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Seis alunos do colégio subiram ao pódio no 1º De-
safio Virtual Esportivo de Montes Claros. A escola
ficou com os três primeiros lugares na modalidade
BasqueteEscolar MasculinoeFeminino eBasquete
MasculinoAdultoLanceLivre.Resultadorefletede-
dicação de alunos e professor.PÁGINA 5

Já está aberto o período de cadastramento para
garantir uma vaga nas escolas municipais de Mon-
tesClaros para 2022. Paraquem jáé alunodarede, a
inscrição pode ser feita até 1º de dezembro. Veja da-
tas para quem quer pedir transferência e para fazer
a reserva na educação infantil. PÁGINA 3

Hora da
rematrícula

Indyu tem
time campeão

Isolamentoda Praça Doutor Chaves, mais conheci-
da como Praça da Matriz, dura muito mais tempo do
que o esperado. Uma das principais áreas verdes da

região central de Montes Claros, o espaço sofreu por
anos com o descaso da gestão atual, sendo tomado
pela sujeira, moradores de rua e usuários de drogas.

Cercada há mais de um ano por tapumes, prejudica
comerciantes, moradores e visitantes, que tinham
no local um espaço de descanso. PÁGINA 4

Cartão-postal de MOC
escondido há 19 meses

PÁGINA 9

SEMRESPOSTA-Previsão de entrega da reformada Praça daMatriz, orçada emmais deR$ 500mil, era de seismeses,mas ainda hámuito trabalho a ser feito

NOPÓDIO-Professor RubemRibeiro e os campeõesMariaHeloísa, Vitória Camilly, Guilherme Jabbur,

ArturRosárioMolina e JoãoVictor Ramalho

América visita o

Bragantino tentando

subir umdegrau na

classificação da Série A.

Nova posiçãopode

garantir R$ 19milhões

MANOEL FREITAS

LEO QUEIROZ

ESPORTES



MAIS QUATRO
A intenção de Bibo é incluir mais quatro ministros
no STF: “Quinze porque eles dizem que têm traba-
lho demais, então põe mais quatro. Assim, o presi-
dente Jair Bolsonaro poderia indicar mais quatro”.

SABATINA
ParaevitarqueindicaçõesdemoremapassarpeloSena-
do, como ocorreu com André Mendonça, o deputado
incluirá notexto trecho que “acaba com essa história de
o presidente escolher um indicado para o STF e o presi-
dentedoSenadoescolherahoraquequiserfazerasaba-
tina. Serão 60 dias ou é automaticamente colocado”.

MUNIÇÃO
Possíveis futuros adversários de Bolsonaro em 2022 –
comoLula,SérgioMoroeCiroGomes–têmdireciona-
do seus discursos e entrevistas à fragilidade econômi-
ca do atual governo (inflação, desemprego, reveses no
Congresso, etc). Esse será o mote das campanhas no
próximo ano. Diferente de 2018, quando os embates
foram travados em torno de segurança pública, agen-
da de costumes e cabo de guerra ideológico.

MODERAÇÃO
O presidenciável Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tem
seguido e vai continuar seguindo à risca os conse-
lhos de estrategistas que o preparam para a dispu-
ta em 2022. A orientação ao presidente do Congres-
so Nacional é se distanciar da polarização e dos
discursos acirrados – entre petistas e bolsonaris-
tas – e manter imagem de moderador.

ÓDIO
As menções ao ex-presidente Juscelino Kubits-
chek são permanentes até no cafezinho do Senado
enaltecendo a figura do político que, segundo Pa-
checo e próximos, “uniu o Brasil”. No recente en-
contro do PSD que o oficializou na disputa à Presi-

dência, o senador se posicionou, novamente, como
alternativa às outras vias belicistas: “Vivemos hoje
no Brasil um clima de radicalismo, de extremismo,
de uma cultura de ódio que está acabando com o Bra-
sil e que precisamos conter”.

COMO ASSIM?
Presa na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo
de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, acusada de ser
mandante do assassinato do marido, o pastor Ander-
son do Carmo, a deputada cassada Flordelis mantém
seu passaporte diplomático. Consta como ativo no
sistema da Câmara dos Deputados.

RESERVA
Depois de se filiar ao Podemos, o ex-ministro do governo
Bolsonaro general Carlos Alberto Santos Cruz terá uma
missãoestratégicanalegenda:recrutarcolegasdareserva
para integrar o exército da campanha de Sérgio Moro.
Temtidoêxitonasconversasenospróximosdiasapresen-
ta a lista de nomes de ex-bolsonaristas que vão marchar
junto com o ex-juiz da Lava Jato na disputa à Presidência.

CANTILENA
A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoff-
mann (PR), dá o tom de como será a campanha contra
Moro. Sobre a defesa do ex-juiz de necessidade de
geração de empregos, a petista, rançosa, rebate: “Foi
ele, com a Operação Lava Jato, que destruiu 4,4 mi-
lhões de empregos e inviabilizou investimentos”.

