
ANO XVI - Nº 4.401 MONTES CLAROS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2022

Funorte realiza Gincana de Integração entre os
alunos dos vários cursos de graduação em Montes
Claros, Januária, Janaúba e Pirapora. Entre as tare-
fas,doação dealimentos ede sangue emedula para
ajudar o próximo. PÁGINA 9

Escola solidária

Bem antes do período das férias de julho,
quando aumenta a brincadeira com pipas, a
Prefeitura de Montes Claros iniciou a campa-
nha de conscientização sobre os riscos de usar
cerol ou linha chilena. A diversão é proibida na
área urbana, mas muita gente ignora a regra.
Pipeiros pedem criação de um espaço próprio
para a prática. PÁGINA 5

Essa combinação nada positiva está presente em Mi-
nas, que vem registrando aumento de casos registrados
diariamentedadoençanasúltimassemanas.Acausase-

riaofrio,eaaltaéconsideradanormalpelaSecretariade
Saúde.Mas a preocupação égrandequandose olhaa co-
bertura vacinal na faixa de 5 a 11 anos: parou em apenas

35%dascriançascomasduasdoses.Oaumentodasmor-
testambéméalarmante–saltoudetrêspara13em15dias,
oquerepresentaalta de333%.PÁGINA 4

MOC reforça
vigilância sobre
linhas cortantes

Covid triplica e vacina
em crianças estaciona
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Foi dada a largada
para a construção
da ponte sobre o
rio São Francisco,
na MG-402, tão

esperada na região
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LEI
À Coluna, a Prefeitura de Janaúba alega que encami-
nhou um Projeto de Lei (012/2022) para indenizar os
86 familiares das vítimas e aguarda aprovação pela
Câmara Municipal: “Vale ressaltar que desde 2017,
quando ocorreu a fatalidade, não se criou uma fonte
de recurso para essa indenização”.

DESCONTO
Outro trecho da resposta causa perplexidade: a
Prefeitura diz que “os valores que as vítimas rece-
beram em virtude de Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público
obrigatoriamente devem ser descontados”.

CAIXA-PRETA
O programa Pátria Voluntária, coordenado pela
primeira-dama Michelle Bolsonaro, é uma caixa-
preta. A Coluna questiona, há dias, os nomes dos
doadores e os valores arrecadados, mas nenhu-
ma resposta até o fechamento desta edição.

CONSULTORIA
A Justiça do Distrito Federal ordenou que a direção
do Pros pague uma dívida de mais de R$ 4 milhões a
uma empresa de consultoria contratada pelo novo
presidente do partido, Marcus Holanda. A promissó-
ria virou caso de polícia dentro do Pros.

MAL CONTADO
O documento oriundo de um contrato de consulto-
ria tem a assinatura de Holanda, mas ele nega – e
chegou a pedir a PF para investigar. Caso mal conta-
do e até agora sem solução. A empresa prestadora do
serviço confirmou o contrato, a promissória e agora
o Pros terá de desembolsar fortuna com dinheiro
público.

APELO
A Embaixadora Encarregada da Venezuela no
Brasil, Maria Teresa Belandria, pediu ao presi-
dente da Comissão de Relações Exteriores da Câ-
mara, deputado Pedro Vilela (PSDB-AL), que reto-
me as discussões sobre a grave crise política que
enfrenta o seu país e o seu impacto regional.

ACOLHIDA
Belandria voltou a elogiar o governo e as Forças
Armadas pela Operação Acolhida, mas explicou
que “se existe a operação é porque existe uma
crise política grave na Venezuela”. Segundo ela,
há ao menos 300 presos políticos no país “que é
governado por gente imputada pela Corte Penal
Internacional”.

SENADO X STF
Com o STF perto de invalidar a lei que define
critérios sobre quem pode trabalhar com Educa-
ção Física, inclusive como professor de crianças
e adolescentes, o Senado corre contra o tempo
para aprovar uma nova regra para o setor. Do
contrário, qualquer pessoa poderá se apresentar
como apta ao serviço. O principal articulador do
texto, que já passou pelas comissões do Senado, é
o senador Romário (PL-RJ).

DEBATES
O deputado David Miranda (PDT-RJ) quer obri-
gar candidatos à Presidência, aos governos esta-
duais e ao DF a participarem, no mínimo, de três
debates no rádio e na TV. No projeto (PL 1319/22),
Miranda diz que o objetivo é “emprestar maior
qualidade ao processo eleitoral, melhorando so-
bremodo as escolhas de nossos cidadãos”.

DESMATAMENTO
Pesquisa divulgada pela Fundação SOS Mata
Atlântica aponta que, entre 2020 e 2021, foram
desmatados 21.642 hectares da Mata Atlântica,
um crescimento de 66% em relação ao registrado
entre 2019 e 2020 e 90% maior que o período entre
2017 e 2018.

