CIRCULANDO
MOC recebe
concerto em
comemoração aos
34 anos de ópera do
grupo Líricos das
Gerais (Lirais)
PÁGINA 8
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Deficientes sem acesso
ao transporte gratuito
Pessoas com deficiência, que por lei têm direito a
gratuidade nos ônibus urbanos, reclamam da demora do município em conceder a carteira de acesso. A

dona de casa Jéssica Martins, por exemplo, levou a
documentação exigida, passou por perícia e aguardou o prazo de 30 dias solicitado pela MCTrans para

confecção. Mas foi orientada a aguardar mais 10
dias, pois o passe-livre sequer havia sido encaminhado ao setor responsável. PÁGINA 3

JANETE SILVA / DIVULGAÇÃO

Vem, hexa!

Ruas, casas, comércio, bares e restaurantes de Montes Claros estão coloridos de verde e amarelo na expectativa para a estreia da
seleção brasileira. Na casa da família Gonçalves (acima) a decoração está pronta há dez dias! PÁGINA 4

Glamour com
destino incerto

FOTOS: ACERVO DORZINHA GUIMARÃES/WAGNER GOMES E LEONARDO QUEIROZ

Palco de grandes eventos em MOC, o Automóvel
Clube está fechado. A entrada está ocupada por moradores em situação de rua. Assembleia geral extraordinária nesta quinta-feira vai discutir mudança de estatuto do clube, que já recebeu o ator Francisco Cuoco e festas inesquecíveis. PÁGINAS 6 E 7
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Ator Francisco Cuoco (no detalhe), nos tempos áureos do Automóvel Clube, que se encontra fechado

2

MONTES CLAROS, QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022

onorte.net

Opinião
ARTIGO

COLUNA ESPLANADA

Itália, Portugal
e EUA: brasileiros
em rota de fuga
Lucas Lima*

O número de brasileiros no exterior chegou a 4,2
milhões, segundo dados Ministério das Relações
Exteriores (MRE). Em 10 anos, o aumento foi de
36%. Dados da Polícia Federal confirmam: mais de
130 mil brasileiros deixaram o país e não voltaram
no 1º semestre deste ano. Na Aquila Global Group,
maior consultoria de mobilidade presente na Europa, EUA e Brasil, o aumento da procura por cidadania europeia e vistos americanos foi de quase 60%.
A maior justificativa dos brasileiros que buscam
agora peticionar por uma cidadania estrangeira é
ter um plano B, ou seja, uma alternativa para o
futuro próximo. Muitos alegam que a depender do
cenário que se consolidar no Brasil no próximo
ano, pretendem ter a chance de deixar o Brasil de
forma totalmente legalizada. Quem não tem intenção de deixar o país, quer enviar dinheiro ao exterior e proteger seus patrimônios.
Entre os cinco países com mais brasileiros, estão
os Estados Unidos, com 1,7 milhão; Portugal, com
276 mil; o Paraguai, com 240 mil; o Reino Unido,
com 220 mil; e o Japão, com 211 mil brasileiros.
Como especialista em mobilidade global com 15
anos de experiência, nunca vi um movimento tão
intenso em busca de uma outra cidadania. Muitos
têm direito e não sabem. Tudo começa com a árvore genealógica.
Este momento de incertezas econômicas e políticas no Brasil está sim estimulando um número cada vez maior de brasileiros a buscar uma saída legal para outros países. Nos EUA, a oferta de mais de
130 vistos estimula as pessoas a encontrarem uma
saída para dolarizar seus patrimônios. É uma rota
de fuga que deverá capitalizar, em dólar, heranças
e investimentos que sairão daqui do Brasil rumo à
terra do tio Sam.
No Brasil, há mais de 30 milhões de brasileiros
que são descendentes de italianos, por exemplo,
com a grande maioria estando presente nas regiões sudeste e, principalmente, sul do país. Os três
estados brasileiros com maior número de descendentes de imigrantes italianos são: São Paulo com
13 milhões de descendentes (representam 32,5% da
população), Paraná: 3,7 milhões de descendentes
(representam 37% da população) e Rio Grande do
Sul: 3 milhões de descendentes (representam 27%
da população).
* especialista em mobilidade global com 15 anos de
experiência.
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O JORNAL QUE ESCREVE O QUE VOCÊ GOSTARIA DE DIZER
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Ministro na Defesa
Ricardo Lewandowski está mesmo balançado em
ser ministro da Defesa do Governo de Lula (PT) –
pode ser a partir de 1º de janeiro, como deseja o
presidente eleito, ou a partir de maio, quando o
ministro estará aposentado do Supremo Tribunal
Federal. Lula fez o convite pessoalmente em Brasília dia 9 de novembro, mesmo dia em que visitou o
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
O petista quer, assim,
enviar um sinal à ala bolsonarista da caserna caso
Lewandowski aceite a missão: um nome egresso
da alta Corte do Judiciário acalmaria os ânimos
mais revoltados com o resultado das eleições. O
hoje ministro tem histórico nas Forças Armadas.
Na juventude, foi um tenente do Exército.
FÉ COM LIRA
Arthur Lira (PP-AL) conseguiu um forte apoio para a
tentativa de reeleição à Presidência da Câmara em
fevereiro. Um dos líderes do grupo, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) confirmou o apoio
da Frente Parlamentar Evangélica ao presidente –
são 203 deputados e nove senadores. O anúncio será
num culto dia 7 de dezembro, com a presença do Pr.
Silas Malafaia, maior representante da Frente junto
a igrejas neopentecostais. Aliás, a presidência da
Frente está disputada para 2023. São cotados o senador Carlos Viana (PL-MG), e os deputados Eli Borges
(PL-TO) e Silas Câmara (Republicanos-AM).
CLIMA & ECONOMIA
No 1º semestre as catástrofes naturais resultaram
numa perda de US$ 92 bilhões em todo o mundo.
Segundo pesquisa realizada pela Aon, empresa de
gerenciamento de riscos, do total de perdas neste
período, apenas US$ 39 bilhões foram segurados. No
ranking de eventos que mais geraram perdas econômicas no mundo, o Brasil ocupa a 5ª posição com as
secas como evento climático que gerou perdas de
US$ 4 bilhões.
BYE, BYE BRASIL
Os brasileiros que decidiram deixar o país em
2021 representaram o maior número dos últimos
11 anos. Desde dia 30 de outubro, após o resultado
eleitoral, cresceu 700% apenas no site de buscas
Google o termo “fugir do Brasil” em pesquisas.
Segundo levantamento da Polícia Federal, 17%
dos moradores que saíram do Brasil não retornaram. Em 2010, quando o estudo foi lançado, esse

