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Asfalto na 135
a caminho

Ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira
pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio,
em visita a Montes Claros. São cerca de 50 km de
estradadeterraqueuneMangaaItacarambi. Inves-
timento é de R$ 237 milhões. PÁGINA 3

Apesar de o índice de preços ter registrado um
leve recuo em maio, isso não se refletiu no carrinho
do supermercado. Preços dos alimentos “volta-
ram” a patamares de março, ainda considerados
muito altos. Além da comida, trabalhador precisa
driblaraltanogásdecozinhaenosprodutosdelim-
peza. Resultado: armários e geladeiras cada vez são
abastecidos com menos produtos. PÁGINA 4

Inflação deixa despensa
cada vez mais vazia
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Janete Clea eliminou vários produtos da lista, dentre eles o leite, que registrou alta de 12%emmaio

FIAT/DIVULGAÇÃO

Municípioscelebramassinaturadaautorização,poisacreditamquepavimentaçãovaigerardesenvolvimento

u COLUNAS

PÁGINA 7

13%
500

Fiat lança

furgão Scudo,

que é um ‘deja vu’

dos utilitários

franceses Jumpy e

Expert

é a alta acumulada da cesta básica em
Montes Claros neste ano

é o valor necessário para o trabalhador comprar
a cesta básica, com apenas 13 produtos

LARISSA DURÃES

MÁRCIA VIEIRA

reais

VEÍCULOS



RAIO X DA FLORESTA
O INPE já registrou este ano para o primeiro semes-
tre o maior desmatamento na Amazônia em sete
anos. O bioma teve 900 km• desmatados só no mês
de maio. Na contramão do desmatamento está um
levantamento da Fundação Amazônia Sustentável,
com base nos dados divulgados pelo INPE: mostra
que, nas Unidades de Conservação, os alertas de des-
matamento do Deter foram zerados entre janeiro e
maio deste ano.

AFROUXAMENTO É RISCO
Um grupo de 14 entidades, incluindo ONGs em defe-
sa da causa animal, de consumidores e representa-
ções dos sindicatos enviou carta ao presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco, alertando sobre riscos pa-
ra a saúde animal e humana caso seja aprovado o PL
1.293/2021, que flexibiliza a fiscalização agrope-
cuária por meio de programas de autocontrole geri-
dos pelas empresas do setor.

TERROR EM SALA
Alunos do Colégio PH, frequentado pela elite de
Icaraí, bairro nobre de Niterói (RJ), estão sendo
a t e r r o r i z a d o s p o r u m c o l e g a q u e a t a c a e
destrói mochilas deixadas em sala nos interva-
los de aulas, a golpes de estilete. A direção da
escola foi advertida por pais assustados com a
violência, mas não conseguiu identificar ele ou
ela. Tem pais que já querem ir à Polícia. Procura-
da, a escola não se manifestou até o fechamento
da Coluna.

ALERTA NO JORNALISMO
Com 18 anos de existência, o Portal “Congresso em
Foco” convive com ameaças por causa de reporta-
gem sobre esquema de fake news em favor de Bolso-
naro em fórum anônimo. Dois jornalistas do site
foram ameaçados de morte e o portal foi atacado. O
veículo está cobrindo gastos exorbitantes e decidiu
abrir campanha para arrecadar recursos para aju-
dar a bancar despesas com a equipe, o site e advoga-
dos: acessa: https://www.catarse.me/soscongressoe-
mfoco

PIX NO E-COMMERCE
O PIX no e-commerce cresce em ritmo acelerado.
Em abril, o número de pedidos pagos via PIX atin-
giu índice histórico desde a estreia do meio de pa-
gamento instantâneo, com 11,5% de participação.
O crescimento em faturamento também segue em
alta no varejo digital, segundo levantamento da
Neotrust. Em abril, o PIX representou 4% do total
do e-commerce, o maior índice de 2022.

