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Interessados em participar do exame têm até as
23h59 deste sábado para se inscrever. Taxa de R$ 85
poderá ser paga até dia 27, por PIX, cartão de crédito
ouotradicionalboleto.Nãodeixeparaaúltimahora,
pois o sistema pode ficar sobrecarregado.PÁGINA 3

Inscrição no
Enem até hoje

Animais de estimação também sofrem com o frio
severo. Médica veterinária ensina como deixá-los
confortáveis: cobertas, roupinhas, casa e caminha
aconchegante são boas opções. Atenção para não
exagerar na alimentação. PÁGINA 5

Mantenha seu
pet aquecido

Depois de ataque à Igreja Rosa Mística, no fim de
abril,nestasemanafoi avezde osbandidosfurtarem a
fiação da Rede de Frios da Regional de Saúde em Mon-

tes Claros. Ação dos criminosos colocou em risco mi-
lharesdedosesdevacinas.Intervençãorápidadosfun-
cionários, na madrugada, impediu perdas de R$ 3 mi-

lhões. De janeiro a abril deste ano o número de regis-
trosdessetipodecrimecresceu43%emrelaçãoaomes-
mo período de 2021, segundo a Polícia Civil.PÁGINA 4

Em alta, roubo de fios
de cobre traz prejuízos

DRIKA QUEIROZ

PÁGINA 9

Vacinas forampreservadas graças à ação rápida dos funcionários daRegional de Saúde, que as acondicionaramemcaixas térmicas ainda namadrugada

Uma coberta bemquentinha é aliada na hora de proteger omelhor amigo, principalmente à noite

Frederico Guilherme

leva aprendizado

sobre gastronomia

com as matriarcas

para o pódio do

Comida di Buteco

–SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/DIVULGAÇÃO

LEO QUEIROZ

COMIDA CASEIRA



INOVADOR

Chamam a atenção as justificativas das viagens. A
senadora Soraya Thronicke (União-MS) foi a Is-
rael, em março, para “participar de missão para
conhecer o Ecossistema inovador” daquele país.

MOBILE

Já o senador Esperidião Amin (PP-SC) foi a Barcelo-
na, na Espanha, em fevereiro, para participar do
d e s c o n h e c i d o “ G S M A M o b i l e W o r l d C o n -
gress-22”.

TIRO

Delegados da Polícia Federal ameaçam suspender
o serviço de registro de armas como resposta à
p r o m e s s a n ã o c u m p r i d a d e B o l s o n a r o d e
reestruturação da carreira da categoria.

RACHA NO CLÃ

A família Garotinho, o clã político mais podero-
so do norte do Rio, está rachada. O prefeito de
Campos, Wladimir Garotinho, rompeu com os
pais – Rosinha e Anthony –, também ex-prefei-
tos da cidade.

POLPUDAS

O alcaide está fechado com o governador Cláudio
Castro (PL), de quem recebe verbas estaduais pol-
pudas. Anthony Garotinho acaba de se lançar ao
governo do Estado.

INDECISOS

Prestes a ser confirmada como o nome da terceira
via para a disputa presidencial, a senadora Simo-
ne Tebet (MDB-MS) evita “salto alto”, mas já esqua-
drinha os temas que serão prioridades em sua
campanha: fome, desemprego e inflação. A aposta
da parlamentar e equipe é no discurso de indepen-
dência para romper a polarização Lula-Bolsonaro
e conquistar o apoio dos eleitores indecisos.

LEGADO

Ex-presidenta da Caixa Econômica Federal e ex-

ministra do Planejamento, Miriam Belchior foi es-
calada pela pré-campanha do ex-presidente Lula
para defender o “legado” dos governos petistas.
Ela tem reiterado, principalmente, que não houve
irregularidades no financiamento pelo BNDES de
obras em outros países. Foi um dos motes de cam-
panha de Bolsonaro, em 2018, abrir a “caixa preta”
do banco.

ENSINO DOMICILIAR

A aprovação do PL do homeschooling (3179/12) é
uma vitória da ex-ministra Damares Alves que en-
frentou resistência dentro do Ministério da Educa-
ção para aprovar a proposta. O tema tramitava há
anos na Câmara: o ex-deputado católico Miguel
Martini foi autor do primeiro projeto de mesmo
teor. O texto aprovado pela Câmara é de autoria
do deputado evangélico Lincoln Portela (PL).

PÚBLICO X PRIVADO

Senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) afirma que o
presidente não respeita os limites entre o que é
público e o que é privado ao criticar a atuação da
Advocacia-Geral da União (AGU) na defesa Wal do
Açaí – suspeita de ter sido funcionária-fantasma
de Bolsonaro na época em que ele era deputado
federal.

HOMENAGEM

Deputados fizeram um minuto de silêncio na quin-
ta-feira, no plenário, em homenagem aos policiais
rodoviários federais Márcio Hélio de Souza e Rai-
mundo do Nascimento Filho, que foram mortos a
tiros em serviço na rodovia BR-116, em Fortaleza
(CE), na quarta.

