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Indenizações
em Janaúba

Quase cinco anos após o incêndio na creche
Gente Inocente, no Norte de Minas, mais 13 famí-
lias irão receber reparação por danos morais e
materiais. No total, serão 57.
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MOC tem 1,2 mil ataques
de escorpião em 6 meses

u COLUNAS

FIAT/DIVULGAÇÃO
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Incêndio provocadopor vigia que ateou fogono próprio corpomatou 14 pessoas, sendo 10 crianças

Fiat atualiza sedã

argentino, que

passa a contar com

transmissão CVTR.

Modelo tem preço a

partir de R$ 74.790

GILBERTO RAMALHO

POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO/ARQUIVO

CRONOS 2023

Hospital Universitário registra aumento de
12% na quantidade de casos no primeiro semes-
tre deste ano. População deve ficar alerta e bus-
car atendimento médico para vítima de picada o
mais rápido possível.PÁGINA 4



TRF JÁ FERVE
AstogasdonovoTRF(6ªregião)queseráinstaladodia19
de agosto em BH já fervem antes da inauguração. Não
há mulheres entre os sete desembargadores que entra-
rão por antiguidade. Na lista quádrupla do MPF tam-
bémnão.Nomerecimento,dos32candidatos,oSTJapre-
sentará lista de oito, na qual espera-se que sejam presti-
giadas as mulheres. Na relação prévia da OAB com no-
mes de 26 advogados para formar a lista sêxtupla, só
nove são mulheres - e não há certeza de que alguma de-
las estará na lista.

POBREZA MENSTRUAL
Pobrezamenstrualafeta4emcada10mulheresnoNor-
deste. É o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto
Locomotiva e analisada pela Agência Tatu. O levanta-
mentomostraque,entrejaneiroefevereiro,43%dasmu-
lheres do Nordeste ouvidas, sem condições financeiras,
já pediram absorventes ou dinheiro emprestado para
comprá-los. O gasto com esses insumos pesa no orça-
mento de 45% das mulheres da região.

FESTA NA CAIXA
Não, não é aquela festinha “todo mundo nu” proposta
pelo ex-presidente Pedro Guimarães a assistentes, con-
forme denúncias. A Caixa comemora a recente renova-
çãodopatrocínioparaaConfederaçãoBrasileiradeAtle-
tismo - que já dura 22 anos - na mesma semana que os

atletas trazem dos EUA uma medalha de ouro e uma de
bronze na competição mundial. A marca Mega Sena
também ficará estampada nos uniformes.

CIDADANIA ONLINE
Nos últimos dois anos, cresceu a prestação de serviços
públicos digitais no Brasil. A pesquisa do Comitê Ges-
tor da Internet mostrou que, em 2021, 76% das organi-
zações federais dos Poderes Executivo, Legislativo, Ju-
diciário e do Ministério Público ofereceram pela Inter-
net os serviços públicos mais procurados, 22% a mais
ante 2019, período que antecedeu a crise sanitária pro-
vocada pelo COVID-19.

ESPLANADEIRA
#Neon ConsigaMais registrou crescimento de 62,2% na
concessão de crédito consignado a trabalhadores.
# Inscrições para o Prêmio Marco Maciel se encerram
neste domingo.
#CasaNemeUniPeriferiainauguramhojea‘UniDiversi-
dade Nem da Vida’ com cursos gratuitos para pessoas
LGBTQIA+.
#“Sem Mais”,podcastde ReinaldoGottino, explicaovo-
to em trânsito nas eleições de 2022.
#DeniseEmmerlançaquarta-feiraolivro“OAmorIma-
ginário” na Livraria Janela no Rio.
# Grupo Mateus inaugura duas lojas em Maceió geran-
do 750 empregos.

