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Coma chegadado outono, inicia-se umperíodo depromessas
de chuvas no Norte de Minas na segunda quinzena de abril.
Além das precipitações, especialista também relembra que a
estação é o momento da colheita de diversos frutos. PÁGINA 4

Chuva e colheita

Devidoaoóbitodeumhomemde41anos, dacidade
de Monte Santo de Minas, em decorrência da febre
amarela, Minas Gerais entrou em alerta para a doen-

ça. Em Montes Claros, já alertada sobre os riscos da
arbovirose, população é convocada a se vacinar e ga-
rantir proteção contra a moléstia. Na cidade, dois ca-

sos foram descartados, mas vigilância ainda conti-
nua. Superintendências Regionais de Saúde fazem
parcerias para reforçar a imunização. PÁGINA 3

Instituído pela Unesco em 1999, o Dia Mundial da
Poesia é celebrado nesta terça-feira (21). Na data,
professores e poetas sertanejos falam sobre a im-
portânciados versos em suasvidas; ecomo a poesia
mudou a percepção de mundo de cada um. “A ex-
pressão poética é algo que me transcende e emocio-
na” relata professora e artista. PÁGINA 5

MOC reforça a luta
contra a febre amarela
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CPMI DO DIA 8

A bancada da oposição no Congresso Nacional deu pra-
zo até amanhã para o presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, instalar a Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito dos Protestos do Dia 8 de Janeiro. Caso não faça,
umgrupodedeputadosfederaisvaiprotocolarnoSupre-
mo Tribunal Federal um pedido de mandado de segu-
rançaparapressionarPachecoainstalarainvestigação,
que já tem assinaturas necessárias.

Base Lulira

O que era para ser a jogada política do homem mais po-
deroso,pelagovernabilidade,evidenciouqueLuladaSil-
va é ainda refém do presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Arthur Lira. Lula o fortaleceu, deu aval para nego-
ciarocaixaqueoPalácioliberaparaaCasa.Esperam-se,
assim,duasbasesgovernistas:adoBarbaeade...Lira.

Caravana 2.0

O presidente Lula da Silva reúne equipe seleta para pro-
gramar nova Caravana da Cidadania, em especial no
Norte e Nordeste – a exemplo da que realizou no início
do 1º mandato em 2003. Ele quer investir em duas fren-
tesparaageraçãodeempregoerendaaindanesteano:a
retomadadeobrasparalisadaseoaportefinanceirofor-
teno ensino técnicoprofissionalizantenos institutosdo

Governo e nas escolas do Sistema S.

Revolução nos postos

O empresário Ricardo Magro, da Refit, teria firma-
do parceria com gigante mundial do segmento de
postos. A marca entraria no Brasil em parceria com
Magro. Procurado, o empresário saiu pela tangente:
“Os donos dos postos de gasolina merecem nova op-
ção. E essa deve estar pautada em verdadeira parce-
ria entre o posto e a marca que representa, e não
apenas um contrato frio que traz um milhão de obri-
gações para revenda”.

ESPLANADEIRA

# O advogado Solon Benevides foi aprovado em 1º lugar
para curso de doutorado em Direito Constitucional na
UniversidadedeMarília (SP).#DPOnetregistroucresci-
mentode720%nofaturamentode2020a2022.#Sócios
da banca Dalazen, Pessoa & Bresciani falam quarta-fei-
ra (22) sobre “riscos tributários e trabalhistas”, na Asso-
ciação Comercial do DF. # Ailos fecha 2022 com 1,4 mi-
lhão de cooperados e crescimento de 22% em ativos. #
Grupo Delta Energia utiliza canais digitais para infor-
mar sobre legislação e diferenças do mercado livre de
energia.#StarkBankregistroulucrolíquidocontábilde
US$ 6,6 milhões em 2022.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Mateus Magno*

Afirmar que os últimos anos foram domina-
dos por crises globais pode parecer um exage-
ro, mas não deixa de ser verdade: tivemos colap-
sos sanitários e econômicos, que foram inicial-
mente desencadeados pela pandemia de co-
vid-19, e, mais recentemente, pela guerra da
Ucrânia, além da tensão no mundo político,
com diversos embates entre diferentes gover-
nos, seus apoiadores e as oposições.

Esse cenário gerou vários desafios para as
companhias de todos os segmentos e tama-
nhos, que viram seus negócios ameaçados em
meio a tantas incertezas. Segundo estudo da
Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), em 2020 foram fecha-
das cerca de 75 mil lojas brasileiras devido aos
impactos da pandemia.