ALENTO

Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) divul-
gado pela Instituição Fiscal Independente (IFI),
ligada ao Senado, aponta melhora na situação das
contas públicas desde o fim de 2021. A tendência,
segundo o IFI, é que a recuperação se mantenha
nos próximos anos.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

MonicaSchimenes*

Vivi em Nova York uma semana de intensas emoções e de
muito orgulho de ser mulher, por poder lutar com aquelas
que reescreveram a história. Vivenciar uma semana repleta
deliderançafeminina,emumacidadetãoemblemáticapara
o mundo dos negócios, me fez ter a certeza de que chegamos
ao lugar onde deveríamos estar desde sempre.

Estou muito bem acompanhada pelo grupo Mulheres do
Brasil, que reúne hoje mais de 105 mil participantes de 122
cidades do Brasil e 39 do exterior, em 22 países. Além de lan-
çaroficialmenteo núcleodo gruponacidadenorte-america-
na, totalizandoagora 151representações ao redor domundo,
prestigiamos a Luiza Helena Trajano se tornando a terceira
mulher a receber o prêmio de Personalidade do Ano, pela
Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos.

As mulheres são mais da metade da população brasileira. Se-
gundo dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua), são 104 milhões de mulheres que
estudam,trabalham,lutamebuscamconquistarumlugarmais
dignoejustonasociedade.Essasmulheresnãoficamsóesperan-
domudanças,eaLuizaéarepresentaçãodetodaselas,mostran-
do que é possível chegarmos ao topo e sermos referência.

Em um dos discursos de Trajano, ela disse: “A guerra não
tem cara de mulher”. E não tem mesmo! Nós somos beleza,
somos intensas, leves, diversas e generosas. Quando cito ge-
nerosidade, estou falando do poder das mulheres em multi-
plicar emoções e de quando chegar ao poder levar outras
consigo.Nós,mulheres,nuncativemosacessoaopoder,nun-
ca tivemos representações em cargos de liderança e vamos
continuar corrigindo esses erros históricos.

Em um estudo recente realizado pela Grant Thornton, as
mulheres ocupam apenas 38% dos cargos de liderança no
Brasil. Nós, do grupo Mulheres do Brasil, lutamos por mais
mulheres em conselhos e diretorias. Nossa meta é atingir
50%de presençafeminina emcargos de liderança nospróxi-
mos cinco anos. Lutamos por igualdade de oportunidades
entregêneroseraçasepara quea nossavozecoeemtodosos
espaços de poder.

Maisdoquenuncaéprecisodarvisibilidadeparaasmulhe-
res que chegaram lá,para que assimtenhamos a quem olhar
e nos inspirar. Costumo dizer que precisamos ser faróis para
queoutrasmulheresconsigamenxergarequeiramestarnes-
ses lugares. Hoje, somos o exemplo das gerações que estão
vindo e precisamos de muito mais. O lugar onde chegamos
foium espaço conquistado e mereceser compartilhadopara
que continue inspirando sonhos.

Nossa maior barreira é não acreditar que podemos e nós va-
mos mudar isso. Para completar a frase de Luiza Helena Traja-
no:“Aguerranãotemcarademulher,masopoderagoratem!”.

*CEO e fundadora da MCM Brand Experience

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Missões oficiais

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

O Senado Federal já desembolsou, neste ano, mais de R$ 400 mil com viagens e hospedagens
internacionais (missões oficiais) de parlamentares da Casa. Conforme dados solicitados pela Colu-
na, somente as diárias – bancadas com recursos públicos – custaram R$ 199.058,66. As passagens
áreas – que contam com seguro viagem – totalizaram R$ 204.127,09. São muitas missões e muitos
gastos em apenas três meses, já que o Senado retomou os trabalhos em fevereiro e os dados mais
atualizados são até abril.

Mulheres poderosas:
a guerra não tem
cara de mulher
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PRETO NO
BRANCO

Último dia para se
inscrever no Enem

Educação

Pagamento da taxa de inscrição, no valor de
R$ 85, pode ser feito até 27 de maio

Da Redação*

Interessados em par-
ticipar da edição 2022
do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
devem se inscrever ain-
da neste sábado – últi-
mo dia para aderir ao
processo. As inscrições
terminam às 23h59 (ho-
rário de Brasília), tanto
para a versão impressa
como para a digital.

Todos os interessa-
dos em fazer o exame,
isentos ou não, devem
se inscrever pela Pági-
na do Participante. O
exame será aplicado
emtodososestadosbra-
sileiros nos dias 13 e 20
de novembro.

Após a inscrição, o
candidato não isento
deve acessar a Página
doParticipante,comlo-
gin e senha únicos ca-
dastrados no portal do
governo federal (gov.
br), para escolher a for-
madepagamentodata-

xa de inscrição, no valor
de R$ 85. O pagamento de-
ve ser feito até 27 de maio.

NOVIDADE

Pela primeira vez, o Ins-
tituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep)
possibilitou o pagamento
da taxa por meio de PIX e
cartão de crédito, além do
tradicional boleto – Guia
d e R e c o l h i m e n t o d a
União (GRU Cobrança).

Vale lembrar que, após
selecionaraopçãodepaga-
mento, não será possível
alterar a escolha.

