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STF mantém reajuste de
10,06% para servidor
DecisãofoiunânimeeatendeàAçãoDiretadeInconstitucionalidade (ADI) apresentada à Corte pelo governo do
Estado.JustificativafoiadequeoprojetoaprovadonaAs-

sembleianãotrazprevisãoorçamentáriaparaoaumento
dogastopúblico.Osdezministrosacompanharamovoto
do relator, Luís Roberto Barroso. Ele já havia suspendido

liminarmenteoaumento.Medida,consideradaumavitória para Romeu Zema (Novo), segue em vigor até o julgamento da ADI, ainda sem data para acontecer. PÁGINA 4

HC MÁRIO RIBEIRO/DIVULGAÇÃO

Mais um serviço
O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, em
Montes Claros, inaugura neste sábado a Reparart – 39ª Enfermaria de Cirurgia Plástica. A unidade irá realizar procedimentos reparadores pelo SUS. PÁGINA 3

Castração de
graça em MOC

VALDECIR GALOR/SMCS/DIVULGAÇÃO

Mutirão acontece até este domingo por meio de
uma unidade móvel. Expectativa é a de que 2,5 mil
cães e gatos sejam esterilizados. Foco são animais
em situação de rua, sob tutela de entidades protetoras ou de população de baixa renda. PÁGINA 5
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Opinião
ARTIGO

Fake news na saúde:
qual o papel dos
médicos?
André Brandão*
Com o avanço da internet, as pessoas passaram a ter
a possibilidade de se conectar umas com as outras de
forma digital, tornando rápida e fácil a troca de informações. Porém, se por um lado, esse movimento é um
caminho para todos estarem mais atualizados em relação ao que ocorre no mundo, por outro, pode ser uma
armadilha. As chamadas fake news são um grave problema e, quando o assunto é o setor da saúde, podem
prejudicar as pessoas de variadas formas, resultando
inclusive na exposição a perigos, como não tomar alguma vacina importante, ou até mesmo realizar procedimentos que vão piorar determinado problema.
De acordo com pesquisa realizada em 2020 pelo
dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, 75% dos brasileiros já foram impactados por notícias falsas e do total de entrevistados,
45,94% afirmaram já ter recebido informações mentirosas sobre saúde. Não são difíceis obter exemplos, e
um marcante é a pandemia de coronavírus. Segundo
pesquisa da Avaaz, comunidade de mobilização on-line, divulgada em 2020, nove entre cada dez brasileiros com acesso à internet disseram que já tinham
recebido pelo menos um conteúdo falso ou
desinformação sobre a Covid-19, e sete em cada dez,
acreditaram na informação.
Neste cenário, médicos e outros profissionais da área
da saúde precisam trazer informações corretas para a
sociedade, esclarecendo dúvidas e guiando para que
pessoas ajam da melhor maneira possível.
A atualização e o aprofundamento do conhecimento científico são os elementos-chave na vida dos médicos e demais especialistas da saúde, já que permitem
que acompanhem todos os movimentos da área e também ajudem no combate às notícias falsas. Assim, é
fundamental que profissionais busquem por cursos,
podcasts, webinars, eventos e demais conteúdos seguros e atualizados, para que usem todo o know-how
obtido no atendimento ao paciente e ao levar dados
para a população.
É importante ressaltar que hoje já há tecnologias que
permitem que médicos e especialistas de todos os cantos
do país se conectem de forma confiável, a fim de trocarem descobertas, novidades e experiências reais na área
da saúde. Portanto, especialistas devem estar atentos às
informações da área da saúde que aparecem na mídia,
sempre estudando para que tenham acesso à verdade e
compartilhandoosdadoscomapopulação.Afinal,informações salvam vidas.
*Fundador e CEO da Medictalks
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Via Jereissati
Caciques tucanos e coordenadores da pré-campanha de Simone Tebet (MS) costuram para vencer a ala do
deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e emplacar o experiente senador e ex-governador Tasso Jereissati (PSDBCE) na vice da chapa da terceira via. É o nome mais forte do partido, já que o ex-governador gaúcho Eduardo
Leite está praticamente fora do páreo. Até a próxima semana, quando a Comissão Executiva Nacional do
PSDB se reúne, dia 2, dirigentes dos dois partidos vão reforçar o convite para o senador, que permanece
relutante.
SEARA
Um dos motivos citados pelos entusiastas da chapa
Tebet-Tasso é a afinidade e entrosamento dos senadores. Também mencionam o bom trânsito do tucano
na seara empresarial.
PRESTÍGIO
O tucano também tem muito prestígio no Nordeste,
onde caciques emedebistas boicotam a candidatura
deSimone Tebet ejá estãonopalanquedoex-presidente Lula.
CARAVANA
O Conselho Nacional da Amazônia está parado. O motivo? É comandado pelo vice-presidente Hamilton
Mourão (Republicanos), que está muito atarefado na
pré-campanha ao Senado pelo Rio Grande do Sul. A
última reunião do Conselho, que consta no site, foi
realizada em 24 de agosto de 2021.
VACINAS
O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promulgou a Lei 14.347, de 2022, que
abre crédito extraordinário de R$ 6,41 bilhões para a
compra de vacinas contra a Covid-19. A Lei é originária da Medida Provisória (MP) 1.083/2021, aprovada
pela Câmara e pelo Senado.
PRODUÇÃO
Conforme o texto da Lei, R$ 3,6 bilhões serão destinados para a produção e o fornecimento de 120 milhões
de doses de vacina pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os R$ 2,81 bilhões restantes vão para o Fundo
Nacional de Saúde (FNS), para a compra de doses de
fornecedores privados.
SELFIES
Depois dasselfiessorridentes com Elon Musk,oministrodas Comunicações, Fábio Faria, terá de ir à Câmara
se explicar sobre o contrato firmado entre o governo
brasileiro e a empresa do bilionário. Os deputados exigem que os termos da parceria sejam publicizados e
submetidos ao controle da administração pública.