Preocupado com sua segurança nas ruas com a iminente campanha eleitoral nacional, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) teve duas reuniões em uma semana com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson
Torres - ele, um delegado federal licenciado. Foi na última quinta-feira, e ontem. Além de tratarem de
assuntos diversos da pasta, Bolsonaro quer os nomes de todos os policiais federais escalados para sua
escolta, a ficha completa com tempo de serviço, quem fez cursos especiais e até a ideologia política de cada
um. Bolsonaro também quer os planos de estratégia, escalas da escolta.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Aristóteles Drummond

O mês de agosto tem histórico rico na política republica-
na.Em 1954, começou com o atentado a Carlos Lacerda, em
que perdeu a vida o major-aviador Rubens Vaz, 15 dias de-
pois, à morte trágica de Getulio Vargas. Foi em agosto que
Jânio Quadros surpreendeu o Brasil com sua renúncia. Em
31 de agosto de 2016, o Senado afastou Dilma Rousseff.

O mês marca, ainda, uma data muito cara aos militares
doExército,oDiadoSoldado,escolhidoporseronascimen-
to do patrono Duque de Caxias.

Este notável brasileiro não foi apenas o competente mili-
tarquedebeloumovimentosseparatistassemdeixarcicatri-
zesnosderrotados.Foichefede governoe,por maisde uma
vez, ministro do Império. Estadista reconhecido, foi sena-
dor.Oexercíciodaautoridadecombomsensoeelegânciao
fizeram merecedor das homenagens que o tornaram imor-
tal.Ser“Caxias”éser correto,educado,elegante,preparado,
estudioso e respeitador.

Depois de uma desastrada proclamação da Repúbli-
ca, os militares sempre foram fiéis à vontade popular,
obedecidas na eleição direta dos presidentes Hermes
da Fonseca e Eurico Gaspar Dutra e nos cinco do chama-
do período militar (1964 a 1985).

Têm uma tradição de desambição e compromisso demo-
crático. A Revolução de 30 colocou no governo Getulio Var-
gas, que representava as forças que deram início ao movi-
mento, depois eleito indiretamente e assumindo na emer-
gência dos anos 1937 e da guerra que se seguiu, com respal-
do na sociedade e apoio militar.

Em 1945, colocaram no poder o presidente do STF,
José Linhares, para promover a eleição e convocar a
constituinte. Em 1954, assumiu o vice de Vargas. No
ano seguinte, o presidente do Senado, Nereu Ramos,
para a posse de JK. Em 1964, assumiu o presidente da
Câmara, Ranieri Mazzilli, até que o Congresso elegesse
o Marechal Castelo Branco. Promoveram, ainda, a anis-
tia e deram posse ao eleito pela oposição.

Os mal-intencionados e ativistas de esquerda tentam
acreditam em uma intervenção militar no processo eleito-
ral deste ano. Não existe esta hipótese.

Osmilitaresgarantemademocraciaeaordeminterna.A
fidelidade à democracia não exclui a responsabilidade
quanto à paz econômica e social. Especialmente neste mo-
mento que convive-se com um assalto ao poder pela via
eleitoral de forças do obscurantismo, golpeando institui-
çõesdemocráticaseprovocandoocaosnaeconomia.OBra-
sil não está indefeso. Nem os militares se omitiriam. O pen-
samentodeCaxiasprevalece.Massempreemacordocoma
vontade das forças vivas da nacionalidade, sem aberrações
ideológicas e sem afastar o processo democrático. Como
sempre fizeram, desde o Império.

Caxias vive no coração dos patriotas!

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

A escolta

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

CIRO RIFADO
O presidente Carlos Lupi ainda não se pro-
nunciou sobre o atropelo que o presiden-
ciável Ciro Gomes teve em Alagoas, onde
ficou sem palanque. A executiva nacional
do partido também não informou se have-
rá intervenção. O silêncio indica que Ciro
foi rifado. É que, conforme publicamos on-
tem, o ex-governador Ronaldo Lessa (PDT)
será o vice de Paulo Dantas (MDB), e abrirá
palanque para Lula da Silva (PT). Tudo
com articulação de Renan Calheiros, a
quem Ciro detesta.

Dia do soldado
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PRETO NO
BRANCO

Mais famílias serão
indenizadas por
tragédia em creche

Minas do Norte

No total, 57 terão direito à reparação. Incêndio
em Janaúba foi há quase 5 anos; 14 morreram

Quase cinco anos
após o incêndio na
creche Gente Inocen-
te, em Janaúba, no
Norte de Minas, em
outubro de 2017, mais
13 famílias serão inde-
n i z a d a s p o r d a n o s
morais e materiais.

