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Homenagem
da Porsche

Grupo de renomados artistas plásticos norte-mi-
neiros vai doar obras para serem leiloadas durante
a 22ª edição do Baile da Felicidade, do Rotary Leste.
Entre eles, Luiz Claudio Guimarães, que participa
desde o primeiro evento. “É um prazer responder
ao chamado do Rotary”, diz.PÁGINA 5

Montadora acaba de lançar o 911 GT3 RS Carre-
ra RS 2.7 Tributo. Como o nome sugere, a edição
celebra os 50 anos do Carrera RS original e traz
elementos que remetem ao carro de 1972, como
a pintura em branco e rodas e adesivos na tonali-
dade verde. PÁGINA 7

Arte em prol da
solidariedade

Homem de 21 anos participou das agressões que
levaram à morte um vigilante, de 57 anos, em 24 de
abril, durante um evento carnavalesco, em Montes
Claros. Suspeito foi localizado na zona rural de São
Pedro das Garças, Comunidade Ribeirão do Ouro.
As investigações continuam, já que outro partici-
pante do crime continua foragido. PÁGINA 4

Assassino de
vigia é preso
pela Polícia Civil

Bocaiúva, Brasília de Minas, Espinosa, Jaíba,
Janaúba, Januária, Manga, Montes Claros, São Fran-
cisco e São João da Ponte estão entre as cidades lista-

das para receberem suporte para a regularização. Os
descontos podem chegar a 90%, a depender do porte
do produtor e da localização. Com a repactuação, o

produtor poderá sair da inadimplência e se tornar
apto a acessar novas linhas para financiar custeio e
investimento na produção. PÁGINA 3
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Mutirão vai renegociar
dívidas de créditos rurais
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Delegada Francielle Drumond, que coordenou as investigações que levaramàprisão de umdos suspeitos

PÁGINA 4

Artistamontes-clarense Luiz CláudioGuimarães Santo-antônio tambémépintado emverde

Senac tem 14 vagas

para instrutores de

cursos livres, para

integrar o corpo

docente da

instituição
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FALTAM MULHERES

Não diferente de outros
anos, os partidos penam
para atingir a cota de can-
didaturas femininas – ou
porque não querem mes-
mo, e driblam com argu-
mentos esfarrapados, ou
porque falta engajamento
das mulheres.
Em todo o país, das 229
candidaturas ao Senado,
apenas 52 (22,7%) são femi-
ninas. Aos governos, fo-
ram registradas 222 candi-
daturas masculinas, fren-
te a somente 39 (17,56%) de
mulheres.

SOM NA CAIXA!

A organização do Rock in Rio passou um susto por
dias. Até a quarta-feira (31), às vésperas do início dos
shows, não havia o “nada a opor” da PM e do Corpo
de Bombeiros para as instalações. O caso chegou a
ser pauta de reunião da cúpula da segurança do go-
verno. Mas as licenças foram confirmadas no fim do
dia. O Rock in Rio avisou que, “como em edições
anteriores, comprova aos órgãos públicos conformi-
dade para receber a documentação final, que é emiti-
da às vésperas do evento após todas as vistorias”.

PADRE GANHOU

A 18ª Vara Cível do Paraná condenou o blog “Jaro-
sinki do Brasil” a pagar R$ 110 mil de indenização ao
padre polonês Pedro Stepien, do Movimento Pró Vi-
da de Brasília, por publicar matéria chamando o sa-
cerdote de fascista. O padre exerceu ministério sa-
cerdotal por 18 anos na Diocese de Luziânia (GO),
com forte atuação em Brasília contra o aborto. Hoje
é encardinado na Diocese de Radon - Polônia.

LISTA DE CORTE

A lista do MP Eleitoral do DF com mais de 40 candi-
daturas impugnadas e enviada ao TRE já causa estra-
gos na praça. A chiadeira é grande, e advogados cor-
rem para tentar reverter os casos. Tadeu Filippelli,
que disputa para deputado distrital, conseguiu re-
verter e está elegível. Até quinta-feira (2) à noite, José
Roberto Arruda e Agnelo Queiroz (PT) figuravam na
lista com pedidos de impugnação pelo órgão.

