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Alunos do Indyu
dão show no
Desafio Nescau

Colégio conquista três colocações na modalidade
debasquetenamaiorcompetiçãoestudantildoBra-
sil. A unidade de ensino se destaca como a única
escola mineira a ter representantes na classifica-
ção geral da disputa. PÁGINA 9

Espécies nativascomo curimatã-pacu, matrinxã e
pacamã foram soltas na baixa do rio São Francisco
neste ano. Iniciativa da Codevasf levou mais de 300
milalevinosacórregoseriosque alimentamocurso
d’água em Montes Claros e região. Perspectiva é de
ação integrada para proteção ambiental.PÁGINA 4

Mais peixes
para renovar o
‘Velho Chico’

MontesClarosampliouaaplicaçãodadosederefor-
ço, até então restrita a maiores de 60 anos, profissio-
naisdesaúde eimunossuprimidos.A partirdesta sex-
ta-feira,todoscommaisde18anosquetiveremrecebi-

do a segunda dose há pelo menos cinco meses podem
sedirigiraumpostodevacinação.Alémdisso,omuni-
cípio reduziu o intervalo entre a primeira e a segunda
doses da Pfizer de dois meses para 21 dias.PÁGINA 3

Maiores de 18
anos já podem
tomar a 3ª dose
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2022 -Meta é superar previsão de peixamento
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Testamos o
Samsung Z Fold3 5G,

a nova edição do
celular de tela
dobrável, que

parece um livro

REFORÇO -Novas salas de vacinação foramabertas emMOC, tanto para Covid como outros imunizantes

ASCOM PREFEITURA/DIVULGAÇÃO

ASCOM CODEVASF/DIVULGAÇÃO

FOTOS INDYU/DIVULGAÇÃO

TECNOLOGIA

BASQUETE -Gabriel Jabbur, JoãoMarcelo e PedroMiguelMacedo são vencedores da LigaNescau



HABITE
Nas conversas, Bolsonaro tem citado iniciati-
vas “bem-sucedidas”, como o Programa Habite
Seguro, já em vigor, que permite aos profissio-
nais de segurança pública solicitar um crédito
com subsídios e condições especiais para finan-
ciamento da casa própria de até R$ 300 mil.

VALE-GÁS
Em outra ofensiva para tentar aplacar a queda
de popularidade, o presidente Jair Bolsonaro
enviou um projeto de lei ao Congresso Nacio-
nal para pedir a abertura de crédito especial
de R$ 300 milhões para pagar vale-gás, inicial-
mente, para 5 mil famílias.

AUSENTE
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), general Augusto Heleno,
não perde oportunidade de estar junto nas
agendas do presidente Bolsonaro. Mas não
foi à cerimônia de filiação ao PL, em Brasília.
Ausência esperada: causaria desconforto a
presença do general que já associou o
Centrão a ladrões.

DETRATORES
Durante a sabatina no Senado, o ex-ministro
André Mendonça defendeu a liberdade de im-
prensa. No entanto, estava no comando da Jus-
tiça quando foi revelado que o governo produ-
ziu um relatório de monitoramento no qual
classificou jornalistas e influenciadores nas
redes sociais como detratores, neutros infor-
mativos e favoráveis (ao governo).

INQUÉRITOS
O ex-ministro também solicitou à Polícia Fede-
ral a abertura de inquéritos – com base na Lei
de Segurança Nacional (LSN), criada na dita-
dura militar – para investigar jornalistas, es-
critores e outros críticos ao governo.

BIFURCAÇÃO
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas,
tem boas chances de garantir uma vaga no Senado
se concorrer pelo Estado de Goiás. Não é o plano do
presidente Jair Bolsonaro, agora no PL, que projeta
lançá-lo para a disputa ao governo de São Paulo.

UM MANDA...
O ministro resiste, pois não tem eleitorado para se
aventurar na corrida ao governo estadual. Mas cos-
tuma seguir à risca a clássica frase do ex-ministro da
Saúde Eduardo Pazuello sobre Bolsonaro: “Um man-
da e o outro obedece”.

CERTIFICADO
Com o avanço da variante ômicron do coronavírus,
secretários estaduais e municipais de saúde, repre-
sentados pelo Conas e Conasems, aumentam a pres-
são sobre o governo federal para que seja exigido o
certificado de vacinação para a entrada de viajantes
no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) já recomendou a adoção da medida, ig-
norada pelo Ministério da Saúde.

IMPASSE
Diante do impasse, a Comissão de Seguridade da
Câmara aprovou requerimento para que o ministro
Marcelo Queiroga e o presidente da Anvisa, Antônio
Barra Torres, compareçam ao colegiado para presta-
rem esclarecimentos sobre a divergência em torno
da exigência do certificado.

EM ALTA
O volume de comércio e mercadorias entre Brasil e
China atingiu US$ 125 bilhões nos três primeiros
trimestres de 2021, com crescimento de 44% em rela-
ção ao mesmo período do ano passado. O dado cons-
ta em levantamento do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea). No período entre 2007 e 2020,
as empresas chinesas investiram US$ 66 bilhões na
América Latina. O Brasil foi o destino de 47% dos
investimentos chineses.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

“Doze meses dão para qualquer ser humano se
cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da
renovação”. Como na poesia de Drummond, che-
gou o tempo de renovar a fé e a esperança em dias
melhores. Fim de ano é sempre sinônimo de abra-
ços, encontros, recomeços.

