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Em Montes Claros, adolescente de 14 anos criou
página em plataforma de rede social para ameaçar
o diretor e vice-diretor de uma escola. Identificada
pelo Setor de Inteligência da Polícia Civil, ela foi
detida e assumiu o crime. PÁGINA 4

Escola
ameaçada

O time de basquete do Colégio Indyu sagrou-se
campeão do JEMG no módulo II (15 a 17anos) da eta-
pa municipal, pela oitava vez. Agora os estudantes
seguem para a fase microrregional, na cidade de
Lontra, no mês de maio. PÁGINA 7

Basquete
octacampeão

Avião que caiu na cidade de Goiânia (GO) levava a
bordo os empresários da cidade norte-mineira de
TaiobeirasBrunoRodriguesdaRocha(38anos)eLeo-

nardo Rodrigues da Rocha (43), que faleceram no aci-
dente. Eles eram irmãos e sócios na empresa Rodri-
gues e Rocha Holding Empreendimentos Patrimo-

niais Ltda. Outras quatro pessoas viajavam com eles
e três permanecem internadas. A outra vítima rece-
beu alta nesta quinta-feira (23). PÁGINA 3

Acidente de avião mata
empresários mineiros

ARQUIVO PESSOAL

PÁGINA 6

Duas pessoasmorreramequatro ficaram feridas após a queda do avião na cidade deGoiânia (GO)

OColégio Indyu chega à etapamicrorregional comobjetivo de buscar o bicampeonato

Na coluna dessa

semana, autora fala

sobre lançamento de

livro que aborda

consequências da

covid.
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DNIT: NA SUA CONTA

Morreu ontem um motorista batalhador vítima do des-
casodoDepartamentoNacionaldeEstradaseRodagem
(DNIT). Há quase 20 anos autoridades e moradores co-
bram do órgão obras de reparos em trecho de 200 me-
tros sobre a ponte da Umbaúba, sobre o rio Preto, na
BR-356 entre Muriaé e Ervália. Ontem, o motorista de
um caminhãocarregadoperdeu ocontrole napista des-
nivelada e esburacada, caiu no rio e se afogou.

DISPUTAS OU TRAMOIAS?

Nova rodada nacional da Paraná Pesquisa revelou
que 85,5% dos entrevistados nunca fizeram apostas
esportivas online, e 14,5% já jogaram. Mesmo assim,
a grande maioria (63,9%) acredita que está ocorren-
do manipulação de resultados para favorecer gru-
pos de apostadores, enquanto 36,1% dos ouvidos não
acreditam nisso. E 55,2% concordam que os sites de-
vem pagar impostos, 27,9% discordam, e 16,9% não
souberam responder. A Paraná ouviu 2010 pessoas
em 154 cidades de 15 a 18 de março.

CRUZ EM BRASÍLIA

A Cruz Vermelha vai perder sua sede histórica no Cen-
trodoRiodeJaneiro,ejátratoudeconcentrarsuasativi-
dadesemBrasília.A20ªVaraJustiçadoTrabalhorealiza

amanhã o leilão do prédio de quatro andares, avaliado
emR$47milhões. Nãoapareceucompradorno1ºleilão.
O lance mínimo, agora, é de R$ 23,5 milhões. Segundo o
leiloeiro Renato Guedes, o valor pode ser parcelado em
até 30 vezes.

NOTÍCIA BOA

EmsetratandodoquantosofreopovodoRiodeJaneiro,
qualquer notícia boa deve ser comemorada. Nos dois
primeirosmesesdesteanoosroubosderuadiminuíram
10% no Estado, em comparação com o mesmo período
doanopassado.Foram8.881casosentrejaneiroefeverei-
rodesteano,contra9.909em2022-omenornúmeroem
18anos.Os dados foramdivulgados pelo Institutode Se-
gurança Pública.

