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Prefeito de Padre Machado, José Nilson Bispo de
Sá, o Nilsinho, encabeçava a chapa única que con-
correu ao pleito na Associação dos Municípios da
Área Mineira da Sudene para dois anos de manda-
to – biênio 2023/2024. PÁGINA 3

Montes-clarenses que não tiveram folga du-
rante a partida da Seleção contra Camarões ten-
taram, de alguma maneira, acompanhar os lan-
ces. O resultado, no entanto, não premiou o es-
forço de quem trabalhava enquanto muita gen-
te se divertia. PÁGINA 4

Presidente
da Amams
é reeleito

Um olho no
Brasil e outro
no trabalho

Com a alta infestação do mosquito que transmite
dengue, zica e chikungunya, a cidade terá mutirão
neste sábado para tentar diminuir aumento do risco
registrado no último LIRAa. As regiões mais críticas
são Distrito Industrial, Vila São Lourenço, Área Ver-
de, Residencial Vitória, Joaquim Costa, Vila Vargem

Grande, Vila Greice, Vila Campos, Alcides Rabelo,
Planalto, Planalto II, Residencial Planalto, JK, Raul
Lourenço, Monte Carmelo I e Carmelo. “A população
temumpapelmuitoimportante noenfrentamento”,
destaca coordenador do Centro de Controle de Zoo-
noses, Geraldo Assis. PÁGINA 3

‘DiaD’ contra o
Aedes aegypti em
MontesClaros

PÁGINA 8

Depois de um ano e meio com divulgações

em pílulas, GM revela a picape Montana, que terá

duas versões, com preços a partir de R$ 134.490

Nilsinho é o 18º ocupante do cargo; posse foi

na mesma sessão

ALEXANDRE FONSECA

Cássio não fechou a padaria durante o jogo

AMAMS/DIVULGAÇÃO

CCZ/DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS



Enquanto uma ala bolsonarista investe no nome de Rogério Marinho (RN), ex- ministro do Desenvolvi-
mento Regional para ser lançado candidato à Presidência do Senado pelo PL – que terá a maior
bancada eleita para a Casa em 2023 – outro grupo articula o nome de Tereza Cristina (MT), ex-Agricultu-
ra (MT). Os dois ex-ministros estão em alta cota com os pares dentro do partido e vão duelar discreta-
mente pela preferência de Valdemar da Costa Neto, quem vai decidir no final. Com um futuro Senado
confirmadamente de maioria centro-direita, os bolsonaristas órfãos acreditam que, mesmo sem Bolso-
naro no Poder, têm chances de fazer frente a Rodrigo Pacheco (PSD), que tentará a eleição com a
possibilidade de acordo com o PT de Lula.

MAIOR DESAFIO

Advogado de Lula da Silva na Lava Jato, amigo de
anos, Cristiano Zanin é o mais cotado para ser indi-
cado à vaga de Ricardo Lewandowski quando este
se aposentar em maio do ano que vem no STF. Mas
não será nada fácil. Um petista fez as contas e notou
que Zanin não tem (ainda) votos suficientes para ser
aprovado numa sabatina na futura configuração do
Senado. Aliás, Lula sonha com Lewandowski à fren-
te do Ministério da Defesa no 2º semestre de 2023.

CONSTRUINDO PONTES

Governador reeleito do Paraná e potencial presidenciá-
vel em 2026 pelo PSD, Ratinho Junior começou o jeito
morde e assopra que lhe garantirá trânsito político sufi-
ciente para acalentar boa articulação futura. Anunciou
queseráoposição,masestarácomoGovernoLulanoque
der e vier. Ratinho está de olho na verba das obras gigan-
tescas de mobilidade do entorno da Usina de Itaipu, das
contrapartidas da binacional, como mega ponte Paraná-
Mato Grosso do Sul e aeroportos regionais.

MENU DE VERÃO

Um levantamento da Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes na seção Rio de Janeiro,
realizado em outubro, indica que 61% dos estabe-
lecimentos do Estado ainda não reajustaram os
preços do cardápio seguindo a inflação em viés
de alta. Destes, 30% fizeram aumentos abaixo da
média nos últimos 12 meses, 33% não consegui-
ram realizar nenhum ajuste e 8% informaram
ter precificado o cardápio acima do índice ofi-
cial. Inevitavelmente virá uma alta de preços no
menu para o verão.