NISE X OLAVO
Concomitante ao veto à inscrição da psiquiatra Nise
da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria,
bolsonaristas tentam aprovar projeto (PL 90/2022) paraconceder a mesma honraria ao “guru” Olavo de Carvalho. “Um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros”, diz o contraditório texto da proposta
que aguarda indicação de relator na Comissão de Cultura, presidida pela petista Rosa Neide (MT).
MAPA
OBrasilprecisaráqualificar9,6milhõesdetrabalhadores em ocupações industriais até 2025, com investimentoemformação continuadaeinicial. Éoqueaponta o Mapa do Trabalho do Observatório Nacional da
Indústria. No Amapá, em Alagoas e no Pará, a área
com maior necessidade de formação é Construção; enquanto no Rio Grande do Norte é Têxtil e Vestuário; e
no Distrito Federal, é Tecnologia da Informação.
DEPENDÊNCIA
A agricultura brasileira depende de 85% de fertilizantes importados. No caso do potássio, a dependência do
insumo de fora chega a 96%. Um quadro que vai se
manter por muito tempo. O Plano Nacional de Fertilizantes, recém-apresentado pelo governo federal, prevê que a dependência diminua para 50% somente em
2050.
E-COMMERCE
Dados da Neotrust, empresa que monitora o e-commerce brasileiro, apontam crescimento de 12,6% no 1º
trimestre de 2022 no comércio on-line no Brasil, com
faturamento de R$ 39,6 bilhões. O número de pedidos
cresceu 14% em relação aos três primeiros meses do
ano passado, com um total de 89,7 milhões de compras on-line.
LUTO
É como se o Brasil inteiro estivesse naquele Fusca com
Jesse Koz & Shurastey, mortos em acidente nos EUA.
Sonhos, amizades, descobertas, liberdade, pé na estrada . . . eles sintetizavam um pouco de todos nós.
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Saúde

HC Mário Ribeiro
inaugura enfermaria
de cirurgia plástica
u

Novo espaço irá realizar procedimentos
reparadores pelo Sistema Único de Saúde

FOTOS HC MARIO RIBEIRO/DIVULGAÇÃO

PRETO NO
BRANCO
Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Referência a
Zé Maria
A vida prega algumas peças que, às vezes, insistimos em não querer acreditar. Na quarta-feira
fui surpreendido com a triste notícia de que o companheiro de imprensa José Maria Costa, conhecido como Zé Maria Repórter, que quando em plena
atividade era considerado referência na área investigativa como repórter policial, tendo trabalhado nos jornais da cidade e como correspondente de órgãos de imprensa da capital, foi colocado
para viver o restante do seu tempo aqui na terra
no Asilo São Vicente de Paulo, em Bocaiuva. Quem
viveu cercado pela sociedade, com a vida ativa,
defendendo os interesses da comunidade, não
merece que todo o seu brilho seja colocado na
vala do anonimato.

Zé Maria Repórter

Tenho orgulho de dizer que um dos meus professores na imprensa, principalmente como jornalista investigativo, foi Zé Maria Costa. Hoje, receber a
notícia de que passará o restante da sua vida no
Asilo em Bocaiuva nos entristece. Sabemos que está sendo bem cuidado e tem o carinho dos responsáveis pela entidade. Entretanto, pela sua história, merece continuar sendo referenciado por toda
sociedade, especialmente os profissionais da comunicação. Em meio a uma imprensa hoje contaminada por interesses financeiros e militância política, lembro do início dos anos 1980, quando trabalhei na área policial com Zé Maria e me orgulhava pelo seu comportamento sério, ético e honesto.
Independentemente de como será o final desta novela, os verdadeiros jornalistas da época continuarão tendo Zé Maria como referência.