ESPLANADEIRA

# Valdir Steuernagel lança livro “Fazendo teologia de
olhona criança”.# Flexpag e Caema anunciam parceria
parafacilitarpagamentosdecontadeáguacomtecnolo-
gia. # Prefab realiza na próxima semana pesquisa de in-
tenções de voto no Rio de Janeiro. # CGS Gaming Insi-
ghts Rio 2023 acontece hoje e amanhã, no Hotel Hilton,
na Barra da Tijuca (RJ). # Mastercard lança Mastercard
Artist Accelerator. # Sicoob UniCentro Br distribui R$
151 milhões para cooperados.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Wagner Dias Ferreira*

O mês de março convida a humanidade a pensar
sobre o direito à igualdade. É o mês dedicado às
lutas das mulheres em todos os sentidos que ela
possa ocorrer e ser necessária.

Jung propôs a toda humanidade o conceito de
inconsciente coletivo, onde as determinações do
inconsciente não dependem da experiência da pes-
soa. Em um certo sentido, ela herda este incons-
ciente determinando comportamentos. E falou,
também, dos arquétipos desenvolvidos para além
da experiência pessoal do indivíduo.

Dessa forma, a título de reflexão, é possível
pensar que muitos comportamentos humanos
que colocam as mulheres em desvantagem es-
tão presentes nos dias de hoje como manifesta-
ções que foram sendo incorporadas ao incons-
ciente ao longo das eras.

Neste sentido, há severa necessidade de que a
sociedade seja perseverante em mudar seus concei-
tos, procedimentos e seu nível de consciência.
Quanto mais a sociedade molda seu funcionamen-
to valorizando as mulheres, reconhecendo sua fun-
ção essencial, rejeitando a linguagem e o pensa-
mento sexista e produzindo estruturas de igualda-
de de gênero, maiores as probabilidades de gera-
ções futuras emergirem com inconsciente de igual-
dade e arquétipos novos e igualitários.

Assim, as determinações internacionais conti-
das na Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos de que Todos os seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e em direitos. Dotados de ra-
zão e de consciência, devem agir uns para com os
outros em espírito de fraternidade.

E, também, a Declaração Universal dos Direitos
das Mulheres de Pequim onde consta A plena
implementação dos direitos humanos das mulhe-
res e meninas, como parte inalienável, integral e
indivisível de todos os direitos humanos e liberda-
des fundamentais; e ainda O empoderamento e o
avanço das mulheres, nesses incluído o direito à
liberdade de consciência, religião e crença, contri-
buindo assim para atender às necessidades mo-
rais, éticas, espirituais e intelectuais de homens e
mulheres, individual ou coletivamente, e, desse
modo, lhes garantindo possibilidade de realizarem
todo o seu potencial na sociedade, e a construírem
suas vidas de acordo com suas próprias aspirações.

Confira o artigo na íntegra em nosso site onor-

te.net

*Advogado e Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos

da OAB/MG

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

VACA LOUCA

O Governo não quer problema nem escândalo às
vésperas da visita oficial do presidente Lula da
Silva à China, a maior compradora de carnes da-
qui. Houve caso registrado de mal da “Vaca Lou-
ca” numa fazenda em Marabá (PA), e o Ministério
da Agricultura informou que não pode revelar
em qual propriedade. Fato é que a proteção a fa-
zendeiros poderosos deixa a sociedade refém do
mistério – se foi resolvido ou não. Para eles, são os
bilhões de reais em exportações e no mercado in-
terno que valem à mesa.

LEANDRO MAZZINI

Pacote Moro

Com Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

A revelação pela inteligência da Polícia Federal, em operação deflagrada ontem, de que o ex-juiz federal e
senador Sergio Moro, sua esposa, a deputada Rosângela Moro, e seus filhos seriam alvos de sequestro e
tentativa de assassinato por parte de uma facção criminosa abriu os olhos de todo o Congresso Nacional.
Deputados e senadores descobriram que não estão blindados pelo boton e muitos se arrependeram de não
terem apoiado o então ministro da Justiça no pacote de leis para cercar mais o crime organizado. Agora,
Sergio Moro como senador vai levar de volta ao plenário o pacote anticrime para tentar endurecer o Código
Penal para crimes hediondos e de colarinho branco – porque as facções estão a cada dia mais lavando
dinheiro. A questão é urgente, dizem aliados e até opositores do senador. E séria. O plano está na iminência
da execução. O bando já tinha alugado até uma casa na rua onde Moro reside em Curitiba.

