pró-vida
A Assembleia Legislativa de Minas, através do

deputado Carlos Pimenta, faz justiça ao reconhe-
cer nomédico Rodrigo Bispo de Sá o esforço para
melhorar o sistema de atendimento à população
doNortedeMinas,comacriaçãodomodernohos-
pital Pró-Vida, que hoje responde por mais de
1.400 atendimentos diários, comuma unidade no
MaracanãeoutranoShoppingMontesClaros.Ou-
tro ponto que considero importante é o fato de o
hospital ser gerido pela família Bispo, o que nos
leva a dizer que é feito com carinho, colocando o
coração à frente das ações.

A bengala e o Congresso
A falta de autonomia e autoridade do Congres-

soNacional é umdos fatoresquehojepreocupaa
sociedade brasileira. Um exemplo claro é a dis-
cussão em torno da PEC da Bengala, que prevê a
aposentadoriadosministrosdoSTFaos70anose
nãoaos 75, comoacontecehoje. A este respeito, o
STF faz o desafio às duas Casas, que já anunciou
que não será aprovada. Primeiro, entendem que
a proposta pode ser vista como uma “ameaça” à
Corte, como se fosse umdesafio. Uma outra nota
divulgada é a de que o Supremo vê o Senado co-
motravaparaaPEC.Aposiçãosensataqueconsi-
deronadiscussão é que, se aprovada, a proposta
que venha valer daqui para frente não atinja os
atuais membros da suprema corte.

Candidato a deputado
Apesardeatéagoranãoaparecernosholofotesda

mídiaouredesocial,quemdesdeoiníciodoanovem
articulandoebuscandoapoioparaasuacandidatu-
raadeputadofederaléoex-prefeitodeMatiasCardo-
so e ex-presidente do Cimams Edmárcio Moura. Ele
temaproveitadoprincipalmenteareuniãoquegrupo
deprefeitosdoNortedeMinasvemrealizandoquinze-
nalmentena regiãoparabuscarapoio.

Passeios da cidade
TemosalertadoaPrefeituradeMontesClarossobre

apéssima situaçãodospasseios dasavenidasda ci-
dadeequenormalmentesãousadosparaatividades
físicas(caminhadasecorridas).Umexemploclaroéa
avenidaSidneyChaves,cujasituaçãoécrítica.Omes-
morecursoqueserveparaconstruçãodenovospas-
seios, serviria para recuperaros jáexistentes.

Recurso do Fundo Estadual de Saúde começa a
ser pago em dezembro; formulário está liberado

u

Cemig na contramão

Auxílio a 20 mil mineiros
COFRESNOVERMELHO-Recursos da saúde deixaramde ser repassados aosmunicípios desde 2009

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Da Redação*

Já está disponível pa-
ra os gestores munici-
pais o termo de adesão
ao acordo para recebi-
mento de R$ 6,7 bi-
lhõesem recursosdevi-
dos do Fundo Estadual
de Saúde (FES) pelo go-
verno do Estado a mu-
nicípios mineiros e a
prestadores de servi-
ços assistenciais.

A adesão ao acordo é
etapa fundamental pa-
ra que os credores pos-
sam começar a receber
osrepassesjáemdezem-
bro deste ano.

Ospagamentossãore-
lativosaoacordohomo-

logado em 8 de novembro
entre o governo do Estado,
o Ministério Público, a As-
sociação Mineira dos Mu-
nicípios (AMM) e o Conse-
lho de Secretarias Munici-
paisdeSaúdedeMinasGe-
rais (Cosems-MG). Trata-se
de valores de repasses em
atraso desde 2009.

Os recursos serão pagos
em três etapas. Em dezem-
bro deste ano será feito o
primeiro aporte, no valor
de R$ 400 milhões, pelo go-
verno estadual. Entre os me-
ses de janeiro e junho de
2022, outros R$ 400 milhões
serãopagos.Ovalorresidual
será quitado em 96 parcelas
mensais e consecutivas, a
partir de janeiro de 2023.

“Comaadesãodosmuni-
cípios ao acordo, temos a
certeza do pagamento dos
valores conforme os ter-
mos previstos. Esse recur-
so será fundamental para
os gestores municipais e
acreditamos que chegará
em um momento essen-
cial, uma vez que ajudará
nos desafios trazidos pela
pandemia”, avalia o subse-
cretário de Inovação e Lo-
gística da Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES-MG),
Leonan Felipe dos Santos.