O participante que se
identifica e quer ser reco-
nhecido socialmente pela
sua identidade de gênero
(participante transexual,
travesti ou transgênero) e
quejá temorespectivono-
me cadastrado na Receita
Federal, será identificado
pelo nome social no mo-
mentodainscrição.Contu-
do, será necessário confir-
mar a opção na Página do

Participante, entre os dias
23 e 28 de junho.

Para os candidatos
que querem ser identifi-
cados pelo nome social
e não têm o respectivo
nome cadastrado na Re-
ceita, o Inep orienta
que seja feita a solicita-
ção de tratamento após
a inscrição, no período
de 23 a 28 de junho, pela
Página do Participante.

Para esse procedimen-
to, será necessário apre-
sentar uma lista de docu-
mentos de comprovação
das condições que o moti-
vam: foto atual, nítida, in-
dividual, colorida, com
fundo branco que enqua-
dre desde a cabeça até os
ombros, de rosto inteiro,
sem uso de óculos escuros
eartigosdechapelaria(bo-
né, chapéu, viseira, gorro
ou similares); e cópia digi-
talizada, frente e verso, de
um dos documentos de
identificação oficiais com
foto, válido.

Documentos enviados

fora do prazo ou externos
à Página do Participante
não serão aceitos. Toda a
documentação deverá ser
anexada e enviada em for-
mato PDF, PNG ou JPG,
com tamanho máximo de
2 megabytes (MB).

ENEM

O Exame Nacional do
Ensino Médio avalia o de-
sempenho escolar dos es-
tudantes ao término da
educação básica. Ao longo
de mais de duas décadas
de existência, tornou-se
uma das principais portas
de entrada para a educa-
ção superior no Brasil, por
meio do Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) e de
iniciativas como o Progra-
ma Universidade para To-
dos (ProUni).

Instituições de ensi-
no públicas e privadas
utilizam o Enem para
selecionar estudantes,
além de universidades
em Portugal.

*Com Agência Brasil
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Seantes já estava prevista a desistência do senador
CarlosViana(PL)nacorridaaogovernodeMinas,ago-
raéqueasituaçãoficoumaisclara.Comadefiniçãodo
alinhamento entre as candidaturas de Kalil (PSD) e o
presidenciável Lula (PT), Vianaabre caminhoparaque
adireitanãocorrao riscodeperderaseleiçõesemMi-
nas,ondenomomentoosnúmerosapontamqueZema
(Novo) temchancede vencer jánoprimeiro turno.

Posição dos Vianas
A previsão de desistência do senador Carlos Viana

(PL)deconcorreraogovernodeMinastemcomolado
positivoapossibilidadedeficarlivreparasededicarà
eleiçãoàCâmara Federal do filho Samuel Viana, que
colocou o Norte de Minas como sua principal base
eleitoral.

Dória no Senado
Mesmonãotendoboladecristal,épossívelprevera

possibilidadede o ex-governador de São Paulo João
Dória (PSDB), depoisde ser pressionadoadesistir da
candidatura à presidência, aceitar concorrer a uma
vaga no Senado, onde suas chances de vitória são
mais reais. Épegarou largar...

Barrado no baile
Evidentemente que seria praticamente impossível

que o ex-presidente Lula (PT) convidasse para o seu
casamento,ocorridonaquarta-feira(18),emSãoPau-
lo,todososqueoconsideramamigo.Entretanto,cha-
maaatenção o fato daquele parlamentar que se diz
dentrodacasadoex-presidenteetambémseramigo
danoivaJanjanãotersidolembrado.Nãoseránenhu-
manovidadeestetentarjustificardizendoquefoicon-
vidadomasnãopôde ir.

Responsabilidade do Senado
Vira emexe nos deparamos nas redes sociais com

críticaspesadascontraintegrantesdoSTFe,emespe-
cial,aoministroAlexandredeMorais, queparticular-
mentetambémnãoconcordocomalgumasdecisões
tomadasporele.Aesterespeito,entendoqueascríti-
casdevemserdirigidasaoCongressoNacionale, em
especial, ao Senado que, por corporativismo ou por
covardia, não temmostrado forçapara enfrentar al-
gumasdecisõesdoSTFconsideradasabusivas.Aliás,
pensoqueporrazõesóbvias,fereosinteressesdopre-
sidentedoSenado,RodrigoPacheco (PSD-MG), o en-
frentamento.Seocidadãoqueéopatrãodessagente
nãotemaliberdadedecriticar,estamoscaminhando
paraaditadurada toga.

Zema e os servidores
Existe uma conhecida expressão que diz: “Se não

temtu, vai tumesmo”. Isto valedizer queàs vezes te-
mosquenosconformarcomoquetem,aindaqueisso
nãosejaoideal.Aexpressãovaleparaexplicarasitua-
ção política do governador Zema (Novo), que estava
bemcomos servidores públicos edepois sofreudes-
gaste ao vetar reajuste cobrado principalmente por
trabalhadores das áreas de segurança e educação.
Agoraquepassouatempestade,osmesmosservido-
res que contestaram admitem apoiá-lo nas eleições
deoutubro.

