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Obras na
MG-367
ganham prazo

Trecho de aproximadamente 25 quilômetros da
rodovia MGC-367, entre os entroncamentos para
Carbonita e Bocaiúva, no Vale do Jequitinhonha,
passaporobrasderecuperaçãofuncional.Prazopa-
ra conclusão do trecho é final de março.PÁGINA 4

Em coletânea de contos, pesquisadores e profes-
sores resgatam a literatura produzida pelo literato
Manoel Ambrósio. De Januária, Norte de Minas, es-
critor teria influenciado Guimarães Rosa com sua
obrainsólitaeextremamentepopular.Ementrevis-
ta, historiador fala sobre a vida, a importância da
obra e a importância de Ambrósio.PÁGINAS 5 E 6

Livro resgata
literatura
sertaneja

Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confir-
mouoóbito nomunicípio. Avítima éumaidosa de71
anos,quefaleceuem23defevereiro,oitodiasapós os
primeirossintomasdadoençatransmitidapelomos-
quito Aedes Aegypt. Em Minas, outra morte foi con-

firmada em Ponte Nova, na Zona da Mata, e mais 17
estão sendo investigadas. Somente nos últimos dez
dias, Montes Claros registrou 17.424 notificações de
casos da arbovirose, e 1.641 estão pendentes de con-
firmação.PÁGINA 3

MOC registra
primeira morte
por chikungunya
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ManoelAmbrósio é filho ilustre do sertão deMG

Gente é pra brilhar!
Colunista destaca as
personalidades mais

badaladas do
circuito social de
Montes Claros

DIVULGAÇÃO

FIOCRUZ

GIU MARTINS



PREFERIDO DA TURMA
Pelo menos três ministros do Superior Tri-
bunal de Justiça se mostram simpáticos a
um nome que pode concorrer à vaga da
lista sêxtupla destinada à advocacia. Fla-
vio Caetano, que atuou em processos da
ex-presidente Dilma e de Fernando Ha-
ddad, conta com as reverências de Marco
Buzzi, Sebastião Reis e Regina Helena.

REQUIÃO II
Irmão do ex-governador Roberto Requião,
o conselheiro do TCE-PR Maurício Requião
surpreendeu o órgão: quer à vista o paga-
mento de salários e benefícios pelos 13
anos que ficou afastado por determinação
do STF, que considerou conflito de interes-
ses a sua nomeação ainda no Governo do
mano. Maurício foi reconduzido em 2022
pelo STJ.

BAÚ DE SILÊNCIO
Um diplomata brasileiro está surpreso
com a inépcia do Itamaraty no caso da apro-
priação indébita das joias doadas pelo Go-
verno da Arábia Saudita à ocasião da visita
de Jair Bolsonaro àquele país. A despeito do
fato notório, ninguém questionou a Embai-
xada da nação árabe sobre isso: quantas
são, quais foram e para quem as joias?

E AÍ, FUJÃO!?
Bolsonaristas têm visitado o ex-presidente
discretamente em Orlando, na Flórida, na ten-
tativa de convencê-lo a retornar ao Brasil. An-
tes da ida da esposa Michelle, a última foi a
deputada federal Carla Zambelli, que voltou
dia 11 de março para São Paulo.

DEIXA DE BARROSO
Um conhecido advogado paulista que se en-
controu com Luís Roberto Barroso em Nova
York, em novembro do ano passado, garante
que o ministro vai deixar o Supremo Tribu-
nal Federal logo após encerrar sua vindoura
presidência na Corte. Alguns dos colegas já
sabem.

ESPLANADEIRA
# Itaguaí (RJ) inaugura academia ao ar livre
com aparelhos adaptados para quem tem mo-
bilidade reduzida. # Rede Detroit American
Steakhouse inaugura 1ª unidade em São José
dos Campos (SP). # Américas Shopping (RJ)
promove domingo (26) Corrida Federal Rosa
contra a Violência Doméstica. # Limppano
lança Lava-Louças ODD com bicarbonato de
sódio. # Associação Brasileira de Automação-
GS1 Brasil lança pesquisa “Hábitos de consu-
mo 2022”. # Brizza inaugura 1ª loja exclusiva
em São Paulo.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Jefferson Araújo*

A pandemia da Covid-19 impactou inúmeros
setores importantes para a economia brasilei-
ra, a exemplo do segmento varejista, que impul-
sionado pela transformação digital foi obriga-
d o a i m p l e m e n t a r d i s t i n t a s i n o v a ç õ e s
tecnológicas. Por isso, hoje é possível afirmar
que o varejo do futuro será cada vez mais ala-
vancado pelo ecossistema de negócios, ao pas-
so que o setor conquistou ainda mais protago-
nismo, diante da sua importância econômica,
política e social.