Mas, desde 2020, como diria Drummond, temos
uma pedra no caminho: a Covid-19. Quando a hu-
manidade se prepara para cair de novo uns nos
abraços dos outros, sem proteção, com riso rolan-
do solto e uma vontade imensa de escrever uma
história mais leve em 2022, a pedra surge novamen-
te, sob o nome de ômicron.

A nova variante, que como as outras recebeu o
nome de uma letra do alfabeto grego, chega pra
provocar novo enclau-
suramento, para disper-
sar confraternizações,
celebrações... para can-
celar abraços.

Novamente, os cora-
ções se entristecem, o ri-
sose cala e de novo Drum-
mond nos diz: “E agora Jo-
sé? A festa acabou, a luz
apagou, o povo sumiu....”.
Esse é, literalmente, o
efeito ômicron.

Quem se preparava pa-
ra voos mais longos, co-
mo visitas a outros paí-
ses, encontra portas, portos e aeroportos fechados.
Passaporte para a nova variante Covid-19, o ir e vir
volta a ser uma contravenção que provoca muito
mais do que multa e privação de liberdade, pode
causar a morte.

Desiludida e desesperançada, para não dizer des-
pedaçada, a humanidade busca nas vacinas, na
imunização, a solução para poder novamente cele-
brar, confraternizar como se não houvesse perigo
de, em abraço, matar quem aquece o coração.

Já não é mais possível se reinventar, se customi-
zar... Vinte e quatro meses, mais do que os 12 de
Drummond, deixaram a humanidade exaurida, de
alma cansada, de espírito desmotivado. Por isso, o
encontro com o outro se tornou tão importante.

Eháqueseencontrarumasaídaparaqueosencon-
tros voltem a ser permitidos. Esse é o grande desafio
domomento. Afinal, todosquerem, como bem retra-
tou Drummond, “...ganhar belíssimo Ano Novo, cor
do arco-íris, ou da cor da sua paz. Ano Novo sem
comparação com todo o tempo já vivido...”.

Porque confraternizar é preciso...

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Pacote

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

Com a popularidade mês a mês em queda, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai recorrer à estratégia de seus
antecessores para tentar chegar a 2022, quando pretende disputar a reeleição, com maiores índices de
aprovação de seu governo. Escalou quatro ministros – Ciro Nogueira (Casa Civil); João Roma (Cidadania);
Paulo Guedes (Economia) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) – para mapearem os recursos de
programas sociais que estão represados e ações de ministérios que podem ser ampliadas. Recentes sonda-
gens apontam que a aprovação de Bolsonaro está no nível mais baixo desde quando assumiu a Presidência.

Confraternizar

“Doze meses
dão para
qualquer ser
humano se
cansar e
entregar os
pontos. Aí
entra o milagre
da renovação”
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PRETO NO
BRANCO

MOC amplia dose de
reforço para todos os
maiores de 18 anos

Montes Claros

Nacolunadeontem,comentamossobreoressurgi-
mento da construção da Barragem de Congonhas,
entendendoque,aexemplodeBerizaleJequitaí,esta
tambémdevesertratadacomoprioridade.Aesteres-
peito, considero positiva a manifestação do presi-
denteda SociedadeRural deMontes Claros,Moacyr
Basso, que abraçou a bandeira, tendo inclusive já
discutido o assunto comogoverno do Estado, atra-
vés do secretário de Desenvolvimento Econômico,
FernandoPassálio. É importante queoutras entida-
desde classe se unamaodirigente ruralista.Moacir
cita que serão dez municípios do Norte de Minas e
ValedoJequitinhonhabeneficiados,além,éclaro,da
perenizaçãodo rio VerdeGrande.

Candidato a deputado
Mesmo não tendo se manifestado publicamen-

te, tudo indica que o ex-diretor do Instituto de
Desenvolvimento do Norte de Minas Gerais (Ide-
ne) Nilson Borges, que é natural de Bocaiuva, ca-
minhaparadisputarnopróximoanoumacadeira
na Assembleia Legislativa do Estado. Mesmo não
estandoocupandofunçãopública,ele tempercor-
rido várias regiões do Estado, apontando proble-
mas e apresentando soluções.

Covid-19
Comonemaclassemédica,científicaououtroseg-

mento têm se entendido em relação àpandemia da
Covid-19,pensoqueasprefeituras, comoéocasoda
de Montes Claros, deveriam admitir o resultado de
exameimunológicocomodocumentoparateraces-
so a locais públicos. Quem comprovasse sistema
imunológico acima de 25% seria liberado. Tem da-
dos comprovandoquemuitos que já tiveramovírus
hoje estariam comas taxas de imunização atémes-
moacimade várias pessoas que se vacinaram.