Outros dados da Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
apontam que os conflitos entre Rússia e Ucrâ-
nia devem custar US$ 2,8 trilhões à economia
global até o fim deste ano. Além disso, foram e
seguem sendo manchete nos jornais, portais e
revistas de todo o mundo as demissões em mas-
sa protagonizadas por empresas e startups co-
mo Solfácil, Unico, Loggi, Nubank, Loft, Meta,
Amazon e Google.

Apesar de fundamental, saber quais foram
exatamente os motivos que levaram à instabili-
dade não torna mais fácil enfrentá-la. Porém, é
essencial aceitar que eles existem e precisam
ser encarados de frente. Nesse sentido, a postu-
ra adotada pelas empresas é o que vai determi-
nar o quão efetivas serão as suas tentativas de
superar essas dificuldades.

Acredito que o primeiro passo para conseguir
“aproveitar” desse cenário é entender o que pre-
cisa e pode ser melhorado internamente, e, a
partir disso, traçar um planejamento estratégi-
co com uma equipe qualificada que seja capaz
de colocar os planos em prática.

Porém, é imprescindível que a busca por inova-
ção seja prioridade nesse processo, pois é só por
meio dela que serão criados produtos, serviços e
soluções que de fato transformem a sociedade e
atendam verdadeiramente aos seus desejos e ne-
cessidades. Crise não é e nunca será motivo de co-
memoração, mas encará-la como uma chance de
evoluir é o que irá fomentar novas ideias, e esse é o
único caminho para o sucesso.

*CEO da Sambatech e Samba Digital

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

E agora, Pacheco?

Com Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

‘RAIO-X DO ESGOTO

A retomada de 14 mil obras paralisadas neste Gover-
no Lula III abriu os olhos de palacianos debruçados
sobre estatísticas de saneamento, pelo qual passarão
obras caras. Dados do Ministério das Cidades, que
coleta informações junto a Estados e municípios –
responsáveis pelos serviços – revelam cenário con-
traditório. Com 214,3 milhões de habitantes, o Brasil
tem 65,6 milhões de pessoas (30% da população) ain-
da sem água tratada e 130,6 milhões (60%) não têm
acesso ao tratamento de esgoto.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da República, Lula da Silva, estão numa sinuca de bico.
Comosataquesininterruptosdebandidosaresidências,comércio,órgãospúblicoseveículosnasruasdeNatale38
cidades do Rio Grande do Norte – ordenados diretamente da cadeia – o senador Rogério Marinho (PL-RN) protoco-
lou na Casa o Ofício nº 12/2023 solicitando a intervenção federal na Segurança Pública no Estado. Marinho, ex-mi-
nistrodoGovernodeJairBolsonaro,elencanodocumentofatosnotórioseargumentaqueoEstadorecorreuàForça
Nacional de Segurança, sem sucesso, e perdeu o controle da situação. O Estado é comandado pela petista Fátima
Bezerra, aliada do presidente Lula. Em Brasília, a história foi diferente. Pelos ataques à sede dos Três Poderes, o
Governo federal decretou intervenção federal por 30 dias.

O papel da crise na
inovação
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PRETO NO
BRANCO

Em Montes Claros quem não se vacinou precisa
comparecer a sala de vacina mais próxima

Da Redação

A morte de um ho-
mem de 41 anos na ci-
dade de Monte Santo
de Minas, por febre
amarela, acendeu a
luz de alerta em todo o
estado de Minas Ge-
rais. As Superinten-
dências Regionais de
Saúde estão trabalhan-
do em parceria com as
Secretarias de Saúde
para reforçar a vacina-
ção em todos os muni-
cípios mineiros. N o
Norte de Minas, a Su-
perintendência Regio-
nal de Saúde (SRS) de
Montes Claros, traba-
lha na eliminação de
mosquitos adultos do
Aedes aegypti , que
a l é m d e p r i n c i p a l
transmissor da febre
amarela, tem provoca-
do um surto de den-
gue, chikungunya e zi-
ka. Para ajudar o muni-
cípio a combater o
mosquito, a Secretaria

Estadual de Saúde (SES-
MG) cedeu cinco veículos
e equipamentos para o
controle do Aedes aegyp-
ti nos bairros que apresen-
tam maior incidência do
mosquito.

Referência técnica de
controle vetorial da SES-
MG, Dionísio Costa, expli-
caque a utilização de equi-
pamentos de Ultra Baixo
Volume (UBV) veicular só
deve ser efetivada em ca-
sos de epidemia, quando
a existência de focos do
Aedesaegypti atinge as ca-
tegorias de alta ou muito
alta incidência, como é o
caso de Montes Claros.