CONEXÃO PORTENHA

Lula orientou a equipe a manter uma conexão porte-
nha para monitorar o estado de saúde do amigo pa-
raguaio e ex-senador Fernando Lugo. Ele está inter-
nado em tratamento contra um câncer em Buenos
Aires. Ex-presidente do Paraguai, Lugo sofreu im-
peachment. O petista almeja ver o amigo em Brasí-
lia na sua posse.

COLUNA ESPLANADA
reportagem@colunaesplanada.com.br

Opinião

Nicolaos Theodorakis*

Vivemos em um país incrível diante de diversos
aspectos. Um deles é a nossa vasta extensão de flo-
restas. De acordo com o Serviço Florestal Brasilei-
ro, somos o segundo país que tem a maior cobertu-
ra florestal do mundo, ficando atrás apenas da Rús-
sia. Outro dado interessante é que 69% desta cober-
tura tem um potencial produtivo, segundo dados
do Ministério do Meio Ambiente.

Apesar de todo esse potencial, algumas pessoas
ainda encaram o uso da madeira na construção
civil como algo ruim, o que é um grande engano.
Fora do Brasil, a tendência já se mostra um suces-
so. Para se ter uma ideia, os países nórdicos já pos-
suem 98% das moradias em madeira. Na Alema-
nha são 40% e nos Estados Unidos e Canadá trata-
se de 80%. Por isso, acredito que a expansão desse
mercado deve ser aplicada por aqui também, em
pouco tempo.

A construção civil, por meio da madeira enge-
nheirada, oferece diversos benefícios, como o uso
de materiais sustentáveis, a possibilidade de uma
construção segura e mais leve, além de uma gran-
de versatilidade. Dentro dessa lista, quero destacar
o que chamamos de “2P’s da Construção”, ou seja:
Produto e Prazo.

Como comentei, o produto, nesse caso, é a madei-
ra engenheirada. Do ponto de vista sustentável, es-
se produto faz uso de uma matéria-prima que é
suportada pelo setor florestal e agroflorestal. Além
disso, é de conhecimento geral que os métodos
mais tradicionais de construção são responsáveis
por grandes quantidades de emissão de CO2. Como
a madeira é capaz de estocar dióxido de carbono,
ao invés de emitir - como os demais materiais, há
uma drástica redução desses gases na atmosfera.

Já o prazo concentra-se na velocidade das cons-
truções. Com a versatilidade proporcionada pela
madeira engenheirada é possível criar projetos in-
dustrializados, gerando uma economia de cerca de
25% no prazo de finalização da obra, podendo che-
gar em até 50% de economia de tempo se compara-
do a uma construção “tradicional”.

Porfim,engenheiros, empreendedores, investidores
e entusiastas do segmento de construção civil, podem
se animar. Isso porque há um vasto oceano azul ainda
a ser desbravado e tenho certeza que o Brasil será uma
potênciaemconstruçõesemmadeira.Paraisso,nunca
se esqueçam de destacar a importância dos dois P’s:
Produto e Prazo. Eles fazem toda a diferença.

*empreendedor do mercado imobiliário e financeiro
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ÁGUAS DA DISCÓRDIA

O Governo do Brasil vai quitar
ano que vem a dívida decana
com o Governo do Paraguai so-
bre a construção da usina de Itai-
pu, mas os representantes dos
dois países ainda não termina-
ram o documento do Tratado fi-
nal – e isso inclui os valores devi-
dos aos sócios na partilha da pro-
dução. Há uma crítica velada no
grupo de transição de Governo
no CCBB de que os militares que
comandaram a empresa no Go-
verno Bolsonaro, desde 2018,
não avançaram em nada disso.

Os 2P’s essenciais
na construção
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MOC em guerra
contra o Aedes

PRETO NO
BRANCO

u

Leonardo Queiroz

Repórter

Será realizado neste
sábado (3) mais um
“Dia D” de combate ao
Aedes aegypti, nas re-
giõesmaiscríticasdaci-
dade em relação à pre-
sença do inseto, trans-
missor da dengue, zika
e chikungunya.

O último Levanta-
mento de Índice Rápi-
do de Infestação (LI-
RAa),realizadomêspas-
sado, apontou índice
de infestação de 5,7%
(que significa alto ris-
co), sendo necessárias
ações neste período
chuvoso, uma vez que
osovosdomosquitopo-
dem sobreviver por até

450diassemágua,eclodin-
do tão logo tenham conta-
to com o líquido.