Para adesão, é necessá-
rio que os credores reali-
zem, primeiramente, o ca-
dastro de usuário externo
no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI).

O procedimento deve
ser feito por prefeitos, re-
presentanteslegaisdeenti-
dades e advogados. Em se-
guida, deve haver o preen-
chimento do “Formulário
de Adesão ao Termo de
Acordo”, com posterior en-
caminhamento, também
via SEI, para a unidade
SES/ACORDO.

Para auxiliar os gestores
no processo, a Secretaria
de Estado de Saúde criou
um sítio eletrônico com
um“passoapasso”conten-
do orientações e a descri-
çãodosdocumentosneces-
sários. O endereço do site é
https://www.saude.mg.
gov.br/acordofes.
*Com Agência Minas

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

O Auxílio Emergen-
cial Mineiro de R$ 600,
cujopagamentofoicon-
cluído em 29 de outu-
bro, terá uma rodada
extraordinária em 30
de novembro.

De acordo com a Se-
cretariadeEstadodeDe-
senvolvimento Social
(Sedese), o benefício se-
rá creditado a aproxi-
madamente 20 mil pes-
soas no Estado que tive-
ram problemas com o

cadastro no momento da
solicitação do auxílio.

Àépoca,oExecutivoesta-
dual confirmou que a falta
de dados no CadÚnico im-
pediu que muitas pessoas
recebessem o valor. Para
resolver o problema, a Se-
dese decidiu consultar ou-
trasbasesdedadosparaob-
ter todas as informações.

Entretanto, a secretaria
faz um alerta: “se o paga-
mento não for efetivado
porque a pessoa está com

algum documento irregu-
lar, ela terá que solicitar a
regularização junto ao ór-
gão competente”.

Para tirar dúvidas so-
bre o pagamento do be-
nefício, a orientação é
enviar um e-mail para
auxilioemergencialmi-
neiro@social.mg.gov.br
e comunicar eventuais
dificuldades no saque.

Segundo o governo de
Minas, maisdeum milhão
de pessoas foram contem-

pladas com o Auxíl io
Emergencial Mineiro, a
partir de investimento de
R$ 614 milhões.

Obenefíciofoicriadopa-
ra socorrer famílias em si-
tuação de extrema pobre-
zaevulnerabilidade social
em meio à pandemia da
Covid-19.

A Sedese explicou ainda
que não houve alteração
nos critérios para recebi-
mento do Auxílio Emer-
gencial Mineiro.
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Preços nas alturas deixam
ceia de Natal mais salgada

Economia

Comerciantes relatam altas de até 70% e acreditam emmais aumentosu

SEMELAS ? –

Tradicionais no

cardápio

natalino,

sementes e

frutas

cristalizadas

estão até 40%

mais caras

Larissa Durães

Repórter

A mesa farta na ceia
de Natal deve sofrer um
baque neste ano. Se em
2020 muita gente abriu
mão da reunião festiva,
recheada de comes e be-
bes, por causa dos altos
números da pandemia,
neste ano o freio será o
preço dos produtos típi-
cos.

A inflação e a alta do
dólar estão salgando o
cardápio natalino – des-
de frutas e legumes a se-
mentes, como nozes e
castanhas, e carnes. Um
passeio pelo Mercado
Central de Montes Cla-
ros, onde vários desses
produtos são encontra-
dos, mostra o peso que a
festa para receber o
“Bom Velhinho” terá no
bolso das famílias.

Com aumentos mé-
dios de 50% nos valores
dos produtos, e com
perspectiva de novos
reajustes, o verdureiro
Edmilson Gomes, que
tem uma banca de fru-
taseverdurasnoMerca-
do, não alimenta ne-
nhum entusiasmo para
esse final de ano.

“As coisas encarece-
ram muito e o dinhei-
ro ficou curto. Vai
ser pior que o ano pas-
sado, porque antes ti-
nha o auxílio, e as coi-
sas que chegam ago-
ra estão bem mais ca-
ras”, lamenta.