Passeios é para pedestres
O leitor Beto Lopes, conhecido como Betão, inda-

gou este jornalista se poderia dizer o que pensa so-
breapráticautilizadaporalgunsbarzinhosdecolo-
carmesas e cadeiras empasseios públicos da cida-
de, constrangendoeatrapalhandoo ir e vir docida-
dão. Entendo que a responsabilidade é da prefeitu-
ra, que historicamente sempre fez vista grossa para
o problema. É preciso entender, Beto, que a proibi-
ção consta no Código de Postura domunicípio, que
simplesmentepassouaserapenas letrasmortasna
prateleira ou no computador do setor competente
doExecutivo.

Número de acidentes
ACâmaradeMontes Claros realizounesta quinta-

feira(2)audiênciapúblicaparadiscutirsoluçõespa-
ra os constantes acidentes que vêm acontecendo
nas avenidas e esquinas da cidade. A proposta foi
apresentada pela vereadora Maria Helena Lopes
(MDB).Aeste respeito,entendoqueaMCTransdeve-
ria ouvir melhor a população, principalmente atra-
vésdos vereadores, que sãoquemde fato consegue
escutar as vozes das ruas. Tentar justificar dizendo
que as ruas são todas sinalizadas não convence e
nãoéo suficiente.

Quem tiver pelo menos 5 meses de aplicação
da segunda dose já pode procurar um posto

u

Em Minas, 90% da população maior de 12 anos já
recebeu a primeira dose contra a Covid-19. Para
aplicação única ou em segunda etapa, o índice já
ultrapassou 78%. Apesar do avanço da
imunização, uma parcela de pessoas ainda não
completou o esquema, conforme destacou o
secretário-adjunto de Saúde de Minas Gerais,
André dos Anjos. “Mais de 2,5 milhões de pessoas
não completaram a vacinação contra a Covid no
Estado. Nosso apelo é para que todos procurem um
posto para fechar o ciclo de imunização. Só assim
vamos diminuir a circulação do vírus”.

Minas tem 78% protegidos

Classe rural

u SAIBA MAIS

REFORÇO -Odrive-thru foi desativadona última semana enovas unidades de saúde foramabertas

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Márcia Vieira

Repórter

A partir desta sexta-
feira (3), todos os mon-
tes-clarenses maiores
de18anospoderãorece-
ber a terceira dose con-
tra a Covid-19. Até en-
tão,oreforçoestavares-
trito aos idosos, profis-
sionais da saúde e imu-
nossuprimidos.

A n o v i d a d e d e v e
constar de um decreto
a ser publicado pelo
município, que trará
outramudança: a redu-
çãodointervalodeapli-
cação entre a primeira
e a segunda dose da Pfi-
zer nos adolescentes de
dois meses para 21 dias.

Nocasodadosedere-
forço, poderão procu-
rar os postos de vacina-
ção os maiores de 18
anosquetomaramase-
gunda dose há pelo me-
nos cinco meses.

A medida foi toma-
da, segundo a secretá-

ria Municipal de Saúde,
Dulce Pimenta, em entre-
vista à TV local, para ace-
lerar a proteção dos mon-
tes-clarenses nesse novo
cenário mundial, com a
ameaça da nova variante
Ômicron.

Hoje, 75% dos maiores
de 12 anos já receberam as
duas doses contra o novo
coronavírus em Montes
Claros. Segundo a secretá-
ria, para a cidade manter

ouatéaumentaraflexibili-
zação – permitindo, por
exemplo, a realização de
grandes shows –, só com
90%dapopulaçãocomple-
tamente imunizada.

VACINÔMETRO

Nestaquinta-feira,Mon-
tes Claros já havia aplica-
do 590 mil doses de um to-
tal de 670.542 recebidas:
26.035foramaplicadasco-
mo reforço; 307.716 como

primeira dose; 248.251 co-
mo segunda; e 7.999 como
dose única.

Depoisdefecharowalk-
thru e o drive-thru, o mu-
nicípioanunciouaabertu-
radenovesalas devacina-
ção para dar continuida-
de ao atendimento. Algu-
mas já estão em funciona-
mento, como as unidades
de saúde Nova Suíça, San-
to Antônio e Santa Lúcia.
Outras serão abertas de
maneiragradativa,segun-
doaassessoriadecomuni-
cação da prefeitura.

IMUNIZANTE

As doses de vacinas es-
tão disponíveis em mais
de 40 pontos de imuniza-
ção. Nos locais onde há
maior índice populacio-
nal e não há salas de vaci-
na, o município montou
um calendário para aten-
der a população por meio
do Vacimóvel – um servi-
ço itinerante de aplica-
ção de vários tipos de
imunizantes.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

ASCOM PREFEITURA/DIVULGAÇÃO
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Vida nova para a
bacia do Velho Chico

Meioambiente

Codevasf realiza peixamentoemrios e córregos para revitalizaçãodoambienteu

PEIXAMENTO-Mais de 180mil alevinos das espécies curimatã-pacu,matrinxã e pacamã foram soltos em

rios e córregos deMontes Claros e região, favorecendo a revitalização da bacia do rio da integração nacional

Larissa Durães

Repórter

Maisde 300 mil alevi-
nos, de diversas espé-
cies,foramreintroduzi-
dos na bacia do rio São
Francisco neste ano pe-
laCompanhiadeDesen-
volvimento dos Vales
do São Francisco e do
Parnaíba (Codevasf).
Dentre elas, espécies
ameaçadas de extin-
ção, como a matrinxã.