ESPLANADEIRA
# Russell Bedford Brasil inaugura três novos escritó-
rios no Mato Grosso, Goiás e DF.
#Guaruportasabre vagas de emprego para Guarulhos-
SP e Maringá-PR. # MEI Fácil, da Neon, disponibiliza
o Pix Cobrança.
# USP realiza pesquisa de mapeamento genético de
iniciativa da ABRAPRAXIA.
# Mamba Water Project firma compromisso para le-
var água à população carente.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

JulianaMariaCunhaReis*

A saúde coletiva tem estreita relação com os movimentos so-
ciais na luta pela saúde e no processo da redemocratização do
país desde a década de 1980, incorporando nesse período aspec-
tos políticos e econômicos inerentes à determinação social do
processo saúde-doença-cuidado.  No entanto, em decisão recen-
te, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)  alterou o entendimento
sobre o rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) para a cobertura dos planos de saúde,
ouseja,senãoconstardalista,nãotemcobertura,easoperadoras
não são obrigadas a bancar. Isso abre brecha para que essas em-
presaspossamofereceracontrataçãodecoberturaampliadaoua
negociaçãodeaditivocontratualparaacoberturadeprocedimen-
to extra rol e a substituição de terapêuticos não acobertados pela
lista, encarecendo ainda mais o plano para o segurado. 

AntesdadecisãodoSTJ,alistadaANSeraconsideradaexem-
plificativa pela maioria do Judiciário. Nesse sentido, pacientes
quetivessemnegadosprocedimentos,exames,cirurgiasemedi-
camentosquenãoconstassemnalistapoderiamrecorreràJusti-
ça e conseguir essa cobertura.  Por isso, considero essa decisão
do STJ  um verdadeiro retrocesso, além de ser um ato lesivo aos
segurados dos planos. 

Nessecontexto,o terceirosetor ocupaumpapelextremamen-
te importante como uma das alternativas encontradas pela so-
ciedadeafimdegeraraçõescapazesdeminimizarasdiferenças
sociais e continuar com o processo de redemocratização já ini-
ciado. O crescimento do Terceiro Setor no Brasil é notório e,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
em 2019, cujos dados referem-se a 2016, foram identificados
526,8 mil entidades sem fins lucrativos num universo de 5,5 mi-
lhõesde organizações,que criaram164,6 milpostos de trabalho
somente na área da saúde.

É necessário o fortalecimento das organizações da sociedade
civilatuantesnãosónaáreadasaúdecomotambémdaassistên-
ciasocial,diantedoseupapelsocial,parabuscarofereceroaces-
so do atendido aos procedimentos excluídos do rol taxativo da
ANS, principalmente as pessoas portadoras de deficiência.

Temosciênciadequeoterceirosetornãopodeservistocomo
a solução final para todos os problemas sociais, visto que esta-
mos em uma democracia, tendo a administração pública o pa-
pel principal em gerenciar suas políticas.  Contudo, devemos
lembrar que, ao possibilitarmos ao indivíduo um tratamento
com terapias inovadoras, não acobertadas no rol taxativo da
ANS,viaTerceiroSetor,permitimosaoatendido,suafamíliaea
comunidade uma maior qualidade de vida, possibilitando sua
participação nos diferentes segmentos sociais, profissional e
econômico, com autonomia e independência. Cumprindo en-
fim, o princípio constitucional da igualdade de “tratarmos os
iguais como iguais, na medida das suas desigualdades”.
*Assessora Jurídica do Centro de Integração Empresa-Escola de

Minas Gerais (CIEE); vice-presidente da Comissão do Terceiro

Setor da OAB-MG

ARTIGO
LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

reportagem@colunaesplanada.com.br

Casa própria em alta

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

O seguro habitacional – um raio X do merca-
do de imóveis, por se tratar de taxa obrigató-
ria para financiamento da casa própria – ar-
recadou R$ 1,8 bilhão de janeiro a abril deste
ano, um avanço de 13,3% sobre o mesmo pe-
ríodo do ano passado (percentual superior ao
de 2021 inteiro, que ficou em 12,8%). Já o volu-
me de indenizações acionadas ficou em R$
473 milhões, segundo dados da Federação Na-
cional de Seguros Gerais (FenSeg). Não ficam
atrás os consórcios. Uma das maiores do
país, a Multimarcas registrou crescimento
de 38,6% nas contemplações de imóveis no 1º
quadrimestre deste ano, em relação ao mes-
mo período de 2021.

