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Luciene Pimenta, filha de um dos líderes nas mani-
festações folclóricas das tradicionais Festas de Agos-
to, detalha os últimos trabalhos para o evento que co-
meça no próximo dia 17. E destaca a falta que o pai,
falecido no ano passado, fará. Será a primeira edição
sem a presença marcante dele. PÁGINA 5

Saudades,
Mestre Zanza

Presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro
(PL) fez uma rápida visita a Montes Claros na tarde
desta sexta-feira. Para cumprir uma agenda rechea-

da de compromissos, inclusive receber uma honra-
ria do Sindicato Rural da região, discursou rapida-
mente para lideranças e apoiadores, deu uma curta

voltademotoepasseouacavalono ParquedeExposi-
ções. Tudo em pouco mais de três horas. Foi a primei-
ra visita dele à cidade. PÁGINA 3
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“Sinto a presença de pai no bater de cada tambor, no canto entoado pelos dançantes”, detalha Luciene

ARQUIVO PESSOAL
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Estão programados

desligamentos para

realização de

manutenção e obras

no sistema elétrico

em Montes Claros

ALEXANDRE FONSECA/ REPRODUÇÃO INSTAGRAM

NA SEGUNDA-FEIRA

Presidente chegou aMontes Claros no início da tarde de sexta-feira e foi recebido por apoiadores e lideranças da região

MARCELLO CASAL JR/
AGÊNCIA BRASIL



QUEM? EUUUU!?

O senador Fernando Collor (PTB) escolheu seu
vice para disputar o governo de Alagoas. É o
vereador de Maceió Leonardo Dias (PL). Em re-
cente passado, Dias afirmou que disputaria elei-
ção contra Collor para derrotá-lo por causa do
“sequestro da poupança” no famigerado plano
da então ministra da economia Zélia Cardoso,
nos anos 90, início do Governo Collor. Quem
não se lembra..? Dias sim, mas se esqueceu de
algo tão recente na lábia.

NOVELA DO PROS

Com vaivém de decisões liminares na Justiça, troca
de comandos que defendem rumos diferentes na
eleição, o PROS teve que decidir na sexta-feira, por
lei, se fecharia com Lula da Silva, do PT, ou lançaria
Pablo Marçal, de seus quadros. A autofagia de funda-
dores chegou a nível paranormal – ou Marçal tem
olhos nos corredores dos tribunais. Em dois vídeos
de quarta-feira, ele crava que haveria reviravolta
judicial a seu favor. E houve. Até o fechamento da
Coluna, o PROS seguia sua sina de disputa por di-
nheiro na legenda.

BC LONGE DO RIO

Mais um indicativo de que o Rio de Janeiro vai mal

no cenário nacional. O Comando da Aeronáutica
revogou a licença para operação do heliponto da
sede do Banco Central na capital fluminense. A deci-
são saiu no Boletim do último dia 21 de Julho, publi-
cada no Diário Oficial pelo Ministério da Defesa. O
BC centraliza atividades em Brasília.

SEM DESAFINAR

A cantora Paula Toller, ex-Kid Abelha, provou
que não é bolsonarista – muita gente achou isso
porque ela processou a direção do PT por ter
usado uma música sua indevidamente na campa-
nha de 2018. Foi só questão de direitos autorais.
Paula acaba de assinar a carta em defesa dos
direitos da democracia, lançada pela USP. A lista
é eclética, com signatários de diferentes perfis e
segmentos do país.

A BOA POLÍTICA

Acredite: existem bons políticos – a despeito de a
maioria, pelo notório, manchar o Congresso Nacio-
nal. A região Sudeste teve 18 dos 41 congressistas
avaliados como cinco estrelas no Índice Legisla Bra-
sil, o equivalente a 43% de todos os deputados mais
bem-avaliados. O índice foi lançado na segunda-fei-
ra para avaliar o desempenho de parlamentares que
atuaram na Casa desde 2019.

COLUNA ESPLANADA

Erros técnicos no julgamento que levam à nuli-
dade da condenação de quatro pessoas no caso
da Boate Kiss, quando morreram mais de 200
pessoas, são espelho de um Brasil que não dá
certo – até no Judiciário. É o mesmo país cuja
lei permite “saidinha” de presos em feriados
durante os quais muitos cometem mais crimes.
É onde uma menina de 10 anos sai para com-
prar pão e não volta, vítima de estupro. País em
que bêbados ao volante atropelam, matam e
vão para casa dormir sem punições na mesma
noite – uns até sem pagar fiança. É onde políti-
cos condenados com provas ganham nova
chance de disputar eleições (em diferentes esfe-
ras) e ladrões de colarinho se sentem no direito
de pedir dinheiro roubado de volta.
O Brasil em que o chefe da nação diz “e daí,
lamento” - em vez de dar exemplo no combate à
pandemia. Aqui se usa mais de R$ 5 bilhões de
verba do cidadão para convencê-lo a votar em
alguém, com a certeza de que é um fundo perdi-
do. No Brasil, fala-se muito em direitos, e quase

nada nos deveres. Além de uma reforma do Có-
digo Penal e da reforma política, o Brasil preci-
sa urgente de uma reforma cultural. A reflexão
é urgente. A reinvenção, necessária.