DEFESA & REDES

Levantamento da VoxRadar, especializada em análi-
ses das redes sociais, encomendado pela startup O
Pauteiro, mostra que as candidatas à presidência
Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União)
souberam aproveitar a exposição no debate da Band
e ganharam mais seguidores após a defesa da jorna-
lista Vera Magalhães, atacada pelo presidente Jair
Bolsonaro. Tebet conseguiu mais 13,1 mil seguidores
e Thronicke conquistou mais 3,5 mil seguidores en-
tre domingo (28) e segunda-feira (29).

As grandes cigarreiras que comercializam no Brasil, associadas da Abifumo, comemoraram a decisão da
Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, de proibir o comércio de “cigarros eletrôni-
cos” no país – que é ilegal e muito pouco combatido. Falta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
fechar o cerco. “Ações dessa natureza são importantes, pois reforçam o combate ao contrabando e ao
comércio ilegal, atividades criminosas que lesam a sociedade brasileira”, informa a Abifumo. As cigarrei-
ras regulares pagam bilhões de reais em impostos no Brasil e reclamam da demora na regulamentação do
produto pela Anvisa, a exemplo do já feito em outros países.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Daniel Cerveira*

Opontocomercialéolocalondeseencontrasituado
o varejista ou empresário. É um dos elementos forma-
dores do fundo de comércio/empresarial – este tam-
bémchamadodeestabelecimento.Muitasvezesopon-
tocomercialéfundamentalpara osucesso donegócio:
pode ser determinante para a captação e manutenção
da clientela.

Pelas razões acima e com a finalidade de evitar abu-
sos dos locadores, a nossa legislação, desde a “Lei de
Luvas” (promulgada em 1934), confere uma proteção
especial a alguns inquilinos de imóveis não residen-
ciais, abrigo este que ainda hoje é alvo de rotineiras
dúvidas.Ochamado“DireitoaoPonto”,deacordocom
lei vigente, é o direito do locatário de ter o seu contrato
de locação renovado compulsoriamente, através de
uma ação judicial chamada “ação renovatória de con-
trato de locação”, prevista na Lei do Inquilinato.

Paraserválida,a ação renovatóriadeveserproposta
de 1 ano a 6 meses antes de vencer o prazo de vigência
do contrato de locação, sendo necessário, também, o
preenchimento de alguns requisitos.

Se o inquilino não ingressar com a ação renovatória
no prazo, o locador poderá exigir a desocupação do
imóvel (ou o aumento do aluguel e/ou cobrança de lu-
vas),por meio da ação de despejo, hipótese em que não
acarretará na obrigação em prestar indenização ou
qualquer outro ressarcimento em favor do lojista pela
perda do ponto. Cabe esclarecer que a recomendação
não é entrar com a ação renovatória direto, isto é, a
ideia é tentar negociar a renovação do contrato e con-
cluí-la antes de terminar o seu prazo de propositura.

Na prática, as luvas são exigidas pelos locadores
quando concordam em celebrar contrato de 5 anos ou
mais (que permite a propositura da ação renovatória),
não obstante, ser comum e legal a sua cobrança mes-
mo para os contratos com prazos inferiores a 5 anos.

Porfim,noquetangeaorepassedoponto,salienta-se
que sempre necessitará da concordância escrita do lo-
cador, salvo se decorrer da transferência das cotas so-
ciaisdaempresalocatária,oque,porém,muitasvezesé
proibidaoulimitadanoscontratosde locaçãode shop-
pingcenters,apesardadisposiçãoserquestionáveljuri-
dicamente.Assim,aorientaçãoaosvarejistasésempre
negociar as cláusulas em seus contratos de locação de
modoaautorizaroufacilitaraeventual“venda”deseu
pontoaterceiros, inclusivenoquetangeàsubstituição
dos fiadores originais.

*Daniel Cerveira é advogado

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Falta a Anvisa

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Direito ao
ponto
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PRETO NO
BRANCO

Da Redação

Produtores rurais de
algumas cidades do
Norte de Minas, como
Bocaiúva, Brasília de
Minas, Espinosa, Jaíba,
J a n a ú b a ,J a n u á r i a ,
Manga, Montes Claros,
São Francisco e São
João da Ponte, poderão
negociar suas dívidas
de operações de crédito
rural até setembro.

Mediante a uma par-
ceriaentreaConfedera-
ção da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA),
FederaçãodaAgricultu-
ra e Pecuária do Estado
de Minas Gerais (Fae-
mg) e sindicatos rurais,
as renegociações serão
feitas em mutirões nas
cidades listadas.