DISCRIMINAÇÃO
Levantamento do Observatório da Mulher con-
tra a Violência, em parceria com o DataSenado,
mostra que três em cada dez candidatas nas elei-
ções de 2020 foram discriminadas por serem mu-
lheres. Os dados completos da pesquisa serão di-
vulgados no seminário Mais Mulheres na Políti-
ca, em 30 de maio, no plenário do Senado.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Cristina Navalon*

Um estudo publicado pela Associação Médica
Americana constatou que cerca de 20% dos jo-
vens possuem algum tipo de ansiedade. O núme-
ro de afetados duplicou nos últimos anos, em
meio ao isolamento social. No Brasil, uma escola
em Recife se deparou com um caso grave: um sur-
to de ansiedade coletiva que deixou pelo menos
20 crianças e adolescentes com sintomas como
tremedeira e falta de ar.

O problema está presente na nossa sociedade
ainda de forma silenciada. A infância é a época da
nossa formação psíquica e o acompanhamento
destes casos se faz necessário. As razões para o
aumento da ansiedade variam desde a falta de
interação pessoal até o uso excessivo das redes
sociais, que fomentam uma falsa ideia de perfei-
ção, aumentando a pressão sobre os jovens.

Os danos podem ser eter-
nos e a escola, assim como
a família, tem um papel fun-
damental para o desenvol-
vimento da criança. A figu-
ra da mãe suficientemente
boa, que escuta e acolhe, po-
de aparecer no próprio pro-
fessor, responsável não
apenas pela educação do
menor, mas na sua constru-
ção social. O trabalho do
educador deve ser de cuida-
do, atuando de forma pré-
via a perceber as aflições
da sala de aula.

Os gatilhos, ferramentas
que desencadeiam as cri-
ses de ansiedade, estão presentes em pequenas
coisas: uma palavra, um gesto, uma brincadeira.
É preciso ficar atento a esses detalhes. Uma única
criança em crise pode gerar um pânico generali-
zado, culminando em um surto coletivo.

A diferença pode ser feita por meio de ações
diárias que fortaleçam as habilidades sociais
dos jovens e melhorem sua autoestima. O diá-
logo é a melhor alternativa para superarmos
este caos instaurado. E a escola, em seu papel
de criação e educação, pode ser a ferramenta
que carecemos. Acima de tudo, precisamos fa-
lar sobre ansiedade.
*Psicóloga com formação pela Universidade Metodista de São

Paulo e especialização em Psicanálise do Adolescente,

Psicossomática e Doenças Mentais

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Fogo & frieza

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Vítimas da tragédia da Creche Gente Inocente, em Janaúba (MG), reclamam da falta de apoio da prefeitura após o
incêndio – provocado pelo vigia Damião dos Santos –, que vitimou dez alunos e três adultos, e deixou mais de 40
feridos.Atragédiaaconteceuem2017efamiliaresesobreviventesaindaaguardamindenização.Viúvodaprofesso-
ra Heley Abreu Silva Batista – que morreu ao tentar salvar crianças –, Carlos Batista simboliza o triste sentimento
das famílias das vítimas: “a dor não é do fogo mais e sim da frieza com que estão nos tratando”.

Precisamos falar
sobre ansiedade

O diálogo é a
melhor
alternativa
para
superarmos
este caos
instaurado. E
a escola pode
ser a
ferramenta
que
carecemos
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PRETO NO
BRANCO

u

Iniciada obra
da ponte sobre
o Velho Chico
Construção da estrutura na MG-402 é uma
demanda demais de 70 anos dos norte-mineiros

Da Redação*

Demanda da popula-
ção norte-mineira há
anos, a construção da
ponte sobre o rio São
Francisco, na MG-402,
começou a ser realiza-
da. Aguardada há mais
de 70 anos, a estrutura
será uma das maiores
já erguidas no Estado,
com 1.120 metros deex-
tensão e 13,8 metros de
largura.

A obra vai melhorar
a mobilidade e a circu-
lação de pessoas e mer-
cadorias na região. Se-
rão investidos cerca de
R$ 137 milhões.

As equipes do Depar-
tamento de Edificações
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais (DER-
MG) já trabalham na
compactação da área
do pátio de estocagem
earmazenamentodevi-
gas, que serão utiliza-
das na edificação da
ponte.

Também estão sendo
realizados o levanta-
mento topográfico e a
verificação da batime-

tria, que é a medição da
profundidade do rio.

PROVIAS

A construção de pontes
e pavimentação é um dos
eixos do Provias, que pre-
vê 44 empreendimentos
comfocoemviabilizarno-
vas ligações entre impor-
tantes regiões de Minas
Gerais, somando cerca de
807 quilômetros.

O programa também
abrange obras de recupe-
ração funcional para pro-
mover melhorias no pavi-
mento das estradas em
pior estado de conserva-
ção.Nototal,serão55inter-
vençõesem1.770quilôme-
tros da malha rodoviária.

Os recursos, da ordem
de R$ 2 bilhões, são oriun-
dos do Termo de Repara-
ção assinado com a Vale

em decorrência do rompi-
mento da barragem de
Brumadinho, do Termo
de Transação e de Ajusta-
mento de Conduta (TTAC)
firmado entre o governo
deMinase a FundaçãoRe-
nova, além de convênios e
emendas parlamentares
estaduaisefederais,parce-
rias com empresas e con-
vênios com prefeituras.