No final de novem-
bro,foram184milalevi-
nos das espécies nati-
vas curimatã-pacu,
matrinxã e pacamã sol-
tos em Montes Claros e
região. Eles se somam
aos 132 mil alevinos já
soltos no primeiro se-
mestre deste ano.

A proposta é revitali-
zaroscursosd’águaere-
compor o estoque pes-
queiro da bacia do Ve-
lho Chico, melhorando
a variabilidade genéti-
ca, disponibilizando
fonte de proteína ani-
mal para o consumo
dos ribeirinhos, além
de fortalecer o turismo
urbano aliado à educa-
ção ambiental.

Os rios e córregos be-
neficiados por essa
ação ficam nas cida-
des de Três Marias, Pa-
tos de Minas, São João
da Lagoa, Esmeraldas,
N o v a P o r t e i r i n h a ,
J a n a ú b a , P i u m - h i ,
Iguatama, Perdigão,
Passa Tempo e Mon-
tes Claros.

Os alevinos foram pro-
duzidos no Centro Inte-
grado de Recursos Pes-
queiros e Aquicultura de
Três Marias.

De acordo com o chefe
do Centro Integrado de
Recursos Pesqueiros e
Aquicultura de Três Ma-
rias, Julimar dos Santos
Sousa, a perspectiva para
2022 é superar a meta ini-
cial de peixamento.

“Esse ano a nossa meta
era de 200 mil, e supera-
mos os 300 mil. No ano
que vem, esperamos supe-
rar estes números”, afir-
ma, ressaltando que o re-
corde será acompanhado
pelo aumento e variedade
de espécies.

A ação, segundo Julimar,
é importante para Montes
Claroseregiãoparafavore-
cer a conscientização dos

envolvidos a respeito da
preservação da flora e fau-
na nativas.

TRÊS FOCOS

A açãoda Codevasfse di-
vide em três grandes áreas
socioambientais.“Naques-
tão social, propicia produ-
ção de proteína animal
àqueles que vivem ou fa-
zem uso dos recursos pes-
queiros. Na questão am-

biental,elavisaarecompo-
sição da espécie nativa ou
devolver esta espécie ao
ambiente de onde não
mais tem a ocorrência de-
le. Integrado ao programa
ambiental, que faz com
que essas ações promo-
vam a educação da comu-
nidade escolar e também
dapopulação,emgeral,pa-
raentenderoprocedimen-
to e a importância da ação

e como é importante que
eles participem e sintam
parte deste momento”, ex-
plica Julimar.

PIRACEMA

Os alevinos soltos nos
rios e córregos terão tem-
po para se desenvolver, já
queestamosnoperíododa
piracema – que se estende
denovembro afevereiro–,
em que a pesca é proibida.

“Além do fato de que os
peixes ainda não estão no
tamanho de captura para
consumo”, alerta Julimar
dos Santos.

Os pescadores devem fi-
car atentos à legislação
que o Estado e municípios
estabeleceram a respeito
de anzóis e tarrafas. “De-
pendendo do local, há res-
trições ao uso desses ape-
trechos”, alerta. Em Mi-
nas, orienta Julimar, não
existe impedimento de
uso de nenhuma dessas
ferramentas.

GRANDIOSA

O peixamento integra
umaaçãodepesoparaaCo-
devasf, pois envolve socor-
ro a todo o ambiente. “É de
suma importância, pois é
umaaçãocontinuadadees-
tabilização da bacia hidro-
gráfica”, ressalta Julimar.

A iniciativa abrange tu-
do o que está em volta da
bacia hidrográfica do Ve-
lho Chico, como a mata ci-
liar. “Sem essa interação
simbiótica, o rio estará
comprometidonasuainte-
gralidade. Sem os peixes, o
rio morre!”, alerta.

ASCOM CODEVASF/DIVULGAÇÃO
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A Aids é causada pela infecção pelo HIV, que ataca
o sistema imunológico, responsável pela defesa do
organismo. O vírus é capaz de alterar o DNA de
uma das células do corpo humano e fazer cópias de
si mesmo. Ao se multiplicar, rompe os linfócitos em
busca de outros para continuar a infecção. “Vale
lembrar que a pessoa que vive com o HIV pode não
desenvolver a Aids, caso realize o tratamento
adequado”, reforça o Ministério da Saúde.
A transmissão ocorre por meio do sexo vaginal,
anal ou oral sem camisinha; pelo uso de seringa
por mais de uma pessoa; por transfusão de sangue
contaminado e pelo uso de instrumentos não
esterilizados que furam ou cortam. É possível
transmitir o vírus também durante a gravidez, no
momento do parto e na amamentação.
“É importante quebrar mitos e tabus, esclarecendo
que as pessoas que vivem com HIV não
transmitem a doença das seguintes formas:
masturbação a dois; beijo no rosto ou na boca; suor
e lágrima; picada de inseto; aperto de mão ou
abraço; sabonete, toalha, lençóis; talheres e copos;
assento de ônibus; piscina; banheiro; doação de
sangue; pelo ar”, destacou a pasta.