No total, são 57 famí-
lias com direito à repa-
ração: 50 aderiram às
condições intermedia-
das pela Defensoria Pú-
blica de Minas Gerais
(DPMG) e pelo Ministé-
rio Público (MPMG), e
seteoptarampelarepre-
sentaçãojudicialdefor-
ma particular.

Em 5 de outubro de
2017, o vigia Damião
Soares dos Santos, que
trabalhava na creche,

decidiu atear fogo no pró-
prio corpo, dentro do esta-
belecimento. O incêndio
provocou a morte de 10
crianças, três professoras
e do próprio vigia.

Segundo o defensor pú-
blicoGustavoDayrell,ade-
cisão representa mais um
avançoevemacompanha-
da da possibilidade de ou-
tra conquista, do custeio
do tratamento dos danos
às vítimas.

A DPMG e a Procurado-
ria de Janaúba fizeram
acordoparaqueaPrefeitu-
ra faça uma avaliação da
saúde daqueles que foram
atingidos pelo incêndio,
comapossibilidadedeofe-
recerumtratamentoespe-
cífico e personalizado, nu-
ma espécie de novo acor-

do extrajudicial.
“Os poucos recursos ho-

je existentes não são sufi-
cientes para arcar com as
demandas desaúdeque as
famílias apresentam”, dis-
se o defensor público.

ViúvodaprofessoraHel-
leyAbreuBatista,quemor-
reu tentando salvar as
crianças,LuizCarlosépre-
sidente da Associação dos
FamiliaresdeVítimaseSo-
breviventes da Tragédia
da Creche Municipal Gen-
te Inocente de Janaúba
(AVTJANA).

“As pessoas que sofre-
ram lesões graves e muito
profundas estão fazendo
tratamentos especializa-
dos, usando diversos me-
dicamentos, cremes etc.
Eles saíram do quadro clí-

nico de risco de vida, mas
continuam submetidos a
tratamentos especializa-
dos até hoje”.

Segundo Luiz Carlos,
muitas crianças têm que
se submeter a cirurgias
plásticas à medida que
vão crescendo para não
atrofiar membros. “As fa-
mílias mereciam ter uma
atenção melhor”, disse.

O defensor Gustavo
Dayrell explicou que, em
22deagosto,estámarcada
u m a r e u n i ã o e n t r e a
DPMG e a Prefeitura para
apresentação de uma pla-
nilha de custos envolven-
doostratamentosnecessá-
rios às vítimas do incên-
dio. Na ocasião, será ava-
liado um possível custeio
pelo município.

u
Pelo fato de neste ano estar na disputa, emMinas,

apenas uma vaga para o Senado, percebemos que
efetivamenteosnomesdemaior visibilidadenãoes-
tãodispostosabuscaracadeira.Emdecorrênciades-
te fato, podemosafirmarque teremosumapolariza-
ção entre o candidato da oposição, que no caso é o
AlexandreSilveira (PSD)eocandidatodedireita, seja
ligadoaBolsonaroouaZema.Em2018,quandoesta-
vaemdisputaduasvagas,concorreramquatrocandi-
datosnomesmonível:DilmaRousseff,DinisPinheiro,
CarlosVianaeRodrigoPacheco.

Vereadores candidatos
JáháalgumtempoqueosvereadoresdeMontes

Claros não se dispunhama enfrentar as urnas em
uma disputa ao parlamento mineiro ou Câmara
Federal. Na relação de candidatos para o pleito
desteanoestáovereador Starlin Cordeiro, doPo-
demos (federal), Rodrigo Cadeirante, do Rede (
federal) e Cláudio Rodrigues, do Rede (estadual).
Em relação à chance de cadaum, só teremos uma
avaliação após registro das chapas. Vale ressal-
tar que a votação a ser obtida emMontes Claros,
por si só, não será suficiente, necessitando de vo-
tação em outros municípios.

Apoio a paraquedista
OvereadorStarlinCordeirofoiconvencidopelode-

putado federal Marcelo Aro (PP), que disputará uma
vaga no Senado, a sair como candidato a deputado
federal.Oque chamaatençãoéo fatodeAro, emvez
de transferir suas bases no Norte de Minas para um
candidatodaregião,preferiuapresidentedaCâmara
de BH, Nely Aquino (PP), que diga-se passagem, se-
querdeve conheceroNortedeMinas.