As regiões mais críticas
que receberão o mutirão
neste sábado para recolhi-
mento de inservíveis são
Distrito Industrial, Vila
São Lourenço, Área Ver-
de, Residencial Vitória,
Joaquim Costa, Vila Var-
gem Grande, Vila Greice,
Vila Campos, Alcides Ra-
belo, Planalto, Planalto II,
Residencial Planalto, JK,
RaulLourenço,MonteCar-
melo I e Carmelo.

O coordenador do Cen-
tro de Controle de Zoono-
ses, Geraldo Assis reforça
a importância do papel da
população no combate.

“Apopulaçãotemumpa-
pel muito importante no

enfrentamento de doen-
ças e principalmente ago-
ra contra as arboviroses. É
necessário que as pessoas
verifiquem seus quintais
uma vez que o último LI-
RAa aponta que os mate-
riais que estão hoje nas ca-
sasnassãopassíveisdeser
retirados sendo depósitos
naturais das população e
que deve ser feito o mane-
jo semanal como tambo-
res,degelodageladeira,be-
bedouro, climatizadores,
circuladores de ar e plan-
tas aquáticas que não po-
de ser retirado pela coleta
publica. É importante que
morador deva estar obser-
vando e fazendo a seca-
gem desses recipientes ou
a lavagem pelo ao menos
uma vez por semana”, ex-

plica o coordenador.
A aposentada Maria de

Fátimade 58 anosque mo-
ranobairro Planalto,uma
das maiores regiões de
infestaçãodo ultimoLiraa
está atenta.

“Tenho maior medo de
pegar a chikungunya pelo
fato de eu já ter problemas
nas articulações e sentir
mais dor. Aqui em casa
não há água parada e esta-
mos sempre observando
os materiais e nunca dei-
xando objetos acumular
água parada. Há sempre
um spray mata mosca es-
palhado pela casa porque
mesmo cuidando aparece
vindo de outras residên-
cias. Não adianta eu fazer
a minha parte e o vizinho
não fazer a dele”.

Evento chama atenção para alta infestação do
transmissor de dengue, zika e chikungunya

Cidade

Grupo de vereadores esteve como vice-prefeito
Guilherme Guimarães, para pedir que discuta
comoprefeitoHumbertoSoutoecomasecretária
de Saúde, Dulce Pimenta, medidas para retoma-
dadarealizaçãodecirurgiaseletivasparaacabar
com a enorme fila de espera que se formou em
Montes Claros. A informação é que existe em tor-
no de 10mil pessoas na fila de espera. A proposta
seria o chamamento público e o pagamento com
recursos do próprio município, já que a verba do
SUS não tem sido suficiente para atender a de-
manda. Isto semcontar a faltademédicona rede.

Solicitação/Questionamento
 ”Sr.AldeciXavier!Primeiramentequeroparabe-

nizá-lopelo trabalhoquedesenvolve juntoàcolu-
na ‘Preto no Branco’ do jornal O Norte. É uma das
poucascolunasque leioparame informarmelhor
sobre o que ocorre em Montes Claros e região,
vistoqueseu trabalhomostra-se imparcial ecom-
petente.Dito isso, seria possível V. Sa. obter infor-
maçõesacercadarevitalizaçãoda lagoado Inter-
lagos?Entraanoesaianoouvimosqueverbaserá
destinada à revitalização da mesma, contudo is-
sonuncaocorre e, ultimamente, oquepercebe-se
é apenas a construção de uma calçada no entor-
noda lagoa. Certode suaatenção, agradeço” -do
leitor Herbert Figueiredo.

Resposta
Emrelaçãoaospasseiosquevêmsendo realiza-

dos no entorno da lagoa, obtive a informação de
queo trabalhoserá concluídoeemalgunspontos
serão realizadas obras de drenagem, com recur-
sos de 0,5% que a Copasa é obrigada a repassar
ao município para investimento na área. Um dos
problemas é que a prefeitura aguarda parecer do
SAE no que refere a fator adicional. Como omaior
problema é a retirada das tábuas que já invadi-
rammaisdametadedo lago,aquestãoestádifícil
de ser resolvida em decorrência da intransigên-
cia e falta de bom senso do IBAMA, que apresenta
condicionantes absurdas.

A culpa é dos patos
Parece piada pronta, mas a verdade sobre as

dificuldades de limpeza do lago do Interlagos es-
tá na justificativa apresentada pelo Ibama para
não conceder a licença (autorização). A informa-
ção que recebi é de que o órgão alega que as tá-
buassãoutilizadasparaodescansodepatosque,
anualmente, vêm do Polo Norte seguindo para o
Polo Sul. Eles viriam da Argentina com destino
aos Estados Unidos. É pra rir ou para chorar?