As negociações são
previstas pela na Lei
14.166/2021, que autori-
za a liquidação ou par-
celamentodecontratos
com recursos dos Fun-
dos Constitucionais de

FinanciamentodoNordes-
te (FNE), do Norte (FNO) e
do Centro-Oeste (FCO).
Sancionadanodia10deju-
nhode2021,anovaleialte-
ra a de nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989.

POR NOVAS LINHAS
DE CRÉDITO

Os produtores rurais
que desejam sanar seus
débitos para sair da situa-
ção de inadimplência e
se tornarem aptos a aces-
sar novas linhas de crédi-

to, devem ficam atentos
aos critérios, como o por-
te de produção e a sua lo-
calização.

O produtor rural, Luiz
Walter Vieira Lima, do se-
tor da pecuária de corte
no município de Cônego
Marinho, cidade localiza-
da a 202 km de Montes
Claros, participou da
ação por meio do Sindica-
to de Januária.

Há 20 anos na lida ru-
ral , Lima considera a
açãoummomento impor-

tante para o produtor ru-
ral norte-mineiro.

“Eu participei da ação,
me inteirei sobre as condi-
ções de renegociação, que
no meu caso é uma parce-
la de um financiamento.
Vou levar estes conheci-
mentos para difundir pa-
ra os vizinhos que estão
na mesma situação e ain-
da não sabem o que fazer.
Porque só assim o produ-
tor poderá seguir traba-
lhando”, afirma.

EM MOC JÁ TEVE
Além de Cônego Mari-

nho, o mutirão já foi reali-
zado em Montes Claros, e
uma edição está marcada
para o dia 21 de setembro
na cidade de Espinosa.

Conforme informa-
ções do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem
Rural (Senar), que inte-
gra o Sistema FAEM, o
sindicato Rural de São
João da Ponte levantará
a demanda local para
agendar data oportuna.

Mutirão para
renegociação

Minas do Norte

Produtores do Norte de Minas estão tendo a
chance negociar dívidas de créditos de rurais

u AJustiçaautorizouosherdeirosdoex-deputadoWil-
son Cunha colocarem a venda área de 17 mil metros
quadrados,naAvenidaJoãoXXIII,emfrenteaopronto
socorrodoHospital AroldoTourinho.Naprática será
comercializado apenas 14.900 metros. Por se tratar
deumaáreanobre,paraabrigar,principalmente,em-
presas comerciais, a vendaéquestãode tempo.

Gil Pereira
O deputado estadual Gil Pereira (PSD) está en-

tre os candidatos às eleições deste ano que ino-
vou em sua postagem nas redes sociais. Utiliza
uma intérprete de libras durante sua fala, numa
forma de valorização emostrar respeito aos elei-
tores comdeficiênciaauditiva. Vale lembrarquea
exigência da libra existe apenas para as propa-
gandas na TV. Certamente a decisão de Gil deve
ser seguida por outros candidatos.

Água e óleo
Antesmesmodadeflagraçãodoprocessoeleito-

ral, comentamos neste cantinho de página que o
casamentoentreopresidenteLula (PT)eoex-pre-
feitodeBH,Kalil (PSD), foi feitoparanãodar certo
para o candidato mineiro. Não se trata de uma
crítica direta ao petista, mas sim, a diferença gri-
tantedodiscurso,posicionamentoeoprópriohis-
tórico de vida. Lula conseguiu o que queria, que
era um palanque no 2ºmaior colégio eleitoral do
país, enquanto Kalil caiu no conto de fada, levan-
do juntos aliados. Pela pesquisa de intenção de
voto– Zemacom52%das intençõesdevotoeKalil
com 22% (Datafolha) –, a eleição em Minas será
resolvida no 1º turno, confirmando nossa tese.

Símbolos e a política
Constantemente nos deparamos com memes

nos grupos do Whatsapp que, mesmo em tom de
brincadeira e gozação, é o retrato do que vem
acontecendo no país, com proibições de todas as
ordens,mostrando claramentequeoviés épolíti-
co militante. Uma das postagens comenta que,
provavelmente, no dia da eleição a Justiça deve
determinar que os semáforos só poderão funcio-
nar com a luz vermelha, já que o verde e amarelo
faz campanha para um dos candidatos.