Além disso, o segmento possui expectativas, em-
bora modestas, muito positivas. Dados do Índice
Antecedente de Vendas do Instituto para Desen-
volvimento do Varejo (IAV-IDV) projetam um
crescimento nominal de 6,4% para fevereiro. Já a
Associação Comercial de São Paulo (ACSP) apos-
ta em um crescimento de 1,5% em 2023, ao levar
em consideração as taxas de juro - atualmente, de
13,75% ao ano.

Diversificado, plural e, sobretudo, digital, vive-
m o s a e r a d o v a r e j o 4 . 0 , u m a e s p é c i e d e
digitalização do varejo tradicional, essencialmen-
te realizado em ambientes físicos, para um modelo
de compras que integra tecnologia aos canais digi-
tais, conhecidamente como omnicanalidade. Não
à toa, o digital deve marcar presença no varejo em
maior escala até 2024, afetando e influenciando
diretamente o comportamento de consumo dos
brasileiros.

Não é dúvida para ninguém que, atualmente, o
varejo é muito mais do que apenas vender, é sobre
encantar e reter seus consumidores. Inclusive, de
acordo com uma pesquisa da McKinsey, empresa
global de consultoria de gestão, quando a experiên-
cia de compra é altamente personalizada, há 110%
mais chances dos clientes adicionarem itens ex-
tras ao carrinho de compra e, consequentemente,
40% gastam mais do que planejaram.

Por fim, para 2023, os marketplaces devem
continuar no centro da estratégia dos varejis-
tas. Além disso, considerando que este ano será
de completa retomada, com novos hábitos de
consumo consolidados, o setor será mais flexí-
vel e omnichannel. Portanto, fica a dica: esteja
atento às vivências dos consumidores e ofereça
uma experiência de compra cada vez mais
tecnológica e menos burocrática.
*CEO da Showkase, plataforma inovadora de Social Commerce

que reúne as melhores práticas do varejo para fazer o cliente

comprar do jeito que quiser, quando quiser e em qualquer canal.

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Marcha com grana

Com Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

O Governo Federal começou o ano da Era Lula
III com o pé direito (no caixa do Tesouro) – e
mirando o apoio de prefeitos que vêm a Brasí-
lia. A Caixa Econômica Federal vai patrocinar
com R$ 450 mil a 24ª Marcha promovida pela
Frente Nacional dos Prefeitos, que pretende
reunir milhares deles. Os prefeitos associados
se reúnem em duas diferentes entidades todos
os anos para realizar essa “marcha” a Brasília
para apresentar demandas variadas aos três
Poderes. Agora, retomam o patrocínio do pró-
prio Governo Federal. O aporte não deixa de
ser uma ferramenta oficial para o Palácio se-
gurar eventuais críticas ao presidente Lula da
Silva logo no início do mandato. Neste ano, a
24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-
pios ocorrerá de 27 a 30 de março, com evento
no Centro Internacional de Convenções do
Brasil, perto do Palácio.

2023 será o ano do
varejo?

DE MINAS
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PRETO NO
BRANCO

Chikungunya faz
primeira vítima em
Montes Claros

Saúde

Nos últimos dez dias, foram registradas 17.424
notificações da doença, com 1641 confirmações

u

Acontecenodia4deabrilasolenidadedepassagem
decomandono4ºComandoOperacional deBombei-
ros (4ºCOB). Depois de uma excelente gestão à frente
da instituição, o coronel Fernando Augusto passará o
comandoparaocoronelJúlioCésarToffoli.CoronelTo-
ffoliatéomêspassadovinharespondendopelo9ºBa-
talhãodeBombeirosMilitar emVarginha.

ESCOLHA DE PARTIDO
Faltandopoucomaisdeumanoparaasconvenções

que definem candidatos para a disputamajoritária e
proporcionaljáépossívelenxergarmovimentaçõesde
pretensoscandidatosnadisputaproporcional.Épossí-
velafirmarquecandidatos forademandatosódevem
sepreocuparcomoassuntoapartirdemarçodopróxi-
moano, quandoentão serápossível fazer a leiturado
quadro.Esteanoquemdevepreocuparcomoassunto
são os atuais vereadores, que tambémdevemaguar-
darasdefinições sobre federação.