índice foi de 7% e, em 2019, de 5%. Os Estados
Unidos são o principal destino.
HOLA, AMIGO
O presidente Lula não vai ter uma relação fácil com
o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. Em
2023 o governo brasileiro quita o pagamento do
acordo da usina binacional de Itaipu, e o Paraguai,
claro, exige mais dinheiro do que o Brasil esperava.
Mas há um aliado forte na política hermana. O expresidente Federico Franco, do Partido Liberal, é
muito grato ao futuro vice-presidente Geraldo Alckmin, que reconheceu seu governo logo após o impeachment de Fernando Lugo.
O INVERNO VEM AÍ
Enquanto o Ocidente comemora recuo de tropas russas em cidades antes ocupadas, o Kremlin sabe o
que faz, revela um contato da Coluna na Ásia. A retirada não é um recuo, e sim estratégica, para descanso da tropa e fuga do frio. O presidente russo Vladmir Putin minou as plantações da Ucrânia com arma químicas e tanques, destruiu mais de 500 hospitais e clinicas, além de linhas de energia e usinas
térmicas. O inverno está chegando, e o povo ucraniano vai ficar sem luz (e sem aquecedor), com alimentação escassa e sem hospital para se curar. A população pagará o preço.
CORREÇÃO
Ao contrário do publicado na quarta (23), não foi o
diretor-geral da ABIN o exonerado pelo Governo, e
sim um dos diretores de departamentos da Agência
de Inteligência.
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Montes Claros

Benefício
em atraso

u

Pessoas com deficiência alegam dificuldade em
conseguir gratuidade no transporte coletivo

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

PRETO NO
BRANCO
Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

Zema e a KPE
Engenharia
Recebemos informação de que o governador Romeu Zema já está tomando providências em relação à paralisação das obras de construção da ponte que liga São Francisco a MG-402, sentido
Pintópolis, devido à retirada de maquinários das
empresas terceirizadas, por falta de pagamento. A
informação é de que o repasse por parte do Governo vem acontecendo normalmente.

