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Redução do imposto sobre a gasolina, energia elétrica
eserviços de telefonia e internet, seguindo a determina-
çãofederal,foianunciadanestasexta-feirapelogoverna-

dorRomeuZemaejáestávalendo.Cemiginformouque
impacto na conta de luz será de 10% – tributo estadual
era de 30%. Para a gasolina (31%) e telecomunicações

(27%),noentanto,aqueda nopreçodepende dasempre-
sas do setor. A expectativa, no entanto, é que a medida
possa gerar alívio no bolso do consumidor.PÁGINA 3

ICMS a 18%vai deixar
conta de luzmais barata

AUDI/DIVULGAÇÃO

PÁGINA 7

Audi amplia sua

gama de modelos

eletrificados com o

Q5 Sportback

híbrido: cupê parte

de R$ 444 mil

Expomontes começa em Montes Claros prome-
tendo milhões em negócios, divulgação do setor
norte-mineiro e muita festa para o público, que fi-
cou sem o evento por dois anos, em função da pan-
demia de Covid-19. Na solenidade de abertura, diri-
gentes pediram mais união e menos burocracia pa-
ra desenvolvimento da atividade.PÁGINA 4

LEO QUEIROZ

VEÍCULOS

Abertas as
portas da festa
do agronegócio



GARANHÃO DO CHEFE
Tem mais ingrediente político no pedido de demis-
são do presidente da Caixa Pedro Guimarães. Não
foram só as suspeitas de amassos oficiais (e extraofi-
ciais) em secretárias que derrubaram o chefão do
banco. Economistas da Caixa insatisfeitos com a ges-
tão apontam, entre portas, que Guimarães maquiou
números elevados divulgados ao presidente e ao
mercado, adicionando vendas de ativos como lu-
cros alcançados em operações de rotina. Ou seja,
Guimarães pode ter dado uma pedalada nas contas.

CNC: S DE $AÚDE
Vai cair o contrato emergencial feito pela atual ges-
tão de Karina Câmara no Senac-DF, sem licitação,
conforme reportamos. Preocupada, a direção da
Confederação Nacional do Comércio passa a lupa e
entrou no circuito: embora cite que as regionais têm
autonomia para gestão, soltou uma nota afirmando
que a instituição em Brasília “já está com novo pre-
gão para contratação de plano de saúde pronto para
ser lançado no mês de julho”. A conferir.

GOIÁS & QUADRADINHO
O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) – que já
ocupou poltrona na Casa Alta – terá um páreo duro
em Goiás na disputa ao Senado. Seu concorrente
direto será o deputado federal João Campos (Repu-
blicanos), que conta com o voto evangélico e o voto
bolsonarista. Campos e Damares Alves (candidata
ao Senado pelo DF) terão, aliás, o mesmo número de
urna e farão campanha juntos nas cidades goianas

no entorno da capital federal – onde mora muita
gente que vota em Brasília.

FORA DO AR...
Diretores dos dois canais estão em pé de guerra “fo-
ra do ar”. O que se comenta na praça é que a turma
da EBC, com ciúme da TV Escola, tem espalhado que
esta acabou, com intuito de tomar os fornecedores
do canal irmão. A EBC chegou até a retirá-la da pro-
gramação. A TV Escola, embora estatal, recebe mais
publicidade que o canal do Palácio do Planalto. A
EBC custa meio bilhão de reais, e a outra, cerca de
10% disso.

VERGONHA INTERNACIONAL
O Brasil é o terceiro país que mais perdeu liberdade
de expressão nos últimos dez anos, aponta levanta-
mento da ONG ARTIGO 19. Atrás apenas de Hong
Kong e Afeganistão, o país teve redução de 38 pontos
na escala do ranking global que reúne informações
de 161 nações em 25 indicadores. Os dados do docu-
mento mostram que, de 2015 a 2021, o país caiu 58
posições no ranking, chegando à 89ª posição.