Da Redação
Norte-mineiros que
precisam realizar alguma cirurgia reparadora pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) contam
agoracommaisestruturadisponívelparaoprocedimento. O Hospital
das Clínicas Dr. Mário
Ribeiro da Silveira, em
Montes Claros, inaugura, neste sábado (28), a
partir das 14h, a Reparart – 39ª Enfermaria
de Cirurgia Plástica.
A unidade vai atender aos mais diversos
casos de cirurgia plástica reparadora pelo
SUS,qualquer deformidade facial congênita
ou adquirida, fissurados,criançasquenasceramsemorelhas,sequelas de queimaduras, de
câncer, traumas, feridas complexas, má formação vascular, com
exceção de cirurgias de
mama e abdômen.

Zema/Bolsonaro

Quem acompanha a movimentação do processo sucessório sabe que em Minas o alinhamento é
da chapa Lula/Kalil e Bolsonaro/Zema. Todas as
outras histórias contadas em torno do processo
são apenas para dar satisfação à sociedade e aos
partidos de origem. Um exemplo claro é o casamento Zema/Bolsonaro, onde para dar satisfação ao Novo, Zema afirma que apoiará seu correligionário Felipe D’ávila (Novo) à presidência. Na
prática, isto não acontecerá, já que Dávila não
aparece e dificilmente aparecerá no holofote do
processo sucessório.

Abaixo a federação

A nova enfermaria de
cirurgia plástica integra a moderna estrutura e alto padrão
tecnológico do Hospital
Mário Ribeiro, que tem
se consolidado como referência no atendimento humanizado e na assistência integral à saúde no Norte de Minas.
O médico cirurgião plás-

ticoOsírisMarstucellirealizará os atendimentos toda
semana.“Temosambulatóriosemanal,às13h.Ascirurgiassãofeitastodasasquintas-feirasnohospital.Todavia, iremos ampliar o númerodediasdeatendimento”, disse o cirurgião.
QUALIDADE
A diretora Assistencial

do HC Mário Ribeiro, Ana
Paula Nascimento, diz
que o “hospital está semprebuscandoofertarserviços de alta qualidade, proporcionando a todos acesso à assistência ética e de
qualidade”.
Os atendimentos pelo
SUS serão feitos por encaminhamento via Secretaria de Saúde.

Com exceção dos candidatos ideológicos, a federação veio para impor interesses dos dirigentes partidários. Infelizmente a nossa política se
transformou numa farsa e num faz de conta. Diante dos acordos que estão sendo definidos pelas
agremiações, grande parte dos candidatos não
vai obedecer a chamada fidelidade partidária.
Em Minas, parte do PSD já pulou fora da embarcação de Kalil. Um exemplo é o deputado federal
Diego Costa, que nesta semana acompanhou a
comitiva de Bolsonaro e divulgou que no Estado
caminhará com Zema e Bolsonaro.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Política

STF acata pedido de Zema e
mantém reajuste em 10,06%
u

Decisão foi por unanimidade, sob o argumento de que a Assembleia
Legislativa não apontou previsão orçamentária para aumento superior
CARLOS MOURA/SCO/STF/DIVULGAÇÃO

Hermano Chiodi
Do Hoje em Dia

Em vitória do governador Romeu Zema
(Novo)sobre oLegislativo mineiro, os ministrosdo Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, por unanimidade, que o reajuste dos
servidores estaduais
de Minas Gerais irá se
limitar aos 10,06% previstos no projeto original do governo.
Avotaçãofoiencerrada na noite desta sextafeira (27). Todos os ministros da Corte seguiram o posicionamento
do relator da ação, ministroLuísRobertoBarroso. Foram 11 votos a
favor do governo e nenhum contra.
Com a decisão, os servidoresvinculadosàadministração estadual
terão o reajuste de
10,06%. Contudo, não
haverá alterações no
contracheque dos trabalhadores,poisjá existe uma liminar favorável à decisão do governoeoreajustejáfoiaplicado na folha de maio.
A decisão se refere a
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin) 7.145, que foi impetrada pelo governo
de Minas como último
recurso na tentativa de
manter a recomposiçãosalarialdosservidores limitada a 10,06%.
O percentual de reajuste foi o previsto pelo
governo no Projeto de
Lei encaminhado para