PEDÁGIO
O deputado José Nelto (Podemos/GO) quer tornar
obrigatório o pagamento da tarifa de pedágio por
meio de PIX, cartão de débito ou crédito. Justifica, no
Projeto de Lei 4112/21, que uma das vantagens da me-
dida é a segurança: “É inegável que andar com dinhei-
ro em espécie, em mãos, acaba expondo a pessoa a
um risco muito maior”.

COLUNA ESPLANADA
LEANDRO MAZZINI

Governo x STF

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

reportagem@colunaesplanada.com.br

Opinião

A redução nas taxas de mortalidade pela Co-
vid-19 aliada à vacinação que se encontra em cur-
so tem trazido a todos uma sensação de seguran-
ça. No entanto, o aumento dos casos na Europa e
a nova cepa encontrada em países do Sul do con-
tinente africano fazem crer que a segurança está
em risco. O fato do vírus continuar em mutação,
fazendo mais e mais vítimas pelo mundo afora,
coloca por terra qualquer certeza sobre a eficá-
cia dos imunizantes. A nova variante se torna
uma prova de que as turbulências não chegaram
ao fim, que a guerra prossegue e que tempos som-
brios, como os do início da pandemia, poderão
acontecer novamente.

Com os fatos inegáveis acontecendo pelo mun-
do, mais do que nunca é preciso cautela, já que de
acordo com especialistas, a nova variante se pro-
paga com mais rapidez, é ainda mais letal do que
as anteriores e tem burlado, com facilidade, a
imunização criada pelas vacinas no organismo
humano. Todo isso em
conjunto pode represen-
tar uma nova catástrofe
para o sistema de saúde
já fragilizado e para a
economia que anda um
caos. As sucessivas on-
das continuam na sua
estratégia de terra arra-
sada, enquanto a huma-
nidade apenas engati-
nha na busca por uma
solução definitiva.

Diante das novas va-
riantes que se sucedem,
não existem mais certe-
zas, apenas inseguran-
ça quanto à eficácia das
vacinas para todas as fa-
cetas do Covid-19. Por is-
so, manter o distancia-
mento, usar sempre a
máscara, higienizar constantemente as mãos
são atitudes que não podem ser descontinuadas.

Ainda não é hora de baixar a guarda. As socie-
dades que incorreram neste erro estão novamen-
te sob bombardeio do vírus. Portanto, mais do
que nunca, o momento crítico que se instalou
pede consciência, paciência e determinação cole-
tiva para que a humanidade não perca essa guer-
ra para um inimigo em forma de vírus e pratica-
mente invisível. Então, proteja-se, cuide-se. Por
você e por toda a humanidade! Essa é a nossa
melhor arma.

EDITORIAL

Além de aprovar a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição 159/19, que revoga a chamada PEC da
Bengala – reduz de 75 anos para 70 a idade da aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU) –, a bancada bolsonarista prepara
outra proposição para tentar alterar a composição, a competência e a forma de nomeação dos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). Fiel aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado federal Bibo Nunes
(PSL-RS) será o autor da PEC que, entre outros pontos, pode aumentar o número de ministros da Suprema Corte.
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PRETO NO
BRANCOAberto período

de rematrícula

TODOS NA ESCOLA - Pais devem ficar atentos aos prazos para cada tipo de necessidade –

rematrícula ou transferência para os ensinos infantil e fundamental

Montes Claros

Márcia Vieira

Repórter

Já está aberto o perío-
do de rematrícula para
as escolas municipais
de Montes Claros ao
ano letivo de 2022. Pais
ou responsáveis pelos
estudantesdevem ficar
atentos ao prazo para
garantirem a vaga dos
alunos. O processo co-
meçounestaquinta-fei-
ra (25) e segue até 1º de
dezembro.

Paraoalunoquejáes-
támatriculadoemalgu-
maunidademunicipal,
o direito de permanên-
cia na mesma escola é
garantido. Mas, para is-
so, a renovação deverá
ser feita dentro do pra-
zo estipulado por meio
do endereço eletrônico
educacao.montescla-
ros.mg.gov.br.

Caso os pais não te-
nham acesso à inter-
net, deverão se dirigir à
escolaportandoadocu-
mentação exigida.

Se a opção for por
transferir o filho para
uma unidade estadual

de ensino, os pais deve-
rão fazer o cadastro até
10 de dezembro pelo site
cadastroescolar.educa-
cao.mg.gov.br.

Caso a escola onde o es-
tudante estiver matricu-
lado em 2021 não ofere-
cer a série que ele deverá
cursar em 2022, é preciso

fazer o cadastramento es-
colar na unidade em que
esteja matriculado.

Já para aquele aluno
que vem de escola esta-
dual, particular ou de
outras cidades, os pedi-
dos poderão ser feitos a
partir de 22 de janeiro
de 2022, no posto cen-

tral do Cadastro Esco-
lar, localizado à rua Do-
na Marucas Avelar, 55,
bairro Vila Santa Maria.

As transferências pode-
rão ocorrer durante todo
o ano letivo, mas a fre-
quêncianaunidadedeori-
gem é obrigatória até que
a vaga seja liberada.

Se a necessidade for por
transferênciaentreunida-
des municipais, pais ou
responsáveis deverão, no
período de 30 de novem-
bro a 3 de dezembro, pro-
curar a escola para a qual
desejam transferir o estu-
dante e verificar existên-
cia de vaga.

