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VEÍCULOS
Fiat lança
furgão Scudo,
que é um ‘deja vu’
dos utilitários
franceses Jumpy e
Expert
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Inflação deixa despensa
cada vez mais vazia
LARISSA DURÃES

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

13%
é a alta acumulada da cesta básica em
Montes Claros neste ano

500
reais
é o valor necessário para o trabalhador comprar
a cesta básica, com apenas 13 produtos

Asfalto na 135
a caminho

Janete Clea eliminou vários produtos da lista, dentre eles o leite, que registrou alta de 12% em maio
MÁRCIA VIEIRA

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
estradade terra que une Mangaa Itacarambi. Investimento é de R$ 237 milhões. PÁGINA 3
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COLUNA ESPLANADA

Planos de saúde,
STJ e o Terceiro Setor
Juliana Maria Cunha Reis*
A saúde coletiva tem estreita relação com os movimentos sociais na luta pela saúde e no processo da redemocratização do
país desde a década de 1980, incorporando nesse período aspectos políticos e econômicos inerentes à determinação social do
processo saúde-doença-cuidado. No entanto, em decisão recente, 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 empresaspossamofereceracontrataçãodecoberturaampliadaoua
negociaçãodeaditivocontratualparaacoberturadeprocedimento extra rol e a substituição de terapêuticos não acobertados pela
lista, encarecendo ainda mais o plano para o segurado.
AntesdadecisãodoSTJ,alistadaANSeraconsideradaexemplificativa pela maioria do Judiciário. Nesse sentido, pacientes
quetivessemnegadosprocedimentos,exames,cirurgiasemedicamentosquenãoconstassemnalistapoderiamrecorreràJustiça 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 ocupaumpapelextremamente importante como uma das alternativas encontradas pela sociedadeafimdegeraraçõescapazesdeminimizarasdiferenças
sociais e continuar com o processo de redemocratização já iniciado. 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 milhõesde organizações,que criaram164,6 milpostosde trabalho
somente na área da saúde.
É necessário o fortalecimento das organizações da sociedade
civilatuantesnãosónaáreadasaúdecomotambémdaassistênciasocial,diantedoseupapelsocial,parabuscarofereceroacesso 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 estamos em uma democracia, tendo a administração pública o papel 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 enfim, 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

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE
reportagem@colunaesplanada.com.br

Casa própria em alta
O seguro habitacional – um raio X do mercado de imóveis, por se tratar de taxa obrigatória para financiamento da casa própria – arrecadou R$ 1,8 bilhão de janeiro a abril deste
ano, um avanço de 13,3% sobre o mesmo período do ano passado (percentual superior ao
de 2021 inteiro, que ficou em 12,8%). Já o volume de indenizações acionadas ficou em R$
473 milhões, segundo dados da Federação Nacional 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 mesmo período de 2021.

RAIO X DA FLORESTA
O INPE já registrou este ano para o primeiro semestre 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 desmatamento do Deter foram zerados entre janeiro e
maio deste ano.
AFROUXAMENTO É RISCO
Um grupo de 14 entidades, incluindo ONGs em defesa da causa animal, de consumidores e representações dos sindicatos enviou carta ao presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco, alertando sobre riscos para a saúde animal e humana caso seja aprovado o PL
1.293/2021, que flexibiliza a fiscalização agropecuária por meio de programas de autocontrole geridos pelas empresas do setor.
TERROR EM SALA
Alunos do Colégio PH, frequentado pela elite de
Icaraí, bairro nobre de Niterói (RJ), estão sendo
aterrorizados por um colega que ataca e
destrói mochilas deixadas em sala nos intervalos 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. Procurada, 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 reportagem sobre esquema de fake news em favor de Bolsonaro 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 ajudar a bancar despesas com a equipe, o site e advogados: acessa: https://www.catarse.me/soscongressoemfoco
PIX NO E-COMMERCE
O PIX no e-commerce cresce em ritmo acelerado.
Em abril, o número de pedidos pagos via PIX atingiu índice histórico desde a estreia do meio de pagamento 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 escritórios no Mato Grosso, Goiás e DF.
# Guaruportas abre vagas de emprego para GuarulhosSP 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 levar água à população carente.