Eleição na Assembleia

Informação colhida junto a fonte na Assembleia
Legislativa dá conta de que a disputa pela direção
daquela casa 2023/ 2024 está entre o deputado
Tadeuzinho (MDB) e Roberto Andrade (Avante). Os
dois fazem parte da base de apoio do Governo
Zema. Andrade é mais próximo do chefe do Executivo. Tadeuzinho, além do bom trânsito junto ao
executivo, é mais alinhado com a oposição.

Justiça para Justiça

O casal Wellison Santos e Jéssica Andrade entregou a documentação necessária e segue aguardando

Márcia Vieira
Repórter

Pessoascomdeficiênciaqueporleitemdireito ao benefício da gratuidade no transporte
coletivo urbano, reclamam de negativa do
município em conceder a carteira de acesso.
Limitada pela deficiência visual, a dona
de casa Jéssica Andrade agora tem limitado
tambémos seus passos.
Quando precisa ir a
uma consulta, só pode
se deslocar se for acompanhando o esposo, o
ambulante Wellison
Santos, também defi-

ciente visual, pois não tem
a carteira que, pela lei poderia ir e vir livremente.
Wellison conta que a esposapreparoutodaadocumentação e levou a MCTrans. Passou pela perícia
conforme indicado e lá pediram um prazo de 30 para confeccionar o documento. Passado o prazo,
ela retornou ao local, mas
foi orientada a aguardar
mais 10 dias pois o documento sequer havia sido
encaminhado ao setor em
que é confeccionado.
“No final desses 10 dias
fomos lá novamente e
nos informaram que o benefício foi revogado. Pediram mais 30 dias. Ou se-

ja, só passam a situação
para a frente e não resolvem”, disse Wellison.
Para ele a demora tem
uma explicação.
“Tenho, pra mim, que é
uma pressão para que a
gente desista, mas é uma
coisa que não podemos
aceitar de jeito nenhum. É
um direito que a gente
tem. Nunca cumprem a
lei. O problema é que tem
milhares de pessoas passando pela mesma situação. A mãe do meu colega
já desistiu porque tudo
que pedem ela leva e eles
induzem a pessoa a desistir”, denuncia.
Oadvogado MarcelRaoni representa os interessa-

dos por meio da Associação dos Deficientes de
Montes Claros (Ademoc).
Ele destaca que a negativa
surpreende, já que as deficiências sãopermanentes.
“Os processos envolvem
umagrande quantidadede
beneficiários que já gozavam da gratuidade, alguns
desdeoiníciodalei,ouseja,
mais de 10 anos. De 2020
paracáelestiveramorecurso negado sob alegação de
ausência de deficiência.
Agrandemaioriaédecadeirantes,poliomielite,deficiência visual, então a
genterecebe essamanifestação da MCTrans com
surpresa e indignação e de
forma lamentosa”, disse.

ÉprecisoqueoSenadodiscuta,comurgência,ajustes no procedimento do Judiciário, impedindo que
invada os outros poderes – Legislativo e Executivo. E
queocidadãosejaalvodiretodeaçõesforadasquatro linhas. Preocupação se deve por várias razões.
Entre elas, a de que até bem pouco tempo juízes só
falavam nos autos e não para atender posições pessoais. Aliás, hoje não somente falam fora dos autos
como também acusam, investigam e, antes de julgar, mandam prender.

Subestimar adversário

O quadro político do país mostra que é arriscado
subestimaropresidenteBolsonaro(PL).Sozinho,conseguiu levantar um eleitorado que estava adormecido e certamente permanecerá vivo. Mudanças na estrutura social mostram que ainda tem muito a crescer. Vale lembrar que, às vezes, é necessário retroceder para avaliar e seguir adiante.

Nicolau Maquiavel

Recebi frase encaminhada à coluna que encaixaria
bemnostemposatuais.ÉatribuídaaNicolauMaquiavel (1469 a 1527): “Um povo que aceita passivamente a
corrupçãoeoscorruptos,nãomerecealiberdade.Merece a escravidão. Um país cujas leis são lenientes e
beneficiambandidosnãotemvocaçãoparaaliberdade. Seu povo é escravo por natureza”.