Segundo a secretária
Municipal de Educação,
Rejane Veloso, em entre-
vista à TV local, a publica-
ção e início das matrícu-
las tem como objetivo for-
malizar o planejamento
doano de 2022.Elanão in-
formou se há previsão de
aumentode vagas na rede
municipal.

Deacordocomasecretá-
ria, no primeiro dia de
abertura do cadastro o si-
te já contava com mais de
500 acessos e registros.

Cadastro para garantir vaga na rede municipal
de ensino de MOC segue até 1º de dezembro

Acontecemhoje,emtodoopaís,aseleiçõesdaOAB.
AnalisandoadisputanoEstadoeemMontesClaros,o
quadro é o seguinte: segundo levantamentos para o
consumointerno,a tendênciaéqueocandidatoSér-
gio Leonardo saia vencedordoprocesso. Eledisputa
comoex-presidenteLuiz CláudioChaves. EmMontes
Claros,atéodiadeontemnãofoipossívelfazeraleitu-
radoquadro,ocandidatoHerbertAlcântara,quetem
oapoiodaatual diretoria, daqual é vice-presidente,
largounafrente,masnosúltimosdiasfoipossívelper-
ceberocrescimentodacandidaturadoadvogadoDa-
nilo Kleber. Quem vencer será por umamargem pe-
quenadevotos.

Terceira via
Sempre lembro aos leitores que cada eleição

conta sua própria história, não apresentando se-
melhança com o pleito anterior. Para o pleito de
2022 tudo caminha para a polarização nos Esta-
dos e compossibilidadenaUnião.Odesenho éde
que uma terceira via terá dificuldade em sobrevi-
ver. Amaior possibilidade é na esfera federal. Se-
tores influentes da imprensa tentam emplacar
um nome que não seja nem Lula ou Bolsonaro.
Hoje a tentativa é em torno do nome do ex-juiz
Sérgio Moro (Podemos). Entretanto, a definição
recairá sobre o terceiro nomequemelhor sobres-
sair aos holofotes do processo.

Zona de conforto
Ogovernador Zema (Novo) temsido levadoparaa

zonadeconfortoalimentadapelo resultadodaspes-
quisasdeintençãodevotos realizadasnoEstado.Ele
temdificultado a interlocução comparlamentares e
liderançasdoEstado,entendendoquenãonecessita-
rá negociar estes apoios. Certamente está correndo
dospedidosquenormalmentesãoapresentadospor
deputadoseliderançasemtrocadoapoio.Jáoprefei-
to de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que polariza a
disputa,buscainterlocuções,mastemencontradodi-
ficuldade,principalmenteemabrircamponointerior
doEstado.

Governo ou Senado
O presidente da AMM, Julvan Lacerda (MDB),

temaproveitadoaboaavaliação juntoaosprefei-
tos do Estado para colocar seu nome na disputa
eleitoral de 2022. O nome estava cogitado para
disputaroGovernodoEstado,mas reconhecendo
adificuldade, poderámudarde rota.Nesta sema-
na, ele foi convidado pelo presidenteNacional do
Avante, deputado federal Luis Tibé, para se filiar
na agremiação e disputar a vaga deMinas no Se-
nado. Tudo leva a crer que aceitará o desafio.

Chapa definida
ODiretório do Cidadania se reúne namanhã de

hoje (27), na Câmara de Montes Claros, para defi-
niranovadireçãodopartido.Naprática,oencon-
tro servirá para referendar o nome do vereador e
presidente da Câmara, Claudim Rodrigues, por
mais ummandato à frenteda agremiação. A vice-
presidência ficará com Antônio Carlos Bastos e a
secretaria com Odilon Maia.

Para a educação infantil, já foram abertas as
inscrições para o cadastro de reserva para o
Sistema Municipal de Ensino de Montes Claros.
As inscrições deverão ser realizadas pelos pais
ou responsáveis de 25 de novembro a 2 de
dezembro de 2021, por meio do formulário
virtual disponível no portal
educamoc.com.br/cadastroinfantil ou nos
Centros Municipais de Educação Infantil
(Cemeis), no mesmo período.
Cada candidato será cadastrado uma única vez
no processo de demanda, observadas as regras
de distribuição por localização do Cemei.
Ocorrendo mais de um cadastro da mesma
criança no processo de demanda, será
considerado válido o último.
A inscrição no cadastro de reserva não é
garantia de matrícula ou vaga. O resultado
geral do cadastro de demanda será publicado
no mesmo portal no dia 3 de dezembro (para
criança que pleiteia vaga para 1º e 2º Períodos,
Maternais II ou I).

Eleição na OAB

u SAIBA MAIS

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

FÁBIO MARÇAL/DIVULGAÇÃO

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Cartão-postal de MOC
isolado há mais de um ano

Manoel Freitas

Repórter

P r i m e i r o , f o r a m
anos de abandono,
com sujeira, mato e
moradores de rua to-
mando conta do espa-
ço e inibindo a fre-
quência da própria po-
pulaçãoaumadaspou-
cas áreas verdes no
centro de Montes Cla-
ros. Então veio o anún-
cioda obra,queia recu-
perar toda a beleza e
importância da Praça
da Matriz. No entanto,
há 19 meses o cartão-
postal da maior cidade
do Norte de Minas es-
tá escondido.