Opinião

Por Eduardo L’Hotellier (*)

Desde que o Facebook anunciou o desenvolvi-
mento de um projeto sobre o metaverso, muitas
expectativas e teorias têm surgido sobre como esse
movimento vai impactar a sociedade. Não fico sur-
preso com tamanha repercussão, pois este merca-
do representa uma oportunidade de receita de até
US$ 13 trilhões até 2030, segundo o relatório Citi
sobre Metaverse and Money, de 2022. O fato é que
neste universo de inovação, a única certeza é que o
metaverso consolida um movimento que já aconte-
ce há décadas: a digitalização da vida.

Ainda de acordo com o relatório, a economia
do metaverso pode se expandir significativa-
mente, e uma das principais razões seria a ado-
ção em massa da tecnologia. De forma mais
clara, isso significa que os amigos das redes
sociais são mais presentes do que os amigos de
porta, ou que as reuniões online vêm substituin-
do os longos trajetos de deslocamento até o tra-
balho. Além disso, os economistas estimam que
cerca de 5 bilhões de pessoas podem fazer uso
do metaverso no futuro, sendo que a população
mundial atual é de 8 bilhões de pessoas.

Porém, tenho notado que um dos maiores equívo-
cos cometidos quando se aborda sobre o metaver-
so é defini-lo exclusivamente como um local vir-
tual, quando na verdade, trata-se primeiramente
de um novo tempo. Explicando melhor, esse movi-
mento todo não aconteceu da noite para o dia, ou
quando foi anunciado o investimento pelo Face-
book, mas vem acontecendo de forma gradual há
décadas. Inclusive, concordo com uma citação fei-
ta por Shaan Puri, e que foi publicada no Twitter,
onde ele aponta que o metaverso é “o momento em
que a nossa vida digital vale mais para nós do que a
vida física”.

O metaverso, em suas diversas facetas, vem possi-
bilitando o uso da tecnologia de forma inovadora
para resolvermos cada vez mais questões do dia a
dia, sendo na verdade um recurso facilitador, as-
sim como a contratação de serviços online que ten-
de a se tornar ainda mais comum para os brasilei-
ros nos próximos anos. E assim, gradativamente,
vamos nos adaptando e notando as vantagens de
cada mudança que surgir. Ah, e assim como hoje
não referimos aos usuários de internet como “inter-
nautas” provavelmente no futuro não falaremos
que estamos no “metaverso” - será simplesmente a
nossa realidade.

(*) Fundador e CEO do GetNinjas, maior aplicati-
vo para contratação de serviços no Brasil

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br
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PRETO NO
BRANCO

Alexandre Fonseca

Repórter

O presidente Jair
Bolsonaro (PL) fez
u m a p a s s a g e m
meteórica por Mon-
tes Claros nesta sexta-
feira. Em pouco mais
de três horas, tentou
c u m p r i r a a g e n d a
programada: se en-
controu com lideran-
ças, recebeu – sem ce-
rimônia – uma honra-
ria, discursou para
apoiadores e deu um
rápido passeio acom-
panhado por cente-
nas de motociclistas
que o aguardavam
na avenida Deputado
Plínio Ribeiro.

Foi a primeira vez
de Bolsonaro na cida-
de. Ele chegou por vol-
ta das 14h45 e, rapida-
mente, visitou a refor-
ma do Aeroporto Má-
rio Ribeiro da Silvei-
ra. Lá, se encontrou
com lideranças reli-
giosas da região.

MOTOCIATA

Do aeroporto, se-
guiu para o centro de
convenções, onde dis-
cursou para lideran-
ç a s e a p o i a d o r e s ,
além de receber o di-

ploma Antônio Lafetá
Rebello, concedido a
p e s s o a s q u e c o n t r i -
buem para o desenvolvi-
mento de Montes Cla-
ros. A honraria é uma
promoção da Associa-
ção dos Municípios da
Área da Sudene em Mi-
nas Gerais (Amams)

No caminho para o
Parque de Exposições,
onde era aguardado por
centenas de pessoas, pa-
rou para cumprimen-
tar e dar uma volta de
moto, seguido por deze-
nas de motociclistas.