Anvisa aprova novo
tratamento para HIV
Medicamento aprovado reúne dois antirretrovirais em uma dose

Saúde

u

Da Redação*

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) aprovou
um novo medicamen-
to para o tratamento
do HIV. Trata-se da
combinação de duas
substâncias – a lami-
vudina e o dolutegra-
vir sódico – em um úni-
co comprimido.

Para a agência, a
aprovação representa
um avanço no trata-
mento, já que reúne
em uma dose diária
dois antirretrovirais.
“A possibilidade de do-
ses únicas simplifica o
tratamento e a adesão
de pacientes”, infor-
mou a agência por
meio de nota.

Deacordo com a bula
aprovada pela Anvisa,
o novo medicamento
reduz a quantidade de
HIV no organismo,
mantendo-a em um ní-
vel considerado baixo.

Além disso, o remé-
dio promove o aumen-
to dacontagem decélu-
las CD4, que exercem
papel importante na
manutenção de um sis-
tema imune saudável,
ajudando a combater
infecções.

INDICAÇÃO
O n o v o m e d i c a -

mento será indicado
c o m o u m r e g i m e
complemento para o
tratamento da infec-
ç ã o p e l o v í r u s d a
imunodeficiência hu-
mana tipo 1 (HIV-1) em

adultoseadolescentesaci-
ma de 12 anos pesando pe-
lo menos 40 quilos, sem
histórico de tratamento
antirretroviral prévio ou
emsubstituiçãoaoregime
antirretroviral atual em
pessoas com supressão
virológica.

O registro foi concedido
ao laboratório GlaxoSmi-
thKlineBrasilLtda.que,se-
gundo a Anvisa, apresen-
touestudosdeeficáciaese-
gurança com dados que
sustentam as indicações
autorizadas.

CENÁRIO
A chegada de novos me-

dicamentos que facilitam
o tratamento contra o
HIV é fundamental em
um país com 694 mil pes-
soasemterapiaantirretro-
viral. Só neste ano, segun-

do o Ministério da Saúde,
45 mil pessoas iniciaram o
tratamento no Brasil.

De acordo com a pasta,
os números representam
cobertura de 81% das pes-
soas diagnosticadas com
HIVnopaís.Dototaldepa-
cientes em tratamento,
95% já não transmitem o
víruspor via sexual por te-
rem atingido carga viral
suprimida.

Os números foram di-
vulgados pelo Ministé-
rio da Saúde nesta quar-
ta-feira (1º), quando foi
celebrado o Dia Mun-
dial de Luta contra a Ai-
ds. Durante todo esse
mês – Dezembro Verme-
lho – serão realizadas
ações de conscientiza-
ção para a proteção con-
tra o vírus e combate ao
preconceito.

RETRAÇÃO
Dados do Sistema de

Informação de Agra-
vos de Notificação, di-
vulgados pelo Boletim
E p i d e m i o l ó g i c o d e
HIV/Aids de 2021, mos-
tram que, no ano passa-
do, foram notificados
29.917 casos de Aids no
Brasil contra 37.731 em
2019 – uma queda de
20,7%.

“Segundo especialis-
tas, ainda que se obser-
ve um arrefecimento, a
situação ainda preocu-
pa, visto que os regis-
t r o s d e ó b i t o s p e l a
doença continuam”,
alerta o ministério.

E m 2 0 2 0 , f o r a m
10.417 mortes por Aids
no país contra 10.687
no ano anterior – uma
queda de apenas 2,52%.

CAMPANHA
O Ministério da Saúde

lançou, também na quar-
ta-feira, a campanha “Pre-
venir é Sempre a Melhor
Escolha”. A proposta é
conscientizar sobre a im-
portância da prevenção
doHIVeatuarfortemente
no diagnóstico e no trata-
mento, sobretudo entre os
mais jovens.

Em toda a série históri-
ca , o Brasi l registrou
381.793 casos notificados
do vírus. Desses, 69,8% fo-
ram em pessoas do sexo
masculinoe30,2%dosexo

feminino. Mais de 50%
dos casos atingem ho-
mens e mulheres de 20 a
34 anos.

Alémdisso,foramnotifi-
cados 7,8 mil casos de HIV
em gestantes, o que repre-
s e n t a u m a t a x a d e
detecção de 2,7 casos para
cada mil nascidos vivos,
com aumento de 30,3% na
taxa de detecção em dez
anos. Ao todo, o país regis-
trou 32.701 casos de HIV
no ano passado contra
43.312em2019–umaredu-
ção de 10.611 casos.

*Com Agência Brasil

HIV- Sóneste ano, 45mil pessoas iniciaramo tratamento noBrasil

A doença e as formas de
contaminação

u SAIBA MAIS

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO
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Na sexta-feira, 29 de outubro, Montes Cla-
rospresenciou umdosmais belos casamen-
tos da região! Os noivos Bianca Inácio da
Mota Paulino e Kaio Alves Paulino protago-
nizaram o enlace mais esperado da tempo-
radapor familiares e amigos. Eles se conhe-
ceram em Brasília, cidade da noiva, mas fi-
zeram questão de se casar aqui em MOC,
onde reside a família do noivo. Essa união
era muito aguardada por todos, e os fami-
liares de Bianca se mobilizaram bastante

para poderem estar presentes. A cerimônia
foi ummix de emoção e felicidade que con-
tagiou a todos. A noiva estava simplesmen-
te deslumbrante em ummaravilhoso vesti-
do da Kátia Noivas. Os convidados foram
recepcionados no salão de festas Lília Bu-
ffet, lindamente decorado pelo Soberano.
OÁpice Cerimonial cuidoude todos osdeta-
lhes com excelência. O evento foi marcado
por muita alegria e animação. Parabéns e
felicidades aos noivos!