Pesquisas
Foi finalizadaemMontesClaros,na5ª feira,pes-

quisa de intenção de voto para deputado esta-
duale federal.Osdadospoucosediferenciamdos
anteriores.Aboanotíciaéqueoeleitor tempriori-
zadoos candidatos da região. Estamos buscando
mais informações para, no próximo número, re-
passar aos leitores. Em obediência à legislação
eleitoral, como a pesquisa não foi registrada e
serve apenas para consumo interno, não pode-
mos divulgar números, só a posição de cada um.

A volta do Bicho
Oempresário VilleMocellin informoua este jor-

nalistaqueestáretornandocomaequipedoMon-
tes Claros Futebol Clube. Nomomento está finali-
zando entendimento com patrocinador master.

Área nobre

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

DIVULGAÇÃO / SENAR

Registro domutirão de renegociação em Januária, que tambématendeuMontes Claros e CônegoMarinho

“Vou levar estes conhecimentos
para difundir para os vizinhos que
estão na mesma situação e ainda
não sabem o que fazer. Porque só
assim o produtor poderá seguir
trabalhando”, ressalta o produtor
rural, Luiz Walter Vieira Lima.
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CLARABOIAJovem de 21 anos
suspeito de matar
vigia é preso em MOC

Cidade

Rapaz foi localizado na zona rural de São Pedro
das Garças; PCMG busca por outro participante

u

Da Redação

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais (PCMG)
prendeu, na noite da
última quinta-feira
(1/9), um rapaz de 21
anos suspeito de ter
participado, na com-
panhia de outras cin-
co pessoas, das agres-
sões que levaram à
morte um vigilante,
de 57 anos, no dia 24
d e a b r i l , d u r a n t e
evento de Carnaval,
em Montes Claros.

O suspeito teve o
mandado de prisão
preventiva cumprido
após ser localizado por
policiais civis na zona
rural de São Pedro das
Garças, comunidade
Ribeirão do Ouro.

ENTENDA O CASO

O trabalho investi-
gativo apontou que a

vítima trabalhava em
uma construção perto
de onde ocorria o even-
to, quando duas adoles-
centes que participa-
vam da festa teriam ido
ao local urinar.

As jovens teriam avisa-

do a amigos e aos namo-
rados que havia sido ob-
servadas. Várias pes-
soas saíram do bloco e
agrediram o vigia com
socos, golpes de capace-
te e pauladas. O homem
foi socorrido, ficou in-

ternado e morreu cinco
dias após o crime por
traumatismo craniano.
Todos os suspeitos fo-
ram ouvidos e confirma-
ram a participação. A
respeito d a morte da ví-
tima, não demonstra-
ram arrependimento.

APCMG concluiu que
seis pessoas participa-
ram efetivamente das
agressões. Dois homens,
de21anos equatro adoles-
centes, com idades entre
15e17anos, foramindicia-
dos porhomicídio qualifi-
cado e por ato infracional
análogo ao crime.

FALTA UM

A delegada Francielle
Drumond informou que
as investigações conti-
nuam, visando o cumpri-
mento do último manda-
do de prisão. O rapaz pre-
so encontra-se à disposi-
ção da Justiça.

Ele acreditava que Maria de Lourdes Fragoso
era mulher leviana. Dessas que se atracava nos
braços de desconhecido em uma esquina escura,
mal iluminada. Mas a história de Maria de Lour-
des era a que em sua cama apenas tinha havido
umúnico homem: seu atual namorado que quase
era esposo.
Mas ele duvidava da fidelidade dela. Em doses

homeopáticas,atribuíaassuspeitasde infidelida-
de nos pequenos atos a dois: lanches, cafés, saí-
das, sorvetes. Maria contou as suspeitas para
umaamigaconfidente.Disseque,dehomem,ape-
nas conhecia seu namorado e mais nenhum. Ti-
nha feito coisas inacreditáveis por ele, pois seu
pai era muito rígido. Uma vez, disse, pediu para
que ela dormisse com ele. Apenas dormisse. Sim-
plesmente, queria dormir comela. Maria de Lour-
desnãoconseguiuumaboadesculpaparasedei-
tar ao lado daquele seu homem.
Ao contar isso para umaamiga, pensouque tal-