Atrás dos tapumes
que cercam a Praça
Doutor Chaves, o que
se vê são interven-
ções tímidas pelo tem-
po de fechamento.
Tempo muito mais
longo do que o anun-
ciado pelo governo
de Humberto Souto.

A placa de identifi-
cação da obra indica
16 de abril de 2021 co-
mo o início dos traba-
lhos, com previsão de
entrega em seis me-
ses. Mas o espaço está
interditado há muito
mais tempo.

O r ç a d a e m R $
547.458,49, o que se vê
no local são mudanças
no piso, bancos e cerca-
mento dos jardins. E o
canteiro de obras em
pleno funcionamento
indicaque a reabertura

da praça pode demorar
ainda mais tempo.

Tombada pelo patrimô-
niohistórico,apraçafoila-
cradaporpainéis de 2,20x
1 metro com pinturas e
poemas de artistas locais,
iniciativa denominada
“MatrizdasInvenções”,se-
gundo a assessoria de co-
municação da prefeitura.

DEMORA

Sobre o prazo para fina-
lização dos trabalhos, não
há informações do muni-
cípio.Ademoraincomoda
moradores,visitanteseco-
merciantes que têm negó-
cios no entorno da praça.

Baianaquehá22anosre-
side em Montes Claros,

MariadaGraçaDutra,mo-
radora do Jardim Palmei-
ras, lamentaolongoperío-
do de isolamento do espa-
ço público.

“Noentornodapraçaen-
contram-se comércios po-
pularesimportantes,eofe-
chamentodificulta o aces-
so a eles”, afirma. Maria
da Graça conta que sem-
pre leva a neta Brenda pa-
raacompanhá-lanascom-
pras, mas, agora, não po-
dem mais parar para des-
cansar na praça, fazer um
lanche e contemplar o pa-
trimônio municipal.

Ofechamentoprolonga-
do também interfere nas
vendas da ambulante Ro-
silene da Silva Assis, que

atua no entorno da praça.
“Eu acho que está demo-
rando demais. Como pode
essa praça ficar fechada,
sendo que Montes Claros
nasceu aqui?”, questiona.

A reportagem procurou
o secretário de Infraestru-
turaePlanejamentoUrba-
noevice-prefeito,Guilher-
me Augusto Guimarães
(PSL), para obter informa-
ções sobre as obras e se há
previsão de conclusão da
intervenção.Masnãohou-
ve resposta até o fecha-
mento da edição.

PONTO DE ESPERA

Natural de Japonvar, a
dona de casa Eredina Fer-
reira de Aquino vem regu-
larmente a Montes Claros
para tratamento de saúde.
Ela lamenta o atraso na
execução das obras por-
que,assimcomooutrospa-
cientes de várias cidades
na região, ela espera o veí-
culo do consórcio inter-
municipal de saúde na
Praça da Matriz.

“Ficou mais difícil por-
que poucos bancos foram
mantidos e a gente não
tem sequer como sentar
para lanchar com confor-
to e segurança”, lamenta.

Para a estudante de
Psicologia Amanda Fer-
reira, que passa pelo lo-
cal praticamente todos
os dias, a praça faz mui-
ta falta. “Apesar de os
painéis que cercam o lo-
cal estamparem obras
de artistas locais, isso
não ameniza o fecha-
mento por tanto tempo”.

Cidade

SEMESPAÇO-Maria daGraça e a neta perderamo

local de descanso nas idas ao centro da cidade

LONGEDEACABAR-Pisoaindaestá sendo instaladoeváriosbancosestãoapenascomosuporte, semoassento

Praça da Matriz continua cercada por painéis e com obra ainda em
andamento, situação que desagrada moradores e visitantes

u
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No alto do pódio
Educação

Leonardo Queiroz

Repórter

Alunos do Colégio In-
dyuconquistaramopó-
dio no 1º Desafio Vir-
tual Esportivo de Mon-
tesClaros,realizado pe-
lomunicípioemsetem-
bro e outubro. A escola
ficou com os três pri-
meiros lugares na mo-
dalidadeBasqueteEsco-
larMasculinoeFemini-
no e Basquete Masculi-
no Adulto Lance Livre.

“É muita felicidade
conquistar a primeira
colocação nas olimpía-
das da minha cidade.
Essa é a segunda olim-
píada que participo na
pandemia. Estava con-
fiante, mas não espera-
va a primeira coloca-
ção”, conta Guilherme
Jabbur, do 3˚ ano do en-
sino médio do Indyu.

Ele também conquis-
tou a 9ª colocação nas
olimpíadas de Minas
Gerais. Guilherme rea-
lizou dois treinos se-
m a n a i s n o c o l é g i o
com o professor Ru-
bem Ribeiro. “Pude co-
locar o arremesso em
dia”, comemora.

A competição foi fei-
ta de forma virtual. To-
dososparticipantesen-
viaramvídeosdemons-
trando o domínio dos
fundamentos de cada
modalidade. No bas-
quete, foram avaliados
os lances livres acerta-
dos em dois minutos.