“SEGUNDA VIDA”

No discurso para os
apoiadores que o aguar-
davam no Parque de Ex-
posições, lembrou que
Minas Gerais faz parte
de um capítulo impor-
tante da história dele.

“Meus conterrâneos,
satisfação muito gran-
de retornar a esse esta-
do onde consegui uma
segunda vida. Tenho Mi-
nas no mais alto concei-
to”, ressaltou, referindo-
se ao fato de ele ter sido
esfaqueado em Juiz de
Fora, durante a campa-
nha eleitoral de 2018 -
Adélio Bispo, responsá-
vel pela facada, é de
Montes Claros.

Bolsonaro recebe
honraria em MOC,
mas sem cerimônia

Política

Agenda apertada na cidade permitiu apenas
rápidos discursos, passeios de moto e à cavalo

u
A coluna antecipou na segunda-feira que o

general Braga Neto, candidato a vice-presi-
dente na chapa de Bolsonaro (PL), chegaria a
Montes Claros na quinta-feira e que, na sexta,
se reuniria com prefeitos da região. A pedido
da fonte, não revelamos o local e nem o horá-
rio. Comoa reunião já aconteceu, fomos autori-
zados a divulgar. O encontro foi pela manhã
na sede do Cimams. Tive oportunidade de par-
ticipar do encontro. Na próxima coluna divul-
garei detalhes.

Visita de Bolsonaro
Devidoàintensamovimentaçãodestasexta-fei-

ra, não foi possível trazer detalhes da visita de
Bolsonaro a Montes Claros. Faremos na próxima
coluna, contando fatos dos bastidores.

Mart Minas
O grupo Mart Minas marcou para o dia 3 de se-

tembro a inauguração da nova loja em Montes
Claros. O atacarejo fica localizado em terreno on-
de funcionava a Agrapress, no trevo que dá aces-
so ao Distrito Industrial. Fato interessante é que,
recentemente, foi inauguradoemfrenteoatacare-
jo e CD do grupo BH.

Abrigo de interesses
Os acordos que estão sendo realizados por

este Brasil demonstram de forma clara que
partido político serve apenas para abrigar
interesse pessoal. Se é para vencer o pleito,
serve qualquer acordo. O único partido que
consegue hoje falar a mesma linguagem em
todas as regiões - e no Norte de Minas não é
diferente- é o PT. Outro que poderia ser incluí-
do neste perfil é o Novo,mas ainda é insipien-
te no processo político, não tendo sido colo-
cado à prova.

Banda de Música
Cidade de mais de 400mil habitantes e líder de

toda uma região, além de contar com um conser-
vatório estadual, bem queMontes Claros poderia
incentivar e criar uma banda, dando oportunida-
de a jovens, principalmente das escolas públicas.
Cidades bemmenores do que a nossa alimentam
tal projeto. Para ummunicípio com o título de Ci-
dade da Cultura era de esperar que a secretaria
responsável pelo setor não se limitasse apenas
em realizar eventos que a dezenas de anos fazem
parte do seu calendário. Amesmice é naprática a
falta de criatividade.

Jacaré e a lagartixa
Aqui pelas bandasdoNorte eMinas,mesmoan-

tes das convenções partidárias, já era possível
prever os candidatos com chance de brigar por
uma vaga na Assembleia Legislativa e na Câmara
Federal.Comoarticulistaeanalistapolítico tenho
percebidoalgunscandidatosvendendoentusias-
mo mas rodando em círculo. É o famoso foguete
molhado. Aliás, é o mesmo que está dando ração
para lagartixa achando que vai virar jacaré.

General Braga Neto

Durante a passagem
por Montes Claros, o
presidenteJairBolsona-
ro (PL) afirmou que o
Brasil não sofre mais
com o preço dos com-
bustíveis.

“O mundo todo vem
sofrendo com combus-
tíveis. O Brasil já saiu
dessa crise”, afirmou.

A fala aconteceu du-
rante discurso para
apoiadores no parque
de exposições.

O candidato à reeleição
esteve acompanhado do
candidato a vice-presiden-
te, general Braga Netto,
com o ministro do Gabine-
tedeSegurançaInstitucio-
nal (GSI), general Augusto
Heleno, e com o senador
Carlos Viana, candidato
do PL ao governo de Mi-
nas –a quem o presidente
declarou apoio no início
da semana.