*Com Agência Minas

Minas do Norte

Estão sendo feitos o levantamento topográfico e amediçãodaprofundidadedo rio

Antesdapandemia,divulgamospordiversasvezes
sobre a superlotação dos hospitais em Montes Cla-
ros, comdezenasdepessoas emcimademacasnos
corredores. Com a pandemia, a situação agravou,
sendonecessárioaaberturadenovos leitos, inclusi-
ve de UTI. Agora, como controle da pandemia, a ex-
pectativa era a de que a situação nos hospitais esti-
vessemelhor,inclusivecomretornodascirurgiasele-
tivas, o que nãoaconteceu. Novamente estamos as-
sistindo hospitais superlotados, sem expectativa de
soluçãoe semencontrarmosos culpados.

Pão ou circo
Existe um ditado no mundo político de que para

agradar o eleitor você deve oferecer pão ou circo.
Poisbem,prefeitosqueatébempoucotemposequei-
xavamquenãotinhamrecursospara investirname-
lhoriadequalidadedevidadesuapopulaçãodecidi-
ram abrir os cofres para contratar os artistas mais
carosdopaís emseuseventos. Aescolhadocircoao
invésdopãoé apenasquestãodeprioridade.

Mesa da Câmara
MinasGerais, que já contavacomapresidênciado

Senado,atravésdosenadorRodrigoPacheco,agora
passatambémaresponderpelavice-presidênciada
CâmaraFederal, atravésdodeputadoLincolnPorte-
la (PL) eda 2ª secretaria, atravésdodeputadoOdair
Cunha (PT). A eleição ocorreu na quarta-feira (25). A
expectativaéadequeocomportamento sejao con-
tráriodo senadorpresidente.

Qualidade da água
Deformaconstantetemosrecebidoqueixasdapo-

pulaçãoemrelaçãoàqualidadedaáguanamaioria
dos bairros da periferia deMontes Claros. A Copasa
tem justificado que a água é turva (barrenta), mas
está dentro dos padrões. Só gostaria de saber se os
analistas e os gerentes da empresa compareceriam
nestas residências parabeber daágua.

Praça abandonada
Não tenho nada pessoal contra a direção da Se-

cretariadeDesenvolvimentoSocial deMontes Cla-
ros,masnãopoderia ficar caladodiantedosdiver-
sosproblemasquevêmocorrendonacidade, prin-
cipalmenteenvolvendomoradoresemsituaçãode
rua.Umexemplo claroéaPraçaDr. Carlos, nomio-
lodacidade,ondemoradoresacamparamnaquele
logradouro, inclusiveimprovisandofogãoparaco-
zinhar. Isto sem contar com o lixo que estes estão
acumulando naquele espaço e o constrangimento
aos transeuntes.

Praga na praça
SenãobastasseapraçaDr.Carlostersetransforma-

do emmoradia para pessoas em situação de rua, o
local também tem servido para abrigar centenas de
pombos,comdireitoaseremalimentadosporpopula-
res. O local virouumasujeira só. Todosnós sabemos
que o pombo se tornou uma praga urbana capaz de
transmitirdoençasquepodematéserfataisaosseres
humanosprovenientesdesuasfezes.Sãodoençasco-
moasalmonelose, histoplasmoseecriptococose.

Novela dos hospitais

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Sinal digital para o Norte

DER-MG/DIVULGAÇÃO

Salinas, no Norte de
Minas, é a segunda ci-
dadeescolhida do Esta-
do para o lançamento
regional do programa
“Digitaliza Minas”. O
projeto garante o sinal
digital nos municípios
mineiros que contam
apenas com a tecnolo-
gia analógica e que
não foram incluídos
no programa do gover-
no federal.

No município, a cerimô-
nia foi realizada nessa
quarta-feira (25), na praça
Moisés Ladeia, no centro
da cidade. Com investi-
mento de R$ 74 milhões
dogovernodeMinas,aini-
ciativa vai permitir a co-
bertura de TV com alta
qualidadedeimagemeáu-
dio em cidades que teriam
a transmissão cortada a
partir de 2023, prazo esta-
belecido pelo Ministério

das Comunicações.
Com isso, a Rede Minas

amplia o alcance para to-
do o Estado e vai levar no-
vidades. A TV se prepara
para a implantação de
uma multiprogramação.
Além da programação
atual, vão ser mais três ca-
nais, dois deles dedica-
dos, exclusivamente, à
educação para atender
aos estudantes do ensino
fundamental e médio,

além de professores e de-
mais profissionais da
área, como um importan-
te apoio pedagógico para
incrementar seu traba-
lho educativo.

A medida será uma im-
portante ferramenta para
garantir o acesso ao con-
teúdo da grade escolar e
opções diversas que refor-
çam a democratização do
acesso à educação.

*Com Agência Minas
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Três vezes mais Covid

Minas do Norte

Número de casos da doença registrado em 24 horas aumenta emMinas,
assim como o demortes: baixas temperaturas seriam a causa da alta

u

Vacinaçãode crianças de 5 a 11 anos contra aCovid-19 não avança noEstado e preocupamédicos

Da Redação*

O número de casos de
Covid-19 registrados em
24 horas quase triplicou
em Minas nas duas últi-
mas semanas. Passou
de 1.515, em 12 de maio,
para 4.383 nesta quinta-
feira (26). O aumento
das mortes também é
alarmante – saltou de
três para 13 no mesmo
período, o que represen-
ta alta de 333%.