O cenário também
não é animador na ava-
liação da peixeira Sole-
neGomes.Ela conta que
o aumento no preço do
produto foi considerá-

vel,oquedevetirá-lodocar-
dápio de muitas famílias.

“Teve peixe que aumen-
tou 40%”, diz ela, que es-
pera faturar 10% a mais
que em 2020, percentual
considerado modesto,
pois já viveu tempos me-
lhores, com faturamento
crescendo entre 30% e
40% no fim de ano.

Os aumentos constan-
tes nos preços dos ali-
mentos, dos combustí-
veis, energia elétrica e vá-
rios outros insumos im-
pactam diretamente no
custo de vida do cidadão.

E toda essa cadeia é entre-
laçada, com os custos de
um setor impactando
nos demais.

SAÍDA

Para o economista e pro-
fessor da Universidade Es-
tadual de Montes Claros
(Unimontes) Marcos Fábio
Martins de Oliveira, o mo-
mento é de refletir sobre a
necessidade de se aumen-
tar os gastos e procurar
sempre pelo produto que
pode oferecer melhor con-
dição de compra.

“A inflação só se realiza

se você comprar. Portan-
to, compre produtos na-
cionais ou locais/regio-
nais, que não sofreram
tanto com esses aumen-
tos”, aconselha.

“Nosprodutosinternacio-
nais, há dois problemas: o
aumentododólareadesva-
lorização do real e os pre-
ços altos no mercado inter-
nacional. Sobre os nacio-
nais,ligadosaomercadoin-
ternacional, exportamos a
matéria prima para ‘fazer’
o produto. Com a alta dos
commodities, o produto fi-
nal encarece”, explica.

A comerciante Kátia Ra-
nielequersemanterotimis-
taparaesteNatal, mascon-
fessa que a situação é preo-
cupanteehámuitaincerte-
za no mercado.

Na banca de Kátia no
MercadoCentral,assemen-
tes e frutas cristalizadas,
tão tradicionais nas ceias
de Natal e Ano Novo, já es-
tão 40% mais caras. E ela
avisa: vão aumentar mais
até as datas festivas.

“O ano passado não teve
Natal. Dizem que esse ano
vai ser bom. Eu até acredi-
to. Porém,a realidadeéque

os preços das mercadorias
já aumentaram e até o Na-
tal vão estar ainda mais ca-
ras. Mas tenho que ter pen-
samento positivo”, afirma.

SEM OTIMISMO

Quem não consegue ser
positivoéoaçougueiroPau-
lo Lopes. Experiente, com
vários anos atuando no
Mercado Central de Mon-
tes Claros, ele acredita que
o fim de ano não será nada
bom.

“Desde 2019 os produtos
vêm aumentando. Já esta-
mos na faixa de 70% mais
caros”, alerta.

Uma consumidora insa-
tisfeita com a situação
atual é a aposentada Rosa
Terezinha. “As coisas subi-
ram demais, os preços es-
tão muito altos. Não vou
comprar frutas secas nem
doces cristalizados. Estas
coisas mais caras temos
que esquecer e fazer uma
ceiamaissimples”,diz,con-
trariada.

FOTOS LARISSA DURÃES
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A fabricação do requeijão moreno é
uma tradição na região
norte-mineira, principalmente em
municípios da microrregião da Serra
Geral. Também é muito produzido
em municípios dos vales do Mucuri e
Jequitinhonha.
“Mesmo sendo o requeijão moreno
um tipo de queijo artesanal,
classificado como um queijo de
massa fundida, feito de leite cru,
coagulado naturalmente, ainda não
existe uma região produtora
caracterizada e reconhecida
oficialmente pelo Estado, como já

existe com alguns queijos artesanais
de Minas”, esclarece a assessora
técnica de Agroindústria de Leite e
Derivados da Emater-MG, Marciana
de Souza Lima.
Ela destaca que futuramente pode ser
feito um estudo, reconhecendo a
natureza artesanal do produto e as
características das regiões
produtoras.
O requeijão moreno é considerado
um alimento rico por seu valor
nutricional, cultural e gastronômico,
sendo muito apreciado com um bom
cafezinho nas regiões produtoras.