O Sim de Bianca e Kaio

Ocasal dançando a tradicional valsa

Onoivo

ladeado

pelos

padri-

nhos

Asmadrinhas ladeando a noiva

Amesa de doces, Jabbur Sweet,

agradou a todos comuma fusão

de sabores e formas

Ruth Jabbur

Bianca eKaio se jogaramna pista de dança e

aproveitaramcadaminuto da festa, commuita

animação

Obrinde

ao futuro

promissor

do casal

Os noivos comos pais Zilma Inácio

Santos daMota eManoel Rosimar

daMota Corrêa;MarlyAlcione

Alves Fonseca Paulino e Pompílio

PaulinoNeto

Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

Amor e cumplicidademarcaramo grande dia

Bianca

esbanjou

charmee

elegância!

FOTOS VIGGI FOTOGRAFIA
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Nunca fui afeiçoada a filmes ou literatura
de terror; nãome comovia, nemme incentiva-
va para assistir, ouvir ou ler. Tornei-me pro-
fessora e sempre fui uma incentivadora da
leitura. No meu tempo de criança não havia
bibliotecas como hoje, nem mesmo na esco-
la; e eu fiz o Curso Primário numa conceitua-
da escoa estadual: Grupo Escolar Doutor Car-
los Versiani, da qual eu muito me orgulho,
até agora. A nossa biblioteca era itinerante.
Nós trocávamos livros uns com os outros. E
era assim que líamos!
Quando fiz o vestibular, em 1977, lembro-me de

dois livros exigidos no mesmo: “Lucíola”, de José
de Alencar (eu amava), e “Memórias Póstumas de
Brás Cubas”, de Machado de Assis. O último foi
emprestado e, os outros, parece-me que mais
dois, foram resumos.
NoCiclodePalestras “OAmorna LiteraturaUni-

versal”, da AJL Juiz de Fora, proposta gloriosa no
mundoliterárioapareceu lá,entreoutros “OAmor
Na Literatura De Terror”.
- Assisto ou não assisto? Resolvi que iria as-

sistir. Afinal, o médico, professor e escritor Ar-
tur Laizo iria proferir a palestra. E com um co-
nhecimento que é uma sumidade e cheio de
encantamento pela referida literatura desper-
tou-me a curiosidade. Então, entrei na sala pa-
ra acompanhar algo que sempre me causou
medo, pânico.
Àmedidaemque ele ia discorrendo sobrea lite-

ratura de terror, eu cá dooutro lado entre arrepios e
calafrios fui ouvindo e, aos poucos, fui me relaxan-
do. Acompanhando a palestra cheguei a me imagi-
nar amando o terror. Como? Não me encontrei.
O preconceito, o julgamento antecipado, tiram

de nós muitas oportunidades, muitos valores até.
Muitas oportunidades que poderiam nos acres-
centar conhecimentos, concedendo-nos uma ri-
queza sem precedentes tornando-nos pobres de
espírito, pobres da opulência literária para nos
agarrarmos à ideia de que não é bom, não acres-
centa, não soma, não enriquece.
Hoje, como literata, eu imagino um leitor que se

achegar amimquerendo omeuparecer sobre a lite-
ratura de terror. Eu preciso saber alguma coisa para
passar para o leitor. Precisamos trocar ideias.
E ouvindo a palestra do Laizo vieram-me àmen-

te: por que tanta distância emedo da literatura de
terror se nós vivemos num mundo cujo anfiteatro
exibe no seu palco cenas de terror as mais diver-

sas, o tempo todo, com todos os seres vivos? :
assassinatos, acidentes, incêndios nasmatas des-
truindo a flora e a fauna.
Interessante que na literatura de terror o sus-

pense, a curiosidade, o espanto e a imprevisibili-
dade levam o leitor a se envolver com mais facili-
dade, ensinando-lhe a lidar com os terrores que a
vida nos impõe.
E há em nossas vidas terrores muito mais ame-

drontadores do que os da literatura ou dos filmes
que são assistidos.
Obrigada, Laizo! Hoje eu estou consciente de que,

como literata, como intelectual das letras, preciso
inteirar-me do que vai no mundo da literatura em
todos os seus gêneros.

O amor na literatura de terror

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Interessante que na literatura de
terror o suspense, a curiosidade,
o espanto e a imprevisibilidade
levam o leitor a se envolver
com mais facilidade, ensinando-lhe
a lidar com os terrores que a
vida nos impõe
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Livro aberto
Marcelo Jabulas

@mjabulas

Quando a Motorola
lançou o Startac, em
1996, ela resolveu o pro-
blema do volume dos
celulares. Mas esses
aparelhinhos em for-
mato flip desaparece-
ram com a chegada dos
smartphones com telas
sensíveis ao toque. No
entanto, reza-se que
uma das competências
domarketingécriarno-
vas necessidades. E foi
o que a Samsung fez
com o Galaxy Z Fold3.