PALPITEIROS
Paraospretensoscandidatosàseleiçõesmunicipais

dopróximoanoéprecisoque fiquematentosemrela-
çãoaospalpiteiros, queutilizamdeespaçonamídiae
nasredessociais,parafazeremconjecturasforadarea-
lidade e sem perspectiva. Normalmente são pessoas
sem afinidade ou formação em áreas que permitam
análisepolíticaouquetenhamparticipadodiretamen-
tedealgumprocesso.Adicaébuscar informaçãocom
quemtemexperiênciaecredibilidadeparaorientá-lo.

ESCOLAS CONVENIADAS
SomentenodiadeonteméqueaPrefeituradeMontes

ClarosdeuentradanaCâmaracomoprojetoqueautori-
za o executivo a repassar recursos a escolas convenia-
das. São escolas que trabalham com crianças e jovens
comnecessidadesespeciais,oucarentes.Oprojetodeve
ser votadoemregimedeurgêncianestaquinta-feira

DIA DA ÁGUA
Nestaquarta-feira(22),DiaMundialdaÁgua,alunos

decincoanosdoColégioAdventistadeMontesClaros,
participam de campanha sobre o uso consciente da
água. O ponto central será a orientação sobre o uso
corretodaágua, complacasdeconscientizaçãoepai-
néisrepresentandooDiaMundialdaÁgua.Oexemplo
certamentedeveserseguidoporoutroseducandários.

Passagem de
Comando

Da Redação

Em estado de emer-
gência, decretado pelo
municípioem fevereiro,
em função do aumento
dos casos de arboviro-
res,MontesClarosregis-
traaprimeiramortepor
chikungunya. A infor-
mação foi divulgada pe-
la Secretaria de Estado
de Saúde (SES-MG), nes-
ta terça-feira(21). Trata-
se de uma idosa de 71
anos,quetinhacomorbi-
dades. Ela estava inter-
nada na Santa Casa des-
de o dia 22 de fevereiro,
e mt r a t a m e n t o
oncológico, tinha cân-
cer de pulmão, hipoti-
reoidismo, diabetes, hi-
pertensão e cardiopa-
tia crônica. Um dia
após a internação, em
23, ela não resistiu e
veio a óbito, oito dias
apósosprimeirossinto-
mas de chikungunya,
doença causada pelo
mosquitoAedesAegyp-
ti. Mas o caos já estava
sob investigação.

Otestedeimunoglobi-
na M (IgM) foi feito no
dia 20 de fevereiro, mas
sófoiconfirmadoparaa
doença na última sexta-
feira (17). A secretaria de
Saúde de Montes Claros
informou que as análi-
seslaboratoriaisdeesta-
do de Minas Gerais são
concentradas em Belo
Horizonte e o prazo de
entrega do resultado é

de30diasa90dias.NoBole-
timde arboviroses divulga-
donestasegunda (20)cons-
taquedesdeodia1ºdejanei-
rodesteanoforamnotifica-
dos 6.458 casos da doença.
Desse total, 642 já foram
confirmados.

AÇÕES
No decreto de Situação

de Emergência que vai até
junhode 2023,A Prefeitura
reconheceu que o municí-
pio vive um surto de doen-
ças transmitidas pelo o
mosquito Aedes Aegypt,
principalmente dengue e
chicungunya. O documen-
to permitiu ao município a
adoção de algumas ações
emergenciais para conten-
çãodosurto,comoacontra-

taçãodemaisagentesdeen-
demias, utilização de car-
ros com equipamentos de
Ultra Baixo Volume (UBV),
o famoso “fumacê” e reali-
zou oDia D. Nos últimos 10
dias a secretaria de Saúde
recebeu17.424notificações
de casos de chicungunya,
com1641casosjáconfirma-
dos no período, mas de
acordo com a Diretora de
Vigilância da secretaria de
Saúde de Montes Claros,
Maria Clara Lelis, as ações
com foco na eliminação do
mosquitovetorpermanece-
rão as mesmas, com exce-
çãodoDia“D”quenão será
mais realizado. “Não va-
mos mais promover o Dia
“D”, mas intensificar as
ações nas 5 regionais e fa-

zendo o que já fazemos,
que é ir nas casas e tam-
bém,promoveraparticipa-
çãodapopulaçãoparaame-
nizaraproliferaçãodomos-
quito”, afirma.

