BELDADES
Olívia Lima oferece
coquetel às clientes
que semana que
vem vão a Franca,
São Paulo, para o
Carmem Day 2022
PÁGINA 5

ANO XVI - Nº 4.455

MONTES CLAROS, sábado e domingo, 13 e 14 de agosto de 2022

Catadores e familiares
de MOC mais valorizados
YANCA DANIELA

Parceria entre a Unimontes e a associação dos profissionais realiza um trabalho de inclusão, com aulas de educação financeira
baseadas no modelo de economia solidária. O objetivo é que eles
compreendam todo o processo que envolve a comercialização
dos recicláveis, recebendo, também, noções de economia e fluxo
de caixa. PÁGINA 4

Viva os pais do
Norte de Minas
Na véspera da data que homenageia aquele que, para muitos, é
considerado um herói, O Norte traz uma matéria especial com o
trans Rodrigo Brayan da Silva. Ele e a esposa, também trans, Ellen
Carine, são de MOC e ficaram conhecidos em todo o Brasil durante a gravidez da pequena Izabella Vitória, hoje com 1 ano e 4 meses. “Não tem preço”, diz o homenageado do domingo. PÁGINA 3
AURIANE FOTOGRAFIA

Rodrigo relembra as preocupações durante a gravidez da
esposa e relata as alegrias após o nascimento da filha

Estreia em casa
Único representante da região na disputa da 2ª Divisão do
Campeonato Mineiro deste ano, o North faz a segunda partida na competição. Será a primeira como mandante, diante da
torcida. Recebe o Valeriodoce neste sábado, às 15h, no Estádio
José Maria Melo. PÁGINA 3

Catadora do galpão 3 R’S sorridente: expectativa de dias ainda melhores no trabalho da turma,
com valorização e aprendizado para profissionais tão importantes para as cidades
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COLUNA ESPLANADA

Sempre pai
Luiz Carlos Amorim (*)

Dia dos Pais se aproximando e isso deixa mais
vivo na memória que minha filharada está tão longe, que a casa está vazia e isso dá uma saudade
danada. Fernanda mora na França, mas embarca
pelo mundo de vez em quando. Daniela está em
Lisboa. Ela e Pierre Aderne também viajam bastante, menos agora por causa da pandemia e também
porque o Rio era muito pequeninho, mas como agora ele tem três anos, já vieram ao Brasil.
Temos estado em Lisboa, nos últimos anos, pois
com a chegada do Rio, moramos metade do ano lá e
metade aqui no Brasil. Dá para matar um pouco da
saudade de Daniela, do neto e de Pierre. Uma vez
em Portugal, é mais fácil visitar Fernanda, fica muito mais perto. Mas quando estamos aqui no Brasil,
ah, que falta que fazem! No Dia dos Pais, então...
Não só aumenta a saudade, mas me faz pensar no
privilégio de ser pai. É interessante que até algum
tempo atrás, quando era um pouco mais jovem,
achava que era um ótimo pai. O tempo foi passando, passamos a ver tudo com mais clareza. Comecei a tomar consciência de que não fui aquilo tudo.
Queria ter ficado mais tempo com elas, queria ter
vivido mais a infância delas, queria ter aprendido
mais com Fernanda e com Daniela, queria ter trabalhado menos e vivido mais a adolescência delas.
Queria ter aprendido com elas a dar mais carinho,
a expressar melhor os sentimentos, queria ter sido
mais pai. Queria não ter ficado longe delas por dois
anos, por causa do trabalho, vendo a família só no
fim de semana. Isso faz falta.
Sei que fizemos alguma coisa certa, eu e Stela,
pois nossas meninas são pessoas educadas, inteligentes e capazes, solidárias e carismáticas. Mas sei
também que eu poderia ter sido um pai melhor.
Então, o grande presente que tenho, sempre, em
qualquer dia, até no Dia dos Pais, é ter sido pai de
pessoas de almas e corações tão grandes e abençoados. O tempo de vê-las crescer foi o tempo mais
feliz da minha vida.
PS.: Já passou mais de trinta anos, mas ainda
não consigo escrever sobre a perda de nossa pequena Vanessa, que se foi muito rápido, no dia seguinte ao de sua chegada. Ainda dói muito. Mas posso
falar de Rio, o anjo que veio para nos salvar na
pandemia. É uma criatura abençoada, e a gente
esquece de tudo quando está com ele.
Feliz Dia dos Pais a todos os pais e avós, que foram pais também.
(*)Escritor, professor, editor e revisor
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Custo Brasil
Reclama-se muito, necessário e
com razão das críticas, da posição dúbia do presidente Bolsonaro sobre o Judiciário e a democracia. Mas a turma da toga também
não se ajuda. Dia desses um cidadão de Brasília visitou a sede de
um tribunal superior e ficou pasmo com o cenário. Do estacionamento até o gabinete do magistrado, encontrou oito assessores.
Um recepcionista de garagem,
um guia de elevador, um vigia de
guarda-volumes, motorista, dois
seguranças e duas secretarias. Todos para o mesmo ministro. O Judiciário acaba de se auto-reajustar os salários em 18%!