“Para evitar que os mu-
nicípios cheguem a essa
situação, os serviços de vi-
gilância epidemiológica e
de saúde precisam inten-
sificar, durante todo o
ano, ações preventivas de
controle vetorial. Esse tra-
balho precisa ser executa-
do de forma contínua,
com qualidade e respon-

sabilidade, e não pode ser
relegado a segundo plano
por parte dos municípios.
Isso porque, o que está
em evidência é a saúde da
população”, ressaltou a re-
ferência técnica.

Já a referência técnica
das coordenadorias de vi-
gilância epidemiológica e
de saúde da SRS de Mon-
tes Claros Valdemar Ro-
drigues dos Anjos, lem-
b r a q u e , n o s ú l t i m o s
anos, os municípios têm
recebido várias ações de
capacitação e orientação
quanto à importância do
controle das arboviroses.

MONTES CLAROS

Em MOC, o Sistema de
Informação de Agravos de
Notificação(SINAN)infor-
mou no dia 13 deste mês
que dois casos foram des-
cartados. Mas em função
do alerta estadual, ho-
mens e mulheres com ida-
de entre nove meses a 59
anos,que aindanão foram

vacinados têm sido con-
vocados a comparecer à
saladevacinamaispróxi-
ma para se vacinarem
contra a febre amarela.
De acordo a Secretaria de
Saúde, a cobertura geral
na cidade é de 100%, mas
revela que o público in-
fantil está com 80%.“To-
das as salas de vacina
têm o imunizante”, afir-
maacoordenadoradaVi-
gilância Epidemiológica
Imunização de Montes
Claros, Aline Lara Caval-
cante Oliva, que frisa que
a vacina da Febre Amare-
la faz parte do calendário
nacional.

SERVIÇO

Ao comparecer nas sa-
las de vacinação, o indi-
víduo deve levar os docu-
mentos necessários co-
mo cartão SUS, identida-
de, cartão de vacina ou
caderneta da criança.

Para mais informa-
ções: 2211-4353

Alerta em Minas
Gerais para
febre amarela

Saúde

u

ACemigcolocouavenda,pormeiodeeditaldoPre-
gãoEletrônico, lotesdeimóveislocalizadosemdiver-
sasregiõesdoEstado.OPregãoaconteceránaplata-
formadoPortalComprasdaCemigeos interessados
devemenviaraspropostasatéàs09h29desta sexta-
feira (24), data da sessão, que terá início às 9h30. No
NortedeMinas está à vendaoprédio daCompanhia
localizado emMontes Claros, na rua Padre Augusto,
naárea central.

EDITAL PUBLICADO

Antecipamosqueaprefeituralançariaeditaldelici-
tação de recuperação do piso asfáltico da Avenida
das Indústrias emMontes Claros. A obra vai do trevo
daAvenidaJoãoXXIIIatéafábricadaCotenor.Confir-
mandoanotadivulgadapela ColunaPreto noBran-
co,nofinaldatardedesexta-feira(17),oeditaldeCon-
corrênciaPúblicadaobra foipublicadonodiárioofi-
cial domunicípio.

INVERSÃO DE VALORES

NoBrasilopoderqueéoresponsávelpelacriaçãoe
afiscalizaçãodasleissepostadejoelhoparaopoder
quetemodeverdefazercumprirasleis.Muitosacredi-
tamquea inversãodevaloressedeveaoalinhamen-
to, seja por interesses, comprometimento ou covar-
dia.Aliás, soudeopiniãoqueoquadro, asmedidase
decisõesquevêmsendotomadasemnossopaís tem
nos impedido, inclusive, de sonhar.

SICOOB CREDINOR

Estámarcadoparaodia15deabrilaassembleiade
eleição da diretoria do Sicoob Credinor para o qua-
driênio2023/2017. A reuniãoseráparahomologação
dechapaúnica,cujadataderegistrofoi3destemês.A
chapa terá como diretor-presidente Dario Colares e
comoviceElmarSantana.AlexandreVianaseráodire-
toradministrativo, enquantoEriqueMoraesocupará
avagadeDiretordeRiscoeAiltonVieira ,adeDiretor
Financeiro. A grande novidade é a presença de uma
mulher na diretoria. A empresária Lilian Pinheira, do
GrupoSuperKilo, farápartedoConselhoFiscal.

FORMATURA MILITAR

Nesta sexta-feira, às 9 horas, noPátio do 10ºBata-
lhão da PolíciaMilitar emMontes Claros, acontece a
solenidadedeformaturadoCursoEspecialdeSargen-
tos (CEFS). Segundo informou o comandante da 11ª
RPM,coronelRômulo,estãoseformando86militares
que serão distribuídos em toda região do Norte de
Minas.Serãolevadosemconsideraçãoasnecessida-
deseoefetivopara cada fração.