Ministros decidiram, por unanimidade, barrar reajuste aprovado pela Assembleia Legislativa

a Assembleia Legislativa
em março deste ano. Imediatamente,várias categorias se organizaram para
reclamar da proposta com
a alegação de que o reajuste proposto não cobre sequer a inflação registrada
desde o último aumento
dado aos servidores públicos de Minas Gerais.
Como consequência, as
forças de segurança pública e os professores iniciaram atos grevistas que paralisaram a prestação de
serviços no Estado enquanto o Projeto de Lei
tramitava pela Assembleia Legislativa. A reclamação dos servidores só
acabou quando os deputa-

A decisão do STF não altera a
ampliação do abono fardamento e
do auxílio vestimenta para os
servidores das Forças de
Segurança. Serão quatro parcelas
de cerca de R$ 2 mil, e o
pagamento começou a ser feito
em maio. Também não muda o
reajuste dos valores de ajuda de
custo e auxílio-alimentação em
cerca de 60%, que passou de
R$ 47 para R$ 75 para os
servidores que já têm direito
ao benefício

dos encerram a votação e
incluíram reajustes diferenciados para a categoria da Educação (43,3%),
Saúde (24%) e Segurança
Pública (24%).
O governador Romeu
Zema chegou a vetar o aumento aprovado pelos deputados, mas viu seu veto
ser derrubado no plenário da Assembleia Legislativa por ampla maioria
dos deputados.
JUDICIALIZAÇÃO
Zema recorreu ao STF
para impedir a aplicação
do aumento maior. Em
abril, o ministro Barroso
concedeu uma decisão liminar para suspender o

reajuste diferenciado e
acima da inflação, sob o
argumento de que a proposta da Assembleia não
seguiu as regras de responsabilidade fiscal e
causaria forte impacto
nos cofres do Estado.
Segundo estimativas
apresentadas pelo governo mineiro, o impacto inicial superaria R$ 8
bilhões.
Por meio de nota, o governo de Minas comemorou a decisão. “Desde o iníciodoprocesso,aatualgestão, que atua em respeito à
responsabilidade fiscal e à
legalidade, havia apontado que não existia, no texto aprovado pela Assembleia Legislativa (ALMG),
previsãoorçamentáriapara arcar com os gastos extras indicados pelos artigos 10 e 11, que criariam
uma despesa adicional de
R$ 9 bilhões por ano ao Estado, sem indicar a fonte
de recursos pagadora. Por
essa razão, após inclusão
das emendas ao texto original, o governador Romeu Zema havia vetado
os artigos. No entanto, a
ALMG optou por promulgá-los”, diz trecho.
JULGAMENTO
O julgamento do caso
continua e não tem prazo
para terminar. Mas a manutenção da liminar afasta a possibilidade de novos
reajustes e consolida uma
vitória de Zema contra a
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) e
contraopresidentedoParlamento,o deputado Agostinho Patrus (PSD).
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Montes Claros

Estado faz castração
de cães e gatos em MOC
u

Até domingo, espera-se fazer o procedimento em 2,5 mil animais de
forma gratuita: ação é uma parceria da Semad com a Apelo Canino
SEMAD/DIVULGAÇÃO

Da Redação*
Cães e gatos que vivem em Montes Claros
podem ser castrados,
gratuitamente, até este
domingo (29). Uma
ação da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em parceria com
a Organização da Sociedade Civil Associação Apelo Canino (Apelo Canino), pretende
castrar cerca de 2,5 mil
animais no mutirão
que vem acontecendo
toda a semana.
A iniciativa integra o
Programa Estadual de
Esterilização de Animais Domésticos. Até o
final do ano, cerca de
90 mil cães e gatos de
ruaserãocastradosgratuitamentepor meio do
programa estadual.
A equipe formada
por veterinários, técnicos e voluntários vão
completar dez dias seguidos de procedimentos de esterilização em
uma unidade móvel de
castração contratada
pela Apelo Canino por
meio do Convênio com
a Semad.
O mutirão tem como
foco os cães e gatos em
situação de rua, sob tutela de entidades protetoras ou pertencentes à
populaçãodebaixarenda da região.
O mutirão de Montes
Claros contou com fi-