Requeijão de ouro

Agronegócio

ProdutodePorteirinha é eleito omelhor domundona categoriamassa fundidau

Da Redação*

O requeijão moreno
produzido por Ever-
son Pereira, também
conhecido pelo apeli-
dodeToko,emPorteiri-
nha, no Norte de Mi-
nas, está entre os quei-
jos mais saborosos do
mundo.

A chancela foi dada
pelos jurados do con-
cursomundialdoquei-
jo,queocorreuentreos
dias 5 e 6 de novembro,
oInternationalCheese
Awards, realizado du-
ranteaExpoqueijoBra-
sil 2021, em Araxá, no
TriânguloMineiro.

O Requeijão Moreno
Toko conquistou me-
dalha de ouro na cate-
goria Massa Fundida.
A produção conta com
apoiodaEmater-MG.

Tokocomemoraoprê-
mioeviunaconquista
maisumaoportunidade
devalorizarseuproduto,
fabricadoháoitoanos
emumaagroindústria
depequenoportequeele
mantémemsuaproprie-
daderural,atrêsquilô-
metrosdocentrourba-
nodePorteirinha.

“Nãotenhonempala-
vras para descrever. É
muito bom receber o
o u r o , s e r p r e m i a d o
numconcursointerna-
cional, onde há vários
países participando e
você está entre os me-
lhores.Éumreconheci-
mentodaqualidadedo
meu requeijão, que foi
degustado e aprovado
por mestres queijei-
ros”,destaca.

EversonPereiraéaten-
didoeacompanhadope-
laEmater-MG,empresa
vinculadaàSecretaria
deEstadodeAgricultu-

ra,PecuáriaeAbastecimen-
to(Seapa),desdequeresol-
veusededicaràatividade,
resgatandoumofíciodosbi-
savósmaternos,que,segun-
doele,jáfabricavamrequei-
jãomoreno.

SONHO
Aconfecçãodoprodutoé

arealizaçãodeumsonhode-
leedaesposaMiraniPerei-
ra,jáqueaqueijariaconta
apenascomamãodeobra
docasal.

“Hámuitotempoatrás
meusbisavósproduziamea
gentesempresonhouresga-
taressacultura.Orequeijão
morenoéumprodutotípi-
conanossaregião,doNorte.
Minhaesposaeeutrabalha-
mosnumafábricaderequei-
jãoefoiláqueaprendemosa
produzir.Então,commui-
tasdificuldades,consegui-
mosabrirumaqueijaria
nossa.Fizemosumbomre-
queijão,omelhordomun-
do”,constata,orgulhoso.

MODO DE PRODUÇÃO

O requeijão moreno é
um tipo de queijo artesa-
nal feito a partir de leite
cru coagulado natural-
mente. É obtido da fusão
decremedeleitecommas-
sa de coalhada sem soro e
lavada. Nos meios técni-
cos, é considerado um
queijodemassafundida.

De consistência firme

ou de corte, é comerciali-
zado em barras. Como o
próprionomesugere,ore-
queijão moreno é amar-
ronzado, com tonalidade
que pode variar de mais
clara a escura, dependen-
dodotempodecozimento
ou fritura do creme de lei-
teusado para daroacaba-
mentofinal.

CADASTRO
D e s d e q u e a b r i u a

agroindústria,EversonPe-
reiravemsecapacitando,in-
vestindoemelhorandoaes-
truturadaqueijaria.Apro-
duçãodiáriaéde40quilos
derequeijãomoreno.

O concurso de Araxá
não foi o primeiro a pre-

miar o trabalho do norte-
mineiro. Em 2019, ele fi-
cou em terceiro lugar,
com medalha de bronze,
no 5º Prêmio Queijo Bra-
sil,emFlorianópolis (SC).

O requeijão pode ser co-
mercializado em toda Mi-
nas Gerais, porque possui
registro no Instituto Mi-
neirodeAgropecuária
(IMA)comoagroindústria
depequenoporte.