Desistência de Viana

Pela primeira vez, o pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito pormeio de PIX e cartão de crédito

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

FUNORTE/DIVULGAÇÃO
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Larissa Durães

Repórter

O roubo de cabos de
energia de semáforos,
telefonia, luz e internet
disparou 43% em Mon-
tes Claros de janeiro a
abril deste ano em rela-
ção ao mesmo período
doanopassado.Asocor-
rências de 2022 já são
75% do total anotado
em2020.Eosprejuízos,
tantoparaosetorpúbli-
co quanto privado e pa-
ra a população, são ca-
da vez maiores.

Nesta semana, la-
drões atacaram o pré-
dio que abriga a Rede
de Frios da Superinten-
dênciaRegionaldeSaú-
de (SRS) de Montes Cla-
ros, que fica na avenida
Carlos Ferrante, no
bairro Edgar Pereira.

Com o corte de ener-
gia, a ação quase provo-
ca um prejuízo supe-
rior a R$ 3 milhões ao
Estado e a perda de mi-
lhares de doses de vaci-
na que precisam da re-
frigeração para serem
conservadas e aplica-
das na população.

Os bandidos invadi-
ram o prédio por volta
de meia-noite da últi-
materça-feira(17) ecor-
taram o fornecimento
deenergia.APolíciaMi-
litar foi acionada, o que
interrompeu a ação
dos ladrões. No entan-
to, por volta das 4h, eles
voltaram ao prédio e
concluíram o furto da
fiação elétrica.

Após o primeiro ata-
que ao prédio, servido-

res da Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES-MG) es-
tiveram no imóvel e pro-
videnciaram a transfe-
rência de milhares de do-
ses de vacinas das câma-
ras frias para caixas de
isopor com termôme-
tros, para manter o isola-
mento térmico e o contro-
le de temperatura.

Depois que os servido-
res saíram do prédio, os
ladrões retornaram ao
imóvel e concluíram o
furto da fiação.

NA MADRUGADA

Em Montes Claros, os la-
drõesestãoatuandodema-
drugada em várias regiões
da cidade e furtando os

fios de cobre de residên-
cias, igrejasedeestabeleci-
mentos comerciais. O cri-
me pode causar transtor-
nos para as empresas pú-
blicas que ofertam servi-
ços essenciais à sociedade,
como a Cemig e a Copasa,
e, principalmente, para a
população.

Dados do 11º Departa-
mento de Polícia Civil de
Montes Claros mostram
que o total de ocorrências
de roubo ou fruto de fios/
cabos elétricos em Mon-
tes Claros de janeiro a
abril deste ano já chega a
33,contra23nomesmope-
ríodo de 2021.

Um dos locais alvos dos
criminosos foi a Igreja Ro-

sa Mística, sediada no Jar-
dimSãoLuiz.Namadruga-
da de 27 de abril, o templo
foi atacado. O prejuízo foi
calculado em R$ 8 mil.
Semcontarqueamissado
dia seguinte teve que ser
celebrada a luz de velas.

A Polícia Civil identifi-
cou e indiciou o suspeito
de furtar a igreja. Segun-
do a PC, o homem de 39
anos é morador em situa-
ção de rua e era atendido
pelos programas sociais
desenvolvidos na paró-
quia. Ele é reincidente no
cometimento de crimes
contra o patrimônio, co-
mo furto e roubo, e ainda
possui antecedentes por
tráfico de drogas.

Roubo de cabos de energia em
MOC dispara e afeta população

PARÓQUIA ROSA MÍSTICA/DIVULGAÇÃO

Nesta semana, ataque à Rede de Frios da Regional de Saúde quase
resulta em perda de vacinas e prejuízo superior a R$ 3 milhões

u

Montes Claros

Levantamento feito
pela Polícia Civil, a pe-
didodeO NORTE, mos-
tra que o bairro cam-
peão em furtos de ca-
bosdeenergianoperío-
do de janeiro de 2020 a
maio de 2022 é o Vila
Castelo Branco, com
dezocorrências. Em se-
gundo lugar aparece o
Ibituruna (8) e, em ter-
ceiro, o Centro (7).

Para o técnico da Re-
de Subterrânea da Ce-
mig, Felipe Martins,
além dos prejuízos fi-
nanceiros causados à
empresa por esse tipo
de ação criminosa, a
maior preocupação da
companhiaécomosris-
cos que atitudes como
essas podem ocasionar
às pessoas.

“O furto de cabos po-
de deixar hospitais sem
luz, trânsito sem sinali-
zação e comércios sem
poder funcionar, por
exemplo, prejudicando
a todos”, ressalta.

ParaogerentedaUni-
dadedeControleOpera-
cionaldaCopasa,Rodri-
go Ferreira Coimbra e
Silva, só nos últimos 12
meses a empresa teve
um prejuízo de R$ 2 mi-
lhões com a realização
de reparos dos estragos
provocados e restabele-
cimento das redes de
abastecimentode água.