O mutirão tem como foco cães e gatos em situação de rua, sob tutela de entidades protetoras ou
pertencentes à população de baixa renda da região e é feita em uma unidade móvel

nanciamento público de
R$ 350 mil, originados de
emenda parlamentar. Em
2022, oprograma de esterilização do governo de Minas já promoveu a castração gratuita de cerca de 20
mil animais domésticos.
SUPERPOPULAÇÃO
Segundo estimativa do
Ministério da Saúde, Montes Claros conta atualmente com uma população de
cães e gatos de cerca de 80

mil animais e quase 6 mil
deles vivem nas ruas, de
acordo com entidades protetoras do município.
“Promovemos castraçõesa preços sociaisem clínicas parceiras, mas a possibilidade de oferecer esse
serviço gratuitamente,
comapoiodoEstado,faztoda a diferença. Esterilizar
2.500 cães e gatos em uma
semana irá garantir o manejosustentáveldapopulação de animais abandona-

dos, que vem crescendo
bastante nos últimos
anos”, conta a presidente
da Apelo-Canino, Márcia
Valadares.
MICROCHIPAGEM
OProgramadeEsterilização de Animais Domésticos atua de forma articulada com outras políticas públicas de gestão da fauna
doméstica promovidas peloEstado, dentreelasoPrograma de Microchipagem

“Conheça seu Amigo”.
Durante a castração gratuita, os veterinários implantam também um microchip de identificação
nos animais. As informações registradas são inseridas no Sistema de IdentificaçãodeAnimaisDomésticos de Minas Gerais, primeiro banco de dados público do Brasil desenvolvido por um governo estadual para controle e monitoramento de espécies da

fauna doméstica.
O sistema, implementado em maio deste ano, permite que municípios, entidades protetoras, clínicas
veterinárias e unidades
móveis de esterilização registrem gratuitamente os
dados de animais domésticos, bem como de seus cuidadores, sejam eles tutores
(pessoa física) ou instituições de proteção. As informaçõesestão disponíveis a
qualquer cidadão, por
meio de consulta pública.
“Os dados registrados no
Sistema de Identificação
Animal auxiliam municípios, governo e entidades
protetoras na tomada de
decisões e elaboração de
políticas públicas que visem melhorias na relação
homem-animal-ambiente,
constituindo uma importanteferramentade gestão
da fauna em Minas”, afirma a subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento da Semad, Rodrigo
Franco.
Em ação desde março
desteano,oProgramaEstadual de Microchipagem
“ConheçaseuAmigo” realizou a doação, pelo Estado,
de 63 mil microchips de
identificação e aparelhos
leitoresa74municípiosmineiros em sua primeira fase de execução. O programa atua de forma articulada a outros projetos da Semad, visando o manejo ético populacional de animais domésticos em âmbito estadual.
*Com Agência Minas
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Gente & Ideias

Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com

Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios 31:10

Elas brilharam!
Foi um sucesso a primeira Imersão “Mulheres Virtuosas Lapidadas para Brilhar”
idealizada pela coach/escritora e palestrante Josi Moura, que aconteceu na última
quarta-feira (25), no Espaço de Eventos OAB em Montes Claros.
Foi uma combinação de fé, coragem, ousadia, conexões e parcerias, que resultaram em um evento transformador, que marcou a vida de muitas mulheres.
Unidas em um só propósito (ativar mulheres), sete espetaculares palestrantes –
Aryanne Marques, pastora Marilda Soares, Daiane Siman, Ivanierie Cardoso, Geanny
VieiraeThallytaRodrigues–entregaramoseu melhor,para quecadamulherpudesse sair do evento radiante, feliz, esperançosa, se sentido capaz e merecedora da vida

de abundância que Deus tem para cada uma.
“Pelos diversosdepoimentos, vídeose mensagensque recebemos,penso queconseguimos alcançar o nosso objetivo. Minha gratidão a todos os apoiadores e palestrantes, em especial à maravilhosa serva do Senhor, a palestrante Aryanne Marques
(psicóloga, psicanalista e sexóloga cristã) que veio de Brasília nos presentear com
suaalegriaeumabrilhantepalestra,muitoricadeinformaçõeseorientaçõessobreo
cuidado da mulher, a sexualidade e os princípios para viver um casamento feliz e
abençoado por Deus”, diz Josi Moura.
Segundo Josi, novos projetos como esse virão para Montes Claros, especialmente
para mulheres, para apoiá-las no seu desenvolvimento pessoal, profissional e no
cuidado com a família.
Confira as fotos:

A idealizadora
do evento
Josi Moura

Thallyta
Rodrigues

O evento
reuniu
mulheres de
Montes Claros
e região

Geanny
Vieira
recebe os
cumprimentos pela
palestra

Pastora
Marilda

Josi Moura
com a
palestrante
Aryanne
Marques

Ivaniérie
Cardoso
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Dário Teixeira Cotrim
dariocotrimcultura@gmail.com