vez fosse esse omotivo das suspeitas insustentá-
veis dele: a falta do “dormir” a dois. Queria tanto
agradá-lo, dizia para si mesma. Se perfumar, cui-
dar do corpo, ela pensava nele. Os toques de cre-
me, osprodutosqueusavapara ficarmaisbonita.
Tudotinhaamão invisíveldele:umamãoquediri-
giatodasuavida, comosenessamesmamãohou-
vesse todas as linhas que precisa seguir para ser
completamente feliz. Feliz? Sim,Maria de Lourdes
Fragoso era aquele tipo demulher que queria ser
feliz: comer a dois, dormir a dois, pensar a dois.
Pediuàamigaoapartamentoemprestado.Men-

tiu para o pai. Queria ser dele, dar aquela noite
que desabrochava em lua nova: clara e límpida.
Ligou para ele e disse toda a situação. Animado,
logo aceitou. Encontraram-se no apartamento e
os dois foram tomados por um sentimento tão
profundo quanto a intimidade: estavam sendo
amantes de si mesmos. Ela queria aquela noite,
ele a queria naquela noite. Ambos se resolveram
amando-se feito brasa, mas sempre solitários.
No outro dia, com o despertar complicado, Ma-

ria de Lourdes acordou primeiro, tomou banho e
preparou café. Ele acordou e foi direto para ame-
sa. Ambos se olharam como animais loucos em
uma savana. No cruzar dos olhos aflitos de pra-
zer,nenhumsereconheceu.Estavamperdidos: so-
litários e mudos.

Era uma vez?

Da Redação

O Serviço Nacional
de Aprendizagem Co-
mercial(Senac)deMon-
tes Claros está com 14
vagas de emprego aber-
tas para integrar o cor-
po docente da institui-
ção, para atuar em mu-
nicípios do entorno. As
inscrições vão até o dia

14 de setembro.
As vagas disponibiliza-

das são: sete vagas para as-
sistente adminstrativo
(Curral de Dentro, Espino-
sa, Joaíma, Juvenilia, Pa-
dre Carvalho, Pai Pedro e
Pintópolis), duas vagas pa-
ra maquiador (Montezu-
ma e São Francisco), ins-
trutor em assistente de lo-
gística (Fruta de Leite), ins-

trutorematendentedefar-
mácia (Santo Antônio do
Retiro), instrutor em cabe-
leireiro (Rubelita), instru-
tor em manicure e pedicu-
re (Cachoeira do Pajeu) e
instrutoremvendas(Boni-
to de Minas).

PESSOAS COM PCD

O Senac também dispo-
nibiliza vagas para intér-

pretedelibraseestácadas-
trando pessoas com defi-
ciência (PCD).

Para participar do pro-
cesso seletivo, o interessa-
dodeveacessarositedoSe-
nac. A instituição oferece:
vale transporte,vale refei-
ção, plano de saúde Uni-
med, plano odontológico;
previdênciaprivadaecon-
vênio com Sesc.

Jornalista, mestre em literatura e doutorando em

literatura

Imagensmostradas pela PCMG, postadas pelo

suspeito,mostrando que estava deixando a cidade

Senac oferece 14 vagas

Alexandre Fonseca

amfjornalista@gmail.com

REPRODUÇÃO
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Arte e solidariedade

Variedades

Luiz Cláudio Guimarães vai doar obra para o 22º Baile do Rotary lesteu

Artista plástico Luiz CláudioGuimarães aproveitou a pandemia para produzirmais durante o confinamento emcasa

Adriana Queiroz

Repórter

Umgrupoderenoma-
dos artistas plásticos
norte -mineirosvai
doar obras a serem lei-
loadasdurantea22ªedi-
çãodoBailedaFelicida-
de, que acontecerá no
dia24destemêsnaChá-
caraBugarin,emparce-
ria com o Rotary Leste.
Um esforço conjunto
em favor do Asilo São
Vicente de Paulo e de
outros projetos assis-
tenciais da cidade.

Entre estes artistas
está Luiz Cláudio Gui-
marães, que participa

do evento há 22 anos. Da
área de exatas, formado
em ciências contábeis,
foi com amigos artistas e
a convivência em seus
atelieres que a arte de mo-
do geral o levou a ver o
mundo de maneira dife-
rente, onde a observação
de detalhes é muito mais
aguçada.

“Desde criança já tinha
atividades lúdicas solitá-
rias com tintas. Nenhum
compromisso com for-
mas e tendências. Já adul-
to, através de uma ami-
ga, voltei às tintas. Era al-
go que estava adormeci-
do e simplesmente vol-
tou. Desde então, não pa-

rei mais”, conta.
A principal técnica que

Luiz Cláudio usa é a tinta
acrílica sobre tela. De
qualquer modo, a inquie-
tude do artista sempre o
levou a experimentar ou-
tros materiais.