ESPLANADEIRA
# Ericsson Mobility Report aponta que o 5G somará
1 bilhão de assinaturas até o final de 2022 e chegará
a 4,4 bilhões em 2027
# UNIASSELVI e Blog do Enem oferecem curso gra-
tuito preparatório para candidatos ao Exame.
# Hospital Alemão Oswaldo Cruz firma acordo com Ro-
cheparadesenvolvimentodeestratégiasdesaúdedigital.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

FernandoFleider*

O relato de casos de assédio sexual deixou de ser um tema velado
nasorganizaçõesetemganhadorelevânciaacadadia.Essecenárioé
umreflexodeumasociedademaisconscientesobreestaquestãoede
um público mais seguro em trazer os fatos à tona. Pesquisas mos-
tram que, dentro das empresas, esse tipo de violência é o segundo
maiordosindicadores deregistrosnos canaisdedenúncias eacolhi-
mento, principal mecanismo utilizado para relatos deste tipo.

Casos complexos envolvendo grandes nomes do universo da
mídia,assimcomooaltoescalãodeempresas,talqualestamosacom-
panhando agora com o presidente da Caixa, que acaba de pedir de-
missão, trazem questionamentos sobre quais cuidados devem ser
tomados antes que a conduta inapropriada tome proporções que
saiamdocontrolee,pior,acabemcirculandoapenasnosbastidorese
nos corredores das organizações sem que nenhuma providência se-
ja tomada. Nessa equação, somamos o impacto causado nas vidas
das vítimas – incluindo questões de saúde mental –, aos estragos
causados na imagem das empresas, sem contar as consequências
legais e as perdas financeiras.

É preciso reconhecer que os profissionais passaram a ter vozes
sobre fatos que ocorrem dentro das empresas. Contudo, isso exige
uma atenção maior na apuração para o estabelecimento de uma
culturadeconfiançacorporativa.Sobesteaspecto,ocanaldedenún-
cias é um dos mecanismos que apoiam as empresas e seu principal
pilar deve ser a confiança. Mas, para que isso se estabeleça, se faz
necessária uma governança de apuração independente e integrada.
No caso da Caixa, segundo relatos à mídia, as vítimas não denuncia-
ram o abuso por supostamente não confiarem no canal existente e,
consequentemente, temiam perseguições e outras consequências.

Para se estabelecer esta confiança, um canal de denúncia precisa,
emprimeirolugar, resguardarodenuncianteatodotempo.Porisso,
énecessária umaestruturade segurançadeinformações eumfluxo
correto dos envolvidos. Caso um CEO, por exemplo, seja a figura
denunciada, apenas o Conselho deve ser envolvido no processo. A
estruturadocanaldeveenvolverprofissionaiscapacitados,metodo-
logias e processos.

A atividade pode serrealizada pela própria área de ouvidoria da em-
presa,comono casodaPetrobras, ouporumprovedor decanalcapaci-
tado para investigações. Em linhas gerais, como as agressões ocorrem
nas relações interpessoais e não necessariamente deixam provas ou
evidências materiais,quando o denunciante ou as vítimas são identifi-
cados,é recomendado queeles sejam ouvidospor profissionais capaci-
tados em entrevistas confirmatórias. Nos casos de assédio sexual, o
entrevistador deve preferencialmente ser do mesmo gênero davítima.

O canal de denúncias é um serviço que exige atenção das empre-
saspelasuaimportânciaesensibilidade.Estamosdiantedefatosque
podem destruir marcas, aumentar o turnover, elevar os problemas
desaúdedosprofissionaiseperpetuarpráticasquedevemserexpur-
gadas de uma sociedade diversa e inclusiva.
*CEO da ICTS Protiviti

ARTIGO
LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

reportagem@colunaesplanada.com.br

PRF contra Bolsonaro

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

OpresidenteJairBolsonarojáperdeuoapoiodasclasses
da Polícia Federal. Agora, uma enquete de quarta-feira
num grupo de Telegram dos Rodoviários Federais, ao
qualaColunateveacesso,mostrouadebandadadacate-
goria que o apoiou em 2018 – e que vez ou outra faz sua
escoltanas“motociatas”. Demaisde4milsignatáriosdo
grupo, 1.042 responderam a pesquisa. Destes, 43% disse-
ramquenãovotamnememBolsonaro(PL)nememLula
da Silva (PT). Pior para o presidente, outros 33% escolhe-
ramopetista;14%indicamvotar“branco/nulo”eapenas
10%indicamvotonoatualpresidentedoBrasil.Naquin-
ta-feira, a insatisfação ficou clara para o Palácio do Pla-
nalto. Em evento da PRF em Florianópolis (SC), a Fena-
PRF exibiu uma faixa num monomotor fretado com a
frase:“Nadaacomemorar,Bolsonaromentiupros PRF”.