Candidatos da prefeitura
Quem imaginou que as articulações em torno

das eleições municipais de 2024 só iniciariam no
primeiro do ano, se enganou por completo. Nos
bastidores da prefeitura de Montes Claros, é dada
comocertaascandidaturasavereadordasecretá-
riadeSaúdeDulcePimenta,dosecretáriodeDesen-
volvimento Social, Aurindo Ribeiro e do diretor do
Procon, Alexandre Braga. Vemmais nomes por aí,

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Saúde para saúde

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

LIRAamaisrecenteapontouíndicedeinfestaçãode5,7%,quesignificaaltorisco

Amams reelege presidente

CCZ/ DIVULGAÇÃO

Da Redação

O prefeito da cidade
de Padre Carvalho, José
Nilson Bispo de Sá, foi
reeleito presidente da
Associação dos Municí-
pios da Área Mineira da
Sudene (Amams), para
dois anos de mandato,
biênio2023/2024.Ostrâ-
mites da eleição ocorre-
ram nessa quinta-feira

(1) em Montes Claros.
A única chapa concor-

rente ao pleito foi compos-
ta pelo presidente José Nil-
son Bispo de Sá, prefeito
de Padre Carvalho; 1˚ vice-
presidente Célio Santana,
prefeito de Buenópolis; 2˚
vice-presidente Carlos Al-
berto Mota Dias, prefeito
de São João da Lagoa; dire-
tor de gerenciamento eco-
nômico, financeiro e de

projetos Rone Douglas
Dias, prefeito de Olhos
D’Água;diretordearticula-
ção política Reginaldo An-
tônio da Silva, prefeito de
Jaíba; diretor de desenvol-
vimento regional José Ge-
raldo Alves de Almeida,
prefeito de Ponto Chique;
conselho fiscal Daniel Pa-
trick Ribeiro Queiroz, pre-
feito de Josenópolis e Van-
derli de Carvalho Barbosa,

prefeitodeFelixlândia,Ro-
drigo Alexandre Fernan-
des, prefeito de Pedras de
Maria da Cruz; suplente
conselhofiscalDiegoAntô-
nio Braga Fagundes, pre-
feito de Grão Mogol; su-
plente conselho fiscal
Eduardo Rabelo Fonseca,
prefeito de Francisco Du-
mont e Miguel Felipe Fer-
reira de Oliveira, prefeito
de Joaquim Felício.
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CLARABOIADe olho no jogo
e na Seleção

Montes Claros

Montes-clarenses dão ‘jeitinho’ para não perder
os jogos do Brasil enquanto trabalham

u

Alexandre Fonseca

Repórter

Quando a Seleção en-
tra em campo, o Brasil
para pra ver. Mas não é
bem assim. Em Montes
Claros,porexemplo,en-
quanto uns folgavam
outrostrabalhavamdu-
rante a derrota de 1 a 0
para Camarões.

Mesmo desanimado
com a escalação reser-
v a d o B r a s i l , o m i -
croempresário Cássio
Fabian, dono de uma
padaria no bairro San-
to Inácio e que não per-
de um jogo, ligou a TV
para assistir com os
funcionário.

“Acho a seleção fraca,
sem experiência para
disputar uma Copa.
Não acredito no título.
Acho que vamos avan-

çar até enfrentarmos al-
guém mais forte”, opina.

A técnica de enferma-
gem, Wanessa Ferreira
Silva, da Unidade Básica
de Saúde de Vista Alegre,
distrito de Claro dos Po-
ções (a54 km de MOC),
tentou acompanhr o jogo
entre um atendimento
de plantão.

“Semprequepossível,as-
sistoaosjogos,porquegos-
to muito de futebol. Acre-
dito que a Seleção pode
conquistarotítulopeloóti-
mo elenco montado para
a Copa”, avalia.

Trabalhando nos jogos
como bombeiros civis
nas partidas transmiti-
das na Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) de
MOC, Késsia Viana e Re-
nato Pereira, comentam
que, apesar de estarem
em serviço, a Copa faz tu-

do ficar mais leve.
“Estou achando tudoba-

cana! Todo mundo assis-
tindo e se divertindo, por-
queesperávamosmuitois-
so. O Brasil tem tudo para
conquistar o título. E tudo
isso veio em uma boa ho-
ra: o país estava precisan-
do dessa distração, depois
da pandemia”, acredita.