O gerente de Saúde e
Segurança do Trabalho
da Cemig, João José Ma-

galhães Soares, explica
que os furtos vão além de
transtornos para empre-
sas e população. Podem
ainda causar mortes e am-
putações de membros, já
que uma rede de média
tensão subterrânea da Ce-
mig pode chegar a ter 13
mil volts, enquanto a de
responsabilidade do clien-
te tem até 220 volts.

“Essas tensões são eleva-
das e as pessoas que se ar-
riscam neste tipo de crime
podem sofrer um choque
elétrico muito forte e mor-
rer.Elesnão utilizamequi-
pamentos de segurança e
o conhecimento que pos-
suem do sistema elétrico é
rudimentar ou inexisten-
te”, esclarece.

No final de abril, ataque à Igreja RosaMística resultou emprejuízo superior

aR$8mil e fiéis tiveramque assistir àmissa com luz de velas

Ação de bandidos
representa alto risco

Cemig calcula
prejuízo
superior a
R$ 4,3 milhões
desde 2019
com o roubo de
21,6
quilômetros de
cabos de
energia na
maior cidade
do Norte de
Minas
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O frio também pode castigar os animais de estimação, que precisam de
uma caminha confortável e longe da friagem para atravessar a noite

u

Sempre quentinhos

Variedades

Leonardo Queiroz

Repórter

O inverno só come-
ça em 21 de junho,
mas o frio intenso já
chegou em quase to-
do o Brasil. Assim co-
m o p r e c i s a m o s d e
um bom casaco para
nos aquecer, os pets
podem precisar de al-
go além dos pelos pa-
ra se manterem aque-
cidos e ainda alguns
cuidados para garan-
tir a boa saúde com as
baixas temperaturas.

A médica veteriná-
ria Ana Elisa Soares,
que atua na área clí-
nica e de cirurgia ge-
ral e ortopédica no
Hospital Veteriná-
rio Renato de Andra-
de, explica que al-
guns cuidados de-
v e m s e r t o m a d o s
com os pets em pe-
ríodos muito frios.

“É importante evi-
tar que os animais fi-
quem expostos à bai-
xas temperaturas à
noite. E é fundamen-
tal que seja realizada
a vacinação canina,
bem como a poliva-
lente (V8 ou V10)”,
alerta.

Ana Elisa afirma que
osanimaisprecisames-
tar confortáveis. “Se
elesapresentam tremo-
res, ou ficam excessiva-
mente em posição tipo
fetal, sem relaxar, pro-
vavelmente estão ten-
tando manter sua tem-
peraturacorporal,prin-
cipalmente na região
abdominal,emqueaco-
bertura do pelo é pouca
ou nenhuma”, ensina a
especialista.

ALIMENTAÇÃO
Da mesma forma que

os humanos sentem mais
fome nos períodos frios,
osanimaistambémpreci-
sam de uma alimentação
reforçada para aumentar
o metabolismo e a tempe-
ratura corporal. Mas sem
exageros!

“Quem deixa ração à
vontade (o que não é in-
teressante) pode correr
o risco de ter aumento
do peso do animal”, ex-
p l i c a a v e t e r i n á r i a .
Com relação à água, ca-
so ela esteja muito fria
no local onde fica natu-
ralmente, uma ideia é
deixá-la em um local

onde haja incidência so-
lar, para aquecê-la natu-
ralmente.

BANHOS
Dá até dó pensar em

submeter os animais de
estimação ao banho, mas
ele não está proibido. “Se
não há nenhuma altera-
ção de pele, a frequência
de banhos pode permane-
cer a mesma. O importan-
te é que o animal seja se-
cado por completo”, diz
Ana Elisa.

Quanto à tosa, deve-se
permitir uma boa cobertu-
ra de pelo, principalmente
para os animais que tem
eles longos. A escovação

também é importante pa-
ra que o pelo não embara-
ceeembole,sendonecessá-
ria uma tosa mais curta.

GRIPE
De acordo com Ana Eli-

sa,os pets também gripam
e, por isso, são necessários
algunscuidados,principal-
mente com os cães. “É im-
portante observar se eles
apresentam uma tosse se-
ca e frequente. A preven-
ção é a vacinação contra a
gripe canina. Além da gri-
pe, a cinomose é uma viro-
se muito comum nessa
época, sendo prevenida
com a vacina polivalente”,
explica a veterinária.

Algumas raças, segundo
Ana Elisa, são preparadas,
geneticamente, para am-
bientesfrios peloacúmulo
de gordura natural e tipo
depelagem. Eem quase to-
do território brasileiro as
raças existentes são, em
sua maioria, adaptadas ao
clima equatorial/tropical.

ROUPINHAS
E para aqueles tutores

que adoram os bichinhos
cheios de charme, com
roupinhas, gorros e até ca-
checol, Ana Elisa diz que
vestir os pets é uma ótima
opçãoparaquepossamen-
frentar a friagem.

Elaindicatambémasca-
sinhas e cobertas para
aquelesquenãoficamden-
trodecasa.Amédicarefor-
ça para que os animais
não fiquem expostos ao
frio durante a noite e ma-
drugada.

“É bacana colocar essas
casinhas em locais onde
não há ventilação corren-
te, para que não haja in-
fluência do vento frio no-
turno”, explica.