ELEIÇÕES NAS MÍDIAS
A 7ª edição do índice de relevância dos presidenciáveis nas mídias digitais, da Cortex, monitorou os
quatro principais presidenciáveis: Jair Bolsonaro
(PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet
(MDB). Bolsonaro é o candidato com melhor desempenho quantitativo. Porém, na análise qualitativa,
ele perde, tendo mais menções na bolha progressista que é contrária ao seu discurso. Lula fica em 2ª
lugar nas menções na bolha progressista que é a
favor das suas declarações.
DISPUTA PELO TRF6
A disputa continua acirrada para a composição do
novo TRF da 6ª Região que será inaugurado em Belo
Horizonte (MG). Saiu a lista dos pré-selecionados indicados pelo STJ: Glaucio Ferreira Gonçalves, Klaus
Kuschel, André Prado, Simone Lemos, Vanila Moraes, Luciana Pinheiro, Pedro Felipe Santos e Miguel Angelo. Seis serão escolhidos por Bolsonaro.
COMÉRCIO RESPIRA
O Dia dos Pais está na lista de datas sazonais que
mais movimentam o comércio brasileiro. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revelou que 63%
dos consumidores vão comprar presentes para
os pais. O comércio online espera um faturamento de R$ 6,4 bilhões ( 2,9% a mais em relação a
2021, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico).

CARTA DA CNBB
A carta em defesa da democracia, organizada por
juristas e lida quinta-feira em evento organizado pela Faculdade de Direito da USP, não contou com a
assinatura da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB). Em breve, a CNBB vai lançar sua própria carta em favor da democracia, sem viés político. Nos últimos anos, bispos e padres se mostraram
mais para a centro-direita.
DEPENDÊNCIA
Um levantamento da insurtech Amar Assist aponta
que 72,7% dos brasileiros conhecem pessoas que ficaram sem nenhum recurso financeiro, inclusive
para comprar comida, após a morte do chefe de família. Além disso, 60% das pessoas disseram não possuir nenhuma cobertura assistencial antes de ativar
o Seguro de Vida Gratuito da plataforma digital.
ESPLANADEIRA
# Pós da Uniasselvi lançou 6 novos cursos.
# Intelbras reciclou 643 toneladas de materiais no
primeiro trimestre de 2022.
# Empresas incentivadas pela Sudene investem
mais de R$ 200 milhões e geram 233 novos empregos nos estados onde estão localizadas.
# ChangeX e Fundação LEGO lançam fundo social
de R$850.000 para apoiar projetos de aprendizagem
lúdica em todo Brasil.
# Conceito Editorial lança amanhã livro “Barro Preto”, de Chico Brant.
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Geral

Pai trans
sim, senhor!
u

Montes-clarense que ficou conhecido em todo
país se prepara para mais um domingo especial
ARQUIVO PESSOAL

ser quem eu sou? Essa foi
a parte mais difícil”, relembrou.
Serpai,paraRodrigo,éestabelecer um próprio códigodeafeto,umenigmaque
só o filho pode decifrar.
“É algo muito importante, papel que pensei que
nunca poderia dar conta
de fazer. Me enganei. Estou achando maravilhoso
a parte que me toca”.