No momento, o requei-
jão moreno de Everson é
comercializado em Mon-
tes Claros, Americana,
Janaúba,PorteirinhaeBe-
loHorizonte.MasTokoso-
nha alto e quer colocar o
produtoemtodo omerca-
dobrasileiro.Paraisso,es-
táemprocessodeadequa-
çãodaqueijariapararece-
beroselodoSistemaBrasi-
leiro de Inspeção de Pro-
dutos de Origem Animal
(Sisbi-POA). Para alcan-
çar esse sonho, Toko con-
ta com o suporteconstan-
tedaEmater-MG.
*Com Agência Minas

PORTAS ABERTAS -RequeijãomorenoToko é produzidohá oito anos emumapequena propriedade emPorteirinha

Regiões produtoras

u SAIBA MAIS

EMATER-MG/DIVULGAÇÃO
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Após25anos, FabianedeCarvalhoNoronha retor-
naaMontes Claros, sua terra natal, e traz umanovi-
dade:OMundoOrna.Umaempresaqueoferecepro-
jetosdefestase locaçãodemóveiseadornos.Eladá
assessoriacompletaaoclientesemcobrarnadapor

isso, e tem disponívelmais de 4mil itens. Confira as
novidadesdireto na loja, naavenida SantosGuima-
rães,145-A,bairroFuncionários,ounasredessociais
@mundoorna e @mundoorna.loja. Telefone para
contato: (38) 99913-2428.

Foi umgrande sucesso o tradicional ba-
zar do Grupo Lisieux. O evento ofereceu
peças lindíssimas para compor o ambien-
te de Natal das residências montes-cla-
renses, e muitos aproveitaram para com-
prar o presente e lembrancinhas de fim
de ano. Neste ano, o bazar aconteceu de

forma virtual, com resultados super posi-
tivos. Você ainda pode adquirir lindas pe-
ças para o seu lar oumesmo para presen-
tear aquela pessoa especial. Contatos:
(38) 99969-2547 (Alexia Ballesteros), (38)
98837-5952 (Gerinha Ballesteros) e Insta-
gram: @gotasdeamorbazar.

A loja de colchões Probel é
a primeira marca a fabricar
colchões em escala indus-
trial no Brasil e a primeira a
usar o tratamento anti-áca-
ro, anti-bactéria e anti-mo-
fo. Com cinco fábricas locali-
zadas estrategicamente em
cinco regiões do país, amar-
ca escolheu Montes Claros
para abrir a mais nova loja
comprodutos exclusivos, co-
mo centro de atendimento a
todo o Estado. Os colchões
Probel são sinônimo de ino-
vação, qualidade e compro-
metimento com o seu sono e
sua saúde. A loja fica locali-
zada na rua Ruy Barbosa,
239, Centro.

Bazar LisieuxProbel - Loja exclusiva em
Montes Claros

Mundo Orna em MOC

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com
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“A música é a voz harmoniosa da criação; um
eco do mundo invisível; uma nota de concordân-
cia divina que o universo inteiro entoará umdia”.
Giuseppe Mazzine
“O canto é uma função natural do homem. O

desejo de cantar se manifesta desde o berço”.
Hans C. Andersen
Nesse tempo especial, 22 de novembro, desejo

falar-lhes do músico embrião, do músico lá na
vida intrauterina,quebrincacomossonsnoútero
materno, seu primeiro auditório. É possível?
Betânia Parizzi e Helena Rodrigues no livro “O

Bebê e a Música relatam”: “A nossa musicalidade
já se manifesta desde o nascimento, ou até mes-
mo antes de nascermos. Muitos pais contam que
mesmo antes do nascimento já colocavammúsi-
ca para que os bebês ouvissem e cantavam para
eles.Malsabemessespaisqueestecomportamen-
to faz parte da nossa humanidade. Trata-se de
um instinto sem o qual nossa espécie não teria
sobrevivido.Emais!Amúsicapodeter sidoogran-
de elo (e omais profundo) que temos com nossos
ancestrais. A experiência musical é prazerosa,
vivificaa criança, atiça seu impulso vital, promo-
ve seu engajamento solidário com seus pares e
fortalece laços afetivos. Tudo isso numa época
emqueaplasticidade cerebral émáxima! Assim,
a criança, durante seus primeiros anos de vida,
poderá desenvolver todo o seu potencial musi-
cal inato e aprendermúsica comoaprende a lín-
gua materna”.