O Fold é um smar-
tphone dobrável que
temcomoprincipaldes-
taque a imensa tela de
7,6polegadasquefazde-
le um tablet que cabe
no bolso. No primeiro
momento pode parecer
algo desnecessário, até
que se abre a tela.

Mesmo que a tela
frontal permita aces-
sar todos os recursos,
a abertura do telefo-
ne se torna imediata,
já que o conforto vi-
sual e manuseio são
impressionantes.

A grande área visível
permite usar aplicati-
vos variados com gran-
defacilidade,poisháes-
paço para tudo. Editar
vídeos, corrigir fotos,
editar planilhas se tor-
nam mais fáceis. Ou se-
ja, mais que de repente
o amigo descobre que
não pode mais viver
sem esse brinquedo de
R$ 11,5 mil

GAMES

O Z F o l d 3 c o n t a
com hardware de alta
p e r f o r m a n c e . E l e

vem equipado com pro-
c e s s a d o r d e o i t o n ú -
cleos, 12GB de RAM, pla-
ca gráfica Adreno 660 e
256GB de armazenamen-
to. Há opção com 512GB.
Tudo isso permite a esse
smartphone rodar ga-
mes sofisticados.

A grande área de tela
permite ao jogador enxer-
gar com clareza os cená-

rios e os polegares não
prejudicam a visão.

Para jogos detiro, o con-
forto pode ser penaliza-
do pela proporção de te-
la. Um smartphone co-
mum em visor em forma-
to widescreen, com exibi-
ção em escala 16:9. Com a
tela aberta do Z Fold3
tem escala semelhante
ao antigo letterbox (4:3).

Assim, o jogador perde vi-
são lateral . O mesmo
acontece com filmes.

SELFIES E LIVES

A vantagem de se ter
um telefone dobrável é
que ele dispensa tripé, su-
porte e gambiarras para
mantê-lo estável. Basta
dobrar e ajustar o ângu-
lo. O aparelho conta com

cinco lentes , uma de
10MP para a tela frontal,
outra de 4MP para a tela
dobrável e três câmaras
traseiras de12MP. Ele gra-
va em 4K e oferece zoom
ótico de 2x e até 10x no
modo digital. Volumes in-
feriores ao do S21 Ultra.

PONTOS NEGATIVOS

Além do preço exa-

geradamente caro, o
Z Fold3 é um apare-
lho volumoso. Fecha-
do, tem 16 mm de es-
pessura, o dobro da
média dos telefones.
O peso também pode
ser um empeci lho .
São 271 gramas, que
i n c o m o d a m a p ó s
muito tempo segu-
rando o aparelho.

Testamos o Samsung Z Fold3 5G, a nova edição do celular de tela dobrável

Tecnologia

MARCELO JABULAS

TORCEERETORCE–Compreço sugerido deR$ 11,5mil, o SamsungGalaxy Z Fold3 temcomodiferencial a tela dobrável que se abre

comoum livro, o que torna ouso de aplicativosmais confortável
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Entre campeões

Leonardo Queiroz

Repórter

O Colégio Indyu de
MontesClarosconquis-
tou três colocações na
modalidade de basque-
te na Liga Nescau, a
maiorcompetiçãoestu-
dantil do Brasil. A uni-
dadedeensinosedesta-
ca como a única escola
mineira a ter represen-
tantes na classificação
geral do desafio.

A competição acon-
teceu em novembro,
em formato 100% digi-
tal. Ao todo, foram dis-
putadas 16 modalida-
des, sendo dez “con-
vencionais” (atletis-
mo, basquete, ginásti-
ca artística, ginástica
rítmica, skate, dança,
vôlei, futebol, xadrez e
o “Faça você” – com di-
ferentes desafios de

atividade física) e outros
seis esportes adaptados
(atletismo, basquete, gi-
nástica artística, dança,
vôlei e o “Faça você”).

Entre os participantes do
Indyu, destaque para Gui-
lherme Jabbur, que con-
quistou o 4˚ lugar geral Ju-
venil; João Marcelo, 7˚ lu-
gar juvenil; e Pedro Miguel
Macedo, 10˚ lugar geral in-
fantil. Os três alunos con-
quistaram premiação, da-
da aos dez melhores vídeos
de cada categoria ou gêne-
ro no formato disputa.

De acordo com o profes-
sordeeducaçãofísicaebas-
quete do Indyu, Rubem Ri-
beiro, a escola se apresenta
como uma das principais
em esportes de Minas Ge-
rais. “Nós procuramos res-
peitar todas as medidas sa-
nitárias e participar dos
principais eventos virtuais
da cidade, do Estado e do

Brasil. Somos premiados e
campeões em todos que
participamos”, celebra.