MINAS GERAIS
Além do óbito registrado

em Montes Claros, a Secre-
taria Estadual de Saúde
(SES-MG) também confir-
mou uma morte por chi-
kungunya em Ponte Nova,
naZonadaMata. Alémdis-
so,13óbitosainda estãoem
investigação. De acordo
com os dados do boletim
epidemiológico entre 13 e
20 de março, Minas Gerais
registrou 1,7 mil novos ca-
sos da doença, totalizando
9.306 casos em 2023.

Vistas de agentes de endemia tempor objetivo a eliminação domosquito

AedesAegypt

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

FÁBIO MARÇAL

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com
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Qual o seu hipocorístico? Como costumam se
referir a você? Crê realmente que está reduzi-
do ao seu nome? Ou é uma extensão de si mes-
moexpresso por apelidos e arquétipos identifi-
cáveis ou não?
Essa é uma dúvida para todos nós. Em quais

circunstâncias somos nós mesmos? Afinal de
contas. Nósmesmos somos fruto do que conhe-
cem de nós, ou somos fruto do que realmente
somos?
O “hipocorístico” do Joãozinho é quase o ar-

quétipo do Joãozinho. Mas quando somos
mais do que o Joãozinho nas entrelinhas de
cada contexto em que vivemos?

Na família somos um, e entre os familiares
outro. Na faculdade somos um, e entre os cole-
gas outro. Na profissão somos um, e entre os
parceiros profissionais outro.
Fato é que nunca seremos o que realmente

crermos ser. Somos uma extensão dos nossos
apelidos. Que muitas vezes nem são expressos
em palavras. Tratando-se de você ou de mim,
na mente de pessoas diferentes, somos uma
pessoa diferente.
Isso parte da percepção interna a respeito

do outro, sob a percepção dos usos e costu-
mes. E a da nossa própria extrusão de nósmes-
mos, a depender dos contextos e vivências do
cotidiano.
Levamos conosco nossos nomes. Mas nossos

nomes, são apenas nossa fibra. Nossometabo-
lismo psicológico, que formarão nossos hipo-
corísticos. E nossas qualificações formarão
nossos axiônimos.

ALGAZARRA
LINGUÍSTICA

Rodovia MGC-367
ganha prazo de
conclusão de obras

Minas do Norte

Recuperação de trecho entre Carbonita e
Bocaiúva será finalizada nos próximos 15 dias

u

Comitiva visitou projetos importantes paraMinas

Hipocorístico

Israel no Norte de Minas

Pedro Martins

martinspedrobl@gmail.com

Da Agência Minas

As obras de recupera-
ção funcional da rodo-
via MGC-367, no trecho
de aproximadamente
25 quilômetros, com-
preendido entre os en-
troncamentosparaCar-
bonita e Bocaiúva, no
Vale do Jequitinhonha,
serão concluídas até o
final de março.

As obras são realiza-
das e fiscalizadas pelo
D e p a r t a m e n t od e
Edificações e Estradas
de Rodagem de Minas
Gerais (DER-MG) e fa-
zem parte do Provias,
maior pacote de obras

rodoviárias da última dé-
cada do Governo de Mi-
nas. Os investimentos são
de aproximadamente R$
10 milhões.

LOCALIZAÇÃO
ArodoviaBR-367teminí-

cio em Santa Cruz de Ca-
brália, no sul da Bahia, e
termina em Gouveia, no
Vale do Jequitinhonha, to-
talizando 762,5 quilôme-
tros de extensão. Desse to-
tal, 215,3 quilômetros es-
tãosob a responsabilidade
do Governo de Minas. Em
função disso, neste trecho
a identificação da rodovia
é alterada para MGC-367.

Aestradaéumadasprin-

cipais ligações de Minas
com a Bahia. Por ela trafe-
gamgrandevolumedecar-
retas e caminhões trans-
portando eucaliptos culti-
vados em território minei-
ro com destino à indústria
de celulose da Bahia.

PROVIAS
O Provias visa recuperar,

na sua primeira fase, pelo
menos2.500quilômetrosda
malha rodoviária mineira.

CommaisdeR$2bilhões
eminvestimentos,opacote
deobrasvairequalificardi-
versos trechos com obras
de pavimentação, constru-
ção de pontes e recupera-
çãofuncionaldasrodovias.

O programa também
trará reflexos econômicos
positivos para o estado. A
expectativaéquesejamge-
rados oito mil empregos
diretos e 24 mil indiretos
com a execução dos em-
preendimentos.