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

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Setor da OAB-MG
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Minas do Norte

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

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

MARIA FERNANDA SENNA/DIVULGAÇÃO

PRETO NO
BRANCO
Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Visita de Alckmin
O ex-governador de São Paulo e pré-candidato a
vice-presidente na chapa de Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB), está agendando para o próximo mês reuniãocomliderançaspolíticasemBocaiuva.Aarticulação vem sendo realizada pelo ex-deputado federal
NarcioRodrigues, queéo coordenadorda campanha
em Minas. A este respeito, o prefeito de Patis e presidente do Cimams, Valmir Morais de Sá, já fez contato
para agendar reunião em Montes Claros com os prefeitos. Segundo ele, o objetivo da entidade é ouvir todos os candidatos na disputa majoritária.

Em nome do dinheiro

Consideronaturaledemocráticoocidadão,ousetoresdasociedade,definirpeloapoioaumdoscandidatosnadisputamajoritária.Oquenãoachonadarepublicano é setores da imprensa, em defesa da sua sobrevivência financeira através de recursos públicos,
carregar o país para o buraco e enterrando nossos
valores sociais, éticos e morais.

Senado acovarda

Obra está orçada em R$ 237 milhões e vai favorecer o desenvolvimento econômico da região

Márcia Vieira
Repórter

A poeira, ou lama, buracos e dificuldades para percorrer cerca de 50
quilômetros de estrada
ainda de terra que liga
os municípios de Manga e Itacarambi estão
com os dias contados.
Nesta sexta-feira (24),
em visita a Montes Claros, o ministro da Infraestrutura, Marcelo
Sampaio, assinou a ordem de serviço para pavimentação deste trecho da BR-135.
A obra está orçada
em R$ 237 milhões e a
autorização foi anunciada em evento na sede da Associação dos
Municípios da Área
Mineira da Sudene
(Amams).
“TrazemosparaMontes Claros mais do que a
notícia. Assinamos hoje o contrato para essa

obra importante do governo federal que vai trazer
desenvolvimento para a
região” disse o ministro.
A assinatura foi celebrada pelos municípios, que
acreditamqueamelhorestrutura da estrada vai favorecer o escoamento de
produtos e dar vazão ao
potencial econômico local, segundo a prefeita de
Itacarambi, Nívea Maria
Oliveira.
“Apavimentaçãovaitrazer mais empresas e facilitar o escoamento de tantos produtos que temos
aqui, como os da fábrica
de extrato de tomate que
gera emprego e renda para tantas famílias”, comemora a gestora.
Emseusegundo mandato, 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, depois federalizada e acreditamos que a obra vai sair”,
afirma a prefeita.
OUTRA OBRA
O ministro Marcelo
Sampaio anunciou também a retomada da pavimentação da BR-367, entreAlmenaraeSaltoda Divisa, sob a responsabilidade do Exército.
“É uma obra estratégica e importante. O Exército tem sido parceiro
em obras estruturantes
e sabemos do compromisso e da capacidade
do Exército Brasileiro para executar essa obra”,
ressaltou o ministro.
AEROPORTOS
O ministro Marcelo
Sampaio visitou as obras
que estão sendo realizadas no aeroporto de Montes Claros e declarou que,

em três anos e meio, foram investidos mais de R$
1bilhãoemestruturaaeroportuária.
“Em Minas Gerais temos 92 aeroportos. Queremos esses terminais
com uma aviação geral,
comercial, regular, e esse
é o esforço que temos feito em aviação. Não vai
ser diferente agora, nessa sétima rodada de leilões (para privatização).
Vamos colocar Montes
Claros, Uberaba e Uberlândia em um grande bloco de Congonhas, recebendo investimentos de
mais de R$ 850 milhões
do setor privado”, afirma
o ministro.
Ele informou que a
privatização do terminal da maior cidade do
Norte de Minas foi projetada desde a transição
do governo, em fins de
2018, e está estruturada,
acontecendo conforme
planejado.