O crescimento é preo-
cupante,masjáeraespe-
rado,naavaliaçãodose-
cretário de Estado de
Saúde, Fábio Baccheret-
ti. A alta de casos da
doença,queagoraécon-
siderada sazonal, pode
serjustificadopelosdias
mais frios e baixas tem-
peraturas.

No território mineiro,
assim como em grande
parte do país, as sema-
nas têm sido geladas,
comsensaçõestérmicas
queficamabaixode0ºC.

“Emépocas deoutono
einverno,aCovidvaiau-
mentar. Então, o que es-
tamos observando ago-
ranadamaisédoquees-
perado, não há nenhu-
masurpresa.Nãoháno-
vas cepas e não há um
momentodefragilidade
vacinal da população”,
avaliouosecretário,que
considerou,ainda,queo
avanço nos registros é
“puxado” pelo aumento
em regiões específicas
do Estado.

“Em especial a região
de Uberaba, Uberlândia
e a região Sul. Mas já te-
mos um entendimento
de uma tendência de es-
tabilização de casos,
comdiminuiçãodocres-
cimento”, afirma.

Apesardoaumento,acir-
culação do vírus no Estado
está longe do ocorrido em
janeiro e fevereiro, quando
Minas enfrentou um pico
intenso da doença, com re-
gistros superiores a 40 mil
notificações diárias.

“A positividade do PCR na
rede pública ainda é baixa.
Ouseja,amaiorpartedospa-
cientes que internam hoje e
fazem teste não tem Covid.
Não estamos tendo reflexo
em pacientes graves”, con-
clui,descartandoumaquar-
ta onda da enfermidade.

“Não há motivo para ima-
ginarmosumaretomadada
pandemiacomgrandequar-
ta onda. Há apenas uma sa-
zonalidadededoençasrespi-
ratórias”, acredita o gestor.

Em função dessa avalia-
ção, o governo não estuda
recuarnadecisãoquedeso-
briga o uso da máscara de
proteção contra a doença.
NoEstado,oacessórioédis-
pensado em locais abertos
efechadosdesde1ºdemaio.

“Temosregiõesquenãoti-
veram aumento, mas ou-
tras que tiveram. Então,
não conseguimos fazer
uma recomendação geral,
não vale a pena voltar a
obrigarouso”,dizosecretá-
rio, lembrandoque a orien-
tação,noentanto,édiferen-
te em alguns casos.

“A gente incentiva e reco-
mendaousoemlocaisfecha-
dos e aglomerados e trans-
porte público. Além disso,
apoiamos as cidades que to-
maram essa decisão”, afir-
mou, referindo-se a municí-
pios como Nova Lima, na
GrandeBH,quevoltouaobri-
gar o uso em escolas, estabe-
lecimentos e unidades de
saúdeenointeriordosveícu-
los de transporte escolar.

*Com Marina Proton, do Hoje em

Dia

Marina Proton

Do Hoje em Dia

O aumento de casos
de Covid no Estado
nas últimas semanas é
um alerta principal-
mente para os pais. A
imunização infantil
contra a doença está
estagnada em Minas e
estacionada em um pa-
tamar bem abaixo do
ideal.

Até a última terça-
f e i r a ( 2 4 ) , a p e n a s
35% do público de 5 a
11 anos tinha comple-
tado o esquema vaci-
nal no Estado. Ao to-
d o , 1 , 1 m i l h ã o d e
crianças não recebe-
ram a segunda dose.

Desde meados de
abril, a cobertura prati-
camente não avançou.
Há um mês, o dado es-
tavaem32,6%. Em rela-

ção à primeira aplicação,
a imunização também se
m a n t é m e m c e r c a d e
70%.

O cenário, que merece
ainda mais atenção dian-
te das recentes quedas
nas temperaturas, preo-
cupa médicos e autorida-
des, que alertam para a
sazonalidade das infec-
ções respiratórias, as-
sim como a Covid.

“Essa baixa adesão nos
preocupa muito. Este é o
pior momento do ano em
relação à doença. Então, é
muito importante lem-
brara todos de tomara va-
cina, tanto as crianças,
quanto os adultos e ido-
sos, para que a gente atra-
vesse esse momento de
maior risco de contami-
nação”, disse o secretário
de Estado de Saúde, Fábio
Baccheretti.

Desde o início da pande-

mia, 188 crianças e jovens
de até 19 anos perderam a
vida em Minas após con-
trair o coronavírus. O nú-
mero de doentes desta fai-
xaetária passade 339mil –
exatos 10% do total de con-
taminados no Estado.

MOTIVOS

A baixa cobertura, se-
gundo o pediatra e epi-
demiologista especia-
lista em imunização, Jo-
sé Geraldo Ribeiro, po-
de estar diretamente re-
lacionada à inseguran-
ça de pais e responsá-
veis, criada por falsas
notícias.