O poder é o povo

Demora sem justificativa
O advogado Marcel
Raonirepresenta osinteressados por meio da Associação dos Deficientes
de Montes Claros (Ademoc) explica que foram
feitas diversas tentativas
por via administrativa e
em conversa com peritos buscando uma solução, entretanto, as possi-

bilidadesseesgotarameaalternativa foi a via judicial.
“Estamos trabalhando
com liminares. É um trabalho árduo, de catalogar
as pessoas que não conseguiram para que possamos judicializar e conseguir êxito numa demanda judicial. O juiz, por
meio de uma decisão

interlocutória autorizou
aquelesque entramos a retornar o uso do direito. Alguns estão com perícias
judiciais marcadas, posteriormente terão audiências designadas. Não temos processo finalizado”,
informou o advogado.
Procurada para explicar a situação, a MCTrans

informou, por meio do
chefe do setor da Gratuidade e Transpecial, Márcio Alexandre Xavier,
que o procedimento segue o rito da lei
4.226/2010 deste município e que “não é possível
esclarecer os questionamentos sem a indicação
de casos concretos”. (MV)

Comparando com o momento de turbulência do
país provocado por quem deveria levar tranquilidade
e paz para a população, é possível afirmar que está
havendoinversãode valores.Contrariando oque protagoniza a nossa Constituição, vivemos um momento
em que o juiz é mais importante do que o jogador. A
covardia e omissão do Congresso Nacional fez com
queCartaPolíticade1988,acartacidadã,queestabelece em seu Art.1º, Parágrafo Único que “Todo poder
emana do povo e em seu nome será exercido,” transformasseemletrasmortas,amordaçadasporaqueles
quenãotiveram o aval dapopulaçãopara protegê-la.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Cidade

MOC pronta para ver
a Seleção estrear
u

Cores verde e amarelo enfeitam casas e bares
para receber a torcida no 1ª jogo do Brasil
VITOR HUGO VICTOR

Repórter

FARRA EM CASA
A família Gonçalves
apostou em uma deco-

Will Nunes
willonorte@gmail.com

INSS: horário especial
Nosdiasemqueaseleçãobrasileiraestiveremcampo, as agências do INSS terão horário especial. Jogo
às 12h: agências fechadas. Jogo às 13h: atendimento
até11h.Jogoàs16h:atendimentoaté14h.ACentral135
também terá um esquema especial nos dias dos jogos do Brasil. O atendimento humano será suspenso
30minutosantesdapartidaeseráretornado30minutos após o término. Durante este intervalo, continuará funcionando com o atendimento eletrônico.

Leonardo Queiroz

Bares e restaurantes
de Montes Claros já estão preparados para receber os torcedores para o primeiro duelo do
Brasil Copa do Qatar
2022. O jogo contra a
Sérvia será nesta quinta-feira (24), a partir das
16hs,comgrandeexpectativa de festa.
O que não faltou foi
criatividade e novidades para atrair os clientes: desde a decoração
até painel de led para
assistir a partida com
conforto.
“Temos a tradição de
nosprepararpara eventos temáticos durante o
ano inteiro. E com a Copa não podia ser diferente. O momento é de
festa e, principalmente
após um período difícil
de pandemia, estamos
de volta com força total”, avisa Vitor Hugo
Victor, promoter do Vila 61 Casa Bar.
Ele conta que o local
investiu em um painel
de led, 8 tv’s, segurança,
espaço para crianças e
shows com a dupla sertanejae um grupo de
sambaparaestaquintafeira. A cada jogo haverá uma novidade. E em
todos eles, lounge para
maquiarclientesnascores verde e amarelo.
“Com muito gliter e purpurina”, avisa Hugo.

CONVERSA
INTELIGENTE

Disputa

Nos bastidores há uma forte movimentação de deputados e lideranças políticas na disputa por vagas
no secretariado do governo Zema (Novo).

Recuo

Os deputados de olho na presidência da Assembleia de Minas, recuaram. Acham que avançar agora
pode queimar o nome na largada.

JANETE SILVA / DIVULGAÇÃO

Volta da máscara

Anvisadeterminou a retomada douso de máscaras
contra a Covid-19 nos aviões e aeroportos do Brasil. A
medida entra em vigor na sexta (25).

Interditadas

Vila 61 Casa Bar (no alto) e casa da família Gonçalves: nas cores da seleção

ração para assistir à Copa com perucas, apitos,
adereços e bandeirolas e
irão se reunir para torcer
para o Brasil em casa nesta quinta-feira.
“Nossa família é bem
festeira e a expectativa
para ver o Brasil entrar
em campo é enorme. O
nosso plano é um churrasco com cerveja gelada, música animada, apito e, é claro, torcer e vibrar muito para o Brasil.
Iremos reunir também
vários amigos para feste-