Assédio sexual: mais
denúncias exigem
mais cuidados
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PRETO NO
BRANCO

‘Governo mineiro
reduz ICMS para 18%

Economia

Esse será o novo índice do imposto sobre
gasolina, energia elétrica e internet

DaRedação*

O governador Romeu
Zema (Novo) anunciou,
em suas redes sociais,
nestasexta-feira(1º),que
iráassinarodecretoque
reduz o Imposto sobre
Circulação de Mercado-
riasePrestaçãodeServi-
ços (ICMS) da gasolina,
energia elétrica, servi-
ços de telefonia e inter-
net em Minas Gerais.

De acordo com Zema,
a decisão reduzirá todos
os impostos para 18% a
partirdestasexta.Antes,
o ICMS da gasolina era
de 31%, o da energia elé-
trica era 30% e o de co-
municações, de 27%. A
previsão é a de que o de-
creto estadual fosse pu-
blicado ainda nesta sex-
ta, em edição extra do
Jornal Minas Gerais.

Amudançasegueade-
terminação da lei fede-
ral que estabeleceu o li-
mitedoimpostoparaes-
ses serviços, considera-
dosessenciais,sanciona-
da pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL) no dia 23
de junho.

Pelo texto sancionado
pelo Congresso, os valo-
res máximos de impos-
to que podem ser cobra-
dos sobre combustíveis,

energiaelétrica,comunica-
çõesetransportescoletivos
ficaramentre17%e18%.Es-
ses itens passaram a ser
consideradosessenciaispa-
ra fins de tributação.

Até então, os combustí-
veiseoutrosbensqueopro-
jeto beneficia eram consi-
derados supérfluos. No en-
tanto,areduçãonasalíquo-
tas pode gerar cortes pro-
porcionais no orçamento
dessas áreas.

O presidente Jair Bolso-
naro, ao sancionar a lei fe-
deral, vetou o artigo que
previa aos estados a com-
pensação, pela União, das
perdasdereceitasprovoca-
das pela nova legislação.

PERDAS

Com isso, o governo de
Minasestimaumaperdabi-
lionária de arrecadação
comamudançadoICMS,o
principal tributo do Esta-
do: serão R$ 3,4 bilhões
comcombustíveis,R$1,1bi-
lhão com telecomunica-
ções e R$ 6,8 bilhões com
energia elétrica, de acordo
com a Secretaria de Estado
de Fazenda (SEF/MG).

“Hoje é um dia extrema-
mente especial, primeiro
porque, pela primeira vez
na história, pelo que tenho
conhecimento, o preço do
combustívelnoEstadoestá

sendo reduzido e os impos-
toscaíram.Acompanhoes-
se ramo, que atuei por al-
gum tempo no passado, e o
que sempre assistimos foi
aumento de impostos ano
após ano. E agora tivemos
pela primeira vez uma re-
dução significativa no ca-
so do combustível, de 31%
para 18%, e o mesmo vale
paraenergiaelétricaetele-
comunicações”, afirmou
o governador Romeu Ze-
ma, durante coletiva de
imprensa nesta sexta-fei-
ra (1), em Uberaba, no
Triângulo Mineiro.

Aexpectativaéadequeo
mineiro possa pagar um
poucomenos por esses ser-
viçosquesãoconsiderados
essenciais. “Isso vem num
momentomuitooportuno,
porquesabemoscomoain-
flação tem afetado a vida
daspessoas, principalmen-
te daqueles que ganham
menos. Então, a redução
do imposto vem em boa
hora para dar um pouco
dealívio paraapopulação.
E o Estado fará de tudo pa-
ra que outras ações nesse
sentido aconteçam”, disse
o governador.

PREÇOS

Segundo a Secretaria de
Estado de Fazenda, com a
medida, o ICMS pago pelo

litro da gasolina comum
em Minas deve ter uma re-
duçãomédiadeR$0,87.En-
tretanto, vale salientar que
o governo estadual não
tem o poder de determinar
quando nem de quanto se-
rá a redução no preço final
nas bombas dos postos de
combustíveis. Essa é uma
decisão de mercado.