Larissa Durães
Repórter

Para muitas pessoas,
ser pai é quem contribui
geneticamentecoma‘sementinha’. Não. Não é
tãosimplesassim.Éalgo
mais complexo. Envolve amor, proteção e cuidados.Vaialémdagenética ou do sangue.
E é assim na vida de
Rodrigo Brayan da Silva, de 35 anos, pai trans
que ficou conhecido,
em todo Brasil, de uma
forma ‘especial’, ele gerou a própria filha, Izabella Victória, há um
ano e quatro meses.
“Foi muito gratificante.
Uma gratificação dupla: o de ser pai e de gerar ao mesmo tempo.
Só quem vive, sabe como é”, disse, orgulhoso,
Rodrigo, que neste domingo(14)vai comemorar o segundo dia dos
pais ao lado da menina.
Muitas crianças são
criadas apenas pela
mãe. Situação que também foi a de Rodrigo.
“Sou adotado, minha
mãe, que cuidou de
mim, solo. Nunca tive a
presença de um pai na
minha vida. Isso sempre me pesou. Sempre
quis um homem para
chamar de pai, mesmo
que não fosse o biológico. Mas que me desse
aquele carinho e amor
depai. Por isto, pensava

Rodrigo e Carine: casal trans foi notícia durante a
gravidez e após o nascimento de Izabella Victória

“Ser pai é algo muito importante,
papel que pensei que nunca poderia
dar conta de fazer, mas me enganei,
porque estou achando maravilhoso a
parte que me toca”.
que quando tivesse um filho ou filha, iria ser o pai
que nunca tive. Quero ser
presente na vida da minha filha, para que ela não
passe o que passei“.
MEDO DE NÃO DAR
CONTA
Não foi fácil assumir e

encarar a paternidade.
Incluía o medo de pensar
que não daria conta,
além de como a sociedade receberia. De como
reagiria.
“Esses fatores me fizeram pensar, será que vai?
Vou conseguir? Será se
vão me respeitar por eu

REPERCUSSÃO NA
INTERNET
RodrigoécasadocomEllen Carine, que também é
trans. Contou que nos primeiros momentos da exposição da história do casal, recebeu, na internet,
várias mensagens de pessoas que falavam várias
coisas absurdas.
“A princípio, quando estava ainda gerando, estava meio fragilizado, me
doeu muito. Mas fui amadurecendo, dia por dia, e
vi que aquilo ali não me
acrescentava em nada,
pois, eles falando ou não,
eu estava fazendo o que
acreditava ser o certo,
pois, era o meu sonho se
realizando e não ia deixar
de realizar o meu sonho
por coisas que algumas
pessoas pensavam”
O conselho que Rodrigo
gostaria de passar, de forma geral, tanto para os
pais trans como héteros é
de buscarem os seus sonhos. “Pois, não tem preço”, destacou.

North estreia em casa
O North Esporte Clube vai jogar pela 1ª vez
em Montes Claros pela
2ª Divisão do Campeonato Mineiro 2022.
Recebe o Valeriodoce, de Itabira, no Estádio José Maria Melo,
em Montes Claros, às

15h horário de Brasília.
O time montes-clarense
ocupa a terceira colocação
do Grupo A.
Venceu na primeira rodada:2a1emcimadoAmérica de Teófilo Otoni fora
de casa.
O adversário deste sá-

bado também venceu na
estreia. Derrotou o Contagem por 1 a 0 no Estádio Israel Pinheiro, em
Itabira.
Na classificação do campeonato, o North Esporte
Clube ocupa a terceira colocação do Grupo A, com

três pontos - o Boston City
lidera a competição pelo
saldo de gols.
Já o Valeriodoce segue
na quarta colocação, também com três pontos. A
lanterna do grupo está
com o Juventus Futebol
Clube, de Minas Novas.