jar esse momento que
nos traz alegria e esperança”, ressalta Gleisson.
Ele conta que há dez
diasacasaficouprontapara receber a galera.
“Foi toda decorada com
as cores verde amarelo.
Foi uma festa o preparo de
todaa decoração.Produzimos também uma música
autoral e muito divertida,
quevamos cantardurante
a partida”, revela.
COMÉRCIO
Nestaquinta-feira, oses-

tabelecimentos comerciais em Montes Claros ficarão abertos de 8h às 15h.
Na segunda que vem, dia
do 2ª jogo do Brasil (contra
aSuíça,às13h),ofuncionamento será das 8h às 12h e
das 15h30 às 18h30.
No dia 2 de dezembro,
partida contra Camarões,
marcada para 16h, as lojas
ficarão abertas de 8h às
15h. Caso a Seleção se classifique para as próximas
etapas da competição, serão divulgados novos cronogramas.

Minastem34%dospresídiosepenitenciáriasinterditados. Mesmo assim, seguem operando normalmente. O número sinaliza, conforme análise de especialista na área, a necessidade de repensar os motivos das
prisões,alémdeumaurgênciadaadministraçãoestadualnaelaboraçãodeumplanoparaconservá-las.As
condições insalubres para custodiados e servidores
são motivos de denúncias recebidas pelo Poder Judiciário – responsável por interditar os presídios.

Apagão

Bolsonaro (PL) anunciou novo bloqueio de R$ 5,7
bilhões no Orçamento de 2022 para evitar o estouro
do teto de gastos. A medida pode impor um apagão
na máquina pública a pouco mais de um mês do fim
do mandato—a exemplo da emissão de passaportes,
suspensa pela Polícia Federal por falta de verbas.

CPI

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS)
anunciou, que protocolou um pedido de abertura de
CPIcontraoSTFeoTSE.Oparlamentarpedeainvestigação de abusos de autoridade supostamente praticados pelas duas Cortes.
Apresentador de TV e observador da cena política
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Wendell Lessa
wendell_lessa@yahoo.com.br

A relevância da Educação Cristã
O que distingue a educação geral da educação
cristã é o fato de que a educação cristã é um
processo formativo pelo qual Cristo é colocado
no centro de toda a discussão, de maneira ampla, compreensiva e final. Ele é o objetivo final
de toda a aprendizagem, porque “nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do
conhecimento” (Cl 2.3).
A descrição que Paulo faz da soberania de Cristo sobre todas as coisas é muito importante se
queremos designar o papel da educação cristã.
Paulo afirma que, em Cristo, todas as coisas “foram criadas, nos céus e na terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes
ou autoridades; todas as coisas foram criadas
por meio dele e para ele” (Cl 1.16). Observe como
esse versículo é riquíssimo e determina qual deve ser a preocupação de tudo o que envolve o
conhecimento humano: Cristo.
O pressuposto dos cristãos é que, sem a educação cristã, portanto, qualquer outra forma de
educação será falha, porque não será capaz de
contemplar a totalidade. Essa é a razão pela
qual vemos tantos desvios morais, padrões alterados e corrupções, ainda que em sociedades
escolarizadas.
Não podemos nos esquecer de que, de acordo
com as Escrituras Sagradas, o problema do ser
humano não é a falta de educação, mas o pecado. É em razão do pecado que existe a corrupção
de tudo o que é produzido pelo ser humano. Mesmo as boas atitudes são corrompidas. Nada res-

ta, a não ser quando restaurado ao padrão de Cristo. Por isso Paulo afirmou que esse deve ser o nosso objetivo final: levar cativo todo pensamento a
Cristo.
Gildásio Reis, em seu livro Elementos essenciais
para o educador cristão, relaciona sete pressupostos teológicos importantes que definem a educação cristã bem como revelam seus objetivos. Citaremos apenas os tópicos, sem elaborar comentários,
exceto em casos mais específicos:
1. Educação cristã é um processo que envolve santificação progressiva.
2. Educação cristã ocorre informalmente (piedade pessoal do educador). Nesse ponto, meu comentário é que a educação cristã também pode ocorrer
formalmente. O que Reis quis dar ênfase é que o
educador cristão deve cativar o seu aluno não apenas pelo conteúdo formal, mas pelo modo como
ensina, por meio de uma vida piedosa a Deus e a
seus ordenamentos.
3. Educação cristã é um processo planejado, sistemático e contínuo.
4. Educação cristã tem como objetivo levar o crente à maturidade. Nesse ponto, meu comentário é
que os não cristãos são atingidos pela educação
cristã, pois há princípios universais que são partilhados por todos.
5. Educação cristã deve se fundamentar nas Escrituras Sagradas. Meu comentário é que todas as
demais áreas do saber dependem de uma epistemologia, ou seja: elas sempre partem de determinados pressupostos que serão a base de suas teorias.