Soudeopiniãoqueafaltadesintoniaentreospoderes 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
quempoderia colocarordem definindoascompetências do STF. Infelizmente, quem está à frente daquela
Casaéum mineiroqueprovavelmentealimentainteressespessoaispara nãoquestionardecisõesdoSupremo. Outros senadores, com pendências judiciais, também seguem a mesma toada. Rodrigo Pacheco demonstra que não tem o verdadeiro 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
agiria de acordo com a frase atribuída a Tiradentes:
“Se mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria pela libertação da minha pátria!”.

Unopar

Apesar de não ser do conhecimento da população,
a Unopar de Montes Claros deixou de ser coordenada
nomunicípio pelo empresário Kiko Canela e vem sendocomandadapeloGrupoEducacionalGP,comtransferênciadasedeparaespaçoaoladodo10ºBatalhão
da Polícia Militar. Já o empresário Kiko, negocia abrigar no local que funcionava a Unopar um novo polo.

Prefeito Destaque

Tenho divulgado a avaliação da maioria dos leitores em relação ao trabalho de prefeitos do Norte de
Minas. Na relação de prefeitos que têm se destacado,
um dos nomes que têm aparecido constantemente é
do prefeito de São João do Pacuí. Apesar da pouca
idade, tem transformado a cidade não somente do
pontodevistaadministrativo,mastambémnaformação de conceito de modernidade.

Visita do ministro

DurantevisitadoministrodaInfraestrutura,Marcelo Sampaio, a Montes Claros, sobraram críticas ao PT
e elogios ao atual governo. Os bastidores comentarei
na próxima edição.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Economia

Custo de vida nas alturas
esvazia despensa do trabalhador
u

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

Larissa Durães
Repórter

A inflação deu uma
pequena recuada em
Montes Claros em
maio, na comparação
com o índice de abril –
ficou em 0,93% contra
1,35%anotadosnoquarto mês do ano. No entanto, a taxa um pouco
menor não representou alívio no bolso do
consumidor.
Os preços tiveram
um leve recuo, mas para patamares de março, quando já estavam
bem altos, impactados
pela inflação dos meses anteriores, explica
a economista Vânia Vilas Bôas, professora do
Departamento de Economia da Unimontes e
coordenadora da pesquisa de Índice de Preços (IPCA) de Montes
Claros.
“Sóparaentendermelhor, de janeiro até
maioa inflação acumulada em Montes Claros
já está em 6,11%, que é
muito superior ao que
estava sendo previsto
para o ano todo – na
margemde5,3%”, explica a economista.
Os preços dos produtos que compõem a cesta básica – 13 itens – registraram uma variação negativa em maio
de -2,85% – contra
4,67% em abril. Mas, no
ano, comprar o mínimo para a sobrevivência está 13,37% mais caro. Um peso grande no
orçamento de famílias

Grupo habitação foi o que teve peso maior em maio, mas os preços dos alimentos continuam a castigar as famílias

quetêm renda de uma três
salários mínimos. “Sabemos que quanto menos essas famílias têm de rendimento, mais elas sentem
os efeitos da inflação”, frisa Vânia.
A compra da chamada
“Ração Mínima” para a sobrevivência consome 42%
do salário mínimo, ou seja,
o trabalhador assalariado
compromete R$ 507,84 da
remuneração – quantidade prevista para alimentar
uma pessoa com o básico
por um mês.
“Senóslevarmosemconta que a Constituição fala
que o salário mínimo é para o trabalhador e sua família, sendo a família brasileira composta de quatro
pessoas,eacestabásica para uma pessoa já está em

maisdeR$500, semultiplicar pela família, teríamos
queter um salário mínimo
superior a R$ 2 mil só para
atender as necessidades
básicas alimentares”, afirma 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 pressionado pela alta do gás de
cozinha (3,12%), muitas variações no preço da construção civil – tanto da mão
de obra (10,18%) quanto do
material – e materiais de
limpeza, pois a grande
maioria é derivada de produtos químicos e dependem da importação, ele-

vando os preços.
HORTIFRUTI
Apesar do destaque para
ogrupoHabitação,odeAlimentação não passou ileso. A variação foi de 0,94%,
puxada pelo preço de
hortifrútis, principalmente, como a cebola (18,36%),
couve-flor (14,64%), quiabo (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%), sempre presentes no cardápio
familiar, também tiraram
o sono do trabalhador.
Para Vânia, o que se tem
visto é que as famílias,
principalmente as que vivem com um salário mínimo, estão tendo que fazer,
praticamente, mágica pa-