PSDB à deriva
Hátemposvínhamoscomentandonesteespaço

de que o PSDB, que chegou a ser gigante na era
Fernando Henrique, hoje tem encontrado dificul-
dades atémesmopara aparecer nos holofotes do
processo político aqui pelas bandas do Norte de
Minas. O único município em que o partido está
estruturado e mantém hegemonia é em Taiobei-
ras.Comoacoordenaçãoregionalestáacargodo
médico Emerson Guimarães, que engavetou seu
projeto de disputar cadeira na Câmara Federal, o
encolhimento será aindamais evidente. Aliás, em
Minas Gerais, o futuro depende do resultado das
urnas na proporcional. Caso não seja o esperado,
caberáaodeputadofederal AécioNeves fecharas
portas e apagar a luz do ninho tucano.

Zema/Bolsonaro
Sempre quando é questionado sobre alinha-

mentocomacandidaturadeBolsonaro (PL),ogo-
vernador Zema (Novo) fala que tem bom relacio-
namento comopresidente, que seu partido temo
candidato Felipe D’Ávila equeoPL temcandidato
ao governo em Minas. Na prática, percebemos
que tudo não passa de jogo de cena: a federação,
mesmo não formalizada, será natural no estado.

Polarização
para o Senado

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

DIONE AFONSO/ESPECIAL PARA O HOJE EM DIA/ARQUIVO

META AGROPECUÁRIA S.A.
CNPJ 10.646.452/0001-07

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Ficam convocados os acionistas da Meta Agropecuária S.A., na forma dos arts. 123/124, da 
Lei Federal 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária em sua sede, 
localizada à Colônia II, S/N, Lote Agrícola 30, no Perímetro Irrigado do Gorutuba, na cidade de 
Nova Porteirinha/MG, CEP 39.525-000. A Assembleia será realizada às 14:00 horas do dia 10 
de agosto de 2022, em primeira convocação, e às 14:15 horas em segunda convocação, com a 
seguinte ordem do dia: I) Deliberar acerca da contratação de empréstimo junto ao Banco Inter 
para a Companhia, com outorga de garantia real através da hipoteca de bens imóveis rurais 
de sua propriedade; II) Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede da empresa os documentos que se referem o art. 135 da Lei Federal 6.404/76. 
Nova Porteirinha, 29 de julho de 2022. Raphael Valle Cruz - Diretor.

KHAYA WOODS HOLDING S.A.
CNPJ 32.719.027/0001-25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Ficam convocados os acionistas da Khaya Woods Holding S.A., na forma dos arts. 123/124, 
da Lei Federal 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária em sua sede, 
localizada à Rua Belo Horizonte, 23, Sala 03, Centro, em Janaúba/MG, CEP 39.442-008. A 
Assembleia será realizada às 10:00 horas do dia 10 de agosto de 2022, em primeira convocação, 
e às 10:15 horas em segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: I) Deliberar acerca 
da contratação de empréstimo junto ao Banco Inter para a Companhia e suas Controladas, 
com outorga de garantia real através da hipoteca de bens imóveis rurais de propriedade de 
suas Controladas; II) Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede da empresa os documentos que se referem o art. 135 da Lei Federal 6.404/76. 
Janaúba, 29 de julho de 2022. Raphael Valle Cruz - Diretor.

VigiaDamião Soares dos Santos ateou fogo no próprio corpo, dentro do estabelecimento onde trabalhava
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CLARABOIAAtaques de escorpião
crescem 12% em
Montes Claros

Saúde

Casos não foram graves, informa médico do
Hospital Universitário Clemente de Faria