Cultura
A leitura é algo que incomoda muita gente,
não obstante os que não mais se importem com
ela. Hoje as pessoas não leem por vários motivos. A televisão, por exemplo, é um de seus piores inimigos, isso sem falar na força avassaladora da internet, quando mal utilizada. Aliás, o
que não faltam agora são motivos para não se
ler nada. E o mais agravante é que ninguém tem
tempo para a leitura. Um pensador norte-americano chamado Jim Rohn disse certa vez: “Tenho
pena das pessoas que têm um restaurante favorito, mas não têm um autor ou livro favorito.
Pois elas sabem onde alimentar seu corpo, mas
matam de fome a sua alma”.
A partir desta colocação de Jim Rohn, imaginem vocês, caros e raros leitores, como está se
sentindo, neste momento, este neófito escriba
do Gentio: frustrado! É claro. Sinto-me frustrado e deprimido, haja vista que os meus 53 livros,
escritos e publicados, ainda não tiveram a atenção dos confrades e nem dos amigos e muito
menos a divulgação necessária na mídia montes-clarense.
Comumente os presumíveis leitores são hoje
indivíduos pacatos que vivem num isolamento
necessário. Eles precisam de silêncio e de muita
concentração. Acima de tudo, eles precisam de
paz de espírito para absorver as essências do
belo que, por certo, nunca destoariam das sutilezas contidas nos livros em que estão lendo.
Há, todavia, leitores para todos os gostos, mes-

mo sabendo nós que são eles em números bastante reduzidos.
Mas, encontrar-se em lugares dedicados integralmente à leitura não é, tão somente, um privilégio para os leitores, como também é uma evasiva
aos estudos literários. Isso, também, acontece
com os pesquisadores do tempo. A qualquer tempo ou a qualquer hora.
Nesse sentido, eu tive o aprazimento de visitar o
vetusto casarão do Instituto Geográfico e Histórico do Estado da Bahia, na mística cidade de São
Salvador. Defrontei-me ali, completamente encantado, com os seus magníficos salões. Com as
suas estantes luxuosas em que guardam as mais
raras obras literárias. Com as escrivaninhas todas elas abarrotadas de preciosidades bibliográficas e com os retratos dos grandes vultos de nossa história que estavam colocados em pontos estratégicos do edifício.
Nada, nada me deteve. Nesta hora, fui direto a
uma escrivaninha em que trabalhava o velho zelador da casa, quando lhe solicitei alguns exemplares das revistas editadas pela entidade, onde eu
deveria pesquisar fatos históricos sobre a trajetória da cidade de Montes Claros. Confesso que garimpei pouquíssima coisa, mas o suficiente para
melhorar o meu trabalho de pesquisa.
Longe de esmorecer, em virtude às dificuldades.
Aliás, dificuldades essas inerentes às pesquisas,
confesso que foram os momentos mais sublimes,
porque ali eu sentia a presença espiritual do poe-

ta Castro Alves e do jurista Rui Barbosa. Numa
mesa, ao lado, eu visualizava a figura ímpar do
historiador baiano Teodoro Sampaio. Por que não
dizer também da presença do frei Vicente do Salvador, de J. O. R. Miliet de Saint’Adolfhe, de João Guimarães Rosa, de Auguste de Saint-Hilárie, de Aires de Casal, de Simeão Ribeiro Pires, de Jean de
Lery, de Helena Lima Santos, de João Emanuel Pohl, de João Capistrano de Abreu, de João Gumes,
de Felisbelo Freire e, pasmem senhores, do saudoso historiador Domingos Antônio Teixeira.
Então, podemos dizer o que disse o professor
Wanderlino Arruda prefaciando o nosso livro História Primitiva de Montes Claros, que “... o homem
se impõe como quase dono da eternidade. Lendo,
somos conterrâneos de Abrahão, de Isac e de Jacó.
Lendo, vivemos e convivemos com Sócrates, Vergílio, Dante, Machado de Assis”. Bem inspirado
nestes princípios, confesso, agradecido, pois estive vivendo de sonhos quiméricos, com a sua divina pureza e com o sabor do seu doce saber.
Com legítimo orgulho saí dali, levando na minha bagagem um exemplo de sabedoria, e no
coração o vivo desejo de propô-lo, quando assim conviesse, aos letrados de minha terra. E o
que ora faço, em ocasião que não pudera ser
mais bela nem mais solene que esta, só o tempo
saberá. Portanto, imitemos sem constrangimentos, caros confrades das letras e das artes, os
grandes próceres da nossa cultura e da história
de nossa terra.
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Veículos