LEO QUEIROZ

Cobertores,mantinhas, roupas e casinhas são

acessórios importantes para barrar o frio
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Na última terça, dia 17, no Buffet Lilia, aconteceu o lançamento oficial para
iniciar a venda de estandes damaior feira de negócios do interior de Minas, a
27ª Fenics, que será de 15 a 18 de setembro, no Parque de Exposições João
Alencar Athayde.
Com a presença de clientes, diretores da ACI, patrocinadores e imprensa, o

evento teve o lançamento da campanha da feira em 2022: “Prepara-se para
crescer”. “Após a pandemia, com duas edições no modelo digital, a feira se
reinventapara receber opúblico nosestandes. Agora éomomentode retomar
o crescimento e recuperar as perdas deste período de estagnação”, afirma
Leonardo Vasconcelos, presidente da ACI.

A Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços terá 250 estandes
com expositores de diversos segmentos. Na solenidade, os presentes
conferiram o mapa com o layout de estandes e fizeram a pré-reserva de
espaço. “Nesta edição, teremos ilhas de tecnologia, balcão de negócios
do Sebrae, um espaço só para empreendedoras e ainda muitas palestras
com transmissão on-line e presencial”, explica Kelington Mota, superin-
tendente da ACI.
V enda de e s t ande s e ou t r a s i n f o rmaçõe s pe l o t e l e f one ( 3 8 )

2101-3301/99729-1890 e pelo e-mail fenics@acimoc.com.br.
Confira as fotos de Solon Queiroz

27ª Fenics

Cléia Paulino

eKelington

Mota,

coordenado-

res da Fenics,

efetivando a

vendade

estande para

o Lab Santa

Clara, como

Dr.Newton

Figueiredo

O

dispositivo

dehonra no

lançamento

da 27ª

Fenics, com

diretores

daACI e

parceiros

da feira

A Fiemg

Regional

Norte é

co-realizado-

ra da 27ª

Fenics:

Adauto

Marques com

Leonardo

Vasconcelos

Ex-presidentes

daACI: Adauto

Marques,

Geraldo

Drumond,

Edilson

Torquato,

Fernando

Deusdará,

Newton

Figueiredo,

Leonardo

Vasconcelos

(atual) e Geraldo

Drumond

Leonardo

Vasconcelos,

presidente

daACI, vai

realizar sua

primeira

edição no

modo

presencial,

pós-pande-

mia

Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também perdoará vocês. Mateus 6:14

Aequipe da

ACI está

totalmente

engajadano

sucesso da

Fenics

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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Noestudodaetnologiadosnossosancestrais,apri-
meiravezqueapalavraredededormir foi rascunha-
da aconteceu na carta do escrevente da armada de
PedroÁlvaresCabral,oescrivãoPeroVazdeCaminha,
nodia27deabrilde1500.EraaCertidãodeNascimen-
todenossaterraequefoienviadaaoreiD.ManoelI(O
VenturosoReidePortugal eAlgarves) para registroe
possedo lugar. AssimescreveuCaminhasobre “uma
redeatadapeloscabos,alta,emquedormiam”osín-
dios tupiniquins.
Então, poucomaisdemeio séculodepois, ousoda

rede de dormir tornou-se popular pelos colonos da
novaaldeia,peloslavradoresepelosmissionáriosda
CompanhiadeJesus.Naqueletempo,asredesdedor-
mireramfeitascomfiostorcidosdealgodão,comal-
gumastravessasdevaraqueserviamdereforçoecoe-
são.Naverdade,asredesdedormirtornaram-sealia-
dosdosmamelucosedos sertanejos.
Oíndio,demamandoacaducando, faziadelaoseu

leitomóvel e quandomorria eranela envolvidopara
ser enterrado. Desde o descobrimento que as redes
eramutilizadasparadormir, descansar eenterrar os
mortosnomeiorurale,também,comotransporteon-
deosescravoscarregavamossenhoresepatroasem
passeiopara cidadeeaté em longasviagens.
Nalínguatupi-guarani,segundoHansStaden,osín-

dios falavam em ini para identificar uma rede de dor-
mir. Jáoprimeirohistoriadorbrasileiro, Frei Vicentedo
Salvador, expressa que “no rancho de um principal
grandechamadoiniguaçu,quequerdizerredegrande”
e como tal erao seu chefe. Ini = rede +guaçu =grande,

entãoaexpressão iniguaçusignifica “redegrande”.
Aredebalouçanteéparteinseparáveldopovonordes-

tino. Não é tão somente uma simples peça decorativa,
mas também utilitária, como não acontece nas outras
regiões brasileiras. Luís da Câmara Cascudo, no seu li-
vro“RededeDormir”,descrevecomminúciasasutilida-
desdestepropósitonumapesquisaetnográficacomple-
taeacabada.
Tambémnaminha literatura, certa vez, euescrevi as-

sim: “sei que ao ronronar da rede preguiçosa, abeira o
meucorponoteunumintensoprazer...”. E eucontinua-
vacomomeupoemadizendo: “gostodasredesqueme
causampavoremedo,gostodosbalançosquemecau-
sam tonturas...”. Aliás, o eminente poeta Casimiro de
Abreu,romanticamentediziaquenumanoiteeleselem-
bravadeladormindonumaredeencostadamolemente.
Por outro lado, Jorge de Limaescreveuque “amucama
deIaiátangeospiuns,balançaarede,cantaumlundum
tãobambo,tãomolengo,tãodengoso,queIaiátemvon-
tadededormir”.Nota-sequeeraumatendênciaofingir
dasusançasdesconhecidas.