PASSAGEM DE COMANDO

Ficoudefinidoparaodia14deabril, às 17horas, a
solenidadedepassagemda11ªRegionaldaPolícia
MilitardeMinasGerais(11ªRPM).Oatualcomandan-
tecoronelGildásioRômulodeixaocargo, indopara
oquadroda reserva, oportunidadeemqueassume
o coronel CésarWilliamPassos. Vale lembrar que o
coronel César é natural de Grão Mogol e cumpriu
quasetotalidadedacarreiraemmunicípiosdoNor-
te deMinas.

Cemig a venda

FIO CRUZ

A febre amarela é transmitida, exclusivamente, pela picada domosquitoAedes aegypt

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com
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CONVERSA
INTELIGENTE

Outono traz
promessa de chuva
para a região

Minas do Norte

Estação também é marcada por dias mais
agradáveis e pela colheita de vários frutos

u

Alexandre Fonseca

Repórter

C o n f o r m e a l g u n s
etimólogos, a palavra
outono tem origem no
latim, com os possíveis
significados: tempo do
acaso ou amadurecer.
A estação que sucede o
verão e antecede o in-
verno começou ontem,
às 18h25, e vai até 21 de
junho.Conforme previ-
sões, trará temperatu-
ras mais agradáveis e
chuvas para o Norte de
Minas.

A estação é marcada
pela incidência de ra-
diaçãosolardiretamen-
tesobrealinhadoEqua-
dor. De acordo com o
meteorologista do Cli-
matempo, Ruibran dos
Reis, mesmo com a che-
gada da nova estação, a
quantidade de radia-
ção solar que chega no
Norte de Minas ainda é
alta,devidoaaproxima-
ção da linha equatoria-
na. Comparada a ou-
tras regiões brasileiras,
“noNorte deMinas não
temos uma variação
tão significativa, mas
cai um pouco, porque
você tem a ausência de
nebulosidade,astempe-
raturas caiem princi-
palmente de madruga-
da, então, com isso, dei-
xa os dias agradáveis.
Então, o outono, princi-
palmente no Norte e
Nordeste de Minas, é

marcado pela ausência de
nebulosidade durante a
noite, temperaturas míni-
mas mesmo sem a chega-
da de massa polar, elas fi-
camna faixa dos 12ºC a 13º
C durante a madrugada. E
a tarde esquenta, mas não
faz aquele calorão típico
de verão. A máxima fica
entorno de 32º C 33º C” ex-
plica.

Ainda conforme o espe-
cialista, devido ao enfra-
quecimento do La Niña,
presente nos últimos três
anos, teremos uma previ-
são de um outono neutro.
“Previsão chegada de
frente fria na primeira
quinzena de abril passan-
do pelo Norte de Minas
até a Bahia. Vamos ter
chuvas significativas no
mês de abril no Norte de

Minas, acima da média
histórica”.

FRUTAS DA ESTAÇÃO
A engenheira agrôno-

ma, Inêz Silva, responsá-
vel técnica pela Fazenda
Experimental do Sindica-
to Ruralde Montes Claros,
explica que no outono
existe uma preparação de
passagem entre o verão e
o inverno. “Aos poucos, os
dias ficam cada vez mais
curtos em relação às noi-
tes. Também é conhecido
como estação das frutas
por ser a época de colheita
de diversas frutas. Nessa
épocadoano,écomumob-
servarmos diversas festas
e eventos, como a festa da
banana (Jaíba) do Limão
(Matias Cardoso)” elucida.

Em relação a queda das

folhas e frutos das árvo-
res, símbolos imagéticos
da estação, Silva explica
que esse mecanismo é
umaestratégia de sobrevi-
vência das plantas. “Ao
perderem as folhas, elas
podem poupar energia e
se proteger do inverno
queseaproximam;astem-
peraturas são amenas;
ocorre queda das folhas e
frutos de algumas espé-
cies de árvores; a umidade
relativa do ar sofre uma
queda; diminuição dos pe-
ríodos de chuva; aumento
da ocorrência de ventos.
São comuns no outono:
abacate,banana,caqui,co-
co, figo, goiaba, graviola,
kiwi, laranja, limão,maçã,
mamão, manga, pera e
uva” finaliza.

Os atuais vereadores deMontes Claros precisam ficar
atentos.Pesquisasparaconsumointernomostramrejei-
çãodosatuais parlamentares.

SUPLENTES

OsinteressadosemsecandidataràprefeitodeMontes
Clarosem2024,estãodeolhonossuplentesdevereado-
respara formaçãodechapas.