Arquétipo de
Igualdade da Mulher

DE MINAS

O NORTE

EXPEDIENTE

O JORNAL QUE ESCREVE O QUE VOCÊ GOSTARIA DE DIZER

www.onorte.net

Uma publicação 
da Indyugraf

CNPJ 41.833.591/0001-65

Gerente 
Administrativa: 
Daniela Mello

daniela.mello@funorte.edu.br

Editor responsável:
Alexandre Fonseca

Coordenação de redação:
Adriana Queiroz

(38) 98428-9079

Departamento Comercial:
Rodrigo Cheiricatti

(31) 3236-8001

(31) 98884-6999

(38) 3221-7215

comercial@onorte.net

Relacionamento com 
o assinante:
(31) 3236-8033

As criações intelectuais publicadas neste exemplar não podem 

ser utilizadas, reproduzidas, estocadas em banco de dados ou 

processo similar em qualquer forma ou meio mecânico, 

eletrônico, microfilmagem, fotocópia, gravação etc, sem 

autorização escrita dos titulares dos direitos autorais. Os textos 

das colunas assinadas não refletem, necessariamente, a opinião 

do jornal e são de inteira responsabilidade de seus autores.

Fale com a redação:  
jornalismo@onorte.net

Telefone:  (38) 3221-7215  

Endereço:
Rua Justino Câmara, 03 - Centro

Montes Claros/MG - f/jornalonorte  

2 MONTESCLAROS,SEXTA-FEIRA,24DEMARÇODE2023 onorte.net



PRETO NO
BRANCO

Os irmãos Bruno e Leonardo eram empresários
na cidade de Taiobeiras, no Norte de Minas

u

Larissa Durães

Repórter

O avião de pequeno
porte que caiu sobre ca-
sas em Goiânia, no bair-
roVilaMutirão1,levava
a bordo os irmãos Bru-
no Rodrigues da Rocha
(38anos) eLeonardo Ro-
drigues da Rocha (43),
empresários na cidade
norte-mineira de Taio-
beiras,deondeaaerona-
ve partiu com seis pes-
soas a bordo.

Segundo o aeródro-
mo de Goiânia, o piloto
mantevecontatoeinfor-
mou que precisava fa-
zer um pouso de emer-
gência, mas não conse-
guiu chegar ao local e
caiu. No sobrado onde o
avião caiu estavam
duas mulheres, que não
tiveram ferimentos.

CorpodeBombeiroin-
formou que duas pes-
soas ficaram presas nas
ferragens da aeronave,
mas que foram resgata-
das com vida. Todos os
feridos foram encami-
nhadosaohospitalEsta-
dual de urgência da re-
gião Noroeste de Goiâ-

nia Governador Otávio La-
ge de Siqueira (HUGOL).

No entanto, os empresá-
rios, após dar entrada no
hospital, não resistiram
aos ferimentos e vieram a
óbito. Eles eram sócios na
empresa Rodrigues e Ro-
cha Holding Empreendi-
m e n t o sP a t r i m o n i a i s
LTDA, localizada em Taio-
beiras e viajavam a Goiâ-
nia, segundo informações
de amigos, para participar
de congresso sobre lotea-
mento na cidade. Deve-
riam retornar no sábado.
Eles possuíam empreendi-
mentos imobiliários e há
30 dias tinham lançado
um loteamento em Taio-
beiras. Eles também pos-
suíam postos de combustí-
veis, lojasdepeças decarro
e fazendas na cidade de
Taiobeiras.