O impacto dessa decisão
na conta de luz deve ficar
em torno de 10%. A infor-
mação foi divulgada pela
Cemig no começo da tarde
desta sexta-feira. Em nota,
a companhia informou
que a redução poderia ser
maior mas, no último mês,
a Agência Nacional de
EnergiaElétrica(Aneel)rea-
justouatarifadeenergiare-
sidencial em 5,22%.

Desta forma, “o efeito
conjunto destas duas mu-
danças será de uma redu-
ção de aproximadamente
10% na conta de energia”,
diz a nota.

Ainda de acordo com o
comunicado, em 2020 e
2021, a companhia devol-
veu cerca de R$ 2,2 bi-
lhões aos clientes e, como
consequência, os clientes
residenciais não tiveram
aumento na tarifa neste
período.

*Com Raíssa Oliveira e Raquel

Gontijo, do Hoje em Dia

u

Acolunamaisumavezsainafrenteetrazainforma-
ção de que Montes Claros contará, nos próximos
anos, com um dos maiores hospitais do interior do
Estado, sendoomaior domunicípio. O valor daobra
devegiraremtornodeR$100milhões,conformeinfor-
mou um dos envolvidos. A unidade será construída
em parceria com grupo de plano de saúde. A única
informaçãoautorizadapelafonteparaserdivulgada
édequearegiãoNortedacidadefoiaescolhida.Após
concretizadasasnegociações,divulgaremosolocale
onomedosenvolvidos.

Candidatura de Viana
Durante participação em evento promovido na

Amams, comapresençadoministroda Infraestrutu-
ra,MarceloSampaio,osenadorCarlosViana(PL),mes-
mo afirmando ser pré-candidato ao governo de Mi-
nas,pecounoseudiscursoaocomentarqueterámais
quatroanosparatrabalharemfavordaregião.Elese
referiaà segundapartedo seumandatode senador,
esquecendo de que colocou seu nome para disputa
aoExecutivomineiro.

Candidato da esquerda
Leitoresquerendosabersenaseleiçõesdesteanoa

esquerda teráumcandidato genuínonadisputapor
vaganoSenado.Eudiriaquedificilmenteapresenta-
rá nome com chance real de eleição. Poderiam afir-
marque já temosenadorAlexandreSilveira (PSD)na
disputa. A este respeito, considero o referido parla-
mentar uma “melancia invertida”, sendo vermelho
porforaeverdepordentro.Oresumoéque,durantea
campanha, carregará em uma dasmãos a bandeira
daesquerdae, naoutra, adadireita.

Corrupção
Tem chamado a atenção a nova modalidade de

corrupção que vem sendo alimentada pelo Senado e
peloSTF.Trata-sedacorrupçãoverbal,ondenãoexis-
te a necessidade de prova material. Basta entender
que uma conversa entre autoridades existe suspeita
de envolvimento. Se na conversa citar que conversou
comvocê,tambémnãoprecisadeprovaparaqueseja
indiciado. Aliás, não precisa ter bola de cristal para
saberarealmotivaçãodetudoqueestáacontecendo.

Uso das redes sociais
Tenho alertado, principalmente os candidatos de

primeira viagem, que hoje as campanhas políticas
mudaram e que cada postulante deve estabelecer
seuspróprioscanais, tendocomoalvooperfil doseu
eleitorado. Istoquerdizerquevocê temqueprocurar
saberqualéoseupúblicoeemquecanalestá.Desta
forma,aspostagensdevemserdirigidasdeformase-
parada para cada grupo, seja do TikTok, Face, Zap,
InstagrameYouTubeououtraplataforma.Épreciso,
pelomenos,conversarcomquemtemexperiênciade
marketingpolítico enaveguebemnas redes sociais.

7 de setembro
Aprevisãodoquepossaacontecerporocasiãodas

comemoraçõesde7desetembro, comoacirramento
da disputa eleitoral, não é nada sombria. É preciso
concentraradisputanocampodas ideias.