Endossando as palavras das professoras citadas
querodeixar registradaahistória do livro “Histórias
e Parábolas para a Família”, de Chrystian Shankar.
“Como qualquer mãe, Karen, quando soube que

um bebê estava a caminho, fez todo possível para
ajudar o seu outro filho, Michael, com três anos de
idade, a se preparar para a chegada da criança. Os
exames mostraram que era umamenina, e todos os
dias Michael cantava perto da barriga de sua mãe.
Ele já amava a sua irmãzinha, mesmo antes de nas-
cer. A gravidez se desenvolveu normalmente, entre-
tanto, surgiram algumas complicações no trabalho
de parto, e a menina foi levada para a UTI neonatal
do Hospital Saint Mary. Osdias passavame ameni-
ninha piorava. Omédico disse a seus pais que deve-
riam se preparar para o pior, pois as chances dela
eram muito pequenas. Enquanto isso, Michael, to-
dos os dias, pedia aos pais que o levassem para co-
nhecer a sua irmãzinha. A segunda semana de UTI
começoueesperava-sequeobebênãosobrevivesse
até o final dela. Michael continuava insistindo com
seus pais para conhecer sua irmãzinha, mas crian-
ças não eram permitidas naquela UTI. Karen, então,
decidiu que levaria Michael ao hospital de qualquer
jeito. Ele ainda não tinha visto a irmã e, se não fosse
naquelemomento, talveznãoavisse viva. Finalmen-
te Michael foi levado até a incubadora. Depois de
alguns segundos olhando, ele começou a cantar,
comsua vozpequenina, amesmacançãoque canta-
va para ela na barriga da mãe. Nesse momento, o
bebê pareceu reagir. A pulsação começou a abaixar

e se estabilizou. Karen encorajou Michael a conti-
nuar cantando.Nodia seguinte, a irmãdeMichael já
tinhamelhorado bastante e, empoucos dias, foi pa-
ra casa. O Woman’s Day Magazine chamou essa his-
tória de “O Milagre da canção de um irmão”.
Parabéns aos músicos pelo seu merecido dia!
A Musicalidade Comunicativa constitui a base da

comunicação humana. Haja música na escola, haja
músicanafamíliacomohámúsicanaigrejaehavere-
mos de presenciar grandes transformações nas vi-
das dos pequeninos e dos adultos também.
Visualizamos amúsica como veículo de diversão,

recreação e deleite, mas convém-nos buscá-la co-
mo um instrumento que promove saúde e cura.
Bem aventurados os que ensinam e propagam a
música como um elo que promove a interação en-
tre os seres!

22 de novembro-Dia do Músico

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com
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Game Friday
u

Marcelo Jabulas

@mjabulas

Jogar videogame nun-
ca foi barato, mas desde
oanopassadoficoumui-
to mais caro. Alta do dó-
lar, nova geração de con-
soles e componentes pa-
ra computadores eleva-
ramosarrafodosgames.
EaBlackFridaypodeser
uma oportunidade para
garantir a jogatina sem
pesar demais no bolso.

Rastreamos alguns
produtos que vão desde
jogos, assinaturas de ga-
mesaaparelhosmaisso-
fisticados que tiraram
um pouco do “sódio” na
etiqueta.

GAMES

O mercado de games
sempre faz promoções
sazonais, mas na Black
Friday elas pipocam. É
possível encontrar ga-
mes a partir de R$ 2,80 e
lançamentos com valo-
res bem sugestivos.

Na plataforma digital
Hype Games, a edição
de PC de “Horizon Zero
Dawn Complete Edi-
tion”éoferecidapelame-
tade do preço, a R$ 100.

Para quem busca um
gamedeaçãoenãoquer
gastar muito, “Dying Li-
gh – Enhanced Edition”
sai por R$ 37,50.

ASSINATURAS

As assinaturas de ga-
messetornaramopções
interessantes para am-
pliar o catálogo de jogos
sem estourar o limite do
cartão.MicrosofteSony
oferecem descontos de
33% em seus serviços.

A assinatura anual do
PlayStation Plus (que tinha
sido reajustada para assus-
tadores R$ 200) é oferecido
por R$ 133,20. Já o Game
Pass PC, modalidade da Mi-
crosoftparacomputadores,
reduziuaassinaturatrimes-
tral de R$ 90 para R$ 60.