Planos de saúde,
STJ e o Terceiro Setor
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PRETO NO
BRANCO

Asfalto na 135, entre
Manga e Itacarambi,
vai sair do papel

Minas do Norte

Ordem de serviço foi assinada nesta sexta pelo
ministro da Infraestrutura em visita a MOC

Márcia Vieira

Repórter

A poeira, ou lama, bu-
racos e dificuldades pa-
ra percorrercercade 50
quilômetros de estrada
ainda de terra que liga
os municípios de Man-
ga e Itacarambi estão
com os dias contados.
Nesta sexta-feira (24),
em visita a Montes Cla-
ros, o ministro da In-
fraestrutura, Marcelo
Sampaio, assinou a or-
dem de serviço para pa-
vimentação deste tre-
cho da BR-135.

A obra está orçada
em R$ 237 milhões e a
autorização foi anun-
ciada em evento na se-
de da Associação dos
Municípios da Área
Mineira da Sudene
(Amams).

“TrazemosparaMon-
tes Claros mais do que a
notícia. Assinamos ho-
je o contrato para essa

obraimportantedo gover-
no federal que vai trazer
desenvolvimento para a
região” disse o ministro.

A assinatura foi celebra-
da pelos municípios, que
acreditamqueamelhores-
trutura da estrada vai fa-
vorecer o escoamento de
produtos e dar vazão ao
potencial econômico lo-
cal, segundo a prefeita de
Itacarambi, Nívea Maria
Oliveira.

“Apavimentaçãovaitra-
zer mais empresas e facili-
tar o escoamento de tan-
tos produtos que temos
aqui, como os da fábrica
de extrato de tomate que
gera emprego e renda pa-
ra tantas famílias”, come-
mora a gestora.

Emseusegundomanda-
to,Nívea afirma que essa é
uma demanda antiga da
comunidade, com a qual
está envolvida desde 2017.
“Estivemos em Brasília
em reuniões, juntamente
com o prefeito de Manga e

de São João das Missões,
por onde passa a rodovia.
Ela foi estadualizada, de-
pois federalizada e acredi-
tamos que a obra vai sair”,
afirma a prefeita.

OUTRA OBRA

O ministro Marcelo
Sampaio anunciou tam-
bém a retomada da pavi-
mentação da BR-367, en-
treAlmenaraeSaltodaDi-
visa, sob a responsabilida-
de do Exército.

“É uma obra estratégi-
ca e importante. O Exér-
cito tem sido parceiro
em obras estruturantes
e sabemos do compro-
misso e da capacidade
do Exército Brasileiro pa-
ra executar essa obra”,
ressaltou o ministro.

AEROPORTOS

O ministro Marcelo
Sampaio visitou as obras
que estão sendo realiza-
das no aeroporto de Mon-
tes Claros e declarou que,

em três anos e meio, fo-
ram investidos mais de R$
1bilhãoemestruturaaero-
portuária.

“Em Minas Gerais te-
mos 92 aeroportos. Que-
remos esses terminais
com uma aviação geral,
comercial, regular, e esse
é o esforço que temos fei-
to em aviação. Não vai
ser diferente agora, nes-
sa sétima rodada de lei-
lões (para privatização).
Vamos colocar Montes
Claros, Uberaba e Uber-
lândia em um grande blo-
co de Congonhas, rece-
bendo investimentos de
mais de R$ 850 milhões
do setor privado”, afirma
o ministro.

Ele informou que a
privatização do termi-
nal da maior cidade do
Norte de Minas foi proje-
tada desde a transição
do governo, em fins de
2018, e está estruturada,
acontecendo conforme
planejado.

u

O ex-governador de São Paulo e pré-candidato a
vice-presidente na chapa de Lula (PT), Geraldo Alck-
min (PSB), está agendando para o próximomês reu-
niãocomliderançaspolíticasemBocaiuva.Aarticula-
ção vem sendo realizada pelo ex-deputado federal
NarcioRodrigues,queéocoordenadordacampanha
emMinas. A este respeito, o prefeito de Patis e presi-
dentedoCimams, ValmirMoraisdeSá, já fez contato
paraagendar reuniãoemMontesClaros comospre-
feitos.Segundoele, oobjetivodaentidadeéouvir to-
dosos candidatosnadisputamajoritária.

Em nome do dinheiro
Consideronaturaledemocráticoocidadão,ouseto-

resdasociedade,definirpeloapoioaumdoscandida-
tosnadisputamajoritária.Oquenãoachonadarepu-
blicano é setores da imprensa, emdefesa da sua so-
brevivência financeira através de recursos públicos,
carregar o país para o buraco e enterrando nossos
valores sociais, éticosemorais.