Novo hospital

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Cemig calcula que redução do imposto deve deixar conta de luz 10%mais barata
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Márcia Vieira*

Repórter

Depois de dois anos,
está aberta a 48ª Expo-
montes de forma pre-
sencial. Com a expecta-
tivadegerarR$ 400mi-
lhões em dez dias de
evento, com leilões de
animais, gastronomia,
mostra e venda de pro-
dutos variados e sho-
ws, a Sociedade Rural
abriu o evento na noite
desta sexta-feira em so-
lenidade que contou
comapresençadeauto-
ridadespolíticasesocie-
dade civil.

Presidente da Socie-
dade Rural, Moacyr
Bassodestacouaimpor-
tância do agronegócio
para o Norte de Minas,
o Estado e o país. “Vive-
mos um momento me-
lhor do que antes, mas
ainda temos proble-
mas”, ressalta. Para ele,
além da redução do
‘Custo Brasil’, que vem
sendo feito pelo gover-
nofederal,éprecisome-
lhorar a infraestrutura
e o ambiente de negó-
cios, com menos buro-
cracia e restrições.

Já o presidente da Fe-
deração da Agricultu-
ra e Pecuária do Esta-
do de Minas Gerais
(Faemg), Antônio Pi-
tangui de Salvo, desta-
cou a união como mo-
la propulsora do agro
para defender os inte-
resses do setor. “É im-
portante estarmos jun-
tos e a classe precisa es-
tar coesa e harmônica.
Lideramos um setor

produtivo forte e somos
competitivos. Somos 327
sindicatos em Minas e
com fala única: queremos
respeitono campo. Produ-
zimos de forma sustentá-
vel e ordeira”, afirma.

A Expomontes 2022 se-
gue até 10 de julho como
vitrine do agronegócio re-
gional. Produtores rurais
familiares,pecuaristas -de
corte e leite -, setor de tec-
nologia, maquinários, se
reúnem no Parque de Ex-
posições João Alencar
Athayde para fazer negó-
cios.Emtodososdiashave-

rá uma programação mu-
sicaldiversificadaparaen-
treter o público, estimado
em 350 mil pessoas nos
dias de exposição.

ANIVERSÁRIO

A Expomontes será pal-
co ainda das comemora-
ções do aniversário de
Montes Claros, neste do-
mingo (3). A entrada será
gratuita para a população.
A “Princesinha do Norte”
completa 165 anos.

A programação terá iní-
cioàs9h30,comapresenta-
çãodaBandadeMúsicada

PolíciaMilitar.Às 11hafes-
taé voltadapara a criança-
da, com o show musical da
Boneca Jukita, em parce-
ria com o maior mágico
montes-clarense, Júlio Ra-
sec, que diz estar muito
emocionado.

“Iremos intercalar, irei
apresentar meu número
de mágica com muito hu-
mor, magia e encanta-
mento. Como vai ser a mi-
nha primeira vez nesta
festa tão significativa pa-
ra a população de Montes
Claros, posso dizer que es-
tou até com frio na barri-

ga, porque, imagina, eu,
montes-clarense, apre-
sentando no aniversário
d a c i d a d e p a r a u m a
imensidão de gente. É
muito emocionante”, diz.

A partir das 15h, o públi-
co presente poderá dançar
o tradicional forró pé de
serra,aosomdoToqueXo-
te. Às 16h30, o reggae do
cantorBob Silvavai tomar
contadoParquedeExposi-
ções. A partir das 18h,
quem se apresenta é o can-
tor e compositor Edu Le-
mos. Às 19h30, o palco vai
ferver com o sertanejo

compegadadeaxédacan-
tora Bárbara Lopes, que
diz estar animadíssima
por apresentar no palco
da sua cidade.

“Ficamos sem trabalhar
dois anos, e poder estar
voltando no palco da mi-
nha cidade e poder cantar
noaniversário dela émui-
to especial para mim”. Às
21h,seráa vezdadupla Ri-
ck & Renner, atração na-
cional que conta com su-
cessos como “Ela é de-
mais”,“Filha”e“Precisodi-
zer que te amo”.
*Com Larissa Durães