Durante um dos discur-
sos de Bolsonaro na cida-

de,Vianapassoumaleche-
gou a vomitar. De acordo
com a assessoria do sena-
dor, ele sofreu uma indis-
posição estomacal.

No parque de exposi-
ções, o presidente fez um
brevediscurso, de cercade
dois minutos, em cima de
um palco montado no gra-
mado. Foi bastante aplau-
dido pelos apoiadores -
boaparteagitandobandei-
rasdoBrasil–especialmen-
te quando falou sobre pa-

triotismo e liberdade. “Um
país livre, democrático, ri-
co e cristão. Ninguém no
mundo tem o que nós te-
mos. Em especial, este po-
voquerespirapatriotismo
e liberdade”, disse.

A programação termi-
nou por volta das 16h30. O
presidente seguiu direto
para o aeroporto, de onde
decolou, no avião presi-
dencial, para São Paulo -
deacordocomaagendadi-
vulgadapelogoverno. (AF)

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

‘Patriotismo e liberdade’

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Opresidente saudoumotociclistas que o

aguardavampara umavolta pela cidade

Bolsonaro passou pouco mais de três
horas em Montes Claros. Esteve
acompanhado do senador Carlos
Viana, quem apoia na disputa pelo
governo de Minas - e que se sentiu mal
durante o evento, chegando a vomitar
devido a uma indisposição estomacal
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CLARABOIAEmpolgado Milagres
comanda North na
2ª divisão do Mineiro

Montes Claros

Time é o único representante do Norte de
Minas no torneio que começa neste sábado

Chora, amigo. Chora que o choro lava a terra
secaetiraatristezadoolhar.Arrebentaessa lágri-
ma reprimida, como água suja e pesada que fica
entalada nos encanamentos dos prédios, juntan-
do lodo e outras porcarias.
Chora, meu amigo. Chora com toda sua força

para se livrar dessas águas empoçadas que não
irão mover nenhum dos teus moinhos ou regar
alguma de suas plantas. Sabe, o córrego precisa
estar limpo para que água nova venha pura. Cho-
ra, porque amor também tem choro bom, quente,
como gotas de verão que a gente coloca na lín-
gua. E comoaságuas de verãoque levamembora
os troncos e as folhasmortas nos rios, deixa suas
lágrimas levarem tudoqueémorto e inútil. E você
sabe de quais inutilidades estou falando, porque
a gente sempre sabe essa resposta.
Chora, amigo. Chora que o tempo é curto. Mas,

chora com vontade, sem farsa, sem papel de
teatro. Deixa essas lágrimas, que agora são
amargas, saírem para vir lágrimas novas, puras
e adocicadas. O choro é o terremoto da alma.
Existem terremotos que nos arrebentam por
dentro equedestroemtudo.Outros, pelo contrá-
rio, colocamascoisasno lugar emqueelasdeve-
riam estar. Chora, amigo, porque eu acho lindo
homem chorar por amor.
LindodemaisveracabeçadeumHérculesderra-

mar água pelos olhos. Se Hércules tivesse chora-
do, talvez de verdade, tenho certeza que desse
choro teria brotado um rio ou um mar ou uma
fonte de águas boas. Tem vergonha não, amigo!
Choradeamor,poisé lindo. Imaginacomoomun-
do seria mais bonito se Sansões chorassem de
amor e não pela perda de suas forças.
Chora, porque a correnteza das suas lágrimas

vai trazer novos barcos, jangadas, navios, canoas
parateus rios, teuscaminhossecretosembrenha-
dosnomato,emseumanguezal fértildesentimen-
tos. Chora, porque a vida é breve. Se eu pudesse,
chorariadeamorcomvocê, porque seríamosdois
homens chorando, e o mundo se compadece de-
mais quando dois homens choram de amor, mas
eu ainda não amo como você ama.
Chora, meu amigo, porque, ao contrário do

quedizem, chorar éumaexpressãosutil ehones-
ta de coragem.
O choro de amor é o néctar dos heróis.

u

Ele chorou de amor

Estão programados,
para segunda-feira,
desligamentos para
realização de manu-
tenção e obras no siste-
ma elétrico em Mon-
tes Claros.

Serão substituídos
e q u i p a m e n t o s n a
área urbana, com o
objetivo de reforçar o

sistema elétrico, preve-
nir desligamentos aci-
dentais e garantir o for-
necimento de energia
no município.

A Cemig disponibiliza
aos seus clientes a opção
de receber avisos de des-
ligamento para obras e
manutenção preventiva
no sistema elétrico por

SMS ou e-mail. Basta
atualizar os seus dados
no Cemig Atende Web:
www.cemig.com.br.