ra conseguir adquirir produtosalimentares,deixando assim de consumir outros produtos.
“Nesteano, estamos vendo que a inflação tem, sem
sombra de dúvidas, pressionado demais as famílias. Consequentemente,
estamos vendo uma perda
do poder aquisitivo cada
vez maior dessas famílias
emMontes Claros”,lamenta a professora.
Para não ficar no vermelho, a vendedora Janete
Clea tem tirado cada vez
maisitensdalistadesupermercadoesacolão.Elaafirma que a vida está muito
cara e, para manter a casa
com cinco pessoas – apenas duas trabalhando – , é
preciso fazer escolhas para chegar ao fim do mês

sem muitas necessidades.
“Com os aumentos de
alimentos e combustíveis, água e luz nem se fala,estoudeixandode comprar roupa, calçados, e no
mercado deixei de comprar o supérfluo. Agora, o
foco é no básico, como arroz e feijão, de vez em
quando uma carne, mas
está difícil, é mais frango
ouoqueestiver napromoção”, conta.
Com a necessidade
do ajuste financeiro,
foi preciso também
ajustar a alimentar da
família. “Não compro
mais leite, pois, está
muito caro. Manteiga,
uma vez ou outra. Não
faço mais bolo nem sobremesa. Não está dando mais”, lamenta.
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Gente & Ideias
90 anos de Lindolfo
José Batista

5

Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com

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

Nascido no dia 25 de junho de 1932, em uma pequena cidade ao sul da Bahia,
chamada Tanque Novo, Lindolfo é técnico em contabilidade por formação, trabalhou como dentista prático.
Em 1960 casou-se com Terezinha Neves Batista, com quem viria a ter 9 filhos e 11
netos. Ao final dos anos 1970, mudou-se para Montes Claros em busca de melhores
condições de estudos para os filhos, que hoje são todos doutores, o que traz muito
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
reunidos em nossa cidade para comemorar e celebrar a vida de Lindolfo.
“Sou extremamente grato a Deus por ter atendido aos meus melhores pedidos,
seiquefuiprivilegiadoemviverestesanoscommuitasbênçãoseseiquejávivimais
do que viverei. E está tudo certo. Só tenho a agradecer a 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
senhor sempre mereceu, lhe dedicamos de todo o coração estas palavras sinceras:
Um feliz aniversário e que as bênçãos continuem sendo derramadas na sua vida!

Lane e Flávio Souza Pinheiro

ARQUIVO PESSOAL

LEO QUEIROZ

LEO QUEIROZ

Fernanda e Giuliano
Santos Durães
O
aniversariante
Lindolfo José
Batista recebe
o carinho dos
amigos e
familiares
neste sábado

Nely Rachel
A semana foi de festa
paraaqueridaprofessora de Língua Portuguesa Nely Rachel Veloso
Lauton, rotariana, mãe,
avó, uma pessoa muito
amada e espetacular.
Ela que abençoa a vida
demuitoscomsua amizade e alegria. Feliz aniversário!
Nely Rachel recebeu
os cumprimentos de
amigos e familiares

Fernanda e Thiago
Pereira das Neves

Nicácia e Gilmar de
Souza Moreira
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Vitrine Literária