Hoje consigo lembrar daqueles dias sem sentir
vergonha. Forampoucosdias,devoadiantar.Não
foi um romance e tampouco uma paixão. Apenas
um frisson desencadeado por um desejo de ser
ligeiramente amado, entre todas as aspas possí-
veis, por alguém como você.
Engraçado tudo isso, porque me peguei lem-

brandode vocênumamanhãdespretensiosa, de-
pois que uma amiga jornalista me perguntou
quandofoiaúltimavezemqueeuestiveapaixona-
do. E foi em 2015, no ano que te conheci. Quer
dizer,mesmonãoconsiderandovocêumapaixão,
apenas uma inclinação afetuosa. Mas, era você
naquela resposta: sem amargura, sem vergonha,
branco como porcelana.
Até hoje acho engraçado o tom de voz das pes-

soas mudando quando falam seu nome comigo.
Geralmente, baixam alguns decibéis e me olham
esperando uma reação. Não sou mais assim. Já
faz um bom tempo que seu nome não me causa
maisasco. E tambémnão tedesejoum fim trágico
emumapiscinadeóleo fervente. Jápassou. Epas-
sou tudopor cimademimdapior forma: algumas
coisas foram quebradas. Porém, ao serem esti-
lhaçadas, novas frestas surgiram possibilitando
que outras luzes pudessem entrar.
Sabe... por muito tempo senti vergonha do que

fiz, de como fiz e das coisas que te disse. Mas era o
que estava ao meu alcance naquela época. E eu
não caiomais nessas ciladas anacrônicas. Olhar o
passadoe cobrar dele uma resposta ouumaatitu-
de que só vamos aprender futuramente é umadas
grandes injustiças que podemos fazer com nós
mesmos. Não sabia como lidar com algumas coi-
sas naquela época, mas sei lidar com elas agora.
Sabe,nãosintomágoa.Nãosinto raiva.Nãosin-

to mais vergonha e nem tenho mais aquele asco
do meu passado e do meu histórico no mensa-
gens. Não sinto nada por você. Espero, de peito
aberto e franco, que seus amores prosperem,
deem frutos, multipliquem. E que você seja tão
feliz que sinta a dor da alegria, que é a expressão
máxima da felicidade.
A minha única herança pra você é aquele poe-

ma. Sabe... aquele poema inocente que mandei
pra você assim que as coisas ficaram claras. Ape-
nas ele. E nem mais um pingo de rancor ou ódio,
menino bonito.

u

Doeu, agora não dói

Jornalista, mestre em literatura e doutorando em

literatura

Casomais complicado foi de uma criança de outromunicípio, conta Carlos Lopo

Larissa Durães

Repórter

O Hospital Universitá-
rio Clemente de Faria
(HUCF) registrou cresci-
mento de 12,44% no nú-
mero de atendimentos
por picadas de escorpião
nos seis primeiros meses
em Montes Claros. Fo-
ram 1.256, contra 1.117 no
mesmo período em 2021
(2.423 no ano todo), in-
cluindo idosos, crianças,
jovens e adultos.

O médico pediatra Car-
los Lopo, que trabalha na
unidade, estranha o au-
mento de registros rela-
cionados aos animais pe-
çonhentos, já que o perío-
do de ataques, normal-
mente, é quando está
quente ou em época de
chuva. “O momento não
é oportuno, porque nor-
malmente neste período
nãotemostantasincidên-
ciasassim.Jáqueéumpe-
ríodomaisfrioesemchu-
vas também”, comentou.

Felizmente, destacou
o profissional de saúde,
não houve casos muito
alarmantes neste ano,
em razão do rápido
atendimento.“Ascrian-
ças estão sendo trazi-
das em tempo hábil, e
sendo medicadas tam-
bém em tempo hábil.

Ocasomaiscomplica-
do, foi de uma criança
de outro município le-
vada até o HU, mas que
foi medicada e evolui

muito bem”, diz aliviado.
A criança mais nova pica-
da por escorpião este ano
tem apenas 9 meses.

Em relação aos primei-
ros socorros, de acordo
com o médico, o ideal é
sempre procurar os hospi-
tais especializados. No ca-
sodeMontesClaros,arefe-
rênciaéoHospitalUniver-
sitário Clemente de Faria.

“O único antídoto do ve-
n e n o é o s o r o a n t i e s -
corpiônico, não existe ou-
tra solução. O que se deve
fazer de imediato, é lavar
com água e sabão o local
da picada para impedir in-
fecção oportunista e ao
chegar no hospital, infor-
mar as características do
animalpeçonhento”,expli-
ca o médico.