Hoje,osignificadodasredesdedormirestáresumido
apenas nas deduções sibilinas do ambiente. Configura
numbalanço relaxanteparaonossocorpo, semorisco
daescoliose,numsítioouemqualqueralpendrerejeita-
do das vivendas sertanejas. Enquanto isso, a rede de
dormir é acolhedora, compreensiva e coleante para a
lassidão, com o seu movimento semelhante ao de um
pêndulo.
Acama,entretanto,éhirtaesemqualquermobilidade

e de, mais a mais, sem o acalanto onde a nossa alma
possasuavizarumpoucodocansaçoedafadigadenos-
sasobrigaçõesdiárias. E aopovo, emcoisadearte, co-
moemtudomais, équecompetedizeraúltimapalavra
sobreas redesdedormir, umapeçapragmática inseri-
danocotidianodaspessoas. Êta vidaboa, sô!

Rede de Dormir

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com

A rede balouçante é parte
inseparável do povo nordestino.
Não é tão somente uma simples
peça decorativa, mas também
utilitária, como não acontece
nas outras regiões brasileiras
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Marcelo Jabulas

@mjabulas

Quando se estreia em
um nicho de mercado,
há dois caminhos: co-
meçar modesto ou es-
tourando a boca do ba-
lão. Foi na segunda op-
ção que a Volvo iniciou
seu plano de eletrifica-
ção plena, com o XC40
Recharge, versão 100%
movida a bateria e que
agora ganha uma ver-
são mais mansa e me-
nos cara.

Eamarcaficouespan-
tada com a procura pe-
lo XC40 Recharge Plus.
Com preço sugerido de
R$ 310 mil, o lote de 200
unidades de pré-venda

esgotou em três dias.
“Sabíamos que faria su-

cesso,mastãorapidamen-
te nos enche de orgulho e
indica a ampla busca dos
consumidorespelamobili-
dade sustentável”, comen-
taJoãoOliveira,diretorge-
ral de Operações e Inova-
ção da Volvo Car Brasil.

A VERSÃO

O XC40 Recharge Plus
difere da versão “pa-
drão” pela adoção de
motorização simples. Ou
seja, ao invés de ter uma
unidade elétrica monta-
da sobre cada eixo, essa
versão utiliza apenas um
propulsor para tracio-
nar as rodas dianteiras.

Segundo a marca, são

231 cv e 33 kgfm de torque
que garantem desempe-
nho mais que satisfatório
para o jipinho sueco. Mas
apesardesermenospoten-
te e perder a capacidade
4x4, o que importa é que
ele manteve os 420 km de
autonomia, mesmo com
baterias de 69 kWh, ao in-
vés das pilhas de 78 kWh,
da versão bimotor.

De fato, quem já guiou o
XC40 Recharge se espan-
ta com o excesso de força
que o SUV entrega. São
408 cv e quase 70 kgfm de
torque, que fazem colar
as costas no banco quan-
do se pisa com vontade. A
grande vantagem é que a
dupla de motores oferece
tração integral, o que ga-

rante melhor controle di-
recional em pisosescorre-
gadios. Mas o Plus ofere-
cetodopacote de assisten-
tes para não deixar que o
motorista “escorra na
maionese”.

INTERIOR

Pordentro,oPlusnãodi-
ferequaseemnadadaver-
são mais nervosa. O SUV
tempartidaporreconheci-
mento de chave, pacote de
aplicativos Google Auto-
motive Service, quadro de
instrumentosdigital ,
climatização eletrônica,
atualização de sistema re-
moto over-the-air (OTA) e
acabamentocomfibrasre-
cicladas que eliminam o
uso de couro.

Menos e plus
VOLVO/DIVULGAÇÃO

Volvo abre pré-venda da versãomaismansa do SUV elétrico XC40 Rechargeu

Veículos

33
é a força máxima do único motor
elétrico do volvo XC40 Recharge

Plus, que ainda fornece 233 cv

KGFM DE
TORQUE
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“Quando é para
falar da paixão
pela cozinha
chega a dar um
aperto no peito,
pois trago três
pessoas – duas
delas hoje
apenas no
coração –, que
são a minha
bisavó Dinorá
Teixeira e
minha avó
materna dona
Lourdes, e a
minha avó
paterna, a dona
Lídia, com
quem tenho a
graça de
conviver
diariamente

Aprendizado com as matriarcas
coloca chef no topo de festival

DRIKA QUEIROZ

Frederico valoriza a boa comida mineira e gerazeira, com toque caseiro

”

u

PROPRIETÁRIO DO BENDITA ESPETERIA - VENCEDOR DO COMIDA DI BUTECO

Frederico Guilherme Pereira de Souza
uENTREVISTA

Adriana Queiroz

Repórter

Elenão nega suasraí-
zes e reconhece que
muito do que sabe de
gastronomia apren-
deu com as matriarcas
da família. “Não posso
negarminhasraízesde-
vido ao aprendizado
que tive com as ma-
triarcas da família, on-
de pude saber o que é
realmente uma boa co-
mida mineira e gerai-
zeira, aquele toque de
comida caseira e bem
feita”, afirma Frederi-
co Guilherme Pereira
de Souza, do Bendita
Espeteria.