Senado acovarda
Soudeopiniãoqueafaltadesintoniaentreospode-

res e a desmoralização a que tem sido submetido o
Congresso Nacional não é culpa do Executivo e nem
do Judiciário. A culpa é exclusiva do Senado, que é
quempoderiacolocarordemdefinindoascompetên-
ciasdoSTF. Infelizmente, quemestáà frentedaquela
Casaéummineiroqueprovavelmentealimentainte-
ressespessoaisparanãoquestionardecisõesdoSu-
premo. Outros senadores, com pendências judi-
ciais, tambémseguemamesma toada. RodrigoPa-
checodemonstraquenão temoverdadeiro sangue
mineiro, que age com coragem com bravura e não
entrega a população nos braços do que considera
parte da população como tirania. O bom mineiro
agiriadeacordocomafraseatribuídaaTiradentes:
“Semilvidaseutivesse,milvidaseudariapelaliber-
tação daminha pátria!”.

Unopar
Apesardenão ser do conhecimentodapopulação,

aUnopardeMontesClarosdeixoudesercoordenada
nomunicípiopeloempresárioKikoCanelaevemsen-
docomandadapeloGrupoEducacionalGP,comtrans-
ferênciadasedeparaespaçoaoladodo10ºBatalhão
daPolíciaMilitar. JáoempresárioKiko, negociaabri-
garno local que funcionavaaUnoparumnovopolo.

Prefeito Destaque
Tenhodivulgado a avaliação damaioria dos leito-

res em relação ao trabalho de prefeitos do Norte de
Minas.Narelaçãodeprefeitosquetêmsedestacado,
umdosnomesque têmaparecido constantemente é
do prefeito de São João do Pacuí. Apesar da pouca
idade, tem transformado a cidade não somente do
pontodevistaadministrativo,mastambémnaforma-
çãodeconceitodemodernidade.

Visita do ministro
DurantevisitadoministrodaInfraestrutura,Marce-

loSampaio, aMontesClaros, sobraramcríticasaoPT
eelogiosaoatualgoverno.Osbastidorescomentarei
napróximaedição.

Visita de Alckmin

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

MARIA FERNANDA SENNA/DIVULGAÇÃO

Obra está orçada emR$237milhões e vai favorecer o desenvolvimento econômico da região
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Larissa Durães

Repórter

A inflação deu uma
pequena recuada em
M o n t e s C l a r o s e m
maio, na comparação
com o índice de abril –
ficou em 0,93% contra
1,35%anotadosnoquar-
to mês do ano. No en-
tanto, a taxa um pouco
menor não represen-
tou alívio no bolso do
consumidor.

Os preços tiveram
um leve recuo, mas pa-
ra patamares de mar-
ço, quando já estavam
bem altos, impactados
pela inflação dos me-
ses anteriores, explica
a economista Vânia Vi-
las Bôas, professora do
Departamento de Eco-
nomia da Unimontes e
coordenadora da pes-
quisa de Índice de Pre-
ços (IPCA) de Montes
Claros.

“Sóparaentenderme-
lhor, de janeiro até
maioainflaçãoacumu-
lada em Montes Claros
já está em 6,11%, que é
muito superior ao que
estava sendo previsto
para o ano todo – na
margemde5,3%”,expli-
ca a economista.

Os preços dos produ-
tos que compõem a ces-
ta básica – 13 itens – re-
gistraram uma varia-
ção negativa em maio
d e - 2 , 8 5 % – c o n t r a
4,67% em abril. Mas, no
ano, comprar o míni-
mo para a sobrevivên-
cia está 13,37% mais ca-
ro. Um peso grande no
orçamento de famílias

quetêmrendadeumatrês
salários mínimos. “Sabe-
mos que quanto menos es-
sas famílias têm de rendi-
mento, mais elas sentem
os efeitos da inflação”, fri-
sa Vânia.

A compra da chamada
“Ração Mínima” para a so-
brevivência consome 42%
dosaláriomínimo,ouseja,
o trabalhador assalariado
compromete R$ 507,84 da
remuneração – quantida-
de prevista para alimentar
uma pessoa com o básico
por um mês.