Agro pede compromisso e união
na abertura da Expomontes

LEO QUEIROZ

Festa começou nesta sexta-feira, em Montes Claros, com presença de
autoridades e público animado para shows pelos próximos dez dias

u

Montes Claros

Autoridades participaramde solenidade de abertura e dirigentes pedirammais infraestrutura emenos burocracia para o agronegócio
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Uma grande festa marcou o último sábado
(25): o aniversário de 90 anos de Lindolfo José
Batista.
Estiveram presentes todos os nove filhos, com

as respectivas famílias e os 11 netos também,
além dos amigos.
O padre Lauro abençoou o encontro fa-

lando sobre gratidão, pois é o sentimento
que melhor resume esses 90 anos de vida

do aniversariante.
Um dos destaques da noite foi o momento

em que todos os filhos e familiares, ao som
doamigo “Tito Show”, cantaramamúsica pre-
ferida do aniversariante: “Tocando em fren-
te” (Almir Sater).
“Ando devagar porque já tive pressa e levo

esse sorriso porque já chorei demais...”
Parabéns!

90 Anos de Lindolfo José Batista

Oaniversariante recebeu o carinhodos amigos

e familiares

Lindolfo recebe o carinho dos filhos E o abraço dos netos

Música para celebrar a vida Momento especial de oração da família 90 anos emuitas histórias para contar

As lembrancinhas:

tábua de frios e a

cachaça que é de

fabricaçãoprópria, na

Fazenda Santa Tereza

Adecoração: puro

charme

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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OInstitutoHistóricoeGeográficodeMontesCla-
ros criou, em uma de suas dependências, o Espa-
ço Museológico “Harlen Soares Veloso”, onde se-
rão ostentados os objetos antigos que outrora
pertenceramàs tradicionais famíliasmontes-cla-
renses. Nota-se que este será o lugar que nos pa-
rece o mais importante para a preservação do
acervo, constituindo-o como reserva técnica, on-
de a totalidade do nosso patrimônio será bem
conservado.
Nesse sentido, é necessário que se faça uma

formalização de pesquisas históricas de todos os
objetos adquiridos, além de buscas e evidências
queos legitimampertinentemente àmuseologia,
umavezqueoregistrodas informaçõesrelaciona-
das ao acervomuseológico deve ser considerado
como uma das atividades basilares do museu.
PorqueomuseuéconsideradooespaçodaCul-

tura? Porque a “cultura é um conjunto complexo
que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei,
costumes e várias outras aptidões e hábitos ad-
quiridospelohomemcomomembrodeumasocie-
dade” (Mello - Comissão Mineira de Folclore).
Dessa forma,umavisitaaoMuseu,pormaissim-

ples que seja ele, e você revive os tempos de seus
avós, com a exposição de utensílios domésticos,
onde constam todasas características eaorigem
dos referidos objetos, bem como os nomes das
pessoas que fizeram a sua doação para o Institu-

to Histórico e Geográfico de Montes Claros. Entre
essas peças do acervo no Museu, encontra-se uma
BalançadeAçouguequefoiusadanoantigoesaudo-
soMercadoMunicipal deMontes Claros, de proprie-
dadedocasalEloiDeoclecianoBatistaedonaAngéli-
ca Rocha Batista, com a cortesia do associado Oro-
zimbo e a esposa Zelita.
OEspaçoMuseológicodo InstitutoHistóricoeGeo-

gráfico de Montes Claros já conta com dezenas de
peças de grande valor artístico e histórico de nossa
região, como é o caso dos ferros de alisar roupas de
duas e de sete bocas, das panelas de ferro de três
pontas, do moinho de café torrado, da chaleira de
ferro e de outros objetos de interesse histórico para
a cidade de Montes Claros e região.
Com o advento do computador, as máquinas de

datilografia caíram em desuso. Entretanto, o mu-
seu reservou espaço para aquelas que pertence-
ram aos ilustres escritores de nossa terra: Simeão
Ribeiro Pires, Hélio de Morais, José Prudêncio de
Macedo, Wanderlino Arruda, Marcelo Mameluque
Mota e o diploma de datilografia do saudoso con-
frade Saul Alves Martins.
Recentemente, recebemos, como doação, um rá-

dio antigo valvulado e muito bem conservado. É
uma preciosidade para compor o espaço dos obje-
tos antigos. Desde o início que a colaboração dos
nossosassociados temsidodecisivaparaocomple-
to estudo damemória deMontes Claros. Portanto, é

importante uma visita nas nossas instalações, que
seráo lugardaescolanavidadeumpovo, compráti-
cas pedagógicas e que fazem do nosso trabalho um
princípio educativo, sendo um convite parameditar
sobre a questão do conhecimento.
Assim, estamos atentos para a coleta de objetos

antigos. O Espaço Museológico do Instituto Históri-
co eGeográficodeMontes Claros oferece ao visitan-
te muito mais do que o título promete. Um passeio
erudito pela história, com incursões pelo folclore,
pela sociologia e completando pela analogia os as-
suntos ali específicos. Finalmente, pedimos a cola-
boração do povo na realização deste projeto, que
não é nosso, mas de toda a população da cidade de
Montes Claros. Muito obrigado!