PRETO NO
BRANCO
Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Democratização
Afirmar que a chamada Carta em Defesa da Democracia é um movimento suprapartidário é, na
verdade, uma forma de duvidar da inteligência do
povo brasileiro. A única verdade é que é legítimo e faz parte do processo político e da estratégia de
políticos que aproveitam a militância e o interesse de setores do judiciário e da imprensa para
ganhar holofote e mídia. Aliás, se o interesse é
também referendar uma decisão futura, está no
caminho certo. Quanto ao ganho eleitoral, eu não
consigo enxergar.

Josué Gomes

Filho do ex-vice-presidente José Alencar, o empresário Josué Gomes deixou as urnas da política,
mas não a política. Depois de ter sido preterido
pelos eleitores de Minas Gerais, voltou para o Estado que sempre viveu, que é São Paulo, não só para
cuidar das empresas do Grupo Coteminas, mas
para se envolver na política através de entidades
de classe. O fato curioso é que conseguiu ser eleito presidente da Fiesp e pela primeira vez, a entidade passou a fazer apoio velado ao candidato
da esquerda, que é o ex- presidente Lula (PT). Historicamente a entidade sempre esteve ao lado da
direita e em defesa do capital.

Vicente Guimarães

A Avenida Vicente Guimarães foi entregue oficialmente à população de Montes Claros na 5ª
feira. As obras envolveram não somente o piso
asfáltico, mas a reforma do canal e das muretas. A
referida via tem um papel importante no escoamento do trânsito na região sul da cidade.

Mart Minas

Divulgamos na coluna que o Mart Minas inauguraria no dia 3 de setembro, a sua 3ª loja em Montes Claros. A informação da assessoria do Grupo é
de que a inauguração acontecerá no dia 1º de setembro, dentro da campanha das comemorações
de aniversário. No plano de expansão do Grupo
está prevista a abertura na cidade de mais seis
unidades este ano. Atualmente o Mart Minas conta com 52 lojas. Recentemente, a direção adquiriu
parte do Dom Atacadista, umas das importantes
redes que atua no Rio de Janeiro. A nova loja a ser
inaugurada fica na Avenida João XXIII, na entrada
para o Distrito Industrial, local também conhecido como Trevo de Braulino.

Imprensa dependente

Os últimos acontecimentos mostram, de forma
clara, que a maioria da grande imprensa não se
planejou para viver sem depender do dinheiro público. Tão logo fecharam as torneiras, iniciou a
dispensa dos profissionais referência como forma de economizar. Nas contratações que vem
acontecendo por este Brasil afora, infelizmente, a
qualidade profissional tem sido o que menos interessa. Falta conteúdo e, na maioria das vezes, falta apuração dos fatos e respeito com a verdade.
Não é por acaso que até mesmo as empresas estão migrando para as redes sociais.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

4

onorte.net

MONTES CLAROS, sábado e domingo, 13 e 14 de agosto de 2022

Minas do Norte

Catadores vão
receber aulas de
educação financeira
u

Parceria com a Unimontes também deverá
oferecer acesso a serviços médicos
YANCA DANIELA