Durante o período da
interrupção, caso precise
realizar manutenção na
instalação elétrica inter-
na da residência, o clien-
te deverá desligar antes a
chave geral (disjuntor) pa-

ra sua segurança, pois se
os serviços programados
se encerrarem antes do
prazo informado, o retor-
no da energia elétrica po-
derá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato
que impeça a realização
dos serviços, essa inter-
rupção poderá ser cance-
lada sem prévio aviso.

Jornalista, mestre em literatura e doutorando em

literatura

Nas categorias de base,Milagres foi campeão brasileiro peloAmérica de BH

Nos natais passados
em Juiz de Fora, Zona
da Mata mineira, o me-
nino Marco Antônio
quase sempre pedia o
mesmo presente: bola
de futebol. Foi jogador
profissionalehojeétrei-
nador. E os caminhos
da aspiração o trouxe-
ram até o grande sonho
de Montes Claros e do
NortedeMinas:orenas-
cimento da paixão pelo
futebol por meio de um
time local, com vários
atletas da região.

“O futebol sempre
veio de forma natural
na minhavida. Meu pai
foi ex-atleta de futebol
como jogador do Tupi-
nambá de Juiz de Fora”,
contou.

Com curso de técnico
de futebol pela Univer-
sidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) des-
de 2000, em 2005 teve a
primeira oportunidade

fora das quatro linhas, no
comando do Minas No-
vas, que será adversário
do North Esporte Clube
no Campeonato Mineiro
da 2ª Divisão deste ano.

A estreia de Milafres à
frente do North Esporte
Clube será neste domingo.

O primeiro jogo do time
montes-clarense pela Se-
gundaDivisãodoCampeo-
nato Mineiro será em
Teófilo Otoni, quando vai
enfrentaroAméricanoEs-
tádio Nassri Mattar - time
já treinado por Milagres.
“Fui contratado para tra-

balhar com futebol, e eles
não esperam milagres al-
gum, eles esperam traba-
lho profissional dedicado,
que entende o que está fa-
zendo. Mas, acima de tu-
do,alguémapaixonadope-
lo que faz”, destacou. Boa
sorte, Milagres e North!

Bairros sem luz na 2ª

Alexandre Fonseca

amfjornalista@gmail.com

ASSESSORIA NORTH
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“As Festas de
Agosto trazem
a lembrança do
olhar do meu
pai, que
brilhava por
todos os dias,
de sua fala
contagiante
ao mencionar
a alegria que
as festas
traziam para o
povo de Montes
Claros.

“Sinto a presença de pai no
bater de cada tambor”

ARQUIVO PESSOAL

Herdeira do lendário líder das Festas de Agosto fala sobre o evento deste ano

”

u

PROFESSORA E FILHA DE MESTRE ZANZA

Luciene Pimenta Borges
uENTREVISTA

Adriana Queiroz

Repórter

Nosso bate-papo de
hoje é com a professora
Luciene Pimenta Bor-
ges, de 57 anos, filha do
mestre Zanza, falecido
no ano passado.

As Festas de Agosto
voltam a ser realizadas
nas ruas, após dois
anos sem ocorrer devi-
do à pandemia. Mas
um pouco mais triste,
sem Mestre Zanza.

Quando criança, Lu-
ciene residiu com os
pais na rua Pedro Car-
doso, antiga rua Ceará,
no bairro Morrinhos.
Lá ficou até o dia do seu
casamento, quando se
mudou para São Paulo.
É mãe de 3 filhos, que já
participaram e ainda
participam, de alguma
forma, das Festas de
Agosto.

Luciene também tem
uma netinha, Júlia, de 5
anos,quesaiudeprince-
sa em seus dois primei-
rosanosdevida.Noúlti-
mo ano em que houve
asFestasdeAgosto,des-
filou como catopezi-
nha. Neste ano, sairá de
princesa novamente, e
está muito animada.

As Festas de Agosto es-
tão chegando. O que vo-
cê está fazendo na asso-
ciação?

Assim como nos anos
anteriores,tenhoajuda-
do na confecção de pe-
nachos e capacetes.
Meu pai sempre solici-
tava minha ajuda nes-
ses preparativos. Conti-
nuo prestando esse

apoio, agora junto ao meu
irmão Júnio.

Como está o coração, sem
a presença do seu pai?