NA GRINGA

Mesmonoexterior,ajor-
nalistanorte-mineira,
CristineAntonini,nãodei-
xa de acompanhar os jo-
gos da Seleção Brasileira.
Durante uma viagem de
“mochilão” pela América
do Sul, ela faz questão de
parar em locais com a pre-
sença de brasileiros para
podervibrarpeloscoman-
dados de Tite.

“O primeiro jogo do Bra-
sil nesta Copa assisti em

Buenos Aires (Argentina).
Assisti em uma espécie de
concentração, em um par-
que aberto com telão e
muitos brasileiros. Quan-
doohino tocoufoidearre-
piar, não só por toda eufo-
ria que a Copa do Mundo
oferece, mas pelo fato de
estar em um país concor-
rente histórico nosso no
futebol. Ainda mais após a
derrota dos argentinos al-
guns dias antes”, conta a
viajante.

Nesta partida contra a
seleçãocamaronesa,Anto-
nini também deu um jeiti-
nhodeconseguir acompa-
nhar tudo na gringa.

“O jogo de hoje estou
vendo no aeroporto inter-
nacionaldeCarrasco,Uru-
guai. Agora, sigo para o
Brasil com o coração feliz
e orgulhosa do meu país”
completa.

Nãofaçoamenor ideiadequemsejaRegina fisica-
mente, mas, por tabela, a amo. E explico. Aliás, duas
coisasqueprecisoexplicar:meusentimentodeadmi-
raçãoporquemgostadefutebolesobreessefenôme-
nochamadoCopadoMundo.
Primeiro, admiro quem gosta de futebol, porque

acredito que fazemparte de umaparcelamuito feliz
dahumanidade.Otorcedorapaixonadointegraalgo
maiordoqueele. E sabedisso. Paraesse tipodepes-
soa,acamisadoseutimeouseleçãoéumabandeira
deumanaçãoquemnãopossuireconhecimentopela
cartografia.Essanação imaginária tembandeira,hi-
no, regulamentos e patriotismo. Todo torcedor é pa-
triota do seu time. Todo torcedor faz parte de uma
egrégora (soma de energias) onde cada um é irmão
de todos. Em qualquer parte do mundo, haverá um
torcedorapaixonado.
E se você não acredita no que digo, faça o teste:

emumdia decisivo, vá até umbar e veja como eles
interagem. Podem não se conhecer no dia a dia,
mas, ali, naquele momento, todos comungam do
mesmodesejo:avitória.Unidospelolaçodavitória,
homens e mulheres se olham e se entendem, mes-
mo que em linguagemmuda.
Em relação à Copa, quase nunca acompanhei (ou

gostei).Oprimeiropontodialogacomesse:comonão
me reconheço no esporte, as pessoas também não
me reconhecem. Não sou torcedor, logo, não tenho
esse passaporte de integração. Não comungo dessa
energia, mas sou um homem do amor. E de amor,
achoqueentendoumpouco.
Na Copa de 2002, quando o Brasil conquistou sua

quinta estrela no Japão, lembro de uma cena, uma
memorável cena: emmeioa explosãodepapel pica-
do, comRonaldinhousandoumcortede cabelo exe-
crável eumtimeque, segundominhamãe, eraome-
lhor que já tivemos, Cafu ergueu a taça de 6,2 kg e
pronunciou:Regina,euteamo!Dessedia,aindacrian-
ça,lembrodosbarulhosdosfogos,dosgritosdosvizi-
nhos, daenergiaquevibravanoar.
Naquelemomento,nãofaziamenorideiadosignifi-

cadodaquilotudo,mas,anosdepois,entendiqueRe-
ginafoiamulhermaisamadadomundo.Ecadatorce-
dordeveriaagradeceraqueleamorquemotivounos-
soherói brasileiro. Regina,mulher doCafú, nós sem-
pre iremos teamar.

Regina, nós
te amamos!