Osrecursossãooriundos
do Termo de Transação e
de Ajustamento de Condu-
ta (TTAC) firmado entre o
Governo de Minas e a Fun-
dação Renova em decor-
rência do rompimento da
Barragem de Brumadinho,
além de convênios e emen-
das parlamentares esta-
duais e federais, parcerias
com empresas e convênios
com prefeituras.

SEAPA/DIVULGAÇÃO

Escritor, Ciências Jurídicas e Agronômicas

Da Agência Minas

O Governo de Minas,
representado por servi-
dores da Secretaria de
Estado de Agricultura,
Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa) e da Se-
cretaria de Estado de
Desenvolvimento Eco-
nômico(Sede),acompa-
nhou diplomatas da
Embaixada de Israel no
Brasil e da Câmara de
Comércio do país do
Médio Oriente por qua-
tro polos agrícolas mi-
neirosduranteaúltima
semana. As visitas tive-
ramcomo objetivo oes-

tabelecimentodeumacoo-
peração técnica interna-
cional voltada para a ges-
tão de recursos hídricos e
sustentabilidade na agri-
cultura irrigada.

As atividades represen-
tam desdobramento de

Acordo de Cooperação
Técnica. Estabelecido pe-
la Sede com as institui-
ções, o termo foi instituí-
do em dezembro de 2021
e teve o objetivo de apro-
fundar as relações de ne-
gócios bilaterais.

ROTEIRO
Acomitiva israelensees-

teve em Paracatu, Noroes-
te de Minas; e em outros
doismunicípios,JaíbaeCa-
tuti;ambosnoNorte does-
tado. Para o adido agríco-
la de Israel, Ari Fischer,
há muito trabalho a ser
desenvolvido de forma
cooperada. “Eu vi um po-
tencial enorme e que é
possível aumentar ainda
mais a produtividade
agrícola em Minas, com a
tecnologia que nós pode-
mos trazer, do nosso país,
para os produtores rurais
mineiros”, avaliou.

Fato é que nunca seremos o que
realmente crermos ser. Somos uma
extensão dos nossos apelidos. Que
muitas vezes nem são expressos em
palavras. Tratando-se de você ou
de mim, na mente de pessoas
diferentes, somos uma pessoa
diferente. Isso parte da percepção
interna a respeito do outro (...)
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“Ambrósio considerava Montes
Claros sua “pátria espiritual” e
“cidade intelectual” devido a sua
formação e diálogo com figuras
de renome a exemplo do Dr.
Chaves, Antônio Augusto Veloso,
Camilo Prates (...)

Manoel Ambrósio, o
‘endiabrado’ literato januarense

ARQUIVO PESSOAL

Coletânea de contos resgata obra de autor que “inspirou” Guimarães Rosa

”

u

ENTREVISTA

Adriana Queiroz

Repórter

NaturaldeIbiaí,opro-
fessor de história radi-
cado em Montes Cla-
ros, Aparecido Cardo-
so, 40 anos, é um dos
responsáveis pela orga-
nização do livro Pedro
Brabo e o diabo – con-
t o s d e M a n o e l
Ambrósio.Lançadones-
te ano, a obra é um res-
gate de um grande no-
me “relegado” da histó-
ria da literatura norte-
mineira. Em conjunto
com outros três pesqui-
sadores e professores,
Aimée Lafetá Guima-
rães, Jonice dos Reis
Procópio e Jorge Luiz
Teixeira Ribas; Cardo-
so comenta que desde a
infância ouve falar no
e s c r i t o rM a n o e l
Ambrósio, através de
histórias contadas por
u m a f a m í l i a d e J a -
nuária, residente em
Ibiaí desde 1904.

“Falavam de certo
p r o f e s s o rM a n o e l
Ambrósio e dos livros
Brasil Interior, Os La-
ras e Hercília com suas
histórias de assombra-
ção, seres fantásticos
do rio São Francisco e
muitos“causos”sobreo
diabo”, dz o professor
que também é membro
do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas
Gerais.

Em 2015, a professora
Aimeé Lafetá resgatou
do baú da família de
Ambrósioasobras,dan-
do início a sua pesquisa
de mestrado em Estu-
dos Literários, na Uni-
versidade Estadual de

Montes Claros (Unimon-
tes). Na biografia de Ma-
noel Ambrósio, escrita por
Francisco de Vasconcellos
em 1974, ele diz que desco-
briramaexistênciadecon-
tos do autor publicados na
revista A Noite Ilustrada,
noRiodeJaneiro,nosanos
de 1935 e 1936.