“Também não vimos,
por parte do governo fe-
deral, uma divulgação
oficial deixando clara a
importância da vacina-
ção das crianças. Então,
não consigo culpar ape-
nas os pais. Mas acho

que eles estão sendo le-
vados a uma decisão er-
rada. Por isso, oriento
que procurem profissio-
nais de confiança para
que possam ficar bem
informados”, avalia.

O pediatra reforça a se-
gurança dos imunizan-
tes e atesta os perigos da
proteção incompleta. “A
contaminação pelo vírus
pode acarretar muitos
riscos. Nos últimos dois
anos, a Covid foi a infec-
ç ã o q u e m a i s m a t o u
crianças”, diz o médico,
que completa: “Temos
que alertar que apenas
uma dose não gera boa
proteção e que os imuni-
zantes, independente-
mente de variantes, têm
mostrado até o momen-
to alta eficácia em evitar
a forma grave da doença.
Então, não há dúvidas so-
bre a importância”.

FÁBIO MARCHETTO/SES-MG/DIVULGAÇÃO

Vacinação estacionada
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Apesar da lei municipal que proíbe a brincadeira
com as pipas na área urbana de Montes Claros, o
colaborador da Associação dos Pipeiros do Norte
de Minas (Aspenor) Mauro Sérgio diz que é preciso
ter na cidade um espaço para soltar pipas.
“Esperamos por um espaço legalizado que foi
solicitado em audiência na Câmara Municipal de
Montes Claros em 2020. Os adultos têm
consciência de onde soltar a pipa sem riscos, mas
muitas crianças não têm. Queremos dar uma
alternativa para nossas crianças soltarem pipas
sem pagar pelas consequências. Um dos locais
sugeridos está localizado no bairro São Geraldo
II, mas ainda sem reposta do município.
Também incluímos no pedido um ônibus para
deslocar as crianças carentes que não têm como
se deslocar até esse espaço”, explica. Ainda de
acordo com Mauro, a linha cortante é proibida,
mas a pipa não pode ser proibida. “Ainda
aguardamos uma solução e uma reposta para
que essa brincadeira entre pais e filhos, que
atravessa gerações, seja acessível a todos”.

Fiscalização é intensificada para
coibir pipa com cerol em MOC

Montes Claros

Prefeitura realiza também campanha educativa com palestras nas escolas
municipais para mostrar às crianças o perigo em usar linhas cortantes

Amulta para quem for flagrado vendendo linhas cortantes varia deR$ 3.590 aR$ 179mil (para casos de reincidência); se a linha cortante apreendida estiver em

poder de criança ou adolescente, os pais ou responsáveis legais serão notificados da autuação e o caso será comunicado aoConselho Tutelar

u

Leonardo Queiroz

Repórter

Ainda falta muito
tempo para as férias
de julho, mas a diver-
são com as pipas já es-
tá a todo vapor na ci-
dade, principalmente
com a frente fria que
intensificou também
os ventos. Mas, em
Montes Claros, a brin-
cadeira que faz ale-
gria de muitos adul-
tos é proibida de acon-
tecer na área urbana.

A lei municipal nº
5.289, de 2020, proíbe
empinar pipas, papa-
gaios,raiasouartefatos
similares em áreas ur-
banaseruraisnomuni-
cípio. Ainda de acordo
com a legislação muni-
cipal, esses brinquedos

só poderão ser empinados
em regiões de fazenda, sí-
tios, clubes, áreas de re-
creação pública ou parti-
cular,desdequegarantida
a distância de segurança
da rede elétrica e que não
possuam na sua composi-
ção qualquer tipo de linha
cortante ou com potencial
de corte.

Mas, como para muitas
crianças a brincadeira é
uma das poucas formas
de diversão – mais barata
e acessível –, é uma tarefa
árdua impedir a prática.

Na manhã do último do-
mingo (22), por exemplo,
equipes da Guarda Muni-
cipal flagraram um festi-
val de pipas próximo ao
ParqueMunicipal.Porofe-
recer riscos para as pes-
soas, motoristas e motoci-
clistas que trafegam pela

Rodovia BR-365 (saída pa-
ra Pirapora), o evento foi
encerrado.

CAMPANHA

Diante deste cenário, a
Guarda Municipal irá in-
tensificar a fiscalização,
realizando também ações
de orientação e educati-
vas sobre os riscos que a
brincadeira oferece, prin-
cipalmentequandoseape-
la para o uso do cerol e de
linha chilena, ou outros
materiais cortantes.

A5ªediçãodacampanha
Pipa Legal/Cerol Mata co-
meçou nesta segunda-fei-
ra (23), com palestra para
os alunos da Escola Muni-
cipal Irmã Beata, na região
do Grande Santos Reis.

As ações serão levadas a
outras comunidades esco-
lares de Montes Claros.

“Iremos realizar palestras
nas escolas do município
com o intuito de conscien-
tizar as crianças e adoles-
centes sobre a proibição
do uso de cerol e de linha
chilena, bem como a proi-
bição da soltura de pipas
em locais que envolvam
riscos à população em ge-
ral”, afirma o secretário
Municipal de Defesa So-
cial, Anderson Chaves.

A comercialização e o
uso de linha chilena ou
qualquer outro material
cortanteéproibidaemMi-
nas pela lei estadual nº
23.515, de 2019.