Alexandre Fonseca

amfjornalista@gmail.com

ASCOM/HUCF

4 MONTESCLAROS, sábadoedomingo, 30e31de julhode2022 onorte.net



A 19ª edição do “Arroz com Pequi da Feli” recebeu muitos convidados, no
domingo, 24. Dia ensolarado, de boas conversas, de reencontrar os amigos e
matar a saudade. Nopalco, a bandaPagodear, que está no coraçãonosnorte-
mineiros, deu um show interpretando os clássicos do samba.
“Sou madrinha da banda. Tê-la conosco nesta edição e realizar a festa de-

poisdapandemiasignificaqueas coisasestãovoltandoparao lugar. Aprovei-
tei para lançar “Felicidade emRevista”, contendo registros daminha história.
Um sonho logo depois queme aposentei. Por fim, foi muito agradável encon-
trar com tantos amigos. Estamos saudosos uns dos outros”, disse Felicidade
Tupinambá, anfitriã da festa.

Amarujadavemsubindoarua/Suoresbrilhamnosrostosmolhados/Agostoche-
gacomaventania/Cálicebento eabençoado/AdordopovodeSãoBenedito/No
mastroexiste paraser louvado...”
É embaladanacançãodeTinoGomeseGeorgino Júniorqueacidade celebraas

Festas de Agosto, entre os dias 17 e 21 do próximo mês. Logo, as ruas de Montes
Claros receberãoocoloridodas fitas. Sãoeles, os catopês,marujos e caboclinhos.
Queodiga,NetinhoCatopê, catopé raiz, desdea infância, que temmuitashistó-

riaspara contar, compositorda culturapopular, segundoguiade fila.
Além,éclaro,deváriosartistasqueseapresentarãopelospalcosoficiaisdoeven-

to, duranteos cincodiasde festa.

Quem recebeu os amigos pa-
racelebraroaniversárionanoi-
te da última sexta-feira, 29, no
Conversos Cultural, foi o talen-
tosomúsicoSebáMota.Oartis-
ta é natural de Januária emora
em Montes Claros há 7 anos.
Suacarreiracomeçouaose ins-
piraremgrandesnomesdaMú-
sica Popular Brasileira, de to-
dasasvertentes.E,aosedesco-
brircompositoremMontesCla-
ros,suahistórianamúsicades-
lanchou. Sebá tambémpartici-
parádasFestasdeAgosto,des-
ta vez no palco principal, uma
desuasgrandesmetasenquan-
to admirador dos festejos e ar-
tista da região.
Feliz aniversário!

Agosto chegando... Sebá

Arroz com pequi

Felicidade Tupinambá

promoveu a 19ª edição

do “Arroz comPequi da

Feli”

Netinho

Catopê

Dedar água na boca a

receita da anfitriã

GreicyAlmeida, o

artista plásticoMárcio

Leite eMarcelo

Domingos

Feli Tupinambá e

SilvanaMameluque

O talentoso cantor e

compositor SebáMota

DIVULGAÇÃO

FOTOS: SILVANAMAMELUQUE

LUCAZ ROD

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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Dário Teixeira Cotrim

Diretor de Museu do IHGMC

Criadoeste ano, o EspaçodoArtesanato Saul
Martins, do Instituto Histórico e Geográfico
de Montes Claros, é um espaço para a difu-
são da arte popular do Norte de Minas e do
Vale do Jequitinhonha, com peças que, por
seus significados simbólicos, são testemu-
nhas do viver e do fazer de um povo sofrido,
porém valente e forte.
O espaço cultural divide-se em duas partes
distintas. A primeira delas é ocupada pelos
estudos comparados na investigação dos
costumes humanos. A outra somente na des-
crição da cultura concreta.
Empenhado na divulgação e na preservação
da história de nossa terra, o IHGMC sente-se
responsável pela coleta de objetos e resquí-
cios da civilizaçãodohomemdapré-história
na regiãonorte-mineira, lembrandoevalori-
zando o trabalho antes desenvolvido por
Simeão Ribeiro Pires, Arthur Jardim de Cas-
tro Gomes, José Alves Macedo, além do sau-
doso associado dr. Leonardo Álvares da Sil-
vaCampos, comacriaçãodoMuseudeAntro-
pologia e Etnologia na sede social.
Além da realização da pesquisa etnográfica
e da farta documentação fotográfica, o IHG-
MC tem visitação assistida, com ótima de-
monstraçãode técnica e atendimentoaopú-