CRIATIVIDADE NA
PANDEMIA

O montes-clarense co-
memora o fato de o Baile
da Felicidade voltar a ser
realizado, já que ficou fo-
ra do circuito devido à
pandemia. E comenta
que a Covi-19 não mudou
muito no tocante à arte.
Pelo contrário.

“Aliás, me fez produzir

mais, já que o tempo em
casa aumentou significa-
tivamente. Sou muito ca-
seiro, então minha cabe-
ça não sentiu quanto ao
confinamento.”

A respeito da mensa-
gem que está por trás do
trabalho do artista, Luiz
Claudio diz que sincera-
mente não sabe falar so-
bre isso.

“Não consigo definir.
Deixo esta tarefa para
quem vê”, revela.

PRESENTE EM TODAS
AS EDIÇÕES

Parceiro desde a pri-
meira edição, em 1992,
ele diz que se de algum

modo tem algo que pode
ajudar, isto é o mínimo
que pode fazer.

“É um prazer respon-
der ao chamado do Rota-
ry”, conta.

Com relação as elei-
ções deste ano, diz que é
a favor da interferência
de governos na arte pa-
ra o incentivo à arte po-
pular, cultural e tradi-
cional do povo.

“O dinheiro aplicado
em eventos de entrete-
nimento, acho que o
próprio mercado priva-
do deveria se viabilizar.
Então, Festas de Agosto
sim, mas shows de artis-
tas milionários que co-

bram ingresso, não”,
afirma.

Sobre a emoção de ver
sua tela arrematada du-
rante o baile, Luiz Clau-
dio conta que o arrema-
te em leilão, principal-
mente beneficente, é
um prazer.

“Primeiro porque me
sinto com o dever cum-
prido. Segundo, que al-
guém gostou, reconhe-
ceu o meu trabalho ar-
tístico”, diz.

SERVIÇO

O ingresso é individual ao preço

de 180,00 e pode ser encontrado

com os rotarianos ou pelo celular

98819 2556

ARQUIVO PESSOAL

“Desde criança
já tinha
atividades
lúdicas
solitárias com
tintas.
Nenhum
compromisso
com formas e
tendências. Já
adulto,
através de
uma amiga,
voltei às
tintas. Era
algo que
estava
adormecido e
simplesmente
voltou. Desde
então, não
parei mais”
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Com a criação do Museu da Antropologia e
da Etnologia “Leonardo Campos” pelo Institu-
to Histórico e Geográfico deMontes Claros, ini-
cia-se um período de estudos sobre a historio-
grafia da pré-história no sertão mineiro, des-
de o aparecimento dos primeiros hominídeos,
por volta de trêsmilhões de anos a.C. Foi nesta
data que se deu o início do período Paleolítico,
momento em que o ancestral mais antigo até
agora conhecido utilizou-se de um osso fêmur
para abater animais e obter deles o alimento
necessário para a sobrevivência de sua raça.
No livro “O Homem Primitivo no Norte de Mi-

nas”, do saudoso professor Leonardo Álvares
Silva Campos, o leitor tem a oportunidade de
saber mais sobre os seus ancestrais, os que
utilizavam métodos primitivos para caçar ou
coletar alimentos. O fato original do apareci-
mento do homem no Norte de Minas atribui-se
ao período do Paleolítico Superior, fase em
que o homem pré-histórico atingiu grande de-
senvolvimento cultural.
A primeira etapa do Paleolítico Superior co-

meçou há uns quarenta mil anos. Foi quando o
homem começou a utilizar o sílex para fabri-
car facas emachadinhas de pedra lascada, pa-
ra uso diário. Uma característica interessante
é notada nas facas de sílex: apresentam ape-
nas o corte de um lado, característica que se
mantém até os dias de hoje.
Durante o período pré-histórico, a sua divi-

são ficou definida assim: o Paleolítico como apa-
recimento dos primários hominídeos – e que se
estendeu aproximadamente até 10.000 anos a.C.
– e o Neolítico, quando o homem começou a pro-
duzir seus instrumentos de pedras e ossos. Entre-
tanto, não há como definir o término de uma e
nem o começo da outra. Por isso, no momento de
transição entre eles, os paleontólogos resolve-