Larissa Durães
Repórter

Aulas de educação financeira com base na
economia solidária.
Um “presente” recebido pelos catadores de
Montes Claros, que vão
aprender e compreender todo o processo que
envolvea comercializaçãodosrecicláveis,recebendo, também, noções de economia e fluxo de caixa.
No dia 8 deste mês,
foi realizada a 8ª ReuniãodoFórumLixoeCidadania, na Associação
3R’SSoluçõesSustentáveis, em MOC, para discutir a ideia.
“Foram levantadas as
questões das prestaçõesde contasedasdificuldades deles sobre isto. Propusemos uma
parceria com a Unimontes, para um proje-

Denise Aguiar, gestora do Galpão 3 R’S

todeextensãoparaoscatadores, com foco na economia solidária e circular e
gestão participativa”, explicou a gerente de fiscalização do município, Jeane
Caetano.
A ideia é que catadores
e familiares tenham aces-

so a serviços médicos parceirospormês,emcadaassociação.Alémdisso, mensalmente será realizado
mutirão de saúde para
atender uma associação
porvez,naunidadedesaúde do bairro onde fica.
Começando em setem-

bro, pelo Eco Galpão. Em
outubro será a associação
3 R’S. Em novembro, na
Montesul. Em dezembro,
Reciclavila e Amor e Vida.
Todos receberão carteirinha e medicação com
apresentação de receitas e
exames.

“Recicla aos Montes”
Na reunião, os catadores também puderam falar sobre dificuldades, potencialidades
e fragilidades do ‘Projeto Recicla aos Montes’,
de coleta seletiva.
De acordo com a gestora do galpão da Associação 3 R’S Soluções
Sustentáveis, Denise

Aguiar, os representantes
das secretarias municipais de Serviços Urbanos
e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável garantiram que serão
o atendidos.
“Alémdostemas escolhidosparaareunião,discutimos outros assuntos também, como a resposta do

funcionamento do grupo
do Fórum Necessidade e
Cidadania, o aval de todos
os participantes do dia em
relação às conquistas que
a gente vem reivindicando que não vinha dando
certo, que é equipar o galpão com geladeira, fogão,
coisas que a gente precisa
no dia a dia”, comentou.

Também foi informadoque haverá um stand, na
festa do Catopés, para os
galpões divulgarem a coleta seletiva. Poderão
abordar a valorização e o
fortalecimento dos catadores, que têm este trabalho no dia a dia, de porta a
porta, e muitas vezes,
sem visibilidade. (LD)

CLARABOIA
Alexandre Fonseca
amfjornalista@gmail.com

Além do cansaço
O carro da laranja, docinha, suculenta, direto
da roça, acaba de passar na rua da casa dos
meus pais. Minha vontade? Pedir educadamente que o motorista saia do carro e me passe o
volante. E como um desbravador cansado de
tudo, sair por aí, com minhas laranjas, poeira
no ar, eu e D’us. O problema é que não dirijo e,
ainda por cima, sou medroso. Medroso, não,
que nesse caso seria um crime. Pra falar a verdade, sou mais cansado do que propriamente medroso. E fico pensando na trabalheira que daria
sair por aí, ao sabor do vento, sem rumo.
Em uma vida passada, até poderia ter sido um
cigano ou eremita, assim como na carta de tarô.
Agora sou fixo. Gosto de algo que o horóscopo diz
ser incompatível com meu signo. E tenho pavor de
quem não gosta de rotina. Na verdade, até entendo quem não goste. A juventude tem pavor de rotina: gosta de novidades, estar rodeada de surpresas, ser docemente livre. Mas, como já passei do
meu “Retorno de Saturno”, sou um adulto jovem.
E odeio surpresas, assim como detesto ser surpreendido em plena 4ª feira por algo não programado. Jovens gostam de visitas surpresas. Adultos têm horror. Jovens são eternamente disponíveis. Adultos são eternamente cansados.
O detalhe que baliza a fase adulta é o cansaço. Todos adultos que conheço estão cansados. Cansados
não,exauridos.Estouabatido,masnãodaqueleabatimento que passa com uma boa noite de sono ou de
amor.Aliás,tem gente que acha quefazeramor todos
osdiaséumbommétododedescanso.Imagina?Transar todos os dias? Deus me livre! E meu cansaço tambémnãoédelabuta,porquegostomuitodoquefaço.
Aliás,meusamigos,apesardeseremapaixonadospeloquefazem,estãoderrubadospelochão,comoguerreiros abatidos. Existe algo no ar, um cheiro fétido;
algo no gosto da água, que inibe a alegria. Antes, as
pessoasqueconheciameramalegresou,pelomenos,
buscavam ser. Hoje, cambaleiam por aí, sobrevivendo ao que a vida nos oferta.
Sei que estamos muito fadigados. Meu peito dói
em ver que nem uma chuva de Zolpidem daria conta. Mas eu queria todos alucinados, língua para
fora, revestidos de alegria, mesmo que por um
instante, voltando a ser criança. Maravilhados
até mesmo com visitas inesperadas e sexo as três
da manhã, de uma 3ª feira sonolenta.