Jornalista, mestre em literatura e doutorando em

literatura

A técnica de enfermagemWanessa Ferreira, os bombeiros civisKéssia Viana eRenato Pereira, e a

jornalista CristineAntonini: torcendo pelo Brasil, apesar denão poder estar divertindo comos amigos

Alexandre Fonseca

amfjornalista@gmail.com

ARQUIVO PESSOAL
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Umcoquetelmarcouainauguraçãodaclínicadeginecologia,obstetríciaegineco-
logiaestéticadaDra.DianeGomes,naúltimaquarta-feira,30denovembro.Logona
chegada, os convidados foram recepcionados pelo saxofonista Marcelo Andrade
queapresentourepertóriodoclássicoaocontemporâneocomo“Perfect”,“Photogra-
fh”,“Summertime”,“AllofMe”,“Corcovado”,“Wave”,“LavienenRose”,“Euseiquevou
teamar”.Obuffet estava impecável e recebeuelogiosde todos.
Oespaço está localizadono EdifícioMedical Center, salas 1501,1503naAv. Doutor

JoséCorrêaMachado, e contou comocaprichodaanfitriãnosmínimosdetalhes.
Entreosserviçosprestados,ginecologia(atendimentoàmulheradolescente,adul-

ta e idosa) e obstetrícia (parto normal respeitoso e sem tabus), parto normal após
cesariana,partonormalcommenosdedoisanosdaúltimacesariana,partopélvico,
VCE (versão externa cefálica), indução de parto normal com cesariana no passado.
Ultrassonografia ginecológica e obstétrica (diagnóstico por imagem avançado em
medicinafetal,biópsiadeviloparatestegenéticoeDNApaternidade,amniocentese).
Eainda:psicologiavoltadaparamulhere família,nutriçãoemgeraleespecializa-

daemmaterno infantil, cosmetoginecologia (tudoqueenvolveestéticaedesarran-

josdavulvae vagina). Alémde reduçãodepequenos lábios, frouxidão vaginal, res-
sentimentovaginal,escurecimento,incontinênciaurinárialeve,moderadaougrave,
perineoplastia.
A clínica também oferece laser escultura vulvovaginal, tratamento de cicatriz de

cesária.Emais:fortalecimentomuscularcomcampoeletromagnéticoparaassoalho
pélvico, abdome, coxaseglúteo.
Entreosconvidadosqueforamprestigiarainauguração,clienteseamigos,familia-

reseenfermeirasqueauxiliarãonosprocedimentos.
Emocionada, Dra. Diane Gomes agradeceu a Deus pelas bênçãos em sua vida, o

esposoesuafamíliapeloapoioeajudaemconcretizarosonhode inauguraraclíni-
ca.“Hojeéumdiadevitóriaederealizaçãodessesonho.MuitagratidãoaDeus.Que
MontesClaros sejamais feliz comanossa clínicaeavance comessenossopontapé
inicial”, disse.
Amédica ginecologista fez questãode apresentar todaa estrutura da sua clínica

paracadaconvidado (a).
Notadez!

D. Mulher

Purocharme-OespaçoestálocalizadonoEdifícioMedicalCenterecontoucomocaprichodaanfitriãnosmínimosdetalhes

Foi benção -Coquetelmarcou a

inauguração da clínica da

ginecologistaDra. DianeGomes

Timaço -AsmédicasDaniela

Souza, Luciana Freitas, CindyEllen,

Natália Coelho

Merecedoras de tanto sucesso -

Dra.Diane e a irmã, a também

médicaDaniele Flávia

Famíliareunida–dra.Dianecomo

esposoNauefth,RafaelaeDavi

Amestre e a discípula -A

inauguração da clínica contou com

apresença de dra.Maria de Jesus

Rametta que foi abraçar a dra.

DianeGomes

FOTOS JOÃO GABRIEL

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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Dentre tantas coisas que tenho participado,
ainda posso dizer que sou um velho bibliófilo.
Hoje, um velho bibliófilo bem-conceituado nas
bibliotecas. Todavia, não tenho mais o acervo
de 1.500 livros que antes fazia parte de minha
coleção particular, pois quase todos eles foram
doados ao Instituto Histórico e Geográfico de
Montes Claros. Mesmo assim, sinto-me um
bibliófilo feliz e realizado.
No meu mundo da bibliofilia, ainda conservo

cento e vinte e seis livros por mim prefaciados,
alémdosmeus cinquenta e quatro publicados ao
longo dos meus trinta e oito anos de convivência
coma literatura e afins. Não énada fácil a vidade
umbibliófilo,nãoobstanteaexistênciadospraze-
resdurante umaboa leitura noaconchegodo seu
escritório. Nesta perspectiva, a narrativa dos as-
suntos torna-seenvolventee encantadoraomes-
mo tempo.
Apesardisso, existe, nos livros, o riscode conta-