“Senóslevarmosemcon-
ta que a Constituição fala
que o salário mínimo é pa-
ra o trabalhador e sua fa-
mília, sendo a família bra-
sileira composta de quatro
pessoas,eacestabásicapa-
ra uma pessoa já está em

maisdeR$500,semultipli-
car pela família, teríamos
queterumsaláriomínimo
superior a R$ 2 mil só para
atender as necessidades
básicas alimentares”, afir-
ma Vânia Vilas Bôas.

HABITAÇÃO
Sempre vilã da inflação

em alta, a alimentação, em
maio, cedeu lugar para os
gastos com habitação –
que sofreram variação de
1,44%. Esse grupo foi pres-
sionado pela alta do gás de
cozinha (3,12%), muitas va-
riações no preço da cons-
trução civil – tanto da mão
de obra (10,18%) quanto do
material – e materiais de
limpeza, pois a grande
maioria é derivada de pro-
dutos químicos e depen-
dem da importação, ele-

vando os preços.

HORTIFRUTI
Apesar do destaque para

ogrupoHabitação,odeAli-
mentação não passou ile-
so. A variação foi de0,94%,
puxada pelo preço de
hortifrútis, principalmen-
te, como a cebola (18,36%),
couve-flor (14,64%), quia-
bo (11,86%), maçã (8,87%),
batata (7,71%), inhame
(6,7%) e mandioca (5,7%).

Mas o feijão (26,1%) e o
leite tipo C (12,19%), sem-
pre presentes no cardápio
familiar, também tiraram
o sono do trabalhador.

Para Vânia, o que se tem
visto é que as famílias,
principalmente as que vi-
vem com um salário míni-
mo, estão tendo que fazer,
praticamente, mágica pa-

ra conseguir adquirir pro-
dutosalimentares,deixan-
do assim de consumir ou-
tros produtos.

“Nesteano,estamosven-
do que a inflação tem, sem
sombra de dúvidas, pres-
sionado demais as famí-
lias. Consequentemente,
estamos vendo uma perda
do poder aquisitivo cada
vez maior dessas famílias
emMontesClaros”,lamen-
ta a professora.

Para não ficar no verme-
lho, a vendedora Janete
Clea tem tirado cada vez
maisitensdalistadesuper-
mercadoesacolão.Elaafir-
ma que a vida está muito
cara e, para manter a casa
com cinco pessoas – ape-
nas duas trabalhando – , é
preciso fazer escolhas pa-
ra chegar ao fim do mês

sem muitas necessidades.
“Com os aumentos de

alimentos e combustí-
veis, água e luz nem se fa-
la,estoudeixandodecom-
prar roupa, calçados, e no
mercado deixei de com-
prar o supérfluo. Agora, o
foco é no básico, como ar-
roz e feijão, de vez em
quando uma carne, mas
está difícil, é mais frango
ouoqueestivernapromo-
ção”, conta.

Com a necessidade
do ajuste financeiro,
f o i p r e c i s o t a m b é m
ajustar a alimentar da
família. “Não compro
mais leite, pois, está
muito caro. Manteiga,
uma vez ou outra. Não
faço mais bolo nem so-
bremesa. Não está dan-
do mais”, lamenta.

Custo de vida nas alturas
esvazia despensa do trabalhador

LARISSA DURÃES

Inflação em MOC recua emmaio, mas retração do índice não representa
alívio no bolso do consumidor, que tem enxugado a lista de compras

u

Economia

Grupohabitação foi o que teve pesomaior emmaio,mas os preços dos alimentos continuama castigar as famílias
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Nascido no dia 25 de junho de 1932, em uma pequena cidade ao sul da Bahia,
chamadaTanqueNovo, Lindolfo é técnico emcontabilidadepor formação, traba-
lhoucomodentistaprático.
Em1960 casou-se comTerezinhaNevesBatista, comquemviriaa ter 9 filhose 11

netos.Aofinaldosanos1970,mudou-separaMontesClarosembuscademelhores
condiçõesdeestudosparaos filhos,quehojesãotodosdoutores,oque trazmuito
orgulho.
Hoje, aos 90 anos de idade, o que lhe traz satisfação na vida é o contato com a

natureza e a companhia dos filhos e netos. Por isso, neste sábado, estarão todos
reunidosemnossa cidadepara comemorar e celebrara vidadeLindolfo.
“Sou extremamente grato a Deus por ter atendido aosmeusmelhores pedidos,

seiquefuiprivilegiadoemviverestesanoscommuitasbênçãoseseiquejávivimais
doqueviverei. E está tudocerto. Só tenhoaagradecera vida!”
Parabéns, Lindolfo! Nós reconhecemos o homem precioso que o senhor é nas

mãos de Deus, e nesta data tão significativa, com o respeito e a admiração que o
senhorsempremereceu, lhededicamosdetodoocoraçãoestaspalavrassinceras:
Umfeliz aniversário equeasbênçãos continuemsendoderramadasna suavida!