Jornalista, mestre em literatura e doutorando em
literatura
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Gente & Ideias

Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com

FOTOS DIENY OLIVEIRA

Carmem Day 2022
Olívia Lima sabe receber, como ninguém, suas clientes na Loja Carmem Steffens, no Montes Claros Shopping. Na última quarta-feira (10), a empresária ofereceu um coquetel às clientes - um time
repleto de mulheres lindas, inteligentes
e apaixonadas por moda- que na próxima semana embarcarão para FrancaSP, para o Carmem Day 2022.
Lá irão conhecer a fábrica, o processo

de fabricação dos calçados, bolsas e
marcas da RS, CS Yang e CS Club que
são a paixão das norte-mineiras.
Durante a agradável noite, a eficiente equipe da Carmem Steffens, comandada pela gerente Tatiana Katrine, apresentou lindos scarpins, sandálias, bolsas, acessórios e roupas exclusivas da grife.
Nota dez!

Olívia Lima recebeu clientes na
Carmem Steffens no Montes Claros
Shopping

Tatiana Katrine, gerente da
Carmem Steffens Montes Claros:
competente e dedicada

Lilian Rabaça, Cristina Santos e Dra. Wannessa Aquino fazem parte do time
de lindas mulheres que irão até Franca conhecer a fábrica da grife
Olívia Lima deu um show de
bem-receber.
Na foto com Rita de Souza

Convidados como Rosangela
Barbosa, Vera Flávio e Valdeci,
aproveitaram para conhecer os
novos lançamentos

Um brinde! Rumo à Franca!

A Carmen Steffens se reinventa a
cada coleção. Na foto, Glaucia
Patrícia
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Vitrine Literária

Dário Teixeira Cotrim
dariocotrimcultura@gmail.com

Roda a roca-de-fiar
A minha avó, Ana Maria Meira Couto, da saudosa vila do Gentio, foi uma eximia fiandeira
com a sua roca-de-fiar - ou roda giratória -,
para a produção de fios na tecelagem de panos. Ou das peças de fazenda para a confecção de vestimentas pessoais. Os teares de fundo de quintal tinham uma serventia inquestionável, assim como as almofadas de rendas,
no canto da sala, que constantemente complementava a arte dos bordados nas roupas
femininas. Ademais, a minha mãe-Veia do
Gentio, com a sua roca-de-fiar, fazia fios e
muitos fios para tramar a própria vida. Por
tudo isso podemos dizer que: cada roca com o
seu fuso e cada povo com o seu uso.
Pesquisando a história das rocas-de-fiar, encontramos muitas afirmações e, também, muitas dúvidas sobre a sua existência. Sabe-se
que o seu surgimento se perde nesta ocasião,
haja vista que não há vestígios seguros para
uma afirmação sobre o aparecimento do primeiro equipamento dessa modelagem.
Baseado em estudos dos pesquisadores através dos tempos, entendemos que a origem da
roca-de-fiar teve como seu berço natalino, na
Índia, entre os anos 500 e 1000d.C.. Entretanto
há informações de que a roca-de-fiar teria sido originado na China e, depois, se espalhou
para o Irã, foi para a Europa. Durante o período colonial, veio assentar-se em solo brasileiro com toda a sua magia e encanto!