Sol de Netuno
u

Maserati apresenta MC20 Cielo, versão conversível do supercarro de 630 cv

MASERATI/DIVULGAÇÃO

Marcelo Jabulas
@mjabulas

Todo final de primavera é a mesma coisa na Europa. Fabricantes se
apressam para mostrar
seus conversíveis para o
verão. E a Maserati não
ficou para trás e acaba de
revelar o Cielo, versão
aberta do MC20.
O supercarro conversível chega com estilo arrojado, com direito a portas
do tipo tesoura. Os santoantônios individuais com

corcovas, no melhor estilo dos “spiders” (conversíveis) da prima Ferrari,
completam o visual.
Mas o que chama atenção é o tridente de Netuno gravado sobre o capô
traseiro. Local onde
coincidentemente repousa o V6 Nettuno 3.0
biturbo de 630 cv e 73
kgfm de torque.
Como todo bom supercarroitaliano,opicodepotência surge a 7.000 rpm,
para provocar aquele fascinante berro metálico

que só as “macchine” emitem. O motor é conectado
a uma caixa de transmissão de dupla embreagem
e oito velocidades.
COMODIDADES
O MC20 Cielo é um carro de alta performance
que acelera a até 320
km/h e tem 0 a 100 km/h
em apenas 3,0 segundos.
Noentanto,amarcaitaliana recheou o modelo de
comodidades para permitir que ele também seja
um carro prazeroso e se-

guro de guiar.
Omodelocontacomcinco modos de condução,
ajustados para diferentes
tipos de pisos e propostas.
O modo GT é o padrão e
privilegia o conforto, enquanto o modo “molhado” reforça a presença eletrônica para garantir o
máximo de controle direcional.
Já os modos “esporte” e
“corrida” reduzem as intervençõesparaumatocada mais pura. E, por fim, o
“ESC OFF”, que desabilita

todas os sistemas. Aí é só
motor e braço.
QUENTINHO
O Cielo, como todo
conversível desenvolvido na Europa, chega para o verão, mas oferece
recursos para que seja
possível rodar com o teto aberto em outras estações. Ele conta com sistema de aquecimento para manter o equilíbrio
térmico do habitáculo.
Acapotaelétricalevapenas 12 segundos para fe-

char e o sistema de isolamentogarantequetudofique quentinho lá dentro.
O carro ainda conta
com acabamento em fibra de carbono e
alcântara, quadro de instrumentos digitais, multimídia, conexão com telefones, sistema de áudio premium com 12 alto-falantes e demais trivialidades que são indispensáveis a um SUV familiar, mas que nesse filho de Netuno são apenas figurantes.

onorte.net

MONTES CLAROS, sábado e domingo, 28 e 29 de maio de 2022

ENTREVISTA

9

João Jorge Almeida Soares
u MÚSICO, CINEASTA E ESCRITOR

Inspiração cinematográfica
em tempo de pandemia
u

Livro e book trailer do montes-clarense nasceram durante o home-office
ARQUIVO PESSOAL

Adriana Queiroz

“

Repórter

Omúsico,cineastaeescritor montes-clarense
João Jorge Almeida Soares enfrentou os percalçosimpostospelapandemia ao setor das artes de
uma forma surpreendentemente inovadora.
Diante das restrições
impostas pelo isolamentosocial,Joãoaproveitou o regime de trabalho em home-office
para produzir o livro “A
Impactante Mensagem
do Viajante do Tempo”.
Recentemente, quando
as restrições diminuíram, gravou um filme
de curta duração para
divulgar a obra.
Ele produziu um
“booktrailer”,umacategoria de produção cinematográfica pouco conhecida, pois trailers
de filmes são muito comuns, mas trailer de livro é algo inusitado.
João Jorge Almeida já
roteirizou e dirigiu diversos filmes em sua
carreira como cineasta.
Sua primeira experiência cinematográfica foi
como roteirista do filme “Gente Igual a Você”, feito em Montes
Claros,dirigido por Diego Dutra, tendo como
protagonista o ator Anselmo Vasconcellos.
Depoisroteirizoue dirigiu o filme “Ligação”,
que alcançou repercussão em festivais internacionais de cinema. O
book trailer “Impactante” é a sua primeira experiência de produção
nessa categoria.

João demonstra grande
entusiasmo e expectativa
com o lançamento da
obra,queocorreráno YouTube,napróximaterça-feira (31), a partir das 19h. E
também demonstra grande satisfação com o trabalho que foi desenvolvido
pela equipe que atuou nas
gravações.
O lançamento do book
trailer será feito durante
uma live com a equipe que
coproduziuofilmecomJoão
Jorge.Quemparticiparsaberá muitos detalhes curiosos
daproduçãoepoderáenviar
perguntas também.
Como surgiu a ideia de
criar o livro “A Impactante Mensagem do Viajante
do Tempo”?
Durante a pandemia sofremos grandes restrições