Com certeza será um
ano em que viverei as Fes-
tas de Agosto de um jeito
totalmente diferente. Não
há como prever as emo-

ções.Éummistodealegria
e tristeza. Sinto a presença
de pai no bater de cada
tamborepandeiro,nocan-
to entoado pelos dançan-
tes.AsFestasdeAgostotra-
zem a lembrança do olhar
do meu pai, que brilhava
portodosessesdias,desua
fala contagiante ao men-

cionar a alegria que as fes-
tas traziam para todoo po-
vo de Montes Claros.

Conte uma história dos
catopês que lhe marcou.

Uma história marcante
por ter sido um fato trági-
co e depois engraçado (ri-

sos). Certo ano, foi servido

um almoço aos catopês,
marujos e caboclinhos,
em comemoração a um
dosreinadosedesfileocor-
ridos naquele dia. A comi-
da, no entanto, causou um
desarranjo intestinal em
quase todos os integrantes
dos ternos. Os hospitais fi-
caram sobrecarregados

com tantos dançantes das
festas folclóricas de agos-
to. Muitos ainda se lem-
bram do piririri que tive-
ram naquele dia.

Que mensagem você dei-
xa para quem vive as festas
com a mesma intensidade
que vocês?

Nunca percam a fé. As
Festas de Agosto trazem a
alegria de um povo que
acredita em Deus, em
Nossa Senhora e nos san-
tos. E é essa fé que nos im-
pulsiona, que não nos dei-
xa desistir diante das ad-
versidades. O povo que
dança e se alegra nas fes-
tas é o mesmo que sofre
com as mazelas da vida,
que entende ser pecador,
e por isso se rende a mise-
ricórdia divina. As festas
de agosto trazem essa sa-
bedoria do povo humil-
de, que se alegra na pre-
sença de Deus, agradecen-
do e confiando nas gra-
ças que recebemos.

Como é a participação
das mulheres nos catopês?

Elas participam somen-
te no terno de Nossa Se-
nhora do Rosário, São Be-
nedito e na caboclada e
não em todos os grupos.

Mestre Zanza aceitava
bemaparticipaçãodasmu-
lheres?

Pode ser que, no início
ele tenha oferecido resis-
tência, mas essa resistên-
cia foi quebrada. E o que se
pode perceber, é que meu
pai incentivava a partici-
pação das mulheres nos
ternos.Elasganharamfor-
ça e conquistaram seu lu-
gar com catopês.

Luciene (à esq., demãos dadas comaneta) relembra histórias das Festas de

Agosto com seu pai,Mestre Zanza
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Dário Cotrim é diretor de Museu do IHGMC

Este é um livro de extremo interesse para a
coleção do Consórcio Literário do Instituto
Histórico e Geográfico de Montes Claros.
Alémdecuidardeuma tradição familiar, reu-
niu o notável contador de causos José Geral-
do Soares de Souza, um repositório de infor-
mações sobre a sapiência e o conhecimento
de seu povo, em tempos pretéritos. Não é
uma obra de ficção, senão uma coletânea de
crônicas e contos onde foram registradas as
cenas mais significativas do seu tempo de
menino. São as imagens do passado que se
conservam na memória das pessoas.
Nota-seque seria, hoje, agradável a todosos
montes-clarensese,particularmente, aosmi-
neiros, a oportunidade de conhecer, por um
testemunho equânime e verídico, o que se
passava na vida dos catrumanos, no tempo
em que viveu o autor destas memórias. Pela
sua narrativa, bem se vê quão estudiosa e
miudamente recorreu o autor na construção
de sua belíssima obra literária, em informar
os fatos que são relatados aqui e quanto ele
amava esta terra, para assim interessar-se
pelas suas coisas, tantos anos depois dessa
memorável viagem ao passado. Tudo aqui
pareceumaboaprosada roça, quevemcain-
do no côncavo da mão, para a feitura de um
cigarro de palha ou algo assim parecido. A
magia da escrita de José Geraldo retrata ain-

da a intimidade por onde pervagou até se fixar
definitivamente na sua queridaMontes Claros.
Numdepoimentodramático, arrancadodo fun-
do de sua alma e do seu coração, o autor nos
sensibiliza emotivamente com essas palavras:
“Minhamãeestavagrávidademinha irmãcaçu-
la, não tinha condições psicológica para en-
frentar tamanha tragédia – o velório do meu
pai – eu e meus irmãos ficamos perdidos, tudo
era um mar de tristeza em nossas vidas, não
imaginávamos até que ponto aquele aconteci-
mentomexia coma gente, e o que seria do nos-
so futuro daquele dia em diante”. O leitor pode
verificar aqui queoautor nãoé tão somenteum
contador de causos, pois ele sabe envolver as
pessoasnas suasnarrativas, por certomaisdra-
mática e talvez mais sublime. Não foi à toa que
nocapítulo “OMundoédosLoucos” foi registra-