Rubemcontaqueostrei-
nosforamintensificadose
que houve uma grande
adesão das crianças, ado-
lescentes e apoio dos pais.
“Sinto orgulho desses(as)
atletasque, em pouco tem-
po, conseguiram assimi-
lar, aprender fundamen-
tos do basquete, participar
das competições e conse-
guir excelentes resulta-

dos”, diz o professor.

DESCOBERTAS

De acordo com Rubem,
os alunos contam que o
basquetemudouavidade-
les para melhor. Passaram
a se dedicar mais aos estu-
dos graças ao esporte e so-
nham com voos mais al-
tos. “Eu, como professor
de educação física e técni-
codebasquete,mesintoor-
gulhosoecomresponsabi-
lidade ainda maior. Se eles

nãovirarematletasprofis-
sionais, com certeza serão
grandes cidadãos e serão
ótimos profissionais na
profissão que escolherem.
Essa é nossa missão, for-
mar cidadãos do bem”,
afirma o professor.

Para a diretora do In-
dyu, Gabrielle Mourão, é
uma grande satisfação ver
os alunos brilhando e co-
lhendo frutos dos treinos
que realizam diariamente
no colégio.

“Fico emocionada quan-
do algum deles ganha al-
go. Na verdade, quando
elesganham, todosnós ga-
nhamos. Em cada vitória
temos um aluno mais con-
fiante, dedicado e pronto
para enfrentar os desafios
que a vida oferece. E mes-
mo quando não ganham
saímos ganhando, porque
eles provam da capacida-
de de resiliência”, destaca.

Educação

Indyu se destaca como a única escola mineira com representantes na
classificação geral do Desafio Nescau, maior competição estudantil do país

E se você quer estudar
em uma escola
campeã também no
esporte, o Indyu
realiza, neste sábado
(4), a seletiva para
atletas que queiram
estudar e fazer parte
da escola de esportes
do colégio.
Poderão participar
estudantes da cidade e
da região que queiram
brilhar no basquete e
outros esportes. Basta
ter nascido nos anos
2005, 2006, 2007
(módulo 2) e 2008,
2009 (módulo 1).
Para participar, basta
entrar no site
www.indyu.com.br
com CPF e escolher a
modalidade. Os
aprovados no basquete
e outros esportes
poderão receber bolsas
de estudos com
descontos a partir de
70%.
A seletiva começa às
8h para os diversos
esportes. A seletiva
do basquete será
às 11h30.

FOTOS INDYU/DIVULGAÇÃO

DESTAQUES–Gabriel Jabbur, JoãoMarcelo e PedroMiguelMacedo são vencedores da LigaNescauna categoria basquete

Seletiva

neste sábado

u SAIBA MAIS

“Fico emocionada quando algum
deles ganha algo. Quando eles
ganham, todos nós ganhamos. Em
cada vitória temos um aluno mais
confiante e pronto para enfrentar
os desafios que a vida oferece”

Gabrielle Mourão

Diretora do Indyu

onorte.net MONTESCLAROS, SEXTA-FEIRA,3DEDEZEMBRODE2021 9



ATrekapresentourecentementeasuaversãoELE-
TRO para a Navigator Go. O modelo i5, uma e-bike
que lembrao estilo retrô das famigeradasMonark.
Duranteaapresentação,deixaramclaroqueapro-
postada bicicleta é a durabilidade, já que o intuito
é atender todas as demandas em passeios turísti-
cos. Aprincípio, abikenãoéprojetadaparausoem
expediente, como no caso de trabalhos delivery. O
quadro é construído em liga leve de alumínio
6061-T6,egarfosdeaçodealtatensão,semsuspen-

são.Oassento, de courino, tem formato em retrô, e
a bicicleta vem comumconjunto de pneus speeds-
ter, de 26 polegadas, e podem ser substituídos de-
pendendo do tipo de terreno. A pilotagem, segun-
doaTrek,ébemconfortável,devidoaodesign“Flat
Foot” (algo como “Pés Plantados”, em português).
O projeto permite que você ande com um apoio
tranquiloerelaxado,aomesmotempoemquecon-
seguecolocar opé com facilidadenochão.Opreço
está na casa dos R$ 15 mil.

Esta semana aconteceu a estreia do lindo docu-
mentário “UmMochileironaEstradaReal”.Umavia-
gem de 38 dias a pé (trekking) percorrendo os 726
Km do Caminho Velho da Estrada Real. Um história
nuaecruasobreassuperaçõesdiaapósdia lutando
com as serras de Minas Gerais, o sol escaldante, a
chuvacongelanteeodesgaste físicodeummochilei-
ro “raiz”. Vale a pena conferir e ver de perto as bele-
zas da Estrada Real. Assistam lá no YouTube, no ca-
nal Vida de Mochila.

A notícia que chamou a atenção domun-
do:umaparlamentardaNovaZelândiaque
foi de bike ao hospital durante o trabalho
de parto neste último domingo, para dar à
luz apenas uma hora depois. A ministra Ju-
lie Anne Genter é filiada no Partido Verde,
defensora nata do ciclismo e proteção ao
meioambiente. Emsuas redes sociais disse
que as contrações “não eram tão ruins”
quando ela e o marido decidiram pedalar
até o hospital.

A nova e-bike com cara de Monark

Documentário ER

A mais lida da

semana

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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