Por exemplo: para um sociólogo materialista, é um
princípio básico atribuir aos valores de dada sociedade seu caráter relativo à época, de modo que
determinado valor de antes não necessariamente
precisa permanecer, pois os tempos mudos e as
pessoas “evoluem”. Para um cristão, certos valores
são atemporais e absolutos, como é o caso do casamento entre homem e mulher, apenas.
6. Educação cristã é sustentada pelo Espírito Santo.
7. Educação cristã visa à glória de Deus. O objetivo final de tudo o que fazemos é glorificar a Deus
(1Co 10.31). No campo educacional, deve ser o objetivo final, tanto das teorias desenvolvidas quanto
da prática pedagógica e do pressuposto fundamental do educador, a restauração de todas as coisas
conforme Cristo. Paulo escreveu: “Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo
esse apelo por nosso intermédio” (2Co 5.20).
Por que a educação cristã é relevante? Porque
somente a educação cristã pode reconciliar o homem com Deus. Somente a educação cristã pode
educar os homens contra suas paixões perversas e
corrompidas, estabelecendo novo padrão de conduta e motivação. Paulo escreveu a Tito: “Porque a
graça de Deus se manifestou salvadora a todos os
homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e
às paixões mundanas e a viver de maneira sensata,
justa e piedosa nessa era presente, enquanto
aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus
Cristo” (Tt 2.11-12).
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Especial

Tombar ou não?
u

Automóvel Clube de MOC tem destino incerto; assembleia geral
extraordinária nesta quinta-feira vai discutir mudança de estatuto
ACERVO DORZINHA GUIMARÃES/WAGNER GOMES

Adriana Queiroz e
Márcia Vieira
Repórteres

Tombar ou não? Eis a
questão. Construído
em 1964, a partir de um
projetodeGeraldoMércio Guimarães, o prédio de dois pavimentos
na área central da cidade tem história antes
mesmo de ser alçado a
condição de clube. De
acordo com o historiador e diretor de Museu
do IHGMC, Dario TeixeiraCotrimo“erro”começoujustamente
quando a casa de Dona
Tiburtina -protagonista de um dos maiores
eventos políticos do
país- foi destruído e cedeu lugar a construção
do clube.
“Um casarão belíssimo que representava o
poder político de nossa
cidade. No lugar construíram-se o Automóvel Clube, que agora está sendo objeto de estudos para a sua venda
e/ou recuperação. Há
dezenas de sócios-proprietários que desejam
a sua demolição, para
com isso concretizar a
venda do terreno. Há
uma grande parte da
população que deseja
exatamente o contrário”, opina.
Entretanto, o histo-

O prédio está
inventariado pelo
Conselho do
Patrimônio
Cultural do
município

riador entende que as
duas situações devem ser
consideradas, pois, com o
tombamento, possivelmente o prédio continuará sendo descaracterizado
e “daqui a vinte anos estaremos falando a mesma
coisa. Sem o tombamento,
alguma empresa possa se
interessar em comprá-lo e
– quem sabe? – no futuro
seráconstruídoumbelíssimo edifício, embelezando
a cidade com as suas luzes
coloridas. Vamos pensar
nas duas decisões e apoiar
a mais conveniente para
todos”, pondera.
Oprédioestáinventariado pelo Conselho do PatrimônioCulturaldoMunicípio, o que significa que já
não podesofrer alterações
em arquitetura, mesmo
pertencendo aos sócios.
Dos dois mil iniciais que
mantinham cota no clube
restaram cerca de 80. Fechado, o clube atualmente
está ocupado por moradores em situação de rua,
que colocaram utensílios
e roupas no local.