TELEVISORES

Quem está de olho nu-
maTV4Kpararodarosga-
mes com melhor qualida-
de de imagem pode garim-
par uma boa opção na sex-
ta-feira do consumo. Um
modelo que não pesa no
bolso e entrega ótima per-

formance é a Samsung
Crystal. Esse televisor en-
trega resolução 4K, cone-
xão Wi-Fi e Bluetooth,
além de oferecer down-
load de diversos aplicati-
vos de streaming.

Para games ela oferece
boa qualidade de contras-

te. Ela não conta com op-
ção de áudio com efeito tri-
dimensional como na li-
nhaQLED. Na versão de 43
polegadas, o preço sugeri-
do pela marca é de R$
2.849. Mas é possível en-
contrar o aparelho por R$
2,4 mil, o que faz dela

uma opção interessante.

NOTEBOOK

A Asus colocou sua li-
nha de notebooks em pro-
moçãoparaaocasião.Para
quem está com dinheiro
no bolso e de olho em um
notebook de alta perfor-
mance, o todo poderoso
ROG Zephyrus G14, que
tem preço sugerido de R$
22,5 mil, é oferecido por R$
18 mil. Esse bacalhau leve-
mente “dessalgado” conta
com hardware poderoso,
que inclui processador
AMD Ryzen 94900HS, pla-
ca de gráfica Nvidia GeFor-
ceRTX2060,telade120hz,
1TB de armazenamento
em formato NVME M2 e
16GB e RAM.

Masquem buscaum lap-
top mais modesto, a marca
oferece opções a partir de
R$ 4,3 mil.

PEGADINHAS

Mas quem pretende
comprar um console deve
pesquisar bastante. Uma
das melhores opções para
quem quer entrar na nova
geração é o Xbox Series S.
Apesar de a versão ter me-
nor performance que o
XboxSeriesX,seupreçosu-
gerido de R$ 2.650 é infe-
rior ao cobrado pelos vete-
ranos PS4 e Xbox One.

Há algumas semanas, o
preçomédiodoconsoleera
de R$ 2,5 mil, mas com a
aproximação da Black Fri-
day,oaparelhofoireajusta-
do para R$ 3 mil por algu-
mas plataformas de ven-
das. No Magazine Luiza, os
valores variam de R$ 2,6
mil a R$ 3.100. Nas Casas
Bahia, o valor está na faixa
de R$ 2.800.

Data de compras pode ser boa opção para fugir da inflação dos
videogames

Tecnologia

ASUS/DIVULGAÇÃO

SAMSUNGDIVULGAÇÃO MICROSOFT/DIVULGAÇÃO

BÔNUSEARMADILHAS–
Notebook gamer daAsus tem
desconto deR$ 4,5mil,
enquanto TVSamsung pode
ser encontrada abaixo do
preço sugerido eXbox Series S
foi reajustado por vários
lojistas para receber
descontomaquiado
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Hulk perto de nova
marca no Mineirão

Thiago Prata

@ThiagoPrata7

No decorrer da tem-
porada, houve uma
grande expectativa
quantoaHulkultrapas-
sar Lucas Pratto como
maiorartilheirodoAtlé-
tico no Novo Mineirão,
feito alcançado no dia
15 de setembro, quando
anotou o gol da vitória
por 1 a 0 sobre o Flumi-
nense,pelaCopadoBra-
sil, e chegou a 13 bolas
na rede no Gigante da
Pampulha, uma a mais
que o argentino.

Só que o Vingador
não se contentou com
essa marca, continuou
a vencer defesas adver-
sárias em sua “casa” e,
até o fim da temporada,
pode computar o dobro
de tentos do hermano
no estádio, pelo Galo.

Atualmente, o cami-
sa 7 alvinegro soma 21
gols no Mineirão, res-
tando ainda três parti-
das para o fim do ano:
Fluminense (neste do-
mingo) e Bragantino
(5/12), pelo Campeona-
to Brasileiro, e Athleti-
co-PR (12/12), na parti-
da de ida da final da Co-
pa do Brasil.

E o time mineiro vai
precisar novamente do
faro de gol apurado de
seu principal jogador
em 2021 nestes duelos
que valem mais dois tí-
tulos para a galeria de
troféus do clube.