blico sobre a antropologia norte-mineira. Pela
1ª vez, o povo montes-clarense é convidado a
participar de um projeto dessa envergadura,
comdoação de objetos antigos na composição
do seu acervo. A participação de todos engran-
dece a nossa comunidade.
Ahistóriadasartesplásticasnosertãodocerra-
do tem inúmeras razões para determinar o
grau de aceitação, por parte dos turistas, nas
aquisições de pequenas lembranças, em espe-
cial as impressões no barro das artesãs do Vale
de Jequitinhonha e da Comunidade de Água
Boa II, em Rio Pardo de Minas, assim como das
comunidades de Januária, Pirapora, Janaúba,
Coração de Jesus e Montes Claros.
Os cesteiros de Januária Valdivino Campos e
Valdomiro Oliveira Campos explicam que os
cestos e os balaios de Januária vêmdas primei-
ras ramas das famílias.Januária nos legou dois
nomes importantes para a cultura popular:

Saul Alves Martins e Manoel Ambrósio Alves de
Oliveira. São Francisco teve em seu leito natali-
no o ilustre historiador Brasiliano Braz e o fol-
clorista João Botelho Neto. Em Pirapora, a arte
cultural nosoferece asbelíssimas carrancas do
mestre Sabino Xavier dos Santos, que fazem
imenso sucesso até os dias de hoje pelomundo
afora. No Instituto Histórico e Geográfico de
Montes Claros existem duas.
As exímias artesãs do barro Roxa e Cida são
lembradas com respeito e carinho. O IHGMC
criou o Bazar do Artesanato (Ruth Tupinambá
Graça), onde são vendidas as pequeninas lem-
branças de nossa cidade para os ilustres visi-
tantes do dia, principalmente para os alunos e
osprofessores, comagendamarcada, antecipa-
damente, na nossa secretaria.

Anossa cultura popular

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com

Pela primeira vez, o povo
montes-clarense é convidado a
participar de um projeto dessa
envergadura, com doação de
objetos antigos na composição do
seu acervo
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Marcelo Jabulas

Do Hoje em Dia

A Fiat atualizou o
Cronos em sua linha
2023. O sedã feito na
Argentina tem como
principal destaque a
versão Precision 1.3,
com transmissão au-
tomática do tipo CVT.
Com cinco versões, o
modelo chega partin-
do de R$ 74.790.

Ao contrário do Ar-
go, que ganhou reto-
ques visuais no para-
choque, o Cronos te-
v e a p e n a s a g r a d e
atualizada. No entan-
to, enquanto o irmão
dois volumes tem as-
sumido uma posição
mais franciscana na
gama da Fiat, para
não brigar com o Pul-
se, o Cronos tenta se
vender como uma op-
ção mais sofisticada.

Isso porque o sedã
tem perdido lastro. Es-
te ano foram apenas
16 mil unidades em-
placadas, segundo a
Fenabrave. Ele não
consegue concorrer
em pé de igualdade
com o Chevrolet Onix
Plus. E nem deveria.

O m o d e l o n o r t e -
americano tem mo-
tor turbo e pacote de
conteúdos farto. Ou
seja, entrega recursos
para aquele consumi-
dor que não consegue
mais sonhar com um
sedã médio, mas pre-
cisa de porta-malas
amplo e mais comodi-
dade que num com-
pacto espartano.

CVT

A boa nova é que o
Cronos passa a con-

tar com transmissão
do tipo CVT, com emu-
lação de sete velocida-
des. Essa caixa é a mes-
ma que já equipa Pulse
e Strada.

No Cronos é exclusiva
n a v e r s ã o P r e c i s i o n ,
combinada com motor
1.3 de 107 cv. Ainda não
será dessa vez que o
sedã receberá a unidade
GSR 1.0 turbo de 130 cv e
20,4 kgfm de torque, do
SUV italiano.