EspaçoMuseológicodo IHGMC
‘HarlenSoaresVeloso’

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com
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Marcelo Jabulas

@mjabulas

A Audi acaba de lan-
çarnomercadobrasilei-
ro a versão híbrida do
Q5 Sportback. O SUV
com estilo cupê chega
paraampliaroportfólio
eletrificado da marca
das quatro argolas e
tambémparaengrossar
a lista de opções para
quem pode se dar ao lu-
xo de ter um carro com
motor elétrico.

Omodelopartedena-
d a m o d e s t o s R $
443.990, na versão Per-
formance, e pode che-
gara R$ 469.990na Per-
formance Black. Com
todoosopcionais,aver-
sãomaissofisticadasal-
ta para R$ 503.490.

Valores elevados, mas
que seguem a faixa de pre-
çosdosSUVsdeluxoeletri-
ficados. O modelo, ao lado
do Q5 (de carroceria con-
vencional) , terá como
grande rival o sueco Volvo
XC60 híbrido, que tam-
bém orbita entre os R$
400 mil e R$ 500 mil.

Parafazerjusaosalgaris-
mos grafados na etiqueta,
o Q5 Sportback híbrido
conta com pacote farto de
equipamentos. Além da
cesta trivial como direção
elétrica, multimídia, qua-
dro de instrumentos digi-
tal e climatização eletrôni-
ca de três zonas, o modelo
sistema de áudio pre-
mium com 10 alto-falan-
tes e 180 Watts e câmera
de ré.

Ele ainda oferece pacote

esportivoS-Line,ajusteelé-
trico dos bancos, Rodas
aro 19, faróis LED Matrix e
carregador de baterias de
7,2 kW. Na Performance

Black, são adicionados
itens como monitores de
permanência em faixa e
tráfego cruzado em ré, as-
sim como acabamento ex-

clusivo e memória de posi-
ção para o banco do moto-
rista.

CONJUNTO HÍBRIDO
O Q5 híbrido é equipado

com baterias de 17,9 kWh
que garantem até 62 km de
autonomiapuramenteelé-
trica. Sem auxílio do mo-
tor a combustão, o Q5 pode
acelerar a até 135 km/h. Se-
gundoaAudi,ascélulaspe-
sam 143 quilos e podem ser
recarregadasemeletropos-
tos, carregadores domésti-
cos e até mesmo em toma-
das de padrão industrial
ou residencial de 220v.

O Q5 Sportback tem tra-
ção integral, mas seu mo-
tor elétrico é montado no
eixo dianteiro junto à uni-
dade térmica. Em muitos
híbridos com tração nas

quatro rodas, a unidade
elétrica é instalada sobre
o eixo traseiro, justamen-
teparaofertaressafuncio-
nalidadesema necessida-
de de um eixo cardã.

No caso do Q5, que deri-
va da versão a combus-
tão, não é necessário,
uma vez que ele já conta-
va com o sistema Quattro
de tração integral. Assim
ele possui um bloco 2.0
turbo de 252 cv e 37 kgfm
de torque combinado
com uma unidade elétri-
ca de 143 cv e 35 kgfm.

A potência combinada
é de 367 cv e o torque total
éde50kgfm.Tudoissoga-
rante aceleração de 0 a
100 km/h em 5,3 segun-
dos. Ele ainda conta com
transmissão automática
com trocas no volante.