MANIFESTANTES PRESOS

Preso em Patos de Minas, Alto Paranaiba, Adrian de
Moraeséapontadocomoumdosprincipaisorganizado-
res de acampamento em frente ao quartel do Exército.
Ele foi candidato a deputado estadual em 2022 e dispu-
touaprefeituradePatosdeMinasem2020.Outrocandi-
datopresoqueédePatosdeMinaséoadvogadoThiago
Queiroz. Ele disputou uma cadeira para deputado esta-
dualem2022peloPartidoLiberal (PL).Elenãofoieleitoe
recebeu632votos.

FALHA TÉCNICA

FalhastécnicasprejudicaramtrabalhonoTribunalSu-
periorEleitoral (TSE)queficouduranteumanosemaces-
sar provas dos inquéritos das fake news e das milícias
digitais, que tramitamnoSTF,.

COMUNISMO PREOCUPA

Alardeadopelaextrema-direitanomundoetemarecor-
rentenosdiscursosdeJairBolsonaro,mesmoantesdeocu-
par aPresidência, a hipótesede instalaçãodeumregime
comunistapreocupaumaparceladosbrasileiros. Segun-
dooInstitutodePesquisaIpec,achancedeumregimeser
instauradoéplausível para44%dosbrasileiros.

TRABALHO ANÁLOGO

Casoscomoodostrabalhadoresresgatadosemcondi-
çõesanálogasàescravidãoemcolheitadeuvasnaSerra
Gaúchaaumentaram174%noBrasildesde2020,deacor-
do com dados do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).Em2022,2.575pessoasforamresgatadasemsitua-
çãoanálogaàescravidão,maiornúmerodesde2013;em
2020, eram938.

BOLSA FAMILIA

ACaixaEconômicaFederalcomeçouapagaraparcelade
marçodoBolsaFamília.Essaseráaprimeiraparcelacomo
adicionaldeR$150afamíliascomcriançasdeaté6anos.O
valormínimocorrespondeaR$600,mascomonovoadicio-
nal, o valormédiodobenefício sobeparaR$669,93.

Preocupados

Apresentador de TV e observador da cena política

Will Nunes
willonorte@gmail.com

DARAH COSTA

Coma chegada da nova estação, as “flores” domamoeiro anunciama vinda dos

frutos na região doNorte deMinas
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A arte de escrever em versos

Cultura

No Dia Mundial da Poesia, O NORTE relembra nomes e conversa com
professores e críticos sobre a graciosidade e a beleza do estilo literário

u

Adriana Queiroz

Repórter

Montes Claros ama-
nhece sorrindo nesta
terça-feira, Dia Mun-
dial da Poesia. Na oca-
sião, vale lembrar dos
grandes poetas que
Montes Claros teve, co-
mo Hermenegildo Cha-
ves, o Monzeca; João
Chaves, Agenor Barbo-
sa e Cândido Canela. E
continuam nos cercan-
do com harmonia, en-
canto e vida nomes co-
mo Téo Azevedo, Dário
Cotrim,DorisleneAraú-
jo, Ivana Rebello, Cyn-
tia Pinheiro; Amelina
Chaves, Glorinha Ma-
meluque, Evany Calá-
bria,Rita de Cássia, Ma-
r a N a r c i s o , M a r t a
Verônica,MariadoCar-
mo Durães, Aroldo Pe-
reira, Wagner Rocha,
Osmar Oliva e tantos
outros.

O NORTE conversou
com novas vertentes da
poesia norte-mineira e
críticosdoassunto.Cyn-
tia Pinheiro é professo-
ra de música, pós-gra-
duada em arte-educa-
çãoe,atualmente,cursa
o mestrado em Estudos
Literários. É professora
de dicção, solfejo, canto
corale canto noConser-
vatório Estadual Loren-
zo Fernandez. Ela conta
quedesdecriançaéapai-
xonada por metáforas

“A expressão poética
é algo que me transcen-
de e emociona, eu amo
ler Cecília Meireles e
Drummond desde ten-
ra idade. E nunca deixo
de me encantar com a
rítmica e as possibilida-
des sonoras do texto
poético”, diz.

Sobre o seu processo de
escrita, ela diz que é sem-
pre catártico. “Uma ima-
gem,umapalavra,umges-
to inesperado, tudo pode
se tornar inspiração e,
quando ela vem, sou ver-
tente caudalosa. É uma
sensação física de êxtase e
satisfação transformar
ideias em palavras. Não
planejo muito, mas atual-
menteprocurolapidarme-
lhor meus textos” revela.

O primeiro livro de poe-
mas de Cyntia foi “Desata-
dos, nós” (2019), depois
“Fofoca poética”, “Versos
ácidos, cândidos e diverti-
dos” (2021); além da parti-
cipação em algumas an-
tologias nacionais.