Se você tem uma roca-de-fiar e não
sabe o que fazer com ela, faça,
então, uma oferenda ao egrégio
IHGMC. Seria interessante que a
população de Montes Claros
conhecesse de perto a engenhoca
dos tempos de nossos avós.

Surgiu pela necessidade de se ligar as fibras vegetais e/ou animais em linhas ou fios, os quais
foram, em seguida, tecidos por um tear e transformados em panos para diversos usos. Sempre
dizia a fiandeira dona Tiunilia da Silva Pimentel
para a sua filha Julinha:
“Menina deixa a boneca/vem pra roca-de-fiar/
deixa de ser tão sapeca/e vem logo trabalhaiá/
seu funcinho tem meleca/está na hora de limpar/
portanto, deixe a boneca/ e roda a roca-de-fiar/
seu avô já tá careca/ de tanto lhe aconselhar”.
Então, o que foi feito das rocas-de-fiar? Ninguém sabe, ninguém viu e elas desapareceram
como num passe de mágica. Sabe-se que poucas pessoas preocupariam em guardar uma engenhoca, sem serventia, a vida inteira e, em razão disso, o tempo ocupou-se em destruí-las,
morosamente, em um canto qualquer de um

qualquer terreiro e/ou quintal. Entretanto, a saudosa roca-de-fiar, da fiandeira dona Tiunilia,
ocupa agora um lugar solitário e silencioso do
Memorial de Guanambi, como bem convém a um
objeto de museu.
O Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros ainda não possuiu um exemplar. Fica aqui o
nosso apelo: se você tem uma roca-de-fiar e não
sabe o que fazer com ela, faça, então, uma oferenda ao egrégio IHGMC. Seria interessante que
a população de Montes Claros conhecesse de
perto a engenhoca dos tempos de nossos avós.
O museu do Instituto fica aberto de 2ª a 6º, das
8h às 11h30, à rua Coronel Celestino, 140, Corredor Cultural. Faça-nos uma visita! É grátis e tem
acompanhamento qualificado.
(*)diretor de Museu do IHGMC
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Veículos

PERUA EUROPEIA
Opel lança Astra Sports Tourer para quem precisa de espaço
FOTOS: OPEL/DIVULGAÇÃO

Moderna e eletrificada, nova Astra Sports Tourer mostra que as peruas estão longe da extinção no Velho Continente, diferentemente daqui, em que
sobrevivem em apenas três modelos de luxo

Marcelo Jabulas
@majbulas

Por aqui faz quase 30
anos que a Chevrolet
trouxe o Astra Wagon,
importada da Europa. A
perua chegou junto da
primeira geração do hatch, em meados dos
anos 1990. Foi oferecida
por pouco tempo, mas o
suficiente para marcar
sua passagem. Moderna
e espaçosa, a perua da

GM ainda não tinha sido atropelada pela febre
dos SUVs.
Hoje praticamente não
existem peruas no Brasil.
Apenas a Audi oferece as
impetuosas RS4 Avant e
RS6 Avant, assim como a
Porsche, com o elétrico
Taycan Sport Turismo,
que não chega a ser uma
perua, mas um shooting
brake, que é uma wagon
derivada de um cupê.
Mas, na Europa, as pe-

ruas seguem com força
total. E uma prova disso é a Astra Sports Tourer, que acaba de ser
apresentada.
“O novo Astra Sports
Tourer é o polivalente
para uma nova era. Eletrificado, digitalizado e
concebido para entusiasmar. É assim que
combinamos a nossa
longa tradição de peruas com as mais recentes inovações, como a