Dário Teixeira Cotrim
dariocotrimcultura@gmail.com

A revista do instituto vol XXVIII
NasequênciadosnossostrabalhosnoInstitutoHistóricoeGeográficodeMontesClarosestamoscompletando agora a revista do Instituto, volume XXVIII. Duranteosúltimosdoisanos,quemarcaramcomapandemia da Covid-19, a nossa Revista nunca deixou de
circularnasdatasprevistas,pelocontrário,elaesteve
semprepresente,diversificandoaculturaeoconhecimento da história de nossa terra. Ampliou-se de tal
montaa pesquisahistórica,ciosa deprestarinformes
autênticos e iluminadores, em benefício de um povo
sedento em conhecer as suas origens.
Nesta edição publicamos os textos dos seguintes
associados: Antônio Felix da Silva, Aparecido Pereira
Cardoso, Dário Teixeira Cotrim, Edvaldo de Aguiar
Froes, Gustavo Mameluque, José do Carmo Felício, José Santos Neto, Hermildo Rodrigues, Landulfo Santana Prado Filho, Lázaro Francisco Sena, Manoel Messias Oliveira, Mara Yanmar Narciso da Cruz, Márcio
Adriano Silva Moraes, Maria Clara Lage Vieira, Maria
daGlóriaCaxitoMameluque,OrozimboVelosoPrates,
Ricardo Fernandes Lopes e Wanderlino Arruda.
De outras categorias de associados estão presentes os historiadores: o saudoso José Alves Macedo (in
memoriam), Raquel Veloso de Mendonça, Tânia Dias
FreitasSantos,ZéliaPatrocínioOliveiraSeixaseEustáquioWagnerGuimarãesGomes.Acapadarevistatraz
a foto da igreja matriz de Nossa Senhora da ImaculadaConceição,dacidadedeMatiasCardoso,tendoem
contaopropósito dedivulgarosedifíciosde ritosreligiosos mais antigos da região norte-mineira.
Iniciamos pela Igreja Matriz de Santo Antônio, de

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

Grão Mogol, e já coletamos as informações dos templos
de Nossa Senhora do Rosário – Brejo do Amparo, em Januária, de Nossa Senhora da Soledade, em São José do
Gorutuba (Porteirinha) e da Igreja do Senhor Bom Jesus
do Matosinho, em Barra do Guaicuí.
Como já dissemos na edição anterior, a ilustração da
capa desta publicação tem impresso a fotografia da velha Matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição,
de Matias Cardoso, por sugestão do associado Lázaro
Francisco Sena e a escolha da cor da capa por alumbramentodoassociado LandulfoSantanaPrado Filho.Para
as próximas publicações, estimulamos os nossos ilustresassociadosaapresentaremsuasideias,poisanossa
revista trata-se de um livro que, sem dúvida, será bem
acolhido por qualquer estante de biblioteca sedenta de
conhecimentos sérios.
Apenas paras informações necessárias, frisamos que

estamos fazendo a história acontecer para melhor ser
divulgadanoseu todo.OInstitutoHistóricoeGeográfico
de Montes Claros tem esse objetivo e os seus associados
estãoatentosnocumprimentodoartigo2ºdoseuEstatuto, que tem como finalidade a de “pesquisar, interpretar
edivulgarfatoshistóricos,geográficos,etnográficos,arqueológicos,genealógicosesuasciênciasetécnicasauxiliares,assimcomofomentaracultura,adefesaeaconservaçãodopatrimôniohistórico,artístico,culturaleambiental do município de Montes Claros e região Norte de
Minas”.
Essa exposição de assuntos do nosso IHGMC oferece uma oportunidade ímpar para o grande público
conhecer a história de nossa terra, além de viabilizar
os seus acontecimentos com objetos antigos que carregam marcas da identidade cultural de vários segmentos da sociedade.
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Fiat lança furgão Scudo que é um deja vu dos franceses Jumpy e Expert
FOTOS FIAT/DIVULGAÇÃO

Marcelo Jabulas
@mjabulas

A Fiat acaba de lançar o furgão Scudo.
Trata-se de uma versão piemontesa dos
franceses Peugeot Expert e Citroën Jumpy.
O modelo é montado
no Uruguai, da mesma linha de onde
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
PSA. A Stellantis
quer combinar modelos e marcas para ampliar sua participação de mercado. Em
alguns países latinos, ela vende a picape Strada como Ram
700, assim como
uma versão Peugeot
do Fiorino.
E com a troca de emblema com os furgões franceses, a
Stellantis amplia a
faixa de cobertura de
preços. E por falar em
valores, o furgão parte de R$ 187.990. O
Scudo será oferecido
em três versões: Cargo (com carroceria fechada), Multi (com
compartimento traseiro envidraçado) e
e-Scudo, opção 100%
elétrica. Com isso, a
Fiat amplia sua gama
de comerciais leves,
que já conta com Fiorino e Ducato.
SCUDO DIESEL
A versão turbodiesel é
equipada com o mesmo motor BlueHDI 1.5
turbodiesel dos primos