ram incluir o período Mesolítico, que seria tudo
aquilo que já se conhecia, porém de modo mais
avançado. Podemos citar como exemplo os ins-
trumentos de pedra lascada que passaram a ser
fabricados com pedra polida.
A cada dia que passa, o conhecimento sobre as

nossas origens vai ganhando novos capítulos. O
antropólogo americanoMelville J. Herskovits pu-
blicou o livro “Antropologia Cultural”, em 1948,
quando diz que “a antropologia cultural divide-
se, habitualmente, em etnologia e etnografia; a
primeira se ocupado estudo comparado da cultu-
ra e da investigação dos problemas teóricos que
brotam da análise dos costumes humano, e a se-
gunda da descrição de cultura concreta”. Nestes
termos é que evoluímos para a criação do Museu
da Antropologia e Etnologia de Montes Claros,
haja vista a riqueza de fosseis e material sílex
existente sob o solo do nosso território.
Recentemente, publicamos,sobre a nossa re-

gião, o livro “Arte Rupestre na pré-história do
médio São Francisco”. No prefácio, o professor
Leonardo Campos diz que o livro “trata do maior
mistério da Terra: os primeiros tempos do animal
mais bem-sucedido, intrigante e misterioso da
história da Terra: o homem”. Para finalizar, faze-
mos aqui um convite à Unimontes e a todas as
faculdades de nossa cidade, para realizarmos
umaparceria de trabalho emprol do conhecimen-
to antropológico de nossa região. A sede do IHG-
MC fica na rua Cel. Celestino, nº 140 – Centro.

Museu da Antropologia Cultural

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com

Fazemos aqui um convite à
Unimontes e a todas as
faculdades de nossa cidade,
para realizarmos uma parceria
de trabalho em prol do
conhecimento antropológico de
nossa região.
A sede do Instituto Histórico e
Geográfico de Montes Claros
fica na rua Cel. Celestino, nº 140
– Centro.
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Quase perfeito
u

Veículos

Edição do 911 GT3 RS da Porsche homenageia o lendário Carrera RS 2.7

Marcelo Jabulas

Do Jornal Hoje em Dia

O mercado de carros
de luxo vive da exclusi-
vidade. Marcas como
Porsche, Ferrari e simi-
lares sempre buscam
ofereceralgo novopara
saciar colecionadores e
endinheirados que pa-
gam muitos milhares
de dólares a mais para
ter a edição especial de
um de seus modelos.

O Porsche 911 por si
só é um carro exclusi-
vo, que custa uma pe-
quena fortuna aqui, na
Europa, nos Estados
Unidos ouqualquer ou-
tro mercado. Mais ex-
clusivo é o 911 GT3 RS,
atual topo de linha da
marca. No entanto, os
executivos de Stuttgart
sabem que podem ir
um pouco além e ofere-
cer algo ainda mais ex-
clusivo para os endi-
nheirados comprado-
res norte-americanos.

E acaba de lançar o
911 GT3 RS Carrera RS
2.7 Tributo. Como o no-
mesugere,aediçãocele-
braos 50 anos doCarre-
ra RS original.

“Muitos de nós idola-
tramos o carro original
d e 1 9 7 2 . Q u e r e m o s
criar uma experiência
especial que combine
opções exclusivas no
novo GT3 RS com uma
lista única de itens de
acompanhamento.Jun-
tos, será uma experiên-
ciaemocionante,eindi-
vidualmente, uma ho-
menagem à linhagem
RS”, explicou o CEO da
Porsche Cars North
America, Kjell Gruner.

De fato, os EUA são

um dos principais merca-
dosdaPorsche.Desdeoiní-
cio das operações, a marca
sempre desenvolveu edi-
çõeseversõesespeciaispa-
ra o mercado do Tio Sam.

Essa nova edição do GT3
RS traz elementos que re-
metemaocarrode1972,co-
mo a pintura em branco e
rodas e adesivos na tonali-
dade verde. Por dentro, o
santo-antônio também é
pintadoem verde eo carro
ainda recebe grafismos e
gravaçõesqueidentificam
a versão.

Motor do GT3 RS

Pendurada na traseira,
a versão é equipada com o
mesmo motor boxer seis

cilindros 4.0, de aspiração
natural, presente 911 GT
RS “básico”. A unidade en-
trega nada menos que 510
cv, que aparecem a eleva-
díssimos 8.400 rpm e tor-
que de 47,9 kgfm.