“A partir da pesquisa
nos periódicos cariocas
surgiu a ideia de publi-
cação dos contos em li-
vro e também da elabo-
ração de outra biogra-
fia contendo informa-
ções inéditas sobre a
trajetória intelectual e
profissional de Manoel
Ambrósio. Todo o traba-
lho de pesquisa contou
com a participação de
Aimeé Lafetá Guima-
rães, Jorge Ribas (douto-
r a n d o e m H i s t ó r i a /
U F O P ) e J o n i c e
Procópio (Departamen-
to de História/Unimon-
tes)”, conta Cardoso.

Para mais informa-
ções sobre a escrita e a
vida do notório janua-

rense, O NORTE reali-
zou uma prosa com Apa-
recido. Confira:

Qual significado dessa
publicação?

O livro cumpre a mis-
são de resgatar e divulgar
a obra do autor, e, além
disso, possibilitar o estu-
do de sua trajetória e pro-
dução literária. Nos últi-
mos anos o interesse por
Manoel Ambrósio tem au-
mentado sensivelmente,
em especial nos meios
acadêmicos.

Qualaimportânciadaci-
dade de Montes Claros na
t r a j e t ó r i a d e M a n o e l
Ambrósio?

Apadrinhado por Carlos
V e r s i a n i ,M a n o e l
AmbrósioingressounaEs-
cola Normal de Montes
Claros em 1883, concluin-
do o curso de normalista
em 1886. Ambrósio consi-
derava Montes Claros sua
“pátria espiritual” e “cida-
de intelectual” devido a
sua formação e diálogo
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“Nas próprias palavras de
Ambrósio, sua escrita estava
centrada nas “populações do
interior”, “com seus primitivos e
coloniais costumes”. Seus livros
resgatam as falas e os modos de
vida de uma gente escondida

januarense

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RIO DE JANEIRO

DIVULGAÇÃO

”

PROFESSOR E HISTORIADOR

APARECIDO CARDOSO
u

com figuras de renome a
exemplo do Dr. Chaves,
Antônio Augusto Veloso,
Camilo Prates e Justino de
AndradeCâmara.Emalgu-
mas de suas obras, o autor
presta sua homenagem a
MontesClaros,comosepo-
deverificaremNovoscan-
tos populares do São Fran-
cisco e Brasil Interior.

Sobre o livro Pedro brabo
eoDiabo,quaiscontoscom-
põem a obra?

Éumacoletâneaconten-
do nove contos: Vanjú, O
Cangussú,OSerpa,Ummi-
lagre, Pai João, O Diabo, A
diligência, Confirmação
(publicados na revista ca-
rioca A Noite Ilustrada en-
tre junho de 1935 e setem-
bro de 1936) e A Oração de
Caim (original pertencen-
te ao Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Ge-
rais). Além dos contos, há
capítulo sobre a biobiblio-
g r a f i a d e M a n o e l
Ambrósio,escritopelosor-
ganizadores da obra.

E os outros livros de Ma-
noel Ambrósio?

Nas próprias palavras
de Ambrósio, sua escrita
estavacentradanas“popu-
lações do interior”, “com
seus primitivose coloniais
costumes”. Seus livros res-
gatam as falas e os modos
de vida de uma gente es-

condida “na profundeza
das nossas selvas sertane-
jas”, submetida “ao aban-
dono de mais de dois sécu-
los”edesconhecidadoBra-
sil “civilizado”. Seus livros
trazem um sertão resgata-
do das profundezas do
tempo com “suas mais an-
tigas tradições”. Para o au-
tor,o nortede Minasdosé-
culoXIXainda eraumser-

tão dos tempos coloniais.
Aproduçãoliteráriadoau-
tor é composta das seguin-
tes obras: Esboço Históri-
co do município da Ja-
nuária(1906),Hercília–ro-
mance histórico (1923),
Brasil Interior: palestras
populares – folk-lore das
margens do S. Francisco
(1934),OsLaras–novelare-
gional(1938),Paranapetin-
ga (1942), A ermida do pla-
nalto – novela regional
(1945), Antonio Dó (1976) e
OsMellos(2018).Permane-
ce no ineditismo Novos
Cantos Populares do rio
São Francisco, concluído
em 1897.

Qual a relação do Ma-
noelAmbrósio com Guima-
rães Rosa?