nocampodasartes,confinado em casa, eu estava impedido de transformar em filmesváriosroteirosquejáhaviam recebido o tratamento
final e estavam prontos para serem produzidos. Então,
me deparei um dia com
uma ideia rascunhada no
meu notebook que comecei
a escrever em Orlando, na
minha última viagem internacional pouco antes da
pandemia.Olivroéumpouco autobiográfico, pois descrevo nele alguns fatos que
ocorreram naquela viagem.
Éumaobradeficçãocientífica que traz uma mensagem
extremamente importante
sobre a nossa necessidade
de evolução no campo das
relações interpessoais.
E o book trailer?
Quando as restrições de

isolamentosocialdiminuíram e o setor cultural começou a ganhar fôlego novamente, o meu livro já estava pronto. Então, eu quis
inicialmente transformáloemroteirocinematográfico, mas percebi que era
inviávelpordiversosmotivos. Aí tive a ideia de fazer
o book trailer e hoje eu tenho a convicção de que essecaminhofoiomais acertado, pois o resultado ficou excelente e essa qualidade que alcançamos eu
creditomuito à equipe que
me ajudou a produzi-lo.
Fale um pouco sobre essa equipe:
O ator que protagoniza
o book trailer é Cadu de
Andrade, ele também é
músico de carreira internacional e um ator muito

versátil. Eu o conheci numa ocasião em que íamos
fazer um evento com a
participação do magnífico tenor Luciano Pavarotti e Roberto Carlos, em Belo Horizonte. A atriz Carol Oliveira é formada pelo Cefar (Fundação Clóvis
Salgado), faz parte da Cia
5 Cabeças de Teatro, já
concorreu a diversos prêmios como atriz em Belo
Horizonte e em outras cidades. O diretor de fotografia é Carlos Hauck, formado em Jornalismo pelo UNI-BH. A captação e
mixagem do som ficaram
a cargo de Matheus Ferro, que estudou engenharia de áudio na instituição de ensino Bituca Universidade de Música. A
maquiagem foi feita por
Lucas Taborda.

O livro é um
pouco
autobiográfico,
pois descrevo
nele alguns
fatos que
ocorreram
naquela
viagem. É uma
obra de ficção
científica que
traz uma
mensagem
extremamente
importante
sobre a nossa
necessidade de
evolução no
campo das
relações
interpessoais

”

u SERVIÇO
Book trailer “A
Impactante Mensagem
do Viajante do Tempo”
Data: 31/5, 19h
O link para se inscrever
no canal é:
bit.ly/impactante_mensagem
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Giu Martins.com

Giu Martins
giumartins.com

“Conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força, controlar-se a si próprio é verdadeiro poder”

Flashes do Luau Beautiful People
Nem mesmo o frio de 7 graus atrapalhou toda a animação do Luau Beautiful People, que reuniu nomes conhecidíssimos de nosso circuito.

A Nissan Via ilustrou a entrada do Luau com três
carros: um Nissan Kicks, um Nissan Versa e a nova
Nissan Frontier. Nossos agradecimentos à equipe
que nos prestigiou no Luau: Paulo Roberto,
Alessandra Almeida, Jessica Lola e Gilberto Nunes

Paulo Baleeiro e Carolina Maia com Renata
Gomes Rocha Souza e Leonardo Lopes Freitas

Maithe
Mendes
Colares se
divertiu
muito na
pista de
boate da
festa

A escola de balé Christiane Tibo foi quem
assinou o espetáculo à beira da piscina

Com este colunista, o modelo João Vitor
Bandão (modelo Emporium da Beleza Montes
Claros) com Rafaella Rabelo

Kamilla Anjos Mendes e Renato Mendes,
Maithe Mendes e Leo Colares com Tonyato
Alvarenga e Melissa Narciso Alvarenga

Gerusa Ferreira Lafetá e Jean Claude Lafetá
com estre colunista, Tatiane Alves Gonçalves a
aniversariante da noite Cristiane Freitas Veloso
e Allan Veloso de Carvalho

Matheus Vinicius Alves Soares com a lindona
Dara Barbosa dos Anjos

Marta Gomes, Jeuza Melo e Adriana Figueira

Douglas Queiroz (leia-se Douglas Hortifruti
Delivery) e Anna Caroliny

Este colunista com a amiga Silvana Simões Amaral

Com este colunista o fotógrafo Waldiney Rodrigues
que também cobriu detalhes da noite no Luau

Tonico Fernandes Rodrigues e
Taty Santos Leite

Dany com a amiga Luciana Couri

Este colunista com as meninas do
Clube Morena Rosa: Sandra, Maria
Thereza e Ana Luiza Alencar

Claudinho Ladeira com este
colunista e Gabriel Oliveira Nunes

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9
música, informação e entrevistas