Aprefeiturafoiprocura-
da para falar sobre o pedi-
do de criação de uma área
adequada para a menina-
dasoltarpipa,masnãoob-
teve resposta até o fecha-
mento desta edição.

Espaço próprio para a diversão

u SAIBA MAIS

LEO QUEIROZ
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No dia 7 de maio aconteceu o casamento dos médicos Larissa Pires e Hélvio
Borba.Ela,mineiradeCoraçãode Jesus, eele, alagoanodeMaceióonderesidem.
A cerimônia foi realizada na Igreja Rosa Mística, às 15h (hora da misericórdia),
comumgrandesignificadoparaanoivaqueédevotadeNossaSenhora.A igreja
contoucomumadecoração impecável feitaporRenatoBarbosa, queusou rosas
brancas e copos de leite. A celebração foi realizada pelo querido padre Pedro
Henrique, ao som da orquestra de Saulo Leony que emocionou a todos com
lindas músicas. A noiva, lindíssima, usou um vestido exclusivo de Ley Lopes. A
produção e make ficaram por conta de Flávia Fabiane. Tudo ocorreu dentro do
planejado, como sonhado pelo casal, momento tão esperado, que representou

emsuas vidasumsinal sensível e eficaz da graçadeDeus. A recepçãoaconteceu
na chácara Bugarin, com decoração e buffet de Jussara de Pádua, que criou
espaçosondeosconvidadossesentiamabraçados.Osdeliciososdocesforamde
Jabbur Sweet Gourmet, os bem-casados de Nanda Costa e o bolo da Eclair. A
animaçãodafestaficouporcontadasbandasJoãoVictoreMatheuseKlebinho,e
os drinks, Kleber Night. A papelaria feita por Papetteria tinha uma identidade
visual inspiradanabelezadasflores.Todososdetalhesforammuitobemplaneja-
dos e organizados pela cerimonialista Nayara Fonseca e sua equipe, da Ápice
Cerimonial. Fotografia e filmagens foram produzidos por Nathan e Augustus
Junior. Valeu a espera pelo sonho realizado. Sejam eternamente felizes!

Larissa Pires e Hélvio Borba se casam em cerimônia religiosa

AnoivaLarissaPireseonoivoHélvio
BorbacomopadrePedroHenrique

Adaminha Liz, filha deAlexandra e
Carlos Jorge, prima do casal

Emocionado, o pajemMiguel Pires
Borba, filho do casal, correu de
encontro aos pais no altar

Os pais da noiva,MariaHelena
Pires e PauloMoacir, os noivos
Larissa eHélvio como filhoMiguel,
os pais donoivo,Maria Ângela
Pedrosa eHélvio Borba

Osnoivos Larissa Pires e
Hélvio Borba comos padrinhos

MariaÂngela Pedrosa eMariaHelena Pires,
mães dos noivos Osnoivos coma família Pires, de Coraçãode Jesus

Ocasal recebendo os preciosos filhos no altar:
Miguel, de 3 anos, eHélvio, de 5meses

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com
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O curso de Literatura da Academia de Letras de
Juiz de Fora (ALJF) nos brindou, na quarta-feira,
dia18demaio,comaapresentaçãosobreThereza
da Conceição Aparecida Domingues, nascida em
6de dezembro de 1936 e falecida em 19 dedezem-
bro de 2019, aos 83 anos. Após a conclusão do 2º
grau, entrou para o noviciado do convento das
Irmãs Missionárias, em Santa Tereza.
SeguiuparaaCongregaçãodeVoltaRedondae,

depois,paraUberlândia,onderetomouseusestu-
dos que só foram concluídos em 1963 em Letras
(Português e Francês), pela Universidade Federal
de Goiás, onde também fez pós-graduação em
Orientação Educacional. Estas informações fo-
ramdadasporCecyBarbosaCampos,nasuaapre-
sentaçãodeTherezaemeventodepossedacadei-
ra 31 da Academia Juiz-forana de Letras, em 27
novembro de 2019.
“Passou uma infância feliz ao lado de duas ir-

mãs e um irmão, tendo a oportunidade que as
crianças de hoje não têmde brincar nas ruas, nos
arredores do sobrado em que viviam, com os ir-
mãos e a criançada da vizinhança. Andar de bici-
cleta era uma de suas diversões prediletas, mas
nadase igualavaaumabemdisputadabrincadei-
ra de Bandido e Mocinho, na qual se entretinha
por horas a fio, dando asas à imaginação emani-
madas aventuras que só eram interrompidas,
sempre a contragosto, pelos chamados da mãe.
Encantada pelos livros e pela literatura, lia de

gibi a Monteiro Lobato. Teve publicado, em 2006,

pela UFV, o livro “As múltiplas faces de Os servos da
morte, de Adonias Filho: uma leitura interdiscipli-
nar”, fruto de sua tese de doutorado. Neste livro, ela
fazumaabordagemjunguianadospersonagens,de-
monstrando amplo conhecimento na área.
De 1987 a 1989 ajudou a organizar o mestrado em