Nãohá dúvidas que Gui-
marães Rosa leu a obra
de Manoel Ambrósio. Os
livros do intelectual ja-
nuarense-barranqueiro
foram a principal fonte
de pesquisa para o autor
de Grande Sertão: vere-
das. Basta ler a descrição
dos campos urucuianos

em A ermida do Planalto
eo conto da bela Evangeli-
na — Vanjú —, que apa-
rou “à escovinha o cabe-
lo” e “trajou-se de ho-
mem” para vingar o assas-
sinato dos filhos. Ao lei-
tor familiarizado com a
obra de Rosa, basta ir aos
escritos de Ambrósio pa-
ra verificar essa proximi-
dade. Durante toda sua vi-
da Manoel Ambrósio via-
jou pelo sertão, conheceu
muitas veredas, os gran-
des rios, vilas e arraiais,
fazendas e igrejas aban-
donadas, conversando
com o povo e registrando
tudo em seu surrado ca-
derno. É importante res-
saltar que muito antes de
Rosa, o sertão norte/no-
roeste de Minas Gerais já
se fazia presente na litera-
tura através de João Sa-
l o m éQ u e i r o g a
(1810-1878), Artur Lobo
(1869-1901), Nelson Coe-
lho de Sena (1876-1952),
Afonso Arinos de Melo
Franco (1868-1916) e Ma-
noel Ambrósio Alves de
Oliveira (1865-1947).
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O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma
condiçãodesaúdecaracterizadapordéficitnacomu-
nicaçãosocial, comportamento, interesses fixosehi-
poouhipersensibilidadeaestímulos sensoriais.
Para ter acesso ao Benefício Assistencial, a pessoa

precisapreencherdois requisitos:
1)Possuir “deficiência” (podeserdequalquernatu-

reza) que, em interação com uma oumais barreiras,
podeobstruir suaparticipaçãoplenaeefetivanaso-
ciedade em igualdade de condições com as demais
pessoas (art. 3º, inciso IVdaLei 13.146/2015);
2) Viver emestadodepobreza/necessidade.
Oprimeirorequisitoégarantidopelaprópria legis-

lação brasileira que no Art.1º, §2º da Lei 12.764/2012,
determinaqueapessoa com transtornodo espectro
autista é considerada pessoa com deficiência, para
todososefeitos.
Isso é de suma importância, pois, assim, a legisla-

ção confere proteção previdenciária e assistencial
aosautistas.
As perícias judiciais têm seguido nesse sentido e

nosescritórios,temosdiversasdecisõesfavoráveis.O
próprioDiagnóstico doPerito Judicial já nosgarante
a “eliminação”doprimeiro requisito.
Comrelaçãoaoautismo infantil,oscasosdemons-

tradosnasperíciasjudiciaisquecitadosacima,sabe-
mosquedemandacuidadosaumentadosemrelação
aoesperadopara sua idade.
Nestescasos,porrazõesóbvias,nãoháquesefalar

em capacidade para o trabalho, porém, tem que ser
analisadooimpactodesuaspatologiasna limitação

dodesempenhodeatividadesenarestriçãodaparticipa-
çãosocial, compatível comasua idade.
Emdiversoscasosqueatuamos,verificamosqueoau-

tistapossui dificuldadesde inserção social.
O principal dispositivo encontra-se na Lei

12.764/2012, que versa sobre a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista. Perceba:
1ºParaosefeitosdestaLei,éconsideradapessoacom

transtornodoespectroautistaaquelaportadoradesín-
dromeclínicacaracterizadanaformadosseguintesinci-
sos I ou II:
I – Deficiência persistente e clinicamente significativa

dacomunicaçãoedainteraçãosociais,manifestadapor
deficiênciamarcada de comunicação verbal e não ver-
balusadaparainteraçãosocial;ausênciadereciprocida-
de social; falência em desenvolver e manter relações
apropriadasaoseunível dedesenvolvimento;
II – Padrões restritivos e repetitivosde comportamen-

tos,interesseseatividades,manifestadosporcomporta-
mentosmotoresouverbaisestereotipados,ouporcom-
portamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência
arotinasepadrõesdecomportamentoritualizados;inte-
resses restritose fixos.
ALei estabelece,ainda,direitosdecorrentesdoau-

tismo:
• Vida digna, integridade física emoral, livre desen-

volvimentodapersonalidade, segurançae lazer;
• Proteção contra qualquer forma de abuso e