Q5 muito pilhado
AUDI/DIVULGAÇÃO

Audi lança versão híbrida do SUV cupê por R$ 444 mil iniciaisu

Veículos

367
é a potência máxima do Audi Q5

Sportback híbrido, que utiliza
motor turbo 2.0 de 252 cv

Audi amplia sua gamademodelos eletrificados comoQ5 Sportback híbrido;modelo que pode chegar aR$ 500mil conta commotores que entregam367

cv, pacote farto e o estilo cupê

cavalos-vapor
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A Cia Promoções é a grande parceira da Sociedade Rural de Montes Claros
na realização da feira agropecuária. Segundoodiretor, LeonardoAndrade, a
diretoria e a coordenação do evento trabalham em sintonia para garantir
uma grade de shows diversificada e que agrade os mais variados públicos.
“Nosso propósito é oferecer entretenimento de qualidade, trazendo para a
Expomontesosnomes emevidênciano cenáriomusical. Aliamosnossa expe-
riênciaempromoçãodeeventosàtradiçãodeumdoseventosmais importan-
tes da região. Priorizamos a excelência para oferecer o que há de melhor e
mais atual e os resultados atestam esta meta”, avalia Leonardo Andrade.

Para atender ao exigente público, a diretoria da Cia Promoções investiu em
nomes que estão em alta no mercado musical: Aline Barros (Show Gospel);
Barões da Pisadinha; Dennis DJ; Dilsinho; Gusttavo Lima; Kids Festival, João
Gomes; Léo Santana; Nattan; Padre Ivan (Show Católico); Raí Saia Rodada;
Tarcísio do Acordeon; Vitinho Imperador; Vitor Fernandes; Xand Avião e Zé
Vaqueiro. Nesta edição, o objetivo é consolidar a parceria de sucesso com a
Sociedade Rural e superar as expectativas do público com shows de ponta
que garantem o entretenimento dos visitantes.

Para quem ainda não sabe!! Uma
dasmídiasmais eficientes nos dias
dehojesãoosvídeos,queproporcio-
nammaiorvisibilidadeeconversão
de vendas. Durante a Expomontes
2022,serãomuitospainéisdeLEDes-
palhados pelo parque, onde você,
empresário,poderárepercutirasua
marca. Pense grande, pense alto,
atinjaosseusobjetivoseseusdese-
jados lucros, anuncie dentro da Ex-
pomontes.FaçacontatocomoJapa,
ele vai resolver o seu problema de
divulgaçãocomsucessoabsoluto.

Victor Oliveira e An-
drey Souza, acionistas
e investidores daequi-
pede futebolNorthEs-
porte Clube, serão os
anfitriões para a apre-
sentação do projeto
querepresentaráoNor-
teMinasnocenárioes-
portivo.Naocasião,se-
rãoapresentadososin-
tegrantesdaComissão
Técnicaeatletas.ORei
doNortevemaíeconta
comsua torcida.

A LED Expert trabalha com painéis de LED fixo outdoor, fixo indoor, LED
Rental e Painéis de LED formatos especiais, e será presença marcante na
Expomontes 22. Serão inúmeras telasqueexibirão transmissões simultâneas
durante os shows, assim como mídias publicitárias.

O ‘Rei doNorte’ está chegando

LED Expert: a marca nº 1
em painéis de LED!

CiaPromoções traz paraa
Expomontesos showsque
garantemsucessodepúblico

WeW Vídeo Produções no
Parque de Exposições

Alémdosmelhores produtos, a LED

Expert oferece omelhor suporte,

comprofissionais sempre prontos

para atender clientes emqualquer

lugar doBrasil. Comamaior

garantia domercado, todos os

produtos são testados em todas as

fases de fabricação e rigorosamente

inspecionados antes do envio ao

cliente. Aumente suas vendas e

fortaleça suamarca comos painéis

da LEDExpert!

Aempresaéformadaporespecialistas

eminovaçãoeemprojetosde

engenharia,commaisde15anosde

experiênciaemIoTeindústria4.0.

Apósidentificadooaltoimpactoe

potencialexistentesdamídiadigital

dinâmicanosgrandesmercados

mundiais,surgiuoímpetodetrazero

quehádemaismodernonosegmento

decomunicaçãovisualatravésde

painéisdeLED.Nessecontexto,nasce

aLEDExpert,empresadedicadaao

desenvolvimentodeprojetosfocados

emaltaqualidadedevídeoeeficiência

energética,visandosemprea

economiadeenergiadosnossos

clientes.

“A sabedoria de um homem não está em não errar, chorar, se angustiar e se fragilizar, mas em usar seu sofrimento como alicerce de sua maturidade”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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