DESCOBERTA
Para Rodrigo Junior

Ferreira, do 2˚ ano do
ensino médio, con-
quistar a 1ª colocação
na categoria adulto foi

uma descoberta. “Foi o
primeiro campeonato
que participei e estou
bem orgulhoso do resul-
tado que conquistei. Eu
não esperava primeiro lu-
gar”, afirma.

Segundo ele, os treinos
com o professor Rubão
foram fundamentais pa-
ra conseguir esse resulta-
do. “De início eu nem con-
seguia pegar na bola, cor-
rer manuseando a bola.
Tudo foi fruto de treino e
esforço. Me sinto melhor
agora, me descobri no
basquete e, a partir de
agora, tenho o sonho de
ser um dos melhores e
tentar”, diz.

E teve meninas no alto
do pódio também. “Con-
quistar o primeiro lugar é

muita alegria. Eu estava
competindo com minha
melhor amiga e ela conse-
guiu a segunda colocação
nocampeonato”,contaVi-
tória Camilly.

A aluna destaca que o
apoio psicológico e a aju-
dado professor RubemRi-
beiro foram diferenciais
para o resultado. “Todo es-
forço valeu a pena. Hoje a
dedicação está muito
mais intensa, nunca faltei
a nenhum treino e, a par-
tir de agora, vamos conti-
nuar focando em grandes
projetos”, diz.

PROMOÇÃO DO
ESPORTE

O desafio virtual tem co-
mo objetivo promover a
prática de esportes; garan-

tir a segurança dos atletas
envolvidos; criar oportuni-
dadeparaaaquisiçãodehá-
bitossaudáveis;eauxiliara
população a manter-se ati-
va durante a pandemia.

Asmodalidadesdoeven-
to foram Basquete; Bas-
quete Paralímpico; Fute-
bol; Futebol Paralímpico;
Handebol; Handebol Pa-
ralímpico; Vôlei; Karatê;
Bocha e Golball.

O Colégio Indyu con-
quistou três primeiros lu-
gares na modalidade Bas-
quete Escolar, sendo dois
no Masculino e um no Fe-
minino.

A s o l e n i d a d e d e
premiação está marcada
para 15 de dezembro, às
11h, na sede da Secretaria
Municipal de Esportes.

TIMEDEPRIMEIRA-Professor RubemRibeiro comos campeõesMariaHeloísa, Vitória Camilly, Guilherme Jabbur, Artur Rosário

Molina e JoãoVictor Ramalho

Alunos do Colégio Indyu conquistammedalhas no Desafio Virtual Esportivou

LEO QUEIROZ

- Basquete Escolar Masculino
1˚ Lugar – Guilherme Jabbur
2˚ lugar – João Victor Ramalho
3˚ lugar – Artur Rosário Molina
Todos do Colégio Indyu
- Basquete Escolar Feminino
1˚ Lugar – Vitória Camilly Freitas
2˚ Lugar – Maria Heloísa Gomes
As duas do Colégio Indyu
3˚ Lugar – Sophia Torres Nobre
Colégio Impar
- Basquete Adulto Masculino
1˚ Lugar – Rodrigo Junio Ferreira
Campos
Colégio Indyu
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Umambiente aconchegante, de paz, alegria, flores diversas emuita emoção. Foi
assima cerimônia de casamento da arquitetaMaria Clara e do professor de inglês
Nicollas,realizadanodia20denovembro,noRecantoCanaã.Osnoivossãofilhosde
NanyeCelso FernandoFerreira -Simonee FábioAlexandreNunesdosSantos.
A celebração foi conduzida pelo pastor Mauro André, que dirigiu belas e

emocionantespalavrasaosnoivos, inspiradasno textode 1 Coríntios 13:13 que
descreve sobre a fé, a esperança e o amor.
“Acelebração foi realmentealgomuitopessoal, foi comoseeutivessecasan-

do a minha própria filha. Achei que não conseguiria, Maria Clara e Nicollas é
que me acalmaram”, (risos), disse o pastor.
Em seguida, os noivos agradeceram a todos pelas presenças e convidaram

para a festa, onde a emoção deu vez a alegria. O clima era de pura
descontração. Além do jantar, os paladares foram alegrados com sabores
doces. Uma festa jovial e animada!
O casal escolheu a histórica Ouro Preto para passar a lua de mel.
Nota dez!