CONFORTO

O professor Osmar Pe-
reira Oliva, formado em
Letras Português e Fran-
cês,commestradoedouto-
rado em Estudos Literá-
rios, disse que a poesia en-
trou em sua vida nos pri-
meiros anos escolares.

“Foi por meio dos clu-
bes de leitura e incentivo
das professoras de pri-
meira à quarta séries. A
poesia se tornou um con-
forto para a minha vida
de criança pobre e sofri-
da. Celebrar o Dia Mun-
dial da Poesia serve para
mostrar que a literatura
ainda existe e resiste, ape-
sar da falta de incentivo
aos poetas e escritores”.

ARQUIVO PESSOAL

A poesia como agente
de transformação

Para professores e poetas, a poesia ainda é umelemento importante de transformação

Norte-mineira, Camila
Souza é formada em Le-
tras Português pela Uni-
montes,enamesmainsti-
tuição fez o mestrado em
EstudosLiterários. Atual-
mente,atuacomoprofes-
sora de língua portugue-
sanaredepúblicadeensi-
no, em Uberlândia.

“Apoesiaentrounami-
nha vida desde muito ce-
do,aindanaminhainfân-
cia.Primeiro,comascan-
tigas populares, depois

quando comecei a ler .
Aprendi a ler brincando de
estudar, observando as mi-
nhas irmãs. Então isso fez
com que eu tivesse um ape-
go pelas palavras, gostava
defazerrima.Eraestimulan-
te ficar pensando em pala-
vras que rimavam, fazendo
versos e disputando com
meu pai quem fazia a rima
mais rápido. Na escola, meu
contato com a poesia era
apenas com o livro didático,
quandoconheciCecíliaMei-

reles e esse nome ficou na
minha memória”, revela.

Camila conta que não ti-
nha acesso a livros literá-
rios. No ensino médio, em
suaescolahaviaumabiblio-
tecaqueaaproximoudaes-
crita em prosa.

“A virada de chave acon-
teceuquandomemudeipa-
ra Montes Claros: descobri
o Psiu Poético e fiquei en-
cantada.Estavapresencian-
do a poesia viva, diante dos
meus olhos e ouvidos”, diz.
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Antônio Carlos Mendes de Oliveira, nascido em 21
demaio de 1963, engenheiro mecânico de Francisco
Sá,amorosamenteBrejodasAlmas, foivítimadacer-
vejaBelorizontinadaCervejariaBacker,contendodie-
tilenoglicol no réveillon de 2019. Dez pessoasmorre-
ram.Antônioestevehospitalizadodetrêsdejaneiroa
15dejunhode2020.Comosequelasficaramcegueira,
perdada função renal e a esperadeanos para se le-
vantareandar.AntônioeraDiretordeGestãodaMan-
nesman.
Comavidadevastada,oguarda-chuvadaartepro-

tegeusuaesposaKennyVanessa,departedatempes-
tade.Aartecuraeafugentaaloucura.Atrocadabro-
ca–foidentistadurante30anos-pelopincel foimais
que terapêutica, foi sua salvação. Diante do desafio
datelabranca,contrastantecomaescuridãodaper-
da total e definitiva da visãodo seumarido, ela bus-
couredençãonasartesplásticasmulticoloridas,reen-
contrandosuaafeiçãopelastintasdajuventude,dom
herdadodamãeCelinaCampos.
Seutemasãorostosdemulheresnosquaisaartista

imprimepersonalidadenaformadeadereçoseorna-
mentos como véus, turbantes africanos, borboletas,
passarinhos,floreseoutrosagentesdabotânicaecru-
zesemumlequedecores.Mesmosembocaesorrisos
asfacescomcabelosderaiztransmitemalegriaesere-
nidade, dois ingredientes indispensáveis na passa-
gemdo furacão.
Areutilizaçãodemateriaisdácaranovaaoquepa-

recia inútil, criando o belo a partir de miçangas,
paetês, vidrilhos, pérolas, amuletos, brilhos, artigos

dearmarinhos,materiais inesperados,dandovisibilida-
deasuacriatividadeeoriginalidade.Oreusodebrincos
e outras bijuterias que seriamdescartadas tornamain-
damais interessanteasuaarte.
Osadornosdosrostossãoalegoriascontidas,enfeites

com harmonia e equilíbrio estético. A sugestão de um
abraçopodeservistaemduasimagens.Háumdesenho
a lápis da sua face aos dois anos. Em volta da criança,
coisasdebrincar,inclusiveminibonequinhasqueencan-
tamquemas contempla.
Aimaginaçãoviajanaconstruçãodassuasimagens,e

dela vão surgindo personagens como a Virgem Maria,
uma irmã, algum conhecido ou um ser que só existe na
tela.A inspiraçãochegaemlampejosdomundorealpa-
racriar figurasde sonho.
Numdos quadros pode-se ver uma coroa que sugere

pontasda fantasia deumarlequim sobreumvéuazul e
asas de prata sugerindo liberdade, quando a vida real
sufocavaemníveldeafogamento.
Veja suamostra na voz da sua irmã, a poeta Karla