tecnologia híbrida plugin. Estamos certos de
que vamos conquistar
novos clientes para a
Opel com o fantástico
Sports Tourer”, afirma o
CEO da Opel, Uwe Hochgeschurtz.
O carro
A Astra Sports Tourer
é um carro moderno.
De porte médio, essa
wagon de 4,60 m de
comprimento tem esti-

lo ousado, que segue a
atual geração do hatch.
Formas retilíneas garantem um porte musculoso e nada senhorial
a essa perua.
Se o visual indica esportividade,alinhadepropulsores não decepciona. A
perua conta com motorizaçãoeletrificada,comvariantes de 110 cv a 225 cv,
emopçõesagasolinaediesel. Já as transmissões são
de seis e oito marchas.

Hoje a Opel não faz mais
parte da GM, mas da
Stellantis. É o grupo que
controla Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën. Mas as
chances dessa perua vir
parar aqui são mínimas.
A começar pela falta de
apelo desse tipo de automóvel. Hoje o consumidor tem
apreço pelo SUV. O segundo
fator é que a Stellantis não
pretende trazer Opel (ou coirmãbritânicaVauxhall)para o Brasil.
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Giu Martins.com

Giu Martins
giumartins.com

“Nos momentos mais difíceis, onde a dor te cega e você só deseja sentir um pouco de alívio, não desanime! Acredite e confie! Um novo dia vai amanhecer, trazendo
novos objetivos para te dar forças para lutar, realizar e vencer!”

Feliz Dia dos Pais
Querido pai, hoje eu quero agradecer por tudo e dizer que o
amo acima de tudo! Porque você sempre esteve aqui, ao meu
lado. Porque sempre me apoiou e me amou. Porque você é o
melhor pai do mundo! É um privilégio e um orgulho muito grande poder chamá-lo de pai.

Ainda dá tempo de
escolher o presente

Nada como comemorar o Dia dos
Pais com um carinho a mais para o
homem mais importante da sua vida.
Na Polo Wear, você pode deixar essa

Pet Models Montes Claros,
a primeira agência pet
de Minas Gerais
A Pet Model Montes Claros surge quando a
Quality Models completa 27 anos de muito
sucesso. A www.qualitymodels.com.br é
pioneira no Norte de Minas: grandioso portfólio,
com mais de 20 modelos internacionais.
Agora é a vez dos bichinhos mais paparicados
brilharem e fazer muito sucesso! A Pet Model
Montes Claros é uma empresa especializada no
agenciamento de animais de estimação para
campanhas audiovisuais e impressas.

A Pet Model Montes Claros oferece serviços de
adestramento e, também, fotógrafos
especializados para books. O Brasil é o 2º maior
mercado Pet do mundo! Se você acha que seu
bichinho tem o que estamos procurando então
não perca tempo, entre em contato conosco!

data ainda mais especial.
Então, corre! É só chamar pelo whats:
(38) 99196 0001 e já fala com uma de nossas atendentes... Viu que comodidade?

Inauguração
Agro Aves
Participe conosco da grande inauguração
da unidade 5 da Agro Aves! A casa já ilustra o
Montes Claros Shopping, e sua presença é indispensável para tornar este momento ainda
mais especial!
Sábado (20), a partir das 10h, esperamos por
você - e seu pet - para aproveitar todas as novidades e promoções que estamos preparando!
A loja está linda e com toda a estrutura necessária para oferecer o melhor em atendimento, estética animal e produtos veterinários para seu amiguinho. Nos encontraremos lá!!!

Estamos montando uma seleção ampla de
diversas espécies que variam entre cães, gatos,
pássaros, animais de grande porte e exóticos.
Os contratos são exclusivos para animais de
estimação, enquadrados de acordo com
espécie, raça, características e dons.
Oferece auxílio para produtoras e agências
publicitárias que precisam encontrar um
animal específico. Além de proporcionar
oportunidades para modelos pet nesse amplo
mercado.

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