O bar é o vencedor
da 22ª edição do Co-
mida di Buteco em
Montes Claros com o
prato “Benditas ao Po-
modoro” (almônde-
gas recheadas com
azeitona e purê de ba-
tatas acompanhadas
de bastante molho e
queijo derretido).

O concurso foi reali-
zado entre 8 de abril e
1º de maio e reuniu 16
estabelecimentos em
Montes Claros. No pó-
dio,naúltimasegunda-
feira (16), ao lado de fa-
miliares, ele celebrou o
primeiríssimo lugar
no concurso.

Fred,comoéconheci-
do, é formado em Gas-
tronomia pela Funorte
há seis anos. No ano
passado, quando es-
treou no concurso, fi-
cou em segundo lugar.
E diz que é uma grande
realização ser o cam-
peão desta edição.

E você? Ficou com

águanabocaequerconhe-
cer as “Benditas ao Pomo-
doro”? O endereço do bar
é avenida Cula Mangabei-
ra, 661, bairro Santo Expe-
dito. Confira nosso bate-
papo com o campeão:

Como foi vencer o con-
curso Comida di Buteco?

Estamos todos aqui com
um sentimento muito
grande de alegria esatisfa-

ção. Digo também que tu-
do isso é um reflexo de
umbomtempero,dadedi-
cação e muito trabalho
da minha família.

Como é para você re-
presentar Montes Cla-
ros em São Paulo, ao la-
do de tantos donos de bo-
tecos Brasil afora?

Estamos quase sem
a c r e d i t a r .E s s a

premiação e a tamanha
responsabilidade que é re-
presentar nossa cidade a
nívelnacional,podendole-
var um pouco do tempero
montes-clarense na baga-
gem e levar meu boteco a
ser uma referência nacio-
nal em meio a tantas reno-
madas referências de Mi-
nas Gerais.

A paixão pela arte de

c o z i n h a r c o m e ç o u
quando?

Quando é para falar da
paixão pela cozinha che-
ga a dar um aperto no pei-
to, pois trago três pessoas
– duas delas hoje apenas
nocoração–,quesãoami-
nhabisavóDinorá Teixei-
ra–sempre lembrodosal-
moços e banquetes aos
domingos e datas come-
morativas – e minha avó
materna dona Lourdes,
que com muita garra e
força criou os filhos e fi-
lhas e também trabalhou
como cozinheira, deixan-
doesse legado anós. Ater-
ceira pessoa é minha avó
paterna, a dona Lídia,
com quem tenho a graça
de conviver diariamente
e com quem também
aprendi muitas coisas na
cozinha. Assim, trago es-
sa história na cozinha e a
paixão pelo que faço. Ho-
je trabalho com minha
mãe e duas tias.

Q u a l i n g r e d i e n t e
não dá para faltar na
cozinha?

Na nossa cozinha o
que não pode faltar é
um tempero de alho e
sal feito no pilão, e tam-
bém algumas ervas.

Em algum momento
durante o concurso pen-
sou que pudesse ser o
campeão?

Sempre ficamos com
uma expectativa do prê-
mio, mas só a participa-
ção no concurso já é uma
grande satisfação. O mo-
mentoéde agradecera to-
dos nossos clientes e ami-
gos que fizeram as vota-
ção e nos colocaram no
primeiro lugar.
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A nossa noite Luau Beautiful People foi tudo que pretendíamos e só
temos a agradecer a todos por terem feito parte de ummomento tão lindo
em nossas vidas. Nossa festa não teria o mesmo brilho se não fossem por
pessoas como vocês, para dividirmos tamanha animação.
Esperamos nos encontrar em breve para darmos boas risadas, relem-

brando desta noite tão especial que compartilhamos.
Nossomuitíssimo obrigado a todos os convidados por terem compareci-

do! Vocês têm um lugar especial nos nossos corações!
Aos nossos importantíssimos patrocinadores, parceiros de caminhada

rumo ao sucesso, fazemos questão de agradecer imensamente por toda a
confiança por nos deixar divulgar carinhosamente a valiosa marca de
vocês. Sem nossos queridos convidados e parceiros de divulgação, teria
sido impossível a realização deste evento de sucesso. Brevemente estare-
mos anunciando a nossa próxima noitada!!! Até lá!!!

Agradecimentos

Prazerosamente,estaremosdivul-
gando em nossas próximas colu-
nas, flashesatentosdoLuauBeauti-
ful People, coma presençados nos-
sos elegantes convidados.

Cobertura
especial

“A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiente, e mais. Ela torna a negação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade.

Ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje, e

cria uma visão para o amanhã”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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