minação, isso devido ao acúmulo de bactérias e
deoutrosmicrorganismosviventesnassuaspági-
nas, que podem causar enfermidades perigosas
como o sarampo, a varíola, a escarlatina, a con-
juntivite e a tuberculose.
Colecionar livros é umato deamor. Nãoé reco-

mendável fazer um “ajuntamento” deles em um
canto qualquer da morada, senão o armazena-
mento com a catalogação das espécies, tendo
emvista as suasmúltiplas características. Cole-
cionar e cuidar dos livros é muito mais apra-

zível e gratificante do que muitos possam imagi-
nar. Publicá-los então, é a realização daqueles
que gostam de escrever.
Sonhar é querer e querer é poder! Portanto, falar

de livro é o melhor colóquio que ele próprio possa
nosoferecer.Proseandoouversificandosãomomen-
tos inesquecíveisnocenáriodaspalavras–soltasao
vento – quando se folheia as suas páginas amarela-
das e recheadas de letrinhas enfileiradas.
A emoção de reencontrar com um velho in-fólio,

perdido no tempo e no espaço de um rebotalho, tem
lá as suas compensações. Todo bibliófilo tem o seu
livro de cabeceira de cama, aquele que nunca é es-
quecidoparaumaleituraasós.Umaleiturasilencio-
saatéa chegadado sono. Abemdaverdade, é preci-
sodizer que o livro é umsanto remédio para recupe-

rar o adormecimento.
Livros nãogostamdepoeira e nemdemofo. Tam-

bém não gostam das traças que rapidamente es-
tragam as suas páginas, danificando-as em seus
textos e até destruindo-as por completo. Portan-
to, é preciso cuidar com amor e carinho os livros
de sua coleção. Na verdade, os livros sãoosmelho-
res amigos do homem; os diletos companheiros
de solidão; os comparsas do contentamento e os
cúmplices do triunfo.
O poeta Wanderlino Arruda sempre comenta que

há três coisas que não combinam com os livros: a
traça, a água e a viúva. Assim sendo, tem a história
daquele bibliófilo que desejava comprar um livro de
alguémqueconstantemente lhediziaquenãovende-
ria o livro em questão. “Pois eu hei de comprar seu
livro! – Como, se eunãoo vendopor dinheiroalgum?
– Não fazmal, espero. Comprarei de sua viúva”. Pois
é, Wanderlino tem razão no que diz.
Hoje, o Instituto Histórico e Geográfico de Montes

Claros está encadernando, em pranchetas azuis e
com registros dourados e nominais, todos os exem-
plaresdacoleção “brasiliana” e, emrazãodissopro-
movendo a conservação deles nas prateleiras das
estantes.Anossabibliografiaécompostademaisde
duzentos exemplares, raríssimos, de obras sobre a
históriadacolonizaçãoedodesenvolvimentobrasi-
leiro. Essa coleção foi doada pela associada Terezi-
nha Gomes Pires, assim como todos os outros livros
e objetos que compõem o Memorial do patrono, o
bibliófilo Simeão Ribeiro Pires.

É bom ser um bibliófilo

Vitrine Literária

Sonhar é querer e querer é poder!
Portanto, falar de livro é o melhor
colóquio que ele próprio possa nos
oferecer. Proseando ou versificando
são momentos inesquecíveis no
cenário das palavras – soltas ao
vento – quando se folheia as suas
páginas amareladas e recheadas
de letrinhas enfileiradas

Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com
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Olha a Montana aí
Depois de um ano e meio com divulgações em pílulas, GM revela picape

Veículos

u

Marcelo Jabulas

Do Hoje em Dia

A Chevrolet acaba
de revelar a versão fi-
nal da Montana. A pi-
cape foi finalmente re-
velada oficialmente e
terá (por hora) duas
versões, com preços
q u e p a r t e m d e R $
1 3 4 . 4 9 0 , n a v e r s ã o
LTZ, e R$ 140.490, na
versão Premier.

A Montana chegapa-
ra brigar no segmento

de picapes intermediá-
rias, seara que a Fiat Toro
lidera sem ser incomoda-
da. Inclusive, o design da
Montana foi inspirado
na italiana, com direito a
conjunto ótico em três ní-
veis, com assinatura em
LED no alto, faróis ao
meio e luzes auxiliares
na parte inferior.

A estrutura também é
igual à da rival, com car-
roceria monobloco e a
tração é dianteira. A Toro
conta com opção 4x4,

quando combinada com
motor turbodiesel.