Maria Clara e Nicollas

LEVEZA - A formalidade foi convidada a ficar em
casa e a alegria, a vir festejar. Parabéns,Maria
Clara eNicollas

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor.1 Coríntios 13:13

DIA FELIZ - A bela noiva do mês de novembro, a
arquitetaMaria Clara

ALEGRIA - O noivo e a mãe Simone Santos

EMOÇÃO-Anoiva ao lado do pai Celso Ferreira

TIMTIM!Umbrinde aos noivos

Detalhes da decoração

FOTOS ESTUDIO MELIUS

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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É sempre oportuno quando a gente encontra
um bom livro para ler. Agora mesmo estou me
deliciando com as narrativas prazenteiras de
José Almeida Souto Filho, ou Zé Filho, como ele
gosta de ser chamado, na leitura de “Loucuras
Urbanas: a terra é plana e a lua uma rodoviá-
ria”. É bem verdade que a nossa vida se resume
num caminho longo e plano, não obstante as
curvas sinuosas e os elevados de momentos
que sempre nos incomodam.
O caminho de loucuras urbanas nos leva ao

endereço previamente determinado. Portan-
to, as alucinações de Zé Filho em nos contar
“estórias da vida”, também amenizam o stress
de cada um de nós nestes tempos de pande-
mia.
O diálogo utilizado pelo autor, em cada tre-

cho, lembra-nos a vida catrumana dos nossos
antepassados. Assim, a literatura “minerês”
se faz presente, página por página, sem ne-
nhum tipo de preconceito ou de timidez no sol-
tar a língua. Não seria outra a maneira sim-
ples e contagiante do autor em emitir concei-
tos sobre tudo e sobre todos.
De peito aberto, sem constrangimentos e

sem medos, ele consegue falar com diverti-
mento as coisas mais sérias do seu falatório.
Numa época em que ainda mergulhamos no
puritanismo, numa época em que os estudos
de gêneros não passamdedivagações filosófi-
ca-literária, sobretudo no conceito do certo

ou errado, o autor Zé Filho tem as suas posições
firmes para entreter os seus leitores no melhor
dos sentidos.
Jack Estresse e a sua primeira cagada nada

mais é do que um miniconto onde o sentimento
aflora e que nos faz rir ou chorar. “Jack Estresse
é, realmente, o estereótipo de todos nós, que
somos regidos por ummodelo de comportamen-
to que dita as normas: você não pode ser o que é,
mas o que os outros querem que você seja”.
Em “Miolo na Parede”, uma comovente e triste

história de vida de uma menina sonhadora que
se suicida de modo não muito bem recomendá-
vel. Então o Jack Estresse – estressado e o Duran-
go Kid são fatos que realçam odescontentamen-
to do ser humano. A cena descrita pelo autor ao
entrar num ônibus, retrata com fidelidade a an-
gústia e o desassossego do cidadão. E assim ele
finaliza num desabafo irônico: “Estou chateado
com tudo e todos, roubaram o meu assento no
ônibus...”.
As construções literárias de Loucuras Urbanas

podem não agradar os leitores mais tradicio-
nais, pelo uso de palavras incomuns do nosso
cotidiano, ditas e repetidas a todo momento e
sem contestação. Entretanto, a escrita é mais
forte do que a fala e ela imortaliza o que a gente
escreve.
Comobemdisse o prefaciador José Nailton Silvei-

ra de Pinho: “Este é o caminho de uma viagem há
muitopreparada”.Poisbem,osonhoqueorase rea-

liza, com todas as dificuldades e por todas essas
razões, sensatas e lógicas, que não se lhe apresen-
tamcomooportunidadeemdemonstrar, comclare-
za, a importância da liberdade de expressar, mas e
sobretudo omágicomomento de dizer o que quer e
o que todos nós desejaríamos de dizer.
Para finalizar estasminhas considerações sobrea

obradeZéFilho,queroaqui ismicuirnomundovisio-
nário do Quersabê & Quijasabe e dizer que o sexo
não é tudo!
– “Num é tudo, mais ieu sem ele num sou nada”.

Assiméa literaturadoautor,ummontede letrinhas,
em linhas retas, preenchendo o vazio de dentro da
gente.Parabéns,ZéFilho,emuitosucessonaartede
fazer versos & prosa! Um amplexo!

Zé Filho e suas ‘Loucuras Urbanas’

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com
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SUV energizado
Veículos

Commódulo 48V, Kia Stonic chega por R$ 150mil para brigar comNivus ePulseu

Marcelo Jabulas

@mjabulas

A Kia acaba de lançar
o Stonic. O SUV com-
pacto já t inha sido
anunciado há algumas
semanas, e finalmente
chega ao mercado, ten-
do como trunfo o siste-
ma híbrido leve de 48V.
C o m p r e ç o d e R $
149.990, ele não é bara-
to.

Comparado com ri-
vais de seu porte, como
Fiat Pulse e Volkswa-
gen Nivus, o Stonic é
muito mais caro. Inclu-
sive, por esse valor, o
consumidor tem um le-
que farto de SUVs com-
pactoseatémesmomo-
delos de médio porte.

No entanto, a marca
acredita que a cartada
do Stonic é ser o SUV
eletrificadomaisacessí-
veldomercado.Opresi-
dente da Kia no Brasil,
José Luis Gandini, enfa-
tiza que toda tecnolo-
gia tem seu público. “O
segmento SUV é muito
competitivo, mas esta-
mos inaugurando um
novo nicho de compac-
tos híbridos. O Stonic
tem tudo para ser um
grande sucesso, pois
tem muita tecnologia e
farto conteúdo”.

O Stonic é equipado
com o conhecido mo-
tor Kappa TGDi 1.0 tur-
bo de 120 cv, que já
e q u i p a o s p r i m o s
HB20 e Creta. A dife-
rença está no torque.
Nos modelos da Hyun-
dai, a unidade entrega
17,5 kgfm de torque, já
no Kia, a oferta de for-
ç a s a l t a p a r a 2 0 , 4
k g f m , g r a ç a s a o

módulo 48V que entrega
mais força sob demanda.