exploração;
• Acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à

atençãointegralàssuasnecessidadesdesaúde(inclusi-
vemedicamentos);
• Acessoàeducação,moradia,mercadodetrabalho,

previdência social e assistência social.
RetomandoodireitoaoLOAS/BPC,precisamospreen-

cher tambémosegundo requisito.
Temos de comprovar que a pessoa vive emestadode

miserabilidade/necessidade.
Mas esse requisito precisa ser analisado caso a casa,

pois emdiversos casos de nosso escritório,mesmonão
estando em estado de miserabilidade, a pessoa com
TEA, teve direito a benefício, pois foram analisadas ou-
tras circunstânciasnecessáriasao tratamento.
Embora a legislação determine “valores” para definir

quem vive ou não em estado demiserabilidade, isso já
foi relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ,
admitidaaaferiçãodamiserabilidadeporoutrosmeios
deprovaquenãosejaarendapercapita,visandoàcon-
sagraçãodosprincípiosdadignidadedapessoahuma-
naedo livre convencimentodo Juiz.
Importantedestacarqueobenefícioassistencialàpes-

soacomdeficiênciaédestinadoaquemnãopossuicon-
diçõesdeproveropróprio sustento, nemde tê-laprovi-
do por sua família, além de possuir deficiência, confor-
me falamosno iníciodesteartigo.
Porfim,destacoaimportânciadaatuaçãodoadvoga-

donessescasos,pois,é fundamentalrequererointegral
cumprimento da Lei 12.764/12, por tudo que disse ante-
riormente.
Aproteçãoda lei trazalentoecumpreopapelde levar

a justiçaaquemtemodireito.

Pessoa com TEA e seus direitos

Epor falar emPrevidência... João Paulo Vieira Xavier
vieiraxavieradvogados@gmail.com
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Nossas colunas no jornal O NORTE, o Moc Tivi e nossas redes sociais sempre
são palco para destacar nomes famosos do nosso circuito. São empresas e

pessoas que sempre são noticias, gente que movimenta nossa cidade com
sucesso absoluto, gente admirável, gente que brilha!!!

OOftalmologista de sucesso

Claudio Ladeira com seu filho

YanBarbosa, que atualmente

está fazendo sub-especialização

noHospital deOlhos de

Guarulho/SP.

FredBraga é o gestor daBGN2

Gestão deNegócios eMarketing

Digital, empresa parceira do

MOCTIVI que atende com

sucesso a inúmeros

conhecidíssimos clientes em

nossa cidade.

Comeste colunista, os amigos

SerginhoAmaral e Eduardinho

Tupinambá

Este colunista como também

jornalistaArthur Junior em

recente acontecimento social

SaraRocha e JoãoVitor Brandão

foramosmodelosQualityModel

requisitados pela PoloWear

Montes Claros Shopping para a

atual campanhapublicitária

AmaravilhosaKarineCleoni

Alves com seus 25 anos de

experiência nomercado, estará

realizandouma imersão

imperdível no dia 15 de abri. O

evento é direcionado as

mulheres empreendedoras.

Este colunista comos casais LeoColares eMathê,

juntamente comMaria Stela e Alexandre Colares

em recente acontecimento

Emrecente reunião, estivemos comRafael

OliveiraNunes (gerente de relacionamento do

MaxminClube) e comCinthiaMota

As irmãs Sara e Julia Collen comeste colunista, a

maravilhosaVanessa eAristótelesMendes Ruas

Filho (Tottim) emnoite de formatura Sólido

Danielle Souza,

empresaria de

modade

sucesso, acaba

de lançar a sua

coleção

exclusiva de

inverno Skunk,

que tem como

garota

propaganda a

maravilhosa

Andressa Suita

Encontramos essa foto no fundo do baú... Este

colunista comosmeninos da duplaMarcelo e

Mateo em show realizadoArraial d`Ajuda

AnaPaula

Brant e Carlos

TorresMurta,

são o casal

responsável

pelo sucesso da

Lugano em

Montes Claros,

os Chocolates

Lugano tem

sido um

sucesso!!!

Gente que brilha

“Percebendo-se mais forte, lembrando-se de que possui infinitas possibilidades, você pode partir para ilimitadas conquistas. Ao trabalhar no sentido de obter uma

mente saudável, materializamos o assombroso talento que Deus nos ofereceu de saúde e perfeição, de saúde e felicidade. Passamos a dirigir nosso destino, a

acreditar em nosso prodigioso potencial, pois todos somos dotados do potencial da perfectibilidade”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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