Continua repercutindo o jantar romântico em comemoração ao Dia dos
Namorados, que reuniu dezenasde casais no restaurante Chimarrão. Confira
outros flashes.

A semana foi de festa
paraaqueridaprofesso-
ra de Língua Portugue-
sa Nely Rachel Veloso
Lauton, rotariana,mãe,
avó, umapessoamuito
amada e espetacular.
Ela que abençoa a vida
demuitoscomsuaami-
zadeealegria.Felizani-
versário!

Nely Rachel

90 anos de Lindolfo
José Batista

Namorados

Lane e Flávio Souza Pinheiro

Fernanda e Thiago

Pereira dasNeves

Fernanda eGiuliano

SantosDurães

Nicácia eGilmar de

SouzaMoreira

LEO QUEIROZ

LEO QUEIROZ

O

aniversariante

Lindolfo José

Batista recebe

o carinhodos

amigos e

familiares

neste sábado

NelyRachel recebeu

os cumprimentos de

amigos e familiares

ARQUIVO PESSOAL

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com

onorte.net MONTESCLAROS, sábadoedomingo, 25e26de junhode2022 5



NasequênciadosnossostrabalhosnoInstitutoHis-
tóricoeGeográficodeMontesClarosestamoscomple-
tandoagoraa revistado Instituto, volumeXXVIII. Du-
ranteosúltimosdoisanos,quemarcaramcomapan-
demia da Covid-19, a nossa Revista nunca deixou de
circularnasdatasprevistas,pelocontrário,elaesteve
semprepresente,diversificandoaculturaeoconheci-
mento da história de nossa terra. Ampliou-se de tal
montaapesquisahistórica,ciosadeprestarinformes
autênticos e iluminadores, em benefício de umpovo
sedentoemconheceras suasorigens.
Nesta edição publicamos os textos dos seguintes

associados: Antônio Felix da Silva, AparecidoPereira
Cardoso, Dário Teixeira Cotrim, Edvaldo de Aguiar
Froes,GustavoMameluque, JosédoCarmoFelício, Jo-
séSantosNeto,HermildoRodrigues,LandulfoSanta-
na Prado Filho, Lázaro Francisco Sena, Manoel Mes-
sias Oliveira, Mara Yanmar Narciso da Cruz, Márcio
Adriano SilvaMoraes, Maria Clara Lage Vieira, Maria
daGlóriaCaxitoMameluque,OrozimboVelosoPrates,
RicardoFernandesLopeseWanderlinoArruda.
De outras categorias de associados estão presen-

tesoshistoriadores:o saudoso JoséAlvesMacedo (in
memoriam), Raquel VelosodeMendonça, TâniaDias
FreitasSantos,ZéliaPatrocínioOliveiraSeixaseEustá-
quioWagnerGuimarãesGomes.Acapadarevistatraz
afotodaigrejamatrizdeNossaSenhoradaImacula-
daConceição,dacidadedeMatiasCardoso,tendoem
contaopropósitodedivulgarosedifíciosderitosreli-
giososmaisantigosda regiãonorte-mineira.
Iniciamos pela Igreja Matriz de Santo Antônio, de

GrãoMogol, e jácoletamosas informaçõesdostemplos
deNossaSenhoradoRosário–BrejodoAmparo, em Ja-
nuária, de Nossa Senhora da Soledade, em São José do
Gorutuba (Porteirinha) e da Igreja do Senhor Bom Jesus
doMatosinho, emBarradoGuaicuí.
Como já dissemos na edição anterior, a ilustração da