O motorzinho elétrico
ainda é capaz de susten-
tara velocidade de cruzei-
ro sem a necessidade do
uso do bloco a combus-
tão. Em tese, ele aprovei-
ta a inércia para aplicar
a p e n a s a f o r ç a d o

módulo elétrico.
O conjunto é comple-

mentado com transmis-
são de dupla embreagem
e sete marchas. Assim, o
carrinho tem consumo,
de acordo com Inmetro,
de 13,3 km/l na cidade e
13,2 km/l na estrada, com
gasolina.

CONTEÚDOS

O Stonic chega equipa-
do com ar-condicionado
digital, multimídia flu-
tuante de oito polegadas
(com Android Auto, Apple
CarPlay e câmera de ré) e
bancos que combinam
material sintético com te-
cido. O quadro de instru-
mento é analógico, item
que o deixa a desejar dian-
te de seus rivais diretos:
Pulse e Nivus.

Por outro lado, oferece
freiosadisconasquatroro-
das e seis airbags. O pacote
é completado com rodas
aro 17, sensor de ré e assis-
tentedepartidaemrampa.

Faltaram mesmo foram
os assistentes de condu-
ção, como monitor de per-
manência em faixa, con-
trole de cruzeiro adaptati-
vo e sensor de colisão.

NOVAERA–AKia inicia sua fase eletrificada noBrasil comoSUVcompacto Stonic,modelo que já tinha sido exibido no Salão de São

Paulo, e estreia por R$ 150mil, commotor híbrido leve

Álcool direto do
produtor ganhaaval

KIA/DIVULGAÇÃO

Da Redação*

ACâmaradosDeputa-
dos aprovou, na quinta-
feira (25), a Medida Pro-
visória (MP) 1063/21,
que autoriza os postos
de combustíveis a com-
prarem álcool combus-
tível (etanol hidratado)
diretamente de produ-
tores e importadores. O
texto segue apara análi-
se do Senado.

Segundo o governo, a
MP tem a intenção de
aumentar a competi-
çãonosetordecombus-
tíveis ao eliminar a
obrigatoriedade dos
postos de comprar o

etanol apenas dos distri-
buidores. Estes poderão
continuar atuando, mas
os postos terão a opção de
comprar o etanol direta-
mente de produtores na-
cionais, que são os maio-
res fornecedores do pro-
duto, ou do importador.

O texto do relator, depu-
tado Augusto Coutinho
(Solidariedade-PE), incor-
pora ao texto trechos da
MP 1069/21, que permite a
venda direta aos postos
tambémparaascooperati-
vasdeproduçãooucomer-
cialização de etanol e as
empresas comercializado-
ras desse combustível.

*Com Agência Brasil

Comparado com rivais de seu porte,
como Fiat Pulse e Volkswagen Nivus,
o Stonic é muito mais caro, mas a
marca acredita que a cartada do
Stonic é ser o SUV eletrificado mais
acessível do mercado
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Premiação e vaga
Esportes

Thiago Prata

@ThiagoPrata7

No último dia 17, o
América ficou apenas
no empate sem gols
com o Atlético-GO,
mas alcançou aquele
que o clube rotulava
como o “número má-
gico”, ou seja, 45 pon-
tos, praticamente ga-
rantindo sua perma-
nência na Série A do
B r a s i l e i r o . A g o r a ,
quer ir além. Contra o
Bragantino, neste sá-
bado, às 19h30, no Na-
bi Abi Chedid, o Alvi-
verde tenta dar mais
um passo na luta por
vaga em uma compe-
tição sul-americana e
a busca pela maior
premiação possível
no torneio nacional
por pontos corridos.

Após o 0 a 0 com o
Dragão, o Coelho per-
deu para o Fluminen-
s e p o r 2 a 0 , n o
Maracanã, em sua
pior atuação sob o co-
m a n d o d o t é c n i c o
Marquinhos Santos,
e estacionou em déci-
mo lugar. Porém, a
atual colocação de
m a n e i r a a l g u m a é
v i s t a c o m m a u s
olhos pelos america-
nos. Caso se mante-
nha nessa posição
até o fim do campeo-
nato, o clube fatura
R$ 18,1 milhões.

Se levar a melhor
em cima do Braganti-
no, o América pode
até encerrar o fim de
semana em nono lu-
gar; quem terminar a
competição nessa co-
locação, leva R$ 19,8
milhões. Só que de-

penderia ainda de um
tropeço do Internacio-
nal (47 pontos), diante
do Santos, no Beira-Rio,
no domingo.

Torneio sul-americano

Buscar a melhor posi-
ção possível na Série A
não apenas ajudaria a
encher os cofres do Coe-
lho como também ga-
rantiria à equipe um
passaporte para a dispu-
ta de um torneio inter-
nacional em 2022. De
acordo com o departa-

mento de matemática
da UFMG, o Alviverde
tem 20,4% de chance de
obter uma vaga na Liber-
tadores e 78,9% na Sul-
Americana (dados atua-
lizados até a tarde dessa
sexta-feira). E a partici-
pação em uma dessas
competições será acom-
p a n h a d a p o r n o v a s
premiações.