A transmissão é de du-
pla embreagem e sete
marchas PDK e a tração
é traseira, claro. Esse
Porsche, é um carro de
pista homologado para
uso urbano e considera-

do como a opção mais
purista da marca.

Carrera RS

O Carrera RS 2.7 foi lan-
çado em 1972 como a op-
ção mais radical do 911 de

primeira geração. Ele ti-
nha maior deslocamento
de seu flatsix e oferecia
210 cv e 25,5 kgfm de tor-
que. Pode parecer pouco,
mas era algo incrível nos
anos1970,principalmente
num motor relativamente
pequeno.

Com apenas 1.075 kg, o
CarreraRSofereciaumde-
sempenho espetacular e é
considerado o melhor
Porsche já construído,
pois entrega uma expe-
riência plena ao condutor,
sem nenhum tipo de ele-
trônica.Fatorqueomoder-
no GT3 RS, com o dobro da
potência, não conseguere-
produzirporforçadasnor-
mas de segurança.

PORSCHE/DIVULGAÇÃO

PORSCHE/DIVULGAÇÃO

onorte.net MONTESCLAROS, sábadoedomingo, 3 e4desetembrode2022 7



Será neste sábado, às
10h,na IgrejaRosaMísti-
ca, o enlace de Jamily e
Tonyato, filhosdeMarle-

neeNeustáquio;Melissa
e Tonyato. Com certeza
estaremosatendendo
aocarinhosoconvite!

A Hering Kids e a Quality Models estão juntas
num projeto que promete movimentar os peque-
nosmais paparicados da região. Já estão abertas
as inscrições para o próximo cursoparamodelo e
digital influencer mirim da Quality Models.
Juntas, as empresas parceiras estarão propor-

cionandoduasoportunidades incríveisparaarea-
lização do curso gratuitamente: uma é o sorteio
onde participarão clientes que efetuarem com-
pras acima de R$ 200 (um cupom de inscrição a
cada R$ 200). Outra é o concurso cultural onde a
criança poderá gravar vídeos, postar em suas re-
des sociais conteúdo alusivo àQuality Models e à
Hering Kids, marcando a @qualitymodels e a
@heringkids. Todos podem participar do curso,
porém, as oportunidades são para participantes
entre 9 a 14 anos. Inscrições: (38) 9.9156.8857.

Amaravilhosa Sofia Botelho, que também já fez
o curso demodelos daQualityModels, é a embai-
xadora da nossa campanha de divulgação e pre-
sença confirmada para o próximo desfile de mo-
da da agência, que será realizado na segunda
quinzena do mês de outubro, no Max Min Clube.

Obuffet A Festa foi o ambiente perfeito escolhido pelos pais de Aurora Felix
Gouveia para a festa de primeiro aniversário da pequena. Linda, linda como
uma fada azul e circulando pelo jardim encantado, Aurora posou para fotos,
recebeu presentes de maneira atenciosa e super animada, se divertindo o
tempo todo. Os papais Janderson Teixeira Gouveia e Maria Fernanda Felix
PinheiroMota, juntamentecomaprincesaAurora, comemoraramdemaneira
especial comosmelhores amigos e familiares. Um final de tarde encantador,
cheio de graça e espontaneidade que ficará para sempre na memória da
aniversariante, seus pais, familiares e amigos. Parabéns, Aurora!!!

Hering Kids &
Quality Models

1 aninho de Aurora Os 2 aninhos de Arthur

Jamily &
Tonyato

Aniversa-

riante

Aurora e

seuvisual

demodelo

mirim,

vestida

de Fada

Azul

Este

colunista

com

Aurora e

seus pais,

Fernanda

e Jan

Jivago Lisot eManuVasconcelos

como aniversarianteArthur

Vasconcelos Lisot

Comporte de rei emuita

personalidade, o sapecaArthur

estará comandando uma linda

viagemao fundo domar neste

domingo (4), às 17h, noKairos

Eventos, onde osmelhores

amiguinhos do aniversariante

estarão se divertindo intensamente.

Comcerteza o tioGiu estará

prestigiandoo níver!!

“Se você deseja transformar seus sonhos em realidade tem de acreditar em si mesmo em primeiro lugar. O maior erro que alguém pode cometer é lutar por algo

pensando que não será capaz de o alcançar. Mantenha a fé e não receie todas as contrariedades que podem surgir. Confie na força do seu coração e não desista

enquanto o que deseja não se concretizar.”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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