daapresençadeFerreirinha, umdestrambelha-
doemnossa cidade. JoséGeraldopode ser con-
siderado um excelente oralista, lembrando o
saudoso João Valle Maurício e, por que não o
ilustre poeta do amor natural dr. Wanderlino
Arruda?É importantedizerqueaespontaneida-
de e a despreocupação do narrador fazem de
suaobra literáriaumaautêntica seleçãodaora-
lidade dos causos expostos. Curioso é que reu-
nimos o prosador e os seus causos, como que
numaalusão implícita, à sua condiçãode exce-
lente escritor na publicação deste livro.
Portanto, meu caro confrade José Geraldo Soa-
res de Souza, foi paramim e, é-me para sempre,
umahonra imensurável, fazer parte de sua obra
literária com esta pequena e despretensiosa
apresentação.Parabénsesucessoadaeternum!

Reminiscências

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com

Nota-se que seria, hoje, agradável
a todos os montes-clarenses e,
particularmente, aos mineiros, a
oportunidade de conhecer, por um
testemunho equânime e verídico, o
que se passava na vida dos
catrumanos, no tempo em que
viveu o autor destas memórias.
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X4 DEX4 DE

BETIMBETIM

Marcelo Jabulas

I @mjabulas

A Fiat revelou as primeiras imagens
oficiaisdoFastback.OSUVcupêitaliano
éagrandeapostadamarcapara2022.As
imagenscomprovamasprojeçõesdivul-
gadas nas redes sociais e veículos espe-
cializados.
Com estilo atraente, o Fastback tem co-

moprincipaldestaqueatraseira,quereme-
teaoBMWX4,devidoàcadênciadacoluna
C e também pelas lanternas afiladas. De
frente, ele tem o mesmo estilo do Pulse
Abarth (que também será lançado este
ano).
Faróis e grade em posição elevada,

molduraslateraisemposiçãovertical
e faróis de neblina na base do para-

choques.Tudoigualàversãonervosa
doPulse.
Na lateral, o SUV chama atenção

pelasmolduras plásticas nos para-
lamas, que “aumentaram” as cai-
xas de rodas. Uma curiosidade é
que as portas traseiras do Fastback
são as mesmas do Cronos. Trata-se
de uma receita igual feita comoPulse.
No caso doSUV compacto, amarca ita-
liana reaproveitou as portas do Argo.
Uma manobra para reduzir custos de
produção, uma vez que aproveita a
mesma estamparia, plásticos, borra-
chas e vidros.

ESPECULAÇÕES
Comotemsidocorriqueiroemvá-

rios lançamentos, em que as fabri-
cantesdivulgaminformaçõesempí-
lulas, por hora, a única informação
que se temdo carro é o desenho.
Dimensões e conjunto mecânico

nãoforamdivulgados.Masépossível
estimaroqueoFastbackterásoboca-
pô. O modelo deverá ser equipado
commotor turbo 1.0de 130 cv, que já
equipaoPulseeequipadocomtrans-
missãoCVT,comemulaçãodeseteve-
locidades.
Outro motor que deverá estar pre-

sentenocupêbetinenseseráaunida-

de 1.3 de 185 cv e 27,5 kgfm de torque.
Essemotor já equipa Toro, Compass,
Renegade, Commander e também o
futuro Pulse Abarth. Para essa ver-
são, será utilizada a transmissão au-
tomática de seis marchas.

CONTEÚDOS
Pordentro, tambémnãosesabeco-

moseráoFastback.Noentanto,deve-
rá repetiromesmointeriordoPulse,
para reduzir os custos de produção. É
esperadoque ele tenha conteúdos comoquadro
de instrumentos digital, partida sem chave,
climatização eletrônica, assim commultimídia
comconexão Android Auto eApple CarPlay sem
fio e carregamentopor indução. Câmera de ré e
assistentes de conduçãodeverão completar o
pacote.
Agora é aguardar.