DIVISÃO DE GOLS

Dos 21 gols marca-

dos por Hulk no Minei-
rão nesta temporada, fo-
ram dez pelo Brasileirão
– sobre Bahia (2), Ceará
(2), Juventude (2), Fortale-
za, Sport, Cuiabá e Corin-
thians –, seis pela Liberta-
dores–emcimade Améri-
c a d e C a l i ( 2 ) , C e r r o
Porteño(2),La Guairae Ri-
ver Plate –, quatro na Co-

padoBrasil– diantedeRe-
mo, Bahia, Fluminense e
Fortaleza – e um no Mi-
neiro – contra o Coimbra.

MARCAS

Autor do segundo gol
do Atlético nos 2 a 2 com
o Palmeiras, no Allianz
Parque, pela 35ª rodada,
garantindo a diferença

de oito pontos do Galo so-
bre o vice-líder, o Flamen-
go, Hulk chegou a 30 bo-
las na rede pelo Alvine-
gro, igualando a marca
de Fred na temporada
2017, e a 15 no Brasileirão,
sendooartilheiro da com-
petição, até agora. Na car-
reira, ele está a dois ten-
tos de seu 400º gol.

Esportes

Atacante do Galo pode dobrar número de gols de Pratto ainda em 2021
PEDRO SOUZA/ATLÉTICO

ARTILHEIRO –Hulk já marcou 21 gols no Mineirão, quase o dobro de tentos que o argentino Lucas Pratto anotou pelo Galo no

Gigante da Pampulha; na temporada, o Vingador soma 30 bolas na rede

O atacante Hulk é o artilheiro
do Brasileiro, com 15 bolas na rede,
e da Copa do Brasil, com seis gols,
até agora. O Galo espera contar
com seu goleador em mais seis
jogos até o fim do ano, sendo
três em casa
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Estão abertas as inscrições para o Circuito Sesc de
CorridascometapavirtualdevidoàpandemiadaCo-
vid-19. As inscrições podem ser feitas até o próximo
dia28,emcaráterdedoação,comvalormínimodeR$
20 por CPF. O valor arrecadado será repassado ao
Mesa Brasil Sesc para compra e distribuição de ali-
mentos.Acorridaserárealizadaentre4e12dedezem-
bro, com o participante podendo escolher o melhor

dia,horárioetrajetoparacorreroucaminharos5Km
deformasegura.Arecomendaçãoéevitaraglomera-
ções, respeitar o distanciamento e o uso constante
damáscara.As camisasemedalhasserãocusteadas
peloSescepoderãoserretiradasnoSescMontesCla-
ros,apósacorrida,noperíodoentre10e30dejaneiro
de 2022. A inscrição pode ser feita no site www.sesc.
com.br/circuitodecorridas. Participem!

O Parque Estadual Lapa Grande celebra o
título “Amigos do Parque” entre autorida-
des e ativistas que lutam em prol do meio
ambiente. O evento acontecerá em 4 de de-
zembro, a partir das 13h30, na sede da uni-
dade de conservação. De acordo com Aneli-
za Miranda, gerente do parque, o principal
objetivo é fortalecer as ações que atendem
aos anseios da sociedade junto ao órgão
gestor. Merecidos reconhecimentos, lem-
brando que inicialmente terá a missa cam-
pal in memorian da ex-gerente do PELG
Elisângela Alves Mota Chinelato.

ConfirmadopelaUniãoCiclística Interna-
cional (UCI): no ano que vem o Brasil será
umdospalcospara receberomaiorevento
de MTB do planeta. A Copa do Mundo de
Mo u n t a i n B i k e 2 0 2 2 v a i r o l a r em
Petrópolis, cidade serrana doRio de Janei-
ro, nos dias 8 a 10 de abril. O evento será
em conjunto com a CIMTB Michelin. Será
ummomentohistóricoparaosamantesdo
mountain no Brasil, já que o último evento
aconteceu em 2005 em Santa Catarina, no
Balneário de Camboriú. A confederação
convoca os super fãs do esporte paramar-
car presença na plateia.

Circuito Sesc de Corridas

Amigos do PELG

Copa do mundo
de MTB

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

SESC/DIVULGAÇÃO

SURTOOLIMPICO

DIVULGAÇÃO

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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