capadestapublicaçãotemimpressoa fotografiadave-
lha Matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição,
de Matias Cardoso, por sugestão do associado Lázaro
FranciscoSenaeaescolhadacordacapaporalumbra-
mentodoassociadoLandulfoSantanaPradoFilho.Para
as próximas publicações, estimulamos os nossos ilus-
tresassociadosaapresentaremsuasideias,poisanossa
revista trata-se de um livro que, sem dúvida, será bem
acolhidoporqualquer estantedebiblioteca sedentade
conhecimentossérios.
Apenas paras informações necessárias, frisamos que

estamos fazendo a história acontecer para melhor ser
divulgadanoseutodo.OInstitutoHistóricoeGeográfico
deMontesClarostemesseobjetivoeosseusassociados
estãoatentosnocumprimentodoartigo2ºdoseuEstatu-
to,que temcomofinalidadeade“pesquisar, interpretar
edivulgarfatoshistóricos,geográficos,etnográficos,ar-
queológicos,genealógicosesuasciênciasetécnicasau-
xiliares,assimcomofomentaracultura,adefesaeacon-
servaçãodopatrimôniohistórico,artístico,culturaleam-
bientaldomunicípiodeMontesClaroseregiãoNortede
Minas”.
Essaexposiçãodeassuntosdonosso IHGMCofere-

ce uma oportunidade ímpar para o grande público
conhecerahistóriadenossa terra, alémdeviabilizar
osseusacontecimentoscomobjetosantigosquecar-
regammarcas da identidade cultural de vários seg-
mentos da sociedade.

Arevista do instituto vol XXVIII

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com

A capa da revista traz a foto da
igreja matriz de Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, da cidade de
Matias Cardoso, tendo em conta o
propósito de divulgar os edifícios de
ritos religiosos mais antigos da
região norte-mineira
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Marcelo Jabulas

@mjabulas

A Fiat acaba de lan-
çar o furgão Scudo.
Trata-se de uma ver-
são piemontesa dos
franceses Peugeot Ex-
pert e Citroën Jumpy.
O modelo é montado
no Uruguai, da mes-
m a l i n h a d e o n d e
saem os franceses. Na
prática, o que muda é
apenas o emblema e a
grade do radiador.

O modelo é mais
um produto oriundo
da fusão entre FCA e
P S A . A S t e l l a n t i s
quer combinar mode-
los e marcas para am-
pliar sua participa-
ção de mercado. Em
alguns países lat i -
nos, ela vende a pica-
pe Strada como Ram
7 0 0 , a s s i m c o m o
uma versão Peugeot
do Fiorino.

E com a troca de em-
blema com os fur-
g õ e s f r a n c e s e s , a
Stellantis amplia a
faixa de cobertura de
preços. E por falar em
valores, o furgão par-
te de R$ 187.990. O
Scudo será oferecido
em três versões: Car-
go (com carroceria fe-
chada), Multi (com
compartimento tra-
seiro envidraçado) e
e-Scudo, opção 100%
elétrica. Com isso, a
Fiat amplia sua gama
de comerciais leves,
que já conta com Fio-
rino e Ducato.

SCUDO DIESEL

A versão turbodiesel é
equipada com o mes-
mo motor BlueHDI 1.5
turbodiesel dos primos

franceses. A unidade en-
trega 120 cv de potência e
30,5 kgfm de torque, com-
binado com transmissão
manual de seis marchas.

O f u r g ã o c o n s e g u e
carregar até 1,5 tonela-
da, numa área de 6,1 me-
tros cúbicos de volume.
Para facilitar a acomo-
dação da carga, as cai-
xas de rodas têm a mes-
ma largura das colunas
das portas. Ou seja, o
que passa pela porta
consegue deslizar pelo
assoalho.

A versão Multi (com ja-
nelas) permite conver-
são para uso de passagei-
ros com capacidade pa-
ra até sete pessoas. A
marca não vende o mo-
delo com os bancos ex-
tras, serviço que fica
por conta de empresas
especializadas nessas
adaptações, assim como
uso como ambulância,
food truck.

FURGÃO ELÉTRICO

Mas a cereja do bolo está
na versão elétrica e-Scu-
do, que vem importada
da Europa. Oferecido
com motor de 136 cv e
31,5 kgfm, o furgão elé-
trico pode rodar até 330
km com uma única car-
ga de bateria.

Com foco no setor de
entregas, a Fiat oferece
o modelo apenas na ver-
são furgão, justamente
para ser um carro para
cumprir rotas dentro
d e c e n t r o s u r b a n o s ,
sem emitir poluentes.