Veículos

Fiat revela primeirasFiat revela primeiras
imagens oficiaisimagens oficiais
do SUV Fastbackdo SUV Fastback

FIAT/DIVULGAÇÃO
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Filho de Maria Pia Alkmim e Geronimo Ferreira de Souza, Junior Alkmin nasceu em Januária (MG) e, atualmente, é o
profissional daharmonização facialmais requisitadopelos famosos em todaaEuropa. FormadoemBiomedicinapela
Universidade de Uberaba e especializado em biomedicina estética e estética avançada, trabalhou para o governo
federalpela Funasana triboXacriabá. Emseguida, atuounoRiode JaneiropelaDasa (maiormultinacionalhospitalar).
Em 2010, Junior transferiu residência para a Holanda, onde trabalhou no maior centro de diagnostico da Holanda e
referência mundial no sistema de trombose por 11 anos.
Em 2015, em um descontraído bate-papo incentivado por duas amigas queridas, Luana Antunes e Mary Almeida, Junior se

perguntou: por quenão seguia o caminhoda estética, já que sempre se cuidoudesdemuito cedoe se interessavamuito pelo
assunto. “ Foi onde amadureci a ideia e comecei a pesquisar. Mematriculei e comecei a fazer aminha especialização. Desde
então,nãoparoumminuto. Semprebuscandoaperfeiçoamento, viajandoomundoatrásdosmelhores cursoseprofissionais,
JuniorabriuasuaclínicaemsociedadecomomédicoholandêsKeesHussain. Juntos, lançaramaSkinmiracleClinic, quedesde
então, está sendo reconhecida não só na Holanda, mas na União Europeia pelo trabalho que preza de manter a identidade
naturalde cadacliente, semperderaessência.
Junior é quem assina a técnica “Looking better naturally”, mantendo aquilo que acredita como resultado final. Como ele

mesmodiz,“qualquerumhabilitadopodeinjetar,maselevaroseutrabalhoaumaartesemperdersuacaracterísticaeessência
é para poucos”. A Skinmiracle oferece todos os serviços de injectables como botox, fillers, fios de sustentação, mesoterapia,
“Lookingbetternaturally” -versãoadaptadadaharmonizaçãofacial, harmonizaçãocorporal -que fazusodeplasmagelcom
bioestimuladoresde colágeno, intralipoenzimase cirurgias comoablefaroplastia.

A Quality contará com a participação de inúmeros profissio-
naisparaocursodemodelosqueaconteceneste finaldesema-
na. São fotógrafos, psicólogos, fisioterapeutas, maquiadores,
nutricionistas e professor de etiqueta à mesa, dentre outros
detalhesquecompõemagradecurriculardonossocurso. Con-
fira os nossos convidados:

“Foiumasurpresa.Fui indicadoatravésdaCristi-
na Blom, a quem sou muito grato. Recebi uma
mensagem no meu celular numa sexta feria. Me
perguntaramseeu teriaumavagaparaatender a
Gretchennodiaseguinteantesdeumaapresenta-
ção dela. Tive que remanejar minha agenda. Foi
tudosuper tranquilo.Elaéumapopstar,umarefe-
rênciaque tenhodesdecriançaedeumavitalida-
de enorme. Horas depois, fui recebido super bem
no local onde ela se apresentou. O show foi exce-
lente!De formadiscreta,mechamarampara fazer
uma foto e me despedi.

Participações especiais para
no cursodaQuality deste fim

de semana

Do Norte de Minas para o mundo

Como foi cuidar da
beleza da Gretchen?

ARQUIVO PESSOAL

Fisioterapeuta EvertonCavalcante

(@evertoncavalcante_) vai dar

dicas de postura no curso. Everton

atende em seu estúdio de pilates, na

RuaRadium, 140A, Lourdes

ConsultoraRosilene Fonseca

@rosilenefonsecaconsultora-

mkconfirmoupresença para

sua aula demaquiagemque

acontecerá neste sábado. Vai

mostrar,também, as

novidades daMaryKey

JeanPatrick atua como

consultor emReeducação

Alimentar e será o

responsável pelas dicas de

umaalimentação ideal para

nossosmodelos

JulyannaRodrigueséoutra

convidadaparaocursoQuality.

Psicólogaperita, temexperiê

nciacomoauxiliartécnicado

TribunaldeJustiça,com

avaliaçãopsicológica,

transtornodoespectrodo

autismo,deficiênciaintelectual

emúltipla.Realiza

acompanhamentodecrianças,

adolescenteseadultos.

ARQUIVO PESSOAL

“A natureza, com a sua sabedoria, confirma a frase de Heráclito de Éfeso, que diz que nada é permanente exceto a mudança, ensinando que a mudança é uma
constante em nossas vidas. E cada mudança que ocorre é um ciclo que se fecha, assim como as estações do ano. E, muitas vezes, torna-se um processo doloroso
quando criamos resistência àquilo que precisa ser. Precisamos aprender com a mãe natureza a entregar. Quando o outono se encerra, as folhas caem para dar lugar
ao inverno e, sem resistências, um novo ciclo se inicia para novas folhas surgirem. E, assim, sucessivamente.”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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