Por outro lado, a uni-
dade mais modesta ofe-
rece eficiência ao Cro-
nos, quando combinada
com a transmissão de
variação contínua. Se-
gundo a Fiat, a média de
consumo urbano, com
gasolina, é de 13,4 km/l.

Conteúdos

Desde a versão de en-
trada, o Cronos conta
com ar-condicionado, di-
reção elétrica, vidros
dianteiros elétricos, tra-
v a m e n t o a u t o m á t i c o
das portas, coluna de di-
reção com ajuste de altu-
ra e monitor de pressão
dos pneus. Na versão to-
po de linha o sedã passa
a contar com partida
sem chave, ar-condicio-
n a d o d i g i t a l , m u l t i -
mídia Uconnect de sete
polegadas (com Android
Auto, Apple CarPlay e câ-
mera de ré), bancos re-
vestidos em couro de
duas tonalidades, rodas
de liga leve aro 16 e fa-
róis de neblina.

Versões e preços

Cronos 1.0 - R$ 74.790

Cronos Drive 1.0 - R$ 78.490

Cronos Drive 1.3 - R$ 84.490

Cronos Drive 1.3 CVT - R$ 88.790

Cronos Precision 1.3 CVT -

R$ 93.490

Cronos 2023
Fiat atualiza sedã argentino que passa a contar com transmissão do tipo CVT

Veículos

u
FOTOS FIAT/DIVULGAÇÃO

A boa nova é que o Cronos passa
a contar com transmissão do

tipo CVT, com emulação
de sete marchas
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Jovensbailarinasmontes-clarenses retornam,neste final de semana, deum im-
portantíssimocursointernacionaldebalécomduraçãode15dias.Ocursodeverão
intensivodoMiamiCityBalletéparaaquelesquequeremcrescerdentrodomundo
dadança.Oferececertificaçãoreconhecidamundialmente.Paraparticiparéneces-
sário passar por audição. As aulas são ministradas por bailarinos de renome e
reconhecidos comomestres de excelência.O cursopodeabrir portaspara futuros
convites. A organizadora é a grandemestre Alice Arja, relações internacionais no
Brasil doMiamiCityBallet School edoBrussels InternationalBallet, naBélgica.

Reinaugurada há poucomais de seis meses, a Eleve-se tem se destaca-
do pelo atendimento extraordinário e por preços admiráveis em paco-
tes pra lá de atraentes. A super profissional e administradora, a esteticis-
ta e empresária Heide Maia Vilela, é a proprietária e grande responsável
pelo sucesso da Eleve-se, que oferece os mais diversificados tratamen-
tos para a saúde e beleza do homem e da mulher, além de produtos e
cursos. Que tal marcar o seu horário para conhecer a Eleve-se, que vai
aumentar extremamente detalhes como a sua auto estima e satisfação
pessoal? A clínica que ilustra commuita elegância o bairro São José fica
à rua Euzébio Godinho, 293b . Faça contato pelo whats: (38) 99931-1826 e
visite o insta desta novidade: @clinica_eleve_se

HeideMaiaVilela

(Administradora,

Esteticista e

Empresária)

A Eleve-se fica no bairro São José, à rua EuzébioGodinho, 293b

Christiane Tibo Ballet no
Summer Miami City Ballet

Conheça a Eleve-se

“Vocêé seumaior amigo! Pode ter certeza quenada cai do céu.Nãoadianta ficar repetindo quemerece umavida feliz e repletade paz ealegria. Se vocênãoseajudar devidamente,

nadadebomvai surgir. Lutepor todos seus sonhos; corra atrás do seu sorriso e se ajude.A soluçãopara todos seus problemase dúvidasestá emvocêmesmo!”

Bailarino e
professor
Sasha
Iziliaev
com
Evelyn
Crusoé

AliceArja comaMaria
Julia Tibo

Giu Martins.com

Carolina Botelho como
bailarino e professor
Reyneris Reyes

Maria Eduarda
Barros como
bailarino e professor
Reyneris Reyes

Giu Martins

giumartins.com

Christiane Tibo com
AliceArja, relações
internacionais no
Brasil doMiami City
Ballet School

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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