E por falar em motor, a
Montana será equipada
com a unidade turbo 1.2
de 133 cv e 21,4 kgfm. É a
mesma configuração do
bloco utilizado no Tra-
cker Premier.

As medidas são meno-
res que a Toro. A picape
tem 4,72 metros de com-
primento e 1,80 metro de
largura. A caçamba tem
volume para 874 litros. A
capacidade de carga, no

entanto, não foi revelada.
A suspensão utiliza o

conjunto McPherson
no eixo traseiro. Já na
traseira é o trivial eixo
de torção, com molas
helicoidais.

INTERIOR

Por dentro, a picape
conta com painel que se
destaca pelo multimídia
suspenso e integrado ao
quadro de instrumentos.
O módulo agrega cone-
xão com smartphones,

conexão 4G, Wi-Fi e câ-
mera de ré. A banda larga
também permite atuali-
zação remota da picape.

Entre os conteúdos, a
Montana também pode
ser equipada com bancos
em couro, partida sem
chave, ar-condicionado
automático, retrovisores
elétricos, vidros elétricos
nas quatro portas e siste-
ma de áudio JBL.
VERSÕES E PREÇOS

Montana LTZ - R$ 134.490

Montana Premier - R$ 140.490

GM/DIVULGAÇÃO

NovaChevroletMontana temestilo arrojado,mas comclara inspiração na Fiat Toro, que é a líder do segmento de picapes intermediárias

A picape acaba de
ser revelada
oficialmente e
terá (por hora)
duas versões, com
preços que partem
de R$ 134.490, na
versão LTZ, e R$
140.490,
na versão
Premier
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Apartir dehoje você jápodegaran-
tir o seu convite para a noitada que
vaibrindarasconquistasde2022dan-
do boas vindas a 2023. Escolhemos o
sábado17dedezembropara realizar-
mos o nosso já tradicional Pré
Réveillon, que reunirá algunsdos no-
mesmais badalados no nosso circui-
to naboate Armazém565. Serão ape-
nas 350 convidados, para proporcio-
narmos maior conforto e qualidade
ao atendimento de nossos amigos.
Sendo assim, corra e garanta o seu
convite. Escolhemos atrações musi-
caisquenãovãodeixarninguémficar
parado.Anoitadaterá inicioàs22ho-
ras, semhora para acabar... 
O traje?Monocromático. 

Prazer em morar bem. Este é o propósito do Smart São
José Residencial. O empreendimento foi projetado e pen-
sadoparaquembuscaomáximodeconforto, segurançae
lazer para toda a família. Localizado em um dos bairros
mais tradicionais da cidade – o São José –, o empreendi-
mento está próximo aos principais centros de comércio,
hospitais, agências bancárias, supermercados, padarias,

instituiçõesdeensinoemuitomais, possibilitandomenos
temponosdeslocamentosemelhorqualidadedevidapa-
ra seusmoradores. O residencial possui umaestrutura de
lazer completa com piscina aquecida, salão de festas, es-
paçogourmet, espaço fitness, playground, portariahoras
e total segurança. Conheça os apartamentos do Smart
São José e aproveite todos os bons momentos da vida!

Conheça o novo lançamento da Smart Empreendimen-
tos na cidade de Montes Claros/MG, sempre honrando o
seu compromisso em trazer desenvolvimento para a re-
gião norte mineira. Dessa vez com o Loteamento Golden
ParkSãoRoque, são421 lotesnaregiãodosbairros Jardim
OlímpicoeBelvedere, lotesapartirde180m•comfinancia-
mento direto com a construtora, sem burocracia e sem
consultaaoSPCeSerasa.Muitoalémdeumnovobairro, o
Golden Park São Roque é um novo conceito de qualidade

de vida para quem quer morar em um bairro planejado.
Praça urbanizada, pista de caminhada, academia ao ar
livre, área verde e fácil acesso ao centro da cidade são os
diferencias de um loteamento único e exclusivo. Além de
contar também com uma infraestrutura completa (asfal-
to, água, luz e esgoto).
Faça contato agora e garanta a realização do seu so-

nho: Vendas: (38) 9 8827-1244 (WhatsApp)
Sac: (38) 9 9945-7070 (WhatsApp)

Conheça, agora, dois empreendimentos que podem realizar o seu sonho de
morarbemou investir demaneira inteligente. Seja você tambémSmart!

Seus sonhos combinam com vocêChegaram
os convites
parao

PréRéveillon
doGiu

“Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz.”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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