Celene: “O belo, o singelo, a profundidade de uma
alma; formas, cores, traços, sentimentos fecundos
de sensibilidade, feminilidade e poesia no universo
de Kenny Vanessa”.
Nomês damulher, a exposição tem rostos femininos

feitosporumamulher convidadaaacontecernoCentro
Cultural Hermes de Paula. Kenny Vanessa, que já expôs
emBeloHorizonte, aceitou e colocou suas telas emevi-
dência. A “Exposição UmOutro Olhar” ficará disponível
paradeleite públicoaté odia 31 demarço. Ver é sentir e
quaseouvir essasmulheres.

Aqui cor e alegria são arte

Frida e Pagu Mara Narciso

yanmar@terra.com.br

Com a vida devastada, o
guarda-chuva da arte protegeu sua
esposa Kenny Vanessa, de parte da
tempestade. A arte cura e afugenta a
loucura. A troca da broca – foi
dentista durante 30 anos - pelo pincel
foi mais que terapêutica (...)
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Janaubenses se
classificam para
Mineiro de Karatê

Esportes

Ao todo, 26 karatecas norte-mineiros
disputarão a final do campeonato

u

AlexandreFonseca

Repórter

Em competição reali-
zada na cidade de Santa
Luzia, região metropoli-
tana de Belo Horizonte,
no último 12 de março,
26atletasdeJanaúbafize-
rambonitoeseclassifica-
ramparaafinal do Cam-
peonato Mineiro de
Karatê2023queserárea-
lizada em Uberlândia,
em 3 e 4 de junho.

Paraoatletajanauben-
seReginaldoSoares,téc-
nicodoskaratecas,cam-
peão de campeonatos
brasileiros, sul-america-
nos e ex-integrante da
Seleção Brasileira de
Karatêde 2005 a 2009, a
emoção de ver seus alu-
noschegaremlongeere-

presentar a potência do
Norte de Minas é algo mui-
to satisfatório.

“É uma emoção muito
grande, ela toma conta do
peito,faltaexplodir.Dáme-
do, dá coragem, envolve
um monte de sentimentos
ao mesmo tempo. Mas, o
medo se transforma ali em
coragem, e a coragem bem
dosada a gente aprende a
controlar para poder não
prejudicar na hora da luta.
Nemsempre ter coragem é
o que vai fazer a gente ven-
cer a luta. Tem que ter cau-
tela, estudar o adversário,
respeitar o adversário e
não subestimar ninguém.
O importante da competi-
ção em si é superar o nos-
soslimites,nãosuperarnin-
guém, superar o outro atle-
ta, mas nós mesmos” diz.

ATLETAS

Tímidas,masbastanteor-
gulhosas dos resultados,
Isabelle Victória, oito anos;
e Mariana Ferreira Santos,
dez anos, se dizem anima-
das com tudo o que tem
acontecido.“Nocampeona-
to,mesentimuitofelizean-
siosa e o campeonato me
ajudouasuperarmeusme-
dos” diz a jovem Isabelle.
“Tive muito medo, e tam-
bém fiquei ansioso, porém
estava feliz. Eu fiquei com
medo de não ser classifica-
da, mas ganhei a medalha”
vibra Mariana.

Confira o nome dos ja-
naubenses classificados:

GabrielSoares(ouro),Va-
lentina Matos Pedroso (ou-
ro), Reginaldo dos Santos
Soares Brasnica, Fernando
Étorys Sá (ouro), Pedro

Henrique Gonçalves (ou-
ro), Alice Victoria Vascon-
celos(ouro),TaisRodrigues
Santos(ouro),JhuliaNicoly
(ouro), Miguel Geovanne
(ouro), João Matos Zardo
(prata), Evelyn Emanuelle
Rodrigues (prata), Olívia
Mendes Bresinski Lage
(prata),SophieMendesBre-
sinskiLage(prata),JoãoCar-
los Pires (prata), Mariana
Ferreira Santos (prata),
Maisa Marques Moreira
(prata), Vitor Cavalcante
Araújo (bronze), Fernando
Étorys Barbosa Sá (bronze),
Gabriella M. Cavalcanti Ga-
tinho (bronze), Pedro Gon-
zalez (bronze), Julia Gonza-
lez(bronze),DaviMatosZar-
do (bronze), Arthur Duarte
Rodrigues (bronze), Luiz
Otávio, Isabelle Victória e
Davi Étorys Barbosa Sá.