Casa que abrigou a família de Dr. João Alves e Dona Tiburtina e o Instituto Norte Mineiro de Educação...
LEONARDO QUEIROZ

.., foi substituída pelo imponente Automóvel Clube de Montes Claros, que se encontra fechado
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Pedrinho Gonçalves, então presidente do AC,
trouxe Nelson Gonçalves no baile das mães

Bailes de carnaval no imponente prédio
marcaram época em Montes Claros

Odorico e a saudosa esposa Regina Mesquita:
quase 50 anos de união e várias histórias no AC
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Mas a história nem
sempre foi assim...
Palco dos maiores
eventosdacidade, oAutomóvel Clube sediou
encontrospolíticos,festas monumentais de 15
anos,recepções decasamento, bailes de gala,
vernissage, lançamentos de livros, festas folclóricas e recebeu personalidades diversas.
De artistas como Francisco Cuoco ( em seu
apogeu), Elke Maravilha, Nelson Gonçalves,
Perla, a políticos que
transitavamcommaestria pelos salões, como
o ex-governador Francelino Pereira que escolheu o clube para lançar o seu livro “ Chão de
Minas”. Acordos políticos foram selados e comemorados no local.
Foialitambémqueamigos e sócios se despediram de Lazinho Pimenta, um dos cronistas sociais que ajudou a mantera aurade magiae encantamento do espaço,
promovendo ali bailes
de carnaval e festas sociais. Lazinho foi velado no AC, onde era onipresente.
O clube que foi casa
de Dona Tiburtina carrega desde o seu nascedouro um viés político.
O advogado Odorico
Mesquitacresceupróximo ao Automóvel Clube e lembra fatos que
descortinam a Montes
Claros de outrora.
Morador da Rua Barão do Rio Branco, a
mãe de Odorico foi
uma das primeiras sócias do clube. A cota foi
oferecida com o prédio

ainda em construção e ela
não pestanejou, pois havia
a lacuna de um espaço que
abrigasse outra corrente
política na cidade que não
fosse o PSD. Este, já encontrava aconchego no Clube
Montes Claros.
“Embora não fosse proibido frequentar, aqueles
que se alinhavam mais ao
PR, se sentiam desconfortáveis e as vezes deixavam de ir ao Clube Montes Claros. Então quando
minha mãe adquiriu a cota foi também pensando
em nos integrar, interagir, oportunizar uma convivência com pessoas que
tinham pensamentos semelhantes”, conta o advogado que nem imaginava
que ali viveria um dos momentos mais marcantes
da sua vida.
“Foi no Automóvel Clube que dancei a valsa com
Regina, em seu baile de debutante. Naquele dia já
aparecemos como namorados”, diz Odorico, que
em 2021 completaria 50
anos de casados, união
que foi interrompida com
o falecimento da esposa
há 5 anos. Do casamento
nasceram 5 filhos. Mesmo
se mudando para o RJ ondepermaneceutrabalhandoporalgunsanos,oadvogado manteve os laços
com a cidade e voltava para as festas de fim de ano.
“Os reveillons no Automóvel Clube eram uma
oportunidade para rever
os amigos. Os que moravam fora vinham para a
festa. Um momento de
confraternização muito
saudável e inesquecível”.
(AQ e MV)

Raquel Muniz lançou o seu livro no Automóvel Clube. Na foto com Ruy Muniz, o saudoso Artur Leite,
Hamilton Trindade e o historiador Wanderlino Arruda

Preservação importante
WagnerGomes,nascido e criado em Montes
ClarosresidehojeemBelo Horizonte, mas nunca deixou de participar
ativamente da vida social em Montes Claros e
é responsável pelo acervo e preservação de fotos da história de Montes Claros. A maioria delastrazoAutomóvelClube como palco. Para ele,
o clube, tal como idealizado e construído, hoje
apenas habita os corações e mentes das gerações que o frequentaram em seu apogeu, declínio, agonia e morte.
“É bem verdade que,
em sua origem, reunia,

apenas os bem-nascidos.
Obra arquitetônica projetada pelo talento de Geraldo Mércio Guimarães tendo como incorporador e
construtor o jovem engenheiro José Pimenta de
Carvalho,da Zeta Incorporação e Construção, aos
quaisrendemosnossashomenagens. Com o correr
dotempo,aoperderaidentidade elitista, rendeu-se à
inclusão social e viveu o
seuapogeu. Palco de festas
memoráveis, desde a sua
inauguração em 1964,
quando apresentou o VII
Baile de Debutantes de Lazinho Pimenta. O casamentodeRuth Jabbur(hoje colunista de O Norte)

creio eu, foi o primeiro ali
comemorado. Desde então, abriu suas portas para
Réveillons espetaculares e
festas monumentais produzidas pelos colunistas
sociais Lazinho Pimenta,
Theodomiro Paulino e
Magnus Medeiros. Em
suas horas dançantes nas
jovens tardes e noites de
domingo, nasceram muitos namoros que chegaram ao casamento. Outros
tantos se dissolveram.
Abrigou reuniões políticas importantes na época
efervescente da Sudene.
Recebeu presidentes e governadores,senadores, deputados, ministros e um
sem número de grandes