franceses. A unidade entrega 120 cv de potência e
30,5 kgfm de torque, combinado com transmissão
manual de seis marchas.
O furgão consegue
carregar até 1,5 tonelada, numa área de 6,1 metros cúbicos de volume.
Para facilitar a acomodação da carga, as caixas de rodas têm a mesma largura das colunas
das portas. Ou seja, o
que passa pela porta
consegue deslizar pelo
assoalho.
A versão Multi (com janelas) permite conversão para uso de passageiros com capacidade para até sete pessoas. A
marca não vende o modelo com os bancos extras, 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-Scudo, que vem importada
da Europa. Oferecido
com motor de 136 cv e
31,5 kgfm, o furgão elétrico pode rodar até 330
km com uma única carga de bateria.
Com foco no setor de
entregas, a Fiat oferece
o modelo apenas na versão furgão, justamente
para ser um carro para
cumprir rotas dentro
de centros urbanos,
sem emitir poluentes.
O Scudo já está em prévenda da rede Fiat Professional, que conta
com pontos em 200 concessionários da marca.
As entregas do furgão
começam em agosto.

Fiat Scudo chega ao mercado brasileiro com versões a diesel, importadas do Uruguai, e uma versão
elétrica, vinda da Europa
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Giu Martins
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“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”

Prepare-se para os shows da
Expomontes 22
Se você ainda não
escolheu quais serão os shows da Expomontes 2022,
não perca mais tempo. Dê uma passadinha na loja da Cia
Promoções, no Montes Claros Shopping, conheça todas as opções, garanta o seu lugar e
prepare-se que as
noites de shows serão sensacionais.

Separe o traje, reúna os amigos
com muita animação e venha para o Arraiá MOC Shopping, neste
sábado, 25 de junho, das 15h às
19h, com acesso gratuito. Para comemorar uma das datas do ano
mais queridas dos brasileiros, o
Montes Claros Shopping está em
clima junino para um divertido
“arraiá”, com direito a brincadeiras como pescaria, argolas e oficina de balões temáticos. O Arraiá
MOC Shopping acontece no tablado, em frente à Classic Mens Club
e a entrada é gratuita.
Se você curte conforto,
comodidade, banheiros
exclusivos e shows incríveis com os nossos artistas da cidade, antes do
show oficial do dia, vale
garantir o seu lugar,
hein!! Para este ano, o
Front Stage ficou melhor
ainda, com uma estrutura de grandes centros,
reunindo alguns dos nomes mais badalados de
nossa cidade. Nos encontraremos lá!!

4ª Mostra de Dança
Beneficente
A dança possibilita a vivência de
novas experiências por meio da reflexão; melhora a comunicação entre as pessoas; torna possível a criação de novos laços sociais; estimula
a expressão de opiniões e sentimentos. Com este pensamento, a Christiane 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
que mais gostamos: Dançar! Participe desse projeto! Espetáculos dias 2
e 3 de julho. Ingressos à venda no
Cepa: R$ 20.

Muita animação no
Arraiá MOC Shopping

Sábado tem Festivá de
Quadria do Sólido
É chegada a melhor época do ano,
sô! E não tem como ficar de fora. Vem aí o
tão esperado Festival de Quadrilhas do
Colégio Sólido, meu
povo! O Arraiá acontecerá neste sábado
dia 25, no Parque de
Exposições, a partir das 15h, com direito a comidas típicas, alegria e mui-

ta dança!
O nosso balancê vai
acontecer ao som de Gabi Alvez, e com a presença garantida das nossas turmas do Ferinhas,
dos Fundamentais I e II
e do Ensino Médio. Muita felicidade vai rolar
por baixo das bandeirolas coloridas nessa noite de festança
e premiação! Eita, trem bão...

Dançando no parque
Quem passou pelo Parque
Sagarananatarde desextafeira, 17 de junho, ganhou um
presentãosurpresa.Osbailarinos da Escola de Balé Christiane Tibo fizeram uma aula ao
arlivre,tendo comocenário toda a natureza convidativa do
ParqueSagarana. Foiimpossível não prestigiar a delicadeza, profissionalismo e encantodadança. Segundoa diretora da Cia, Christiane Tibo, inúmeras surpresas vão acontecer brevemente de maneira
surpreendente. Aplausos!!!

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