O Scudo já está em pré-
venda da rede Fiat Pro-
f e s s i o n a l , q u e c o n t a
com pontos em 200 con-
cessionários da marca.
As entregas do furgão
começam em agosto.

Clone italiano
FOTOS FIAT/DIVULGAÇÃO

Fiat lança furgão Scudo que é um deja vu dos franceses Jumpy e Expertu

Veículos

Fiat Scudo chega aomercado brasileiro comversões a diesel, importadas doUruguai, e umaversão

elétrica, vinda da Europa
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Separeotraje, reúnaosamigos
commuitaanimaçãoevenhapa-
ra o Arraiá MOC Shopping, neste
sábado, 25 de junho, das 15h às
19h,comacessogratuito.Paraco-
memorar uma das datas do ano
mais queridas dos brasileiros, o
Montes Claros Shopping está em
clima junino para um divertido
“arraiá”, comdireitoabrincadei-
rascomopescaria,argolaseofici-
na de balões temáticos. O Arraiá
MOCShoppingacontecenotabla-
do, em frente à ClassicMens Club
e a entrada é gratuita.

É chegada a me-
lhor época do ano,
sô!Enãotemcomofi-
car de fora. Vem aí o
tão esperado Festi-
val de Quadrilhas do
Colégio Sólido, meu
povo! O Arraiá acon-
tecerá neste sábado
dia 25, no Parque de
Exposições, a partir das 15h, com di-
reitoacomidas típicas,alegriaemui-

ta dança!
O nosso balancê vai

aconteceraosomdeGa-
biAlvez, ecomapresen-
ça garantida das nos-
sas turmasdoFerinhas,
dos Fundamentais I e II
e doEnsinoMédio.Mui-
ta felicidade vai rolar
porbaixodasbandeiro-

las coloridas nessa noite de festança
e premiação! Eita, trem bão...

Se você ainda não
escolheu quais se-
rão os shows da Ex-
p om o n t e s 2 0 2 2 ,
nãopercamais tem-
po. Dê umapassadi-
nha na loja da Cia
Promoções, noMon-
tes C laros Shop-
ping, conheça to-
das as opções, ga-
ranta o seu lugar e
prepare-se que as
noites de shows se-
rão sensacionais.

Se você curte conforto,
comodidade, banheiros
exclusivos e shows incrí-
veis comos nossos artis-
tas da cidade, antes do
show oficial do dia, vale
garantir o seu lugar,
hein!! Para este ano, o
Front Stage ficoumelhor
ainda, com uma estrutu-
ra de grandes centros,
reunindo alguns dos no-
mes mais badalados de
nossacidade.Nosencon-
traremos lá!!

A dança possibilita a vivência de
novas experiências por meio da re-
flexão; melhora a comunicação en-
treaspessoas; tornapossívelacria-
çãodenovos laçossociais; estimula
aexpressãodeopiniõesesentimen-
tos. Com este pensamento, a Chris-
tiane Tibo Escola de Dança iniciará
novamente o projeto que busca,
além dessa experiência, ajudar o
próximo com a nossa arte, através
de bilheteria, e o melhor, fazendo o
quemaisgostamos:Dançar!Partici-
pedesseprojeto! Espetáculosdias 2
e 3 de julho. Ingressos à venda no
Cepa: R$ 20.

Quem passou pelo Parque
Sagarananatardedesextafei-
ra, 17 de junho, ganhou um
presentãosurpresa.Osbailari-
nosdaEscoladeBaléChristia-
ne Tibo fizeram uma aula ao
arlivre,tendocomocenárioto-
da a natureza convidativa do
ParqueSagarana.Foiimpossí-
vel não prestigiar a delicade-
za, profissionalismo e encan-
todadança.Segundoadireto-
ra daCia, Christiane Tibo, inú-
meras surpresas vão aconte-
cer brevemente de maneira
surpreendente. Aplausos!!!

Muita animação no
Arraiá MOC Shopping

Sábado tem Festivá de
Quadria do Sólido

Prepare-se para os shows da
Expomontes 22

4ª Mostra de Dança
Beneficente Dançando no parque

“ENTRE ASPAS”- “O caminho para o autoconhecimento pode ser bastante árduo. Mas se você admitir para si mesmo que não se conhece o suficiente e quer se

compreender melhor, já deu o primeiro e mais importante passo”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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