empresários brasileiros”,
relembra Wagner, que defende uma adaptação do
espaço para perpetuar o
Automóvel Clube.
“Fazpartedenossahistória e deveria ser preservado. Creio que o seu melhor
destino seria abrigar um
Centro Cultural, em conta,
ter um espaço apropriado
para shows, teatros, lançamentos de livros, galerias
de arte e demais eventos
tão ao gosto de nossa vocação de cidade da arte e da
cultura. Nosso povo e nossa gente espera que o Prefeito Humberto Souto o
tombe e o perpetue como
Centro Cultural”, pontua.
(AQ e MV)
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Futuro pode ser
decidido nesta quinta

Wagner e Marinilza Mourão Gomes, em 1988, na
Noite das Personalidades do Ano

Diante de uma notificação da prefeitura,
comunicando a possibilidade de tombamento do
prédio, o presidente em exercício, Paulo Cezar
Santos convocou os sócios para uma Assembleia
Geral Extraordinária nesta quinta-feira, 24, as
18h30, cuja discussão será a mudança de estatuto
do clube.
À reportagem, Cézar declarou que recebeu com
surpresa a notificação do secretário de cultura ,
solicitando o tombamento do prédio.
“Entendemos que o clube teve participação
importante nos últimos 60 anos da vida de M
Claros,mas dai querer “tombar “ , como
patrimonio , tem uma enorme distância. O Clube
tem dono, que são os sócios. E como notícia, o Clube
voltará a funcionar a partir de Janeiro de 2023 ,
não como Clube social , mas com outras atividades.
Espero que esta iniciativa não prospere”,
manifestou o presidente. (AQ e MV)

Inauguração do Automóvel Clube foi
notícia nos jornais da época
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Circulando

Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

Concerto “Cortina Lírica”
No próximo dia 30 será realizado em Montes Claros o concerto “Cortina Lírica” em comemoração
aos 34 anos de ópera do grupo de cantores Líricos
das Gerais (Lirais) Projeto CEM/Unimontes. No repertório, duetos de ópera, canções para coral, “O
Guarani” de Carlos Gomes e diversos números musicais em um repertório eclético que irá reunir vários estilos.
A maestrina, coordenadora, solista e fundadora do grupo Lirais, Maristela Cardoso, externa sua
emoção com a realização do evento:
“Sentimos gratidão e carinho enorme pelo público que sempre nos prestigiou nesses 34 anos,
dentre familiares, amigos, conhecidos e fãs de
um modo geral. E é por esse público que nos
esmeramos e realizamos tudo com muito apreço e empenho. Gratidão às empresas que sempre nos apoiaram e às instituições Celf e Unimontes, onde nos abrigamos para executar o
nosso ofício, com suor e muito amor”, agradece
Maristela.
O concerto é uma realização do Grupo Lirais e
Cotovia Art Educa com a participação do grupo
Lírico Bezzi e instrumentistas do Conservatório
Estadual de Música Lorenzo Fernândez. Apoio cultural da Unimontes, Conservatório Estadual de

ARQUIVO PESSOAL/ DIVULGAÇÃO

A maestrina, fundadora do grupo Lirais,
coordenadora, regente e solista, Maristela Cardoso

Música Lorenzo Fernândez, Elos Clube de Montes
Claros e Manus_WA. Também, durante o concerto, haverá um momento de homenagens a algumas personalidades pela participação/construção da história da ópera em Montes Claros.
Data: 30 de novembro, às 20h
Local: Elos Clube de Montes Claros
Endereço: Rua São Paulo, 190 – bairro Todos os Santos.
Informações e retirada do ingresso solidário: (38)
99923-6746

FOTOS LEONARDO QUEIROZ

Em nossa coluna desta quinta-feira todo o
charme e beleza da modelo e nutricionista Sarah
Frois no coquetel de um ano do Hotel Amsterdã,
no mês passado

O elegante estilista de moda João Pedro com a
renomada consultora de imagem Taíra Maciel

O jornalista Rafael Bicalho com Sil Mameluque e Cássia Bandeira

Leila Britto e Iraceniria Fernandes assistindo ao
espetáculo Good Times no Moc Shopping

A competente
fisioterapeuta e
instrutora de pilates
Caroline Rodrigues
que faz sucesso com
depilação a led.
@carolinerodriguesealmeida no
Instagram

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