MOC América
Volêi vence o
Rede Cuca

Em jogo duro, o timemocamericano precisou
buscar o resultado

JOÃO VITOR PAIVA / REDE CUCA

Da Redação

Pela penúltima roda-
da da Superliga Mascu-
lina, o Montes Claros
América Vôlei enfren-
tou o Rede Cuca Vôlei
em Fortaleza. A partida
realizada na noite des-
se último sábado (18)
terminou com vitória
mineira por três sets a
um.Asparciaisdaparti-
da foram 32/34, 26/24,
23/25 e 23/25.

O levantador Cláudio
Bento foi o substituto
imediato do compa-
nheiro de posição, Jó,
que saiu no início da
partida lesionado após
torção no tornozelo. O
camisa 5 entrou, supe-
rouasdores,fezumabe-
la partida e ajudou a
equipeavenceroadver-
sário. Foi dele o troféu
de melhor da partida.
Bento destacou a vitó-
ria deste sábado contra
os cearenses. 

“Queroagradecerato-
da equipe por ter me

ajudado e acolhido duran-
teasubstituiçãoquefoine-
cessária durante o jogo.
Não tenho dúvida que
qualquer substituição que
fosse preciso fazer, a pes-
soa entraria com uma boa
qualidade e um bom de-
sempenho. É o que temos
durante os nossos treinos.
Isso aqui não é nada mais
do que nosso fruto de tra-
balhodurantetodaasema-
na, que foi muito difícil.Só
tenho a agradecer a toda
equipe, comissão técnica e
todoapoioquefoidadodu-
rante a partida que não foi
fácil, onde apareceu algu-
mas dores. Agora, é só ale-
gria, curtir esse troféu, es-
sa vitória com a galera e só
agradecer a todos”, disse. 

Opróximoeúltimodesa-
fio da equipe na competi-
ção será no sábado (25), às
14h, quando recebe o lí-
der Sada Cruzeiro no gi-
násio Poliesportivo Tan-
credo Neves. A entrada
para acompanhar o clás-
sico será 1kg de alimento
não-perecível.

ARQUIVO PESSOAL

Reginaldo (ao centro) diz quever seus alunos vencereméuma satisfação dupla: comoatleta e técnico
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A simpatia deAnaClaraMaciel e

SérgioRocha Filho

Apequena

Helena se

preparando

para dormir na

tendaAna

Cabana,

montada

especialmente

para os

convidados

mirins

AnaClara

Ferreira

Maciel, o

aniversariante

SérgioRocha e

sua filha Julia

SérgioRocha, Sérgio Rocha filho,

AnaClaraMaciel e ClaudiaAlmeida

Enio Pacífico, SérgioRocha Filho e

NaraCangussu

AnaClaraMaciel, HamiltonMaciel,

SérgioRocha, TiagoMaciel, Ariosto

Teixeira, TatianaMaciel, Enio

Pacífico, EdmeiaMaciel eMaria

TerezaMaciel

Paula Zuba, Juliana Zuba, AnaClara

Maciel, ClaudiaAlmeida, Julia

Sousa,Nara Cangussu, Daniela

Fagundes e Thaís Riedel

Umregistro do aniversariante com

os amigos que foramcompartilhar

comele essemomento de alegria

Os doces Jabbur SweetGourmet

adoçaramaindamais a noite

Muito feliz, de alto astral e debemcomavida, o renomado cirurgiãoplástico
SérgioRochaSousaFilhoreuniuamigose familiaresparacelebrarosseusbem
vividos 40 anos. O local escolhido foi a Pousada Recanto do Alecrim em São
GonçalodoRioPreto.A festa teve inícioa tarde, seguidadesofisticado jantar, e
se estendeu até o outro dia para umdelicioso almoço. Para esse dia especial o
aniversariante contoucomoserviçodedecoraçãodeAnaCabana, buffetDuca

Gourmet, doces Jabbur Sweet Gourmet e para entretenimento música ao vivo
comas Bandas Edu Lemos, Guilherme Barreto, Mr Postman, Dj AlissonMineiro
e The Off White Band (BH). Muito carismático, o anfitrião recebeu a todos com
muita alegria e esbanjou simpatia durante todooevento. Esta colunaparabe-
niza o aniversariante e deseja felicidades sempre! Confiram fotos por Carolina
Ribeiro.

O querido Sérgio Rocha festeja aniversário em grande estilo

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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