Letras,naUFJF. FoimembrodaComissãodeBibliote-
ca do ICHL. Em 1992 foi professora da Faculdade de
SantaMarcelinaMuriaée, em1996, é incorporadaao
quadro de professores do CES como vice-coordena-
doradoprogramadepós-graduaçãoecomoprofes-
sora dos cursos de graduação e de mestrado.
Estudou Psicanálise no Liceu Freudiano (JF), co-

nhecimento que utilizou em diversos artigos
seus. Thereza Domingues leu João Mineiral, livro
de contos de Cleonice Rainho e sobre o mesmo
escreveu: “Levo-o sempre comigo em viagem,
longe das min(h)as gerais... Quando a saudade
de meu povo aperta, é só abrir João Mineral e

comungo com a paisagem, as gentes, os bichos
deste rincão, desfilando de manso em cada li-
nha desta poetisa que se fez contista sem perder
a poesia”. Neste escrito, Thereza demonstra que,
apesar de ser carioca, tinha um grande amor por
Minas Gerais.
A exposição feita por Luciane Fontes foi alguma

coisa de impressionante! Teve-se a impressão de
que ela e a Thereza cresceram juntas, comungando
ideiase viveres, tamanhaagrandezadasensibilida-
de que a possuiu no momento da apresentação.
Foi uma grande escritora apresentada por ou-

tra imensa pesquisadora, que se envolveu de for-
ma plena, num instante tão sublime e magistral,
que lhe emprestou a graça emaestria. Uma escri-
tora que usou vários instrumentos líteroartísti-
cos alcançando os nossos corações e aguçando
as nossas lágrimas na exposição de tanta beleza
da Luciane Fontes.

Duas mulheres revestidas de sabedoria

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

A exposição feita por Luciane Fontes
foi alguma coisa de impressionante!
Teve-se a impressão de que ela e a
Thereza cresceram juntas,
comungando ideias e viveres,
tamanha a grandeza da
sensibilidade que a possuiu no
momento da apresentação
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Marcelo Jabulas

@mjabulas

A Samsung acaba de
lançar o monitor Odys-
seyNeoG9,versãoatua-
lizada da tela topo de li-
nhadamarcasul-corea-
na. Com preço sugerido
de R$ 13.600, trata-se de
uma das opções mais
sofisticadas do mer-
cado. Se o “antigo”
G9 impressionava pe-
la qualidade de ima-
gem, a nova versão
promete ir além. Es-
se monitor foi desen-
volvido para o usuá-
rio que faz questão
de gráficos realistas
ou busca um moni-
tor de alta precisão.

É um equipamento
para máquinas de alta
performance, que já

contam com placas gráfi-
casdeúltimageração,mui-
tamemóriaRAMeproces-
sadoresdeponta,comoIn-
telCorei9.Éumdisplayfei-
to para gamers que jogam
profissionalmente e não
podem correr o risco de
perder milesegundos com
atrasos na geração das
imagens. Ou mesmo ter o
campo de visão limitado
numa tela de espectro fe-
chado.Afinal,paraessara-
paziada que disputa prê-
mios milionários, R$ 13,6
mil numa tela é um troco
de pinga.

Com 49 polegadas, for-
mato curvo e enquadra-
mento 32:9 é possível en-
xergar tudo que acontece
nas “bordas” do cenário.
Num game de tiro signifi-
ca enxergar o inimigo que
estaria invisível se aproxi-

mando pelas laterais.
“No Brasil, o público ga-

mer representa uma par-
cela muito engajada dos
nossos clientes, sempre
em busca de novas tecno-
logiasqueos ajudema me-
lhorar o desempenho nas
partidas. Aproveitar este
interesse para lançar um
produto tão completo
quanto o monitor Odys-
seyNeoG9épartedaestra-
tégia da Samsung para
continuar uma parceria já
bem estabelecida para
atender aos desejos e ne-
cessidades de todo tipo de
jogador”, explica a gerente
de monitores da Samsung
Brasil, Marina Correia.

EDIÇÃO
No entanto, o Neo G9

também atende a profis-
sionais de edição de ví-

deos que precisam ter
diante dos olhos as in-
contáveis ferramentas
de um software como
Adobe Premiere, com
incontáveis caixas de
funções espalhadas ao
redor do vídeo bruto.

Esse monitor também é
umaferramentaeficaznaedi-
çãodepeçasgráficas,poisper-
mite ter vários aplicativos
abertos ao mesmo tempo, co-
mo Photoshop e ferramentas
de editoração, sem a necessi-
dade de minimizar janelas.

Com recurso Quan-
tum HDR 2000, permi-
te tratamento de ima-
gens e calibrações pre-
cisas. Um recurso fun-
damental para quem
trabalha com peças pu-
bl ic i tárias e precisa
dar saída em diversos
formatos.