Série final

O s c o m a n d a d o s d e
Marquinhos Santos ain-
da farão quatro parti-

das até o fim do Campeo-
nato Brasileiro. Após en-
frentar o Bragantino,
neste sábado, o time mi-
neiro vai encarar a Cha-
pecoense, na próxima
quarta-feira, às 21h, no
Independência.

H a v e r á a i n d a m a i s
dois embates em dezem-
bro: no dia 5, às 19h, visi-
ta o Ceará, no Castelão,
e quatro dias depois en-
cerra sua participação
no campeonato diante
do São Paulo, às 21h30,
no Horto.

Coelho visita o Bragantino, tentando subir umdegrau na classificação da Série A

u A FICHA DO JOGO

X

11

Cleiton; Aderlan,
FabrícioBruno, LéoOrtiz
e Edimar (LuanCândido);
Jadsom,Praxedese
Helinho;Artur, Cuello e
Ytalo
Técnico:MaurícioBarbieri

soma o América neste Campeonato
Brasileiro; o time alviverde computa ainda

12 empates e 11 derrotas na competição

Bragantino

ESPERANÇA–ArgentinoMauro Zárate é umdos jogadores que podem fazer a diferença para o

América nesta reta final de SérieA deCampeonato Brasileiro

MARINA ALMEIDA / AMÉRICA

América

triunfos

MatheusCavichioli; Patric,
Bauermann, RicardoSilva
eMarlon; LucasKal,
JuninhoeAlê; Ademir,
ZárateeFelipeAvezedo
Técnico:Marquinhos
Santos

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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Com o intuito
de movimentar
o comércio lo-
cal, mais preci-
samente na rua
Dr. Veloso, uma
grande pa r t e
de lojistas des-
te endereço se
uniu para pro-
p o r c i o n a r
maior visibili-
dade, gerando um número maior de vendas
neste final de mês e para o próximo também. A
ideia é envolver os clientes, e osmontesclaren-
ses que frequentam a Doutor Veloso demanei-
ra musical e mais prazerosa, desejando a to-
dos um Feliz Natal e boas compras!

Ontem aconteceu o primeiro
showdoProjeto, comaBandaMa-
rooeseus integrantesentre 11:30e
13:30.Opúblico presente, lojistas e
clientesficaramencantadoscomo
ritmo contagiante da banda, que
promete agitar este final de ano
commuitoestilo eanimação.

Que tal conhecer essa novidade na Cosmobeauty,
aquinaruaDoutorVeloso608-segundopiso??Más-
cararejuvenescedoraricaemmicropartículasimanta-
das que contribuem para a remoção das impurezas
queseaderemàsuperfícieedanificamapele.Promo-
ve múltipla ação anti-aging através da desintoxica-
çãomagnéticaeliberaçãogradativade8hdevitami-
naC, alémdecontrolaraoleosidadee retrair poros.

Juliana Cristine da
Silva Caldas é um dos
novosrostosdaQuali-
ty Models. Ju já fez o
seu curso de modelos
e brevemente estará
conquistandooseure-
gistro profissional. A
beldade é f i lha de
Joyce Cristine da Silva
Caldas e Ailso Caldas

Terça é dia de Risoto
noIGourmetdoHotelIn-
tercity,vocêénossocon-
vidadoasaborearasde-
lícias do mais elogiado
FestivaldeRisotosdoin-
terior mineiro. São cin-
cosabores incríveispa-
ravocêsedeliciar.Oam-
biente você já sabe, né:
sofisticaçãoebomgos-
to conciliados a um
atendimento excepcio-
nal.Comcertezanosen-
contraremos lá. Vale
lembrarqueohorárioé
de 19:00h às 23:00h e o
precinho é irresistível:
apenas39reais.Nosen-
contraremos lá!!!

Terça é
dia de
risoto

Serão inúmeros
showsna rua
DoutorVeloso

Cosmobeauty
Montes Claros

New Face
Quality

Lojistas da Doutor
Veloso se unem para

movimentar
o Natal em
Montes Claros

Confira a agenda de shows

Em frente à

Oral Prime

no recuo da

galeria:

Dia 11/12 de

10:30 às 12:30

Dia 23/12 de

17:00 às 19:00

Na garagem da Sl Store

Dia 26/11

de 11:30 às 13:30

Dia 18/12

de 11:30 às 13:30

Na Galeria da Gisele

Decorações

04/12, sábado, de

10:30 às 12:30

21/12, terça-feira, de

17:00 às 19:00

“Muitas vezes a vida parece mais difícil porque não conseguimos impor nossas vontades ou pensamentos. É preciso aprender a se firmar perante os outros e a se
manifestar sempre que for necessário. Não seja apenas uma sombra, seja uma luz atuante!”

Giu Martins.com

ABandaMAROOé

compostapor:Igor

Borborema,Erick

Barbosa,Pedro

Tommasoe

LeonardoMachado.

Parabéns,rapazes!!!

Giu Martins

giumartins.com
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