Sarrafo alto
Tecnologia

Samsung lança monitor Neo G9 com tela curva por R$ 13,6 milu

SAMSUNG/DIVULGAÇÃO

49

Desenvolvido para profissionais dos games e tambémpara produtores de vídeo e artistas gráficos, oNeoG9 tem tela curva para abrir diversas telas ou ter todo

cenário do gamediante dos olhos

é a dimensão da tela do Samsung
Neo G9, com proporção 32:9,

que corresponde
à abertura de dois televisores

de widescreen

polegadas
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Gincana solidária

Educação

Evento de Integração da Funorte aproxima acadêmicos da comunidade
com arrecadação de alimentos, doação de sangue e de medula óssea

u

LucianeRosário, professora de Fisioterapia Funorte, e RaulDornas,

coordenador deMedicinaVeterinária, chamamalunos para participar

LeonardoQueiroz

Repórter

Doação de alimentos
ede sangue está entreas
tarefas que os alunos
das Faculdades Funorte
precisam cumprir na
Gincana de Integração,
que reúne todos os cur-
sos de graduação da ins-
tituição de ensino. Além
dos alunos de Montes
Claros, participam os
das unidades de Ja-
n u á r i a , P i r a p o r a e
Janaúba.

Neste sábado (28)
acontecerá a final da
competição solidária. O
objetivodoeventoépro-
mover a integração dos
universitários com a co-
munidade, gerar valor e
responsabilidade social.

De acordo com o pro-
fessor e coordenador de
Extensão da Funorte,
Walter Moura, a ideia
da gincana vai além da
integração. “É desenvol-
ver em nossos acadêmi-
cos a questão da solida-
riedade, empatia e res-
ponsabilidadesocial,pa-
ra que o acadêmico en-
tenda a responsabilida-
de social de olhar para o
outro”, explica.

Para isso, diz o profes-
sor, estão sendo desen-
volvidastarefasfilantró-
picas, como doações de
alimentos não perecí-
veis,decobertoresedoa-
ção de sangue e medula
óssea. “Tivemos um nú-
merosatisfatóriodedoa-
ções e, no sábado, tere-
mos as tarefas surpre-
sas, culturais e recreati-
vas com desafios de ra-
ciocínio e destreza. Será

verificada,então, todaa or-
ganização das equipes”,
conta Walter Moura. Tam-
bémserãoeleitosomistere
a miss universitária de ca-
da curso.

SUPER-HERÓIS

E os professores, coorde-
nadoresediretoresdainsti-
tuição não vão escapar das
brincadeiras. Eles irão par-
ticipar das provas “Ami-
gos” e “Liga da Justiça”,
quando irão se caracteri-
zar de super-heróis e apre-
sentar uma performance.
“A ideia é divertir, apren-
der e solidarizar-se para
com o outro, sendo a mis-
são da Funorte estar junto
comacomunidade”,ressal-
ta o professor.

A acadêmica Andressa
Dutra Fernandes, do 6º pe-
ríodo de Medicina Veteri-
nária, diz que está sendo
muito bom participar da
gincana.“Estamostendocon-
dições de ajudar várias famí-
lias com alimentos, cobertas
e salvando vidas através de
doações de sangue e de me-
dula.Estásendoumacompe-
tição muito bacana e saudá-
vel entre os cursos”, afirma.

Para ela, tem sido muito
gratificante participar da
ação. “É importante não

só para cada um de nós,
mas também para a co-
munidade”.

FINAL

A final da gincana será
nocampus JK Funortenes-
tesábado.Estásendoprepa-
rada uma grande festa
comtodososcursospartici-
pantes das cinco unidades
de Montes Claros: Campus
JK Funorte, Fasi, Funorte
São Norberto, Funorte São
Luís e Funorte Amazonas.

Oeventotambémaconte-
ce nas cidades de Janaúba,
JanuáriaePirapora,quees-
tão realizando a sua pró-
priagincanacomomesmo
regulamento e provas de
Montes Claros.

FOTOS NÚCLEO DE EXTENSÃO FUNORTE/DIVULGAÇÃO

A final da
gincana será
no campus JK
Funorte neste
sábado, com
uma grande
festa com todos
os cursos
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Neste último final de semana, aconteceu o Turano Rei dos Montes, com
recepção exclusiva no sítio Guibê. A organização reuniu os atletas e apai-
xonados pelo ciclismo, que enfrentaramumpercurso desafiador. Os cam-
peões da classificação geral foramGeraldo Júnior e Lorena Ranchel. Para-

béns a todos os participantes, organizadores e patrocinadores, em espe-
cial ao Rafael Lages, Felipe Coelho e Hyldon Mendes que, com muita
dedicação, colocamMontes Claros no topo das melhores competições de
MTB de Minas Gerais.

Rei dos Montes

FOTOS CACHORRO LOUCO ADVENTURES/DIVULGAÇÃO

REDES SOCIAIS

FOTOS DURÃES BIKE/DIVULGAÇÃO ALYSSON VIEIRA/DIVULGAÇÃO

REDES SOCIAIS ALYSSON VIEIRA/DIVULGAÇÃO CACHORRO LOUCO ADVENTURES/DIVULGAÇÃO

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

Rei dosMontes 2022 ParabénsRafa, Felipe eHyldon Nas trilhas deMOC, isto é Rei dosMontes!

ReizinhodosMontes

DestaqueparaatletaDBMaitêVelosoem2º lugar

Parabéns, Cleubiane (4˚ lugar)

Tal pai, tal filha!

Presença ilustre da famíliaDurães Bike

Épodium!Wagner 1º Cat.Master c1

Equipe bonita de ver

HenriqueRammon

Atleta PCD, parabéns!

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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