As outras 4 vítimas que
prestavam serviço para os
empresários são Roberto
Pereira Junior,48 anos, pi-
lotodeaviãocomercial(es-
tá em estado regular e res-
pira espontaneamente; In-
diara Mendes Maia,31
anos, trabalha na Click e
Podium Comunicação (
apresenta uma fratura no

processotransversoejá re-
cebeu alta), Winnicius
Duarth Alves Rodrigues,31
anos, engenheiro civil da
empresa Rodrigues e Ro-
cha Holding Empreendi-
m e n t o sP a t r i m o n i a i s
LTDA(estadoregular,respi-
randoespontaneamente)e
Priscila Fagundes Amaral,
31anos,tambémfuncioná-
ria da Click e Podium Co-
municação(se encontra
em estado grave, respiran-
do com ajuda de apare-
lhos). Ela sofreu politrau-
ma e fratura no arco costal
esquerdo.

Sobre o ocorrido a Força
Aérea Brasileira (FAB) in-
formouqueosinvestigado-
res do Sexto Serviço Regio-
nal de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aero-
náuticos(SeripaVI), foram
acionados para realizar a
ocorrência. O motivo que
levou a aeronave a queda
ainda não foi divulgado. O
caso será investigado pelo
Centro de Investigação e
PrevençãodeAcidentesAe-
ronáuticos (Cenipa).

Aeronave

O avião que pertencia
aos irmãos empresários é

o modelo BEM-819D, cha-
mado Sêneca II, com fa-
bricação pela Embraer. O
aparelho foi fabricado
em 1993 , portanto, já com
30 anos de uso. Dados da
Embraer mostram que o
modelo tem capacidade
para um piloto e até 7 pas-
sageiros, tendo sido fabri-
cado no Brasil entre 1975
e 2000.Segundo registros
da Agência nacional de
Avião (Anac) a aeronave
estava regular.

Nota de Pesar

A prefeitura de Taiobei-
ras manifestou profundo
pesar pelo falecimento dos
empresários, que eram só-
cios do atual prefeito da ci-
dade, Denerval Germano
da Cruz (PSDB).

“OmunicípiodeTaiobei-
ras perde dois empreende-
doresdedestaque,quesem-
presededicaramaodesen-
volvimento da região.

Neste momento difícil, a
administração municipal
se solidariza com os fami-
liareseamigosdasvítimas,
rogandoaDeusqueconfor-
teseuscorações edêforças
para enfrentar essa perda
irreparável.

Empresários
mineiros morrem
em queda de avião

Acolunamaisumavezsainafrenteetraza infor-
mação de que a Empresa Municipal de Serviços,
Obras e Urbanização (Esurb) vai dispor de vários
dosseus imóveisquenãoestãosendoutilizadose
usar os recursos para quitar parte de suas dívi-
das. Projeto solicitando autorização deve dar en-
tradana CâmaradeMontes Claros, na reunião da
próxima terça-feira (28).

SUGESTÃO UNIMONTES
Nacolunadeontemcomentamossobreoencon-

trodoreitordaUnimontes,ProfessorWagnerSan-
tiago,comvereadoresdeMontesClarosparasoli-
citarparceria. Abuscadesoluçãoparaasdeman-
dasdauniversidade foramapresentadas comve-
readores propondomobilizar deputados e o pró-
prio Governo. A este respeito, o leitor Ramon Gui-
marães comentou sobreanecessidadedemelho-
ria na infraestrutura dos prédios dauniversidade
e na requalificação dos seus espaços urbanos,
pensandonamelhoriaepadronizaçãodas facha-
dasparadarumacaradeunidadeouindependên-
cia dos projetos. Sugeriu que cada prédio receba
desenho próprio.

SICOOB CREDINOR
Comentamos neste espaço que a solenidade de

posse da diretoria eleita do Sicoob Credinor está
marcadaparaodia15deabril, quandoserárecon-
duzido à presidência, o atual dirigente da coope-
rativa, Dario Colares. Naquela oportunidade cita-
mos que a vigência do mandato é de 2023 a 2027.
Na edição saiu de 2023 a 2017. Em relação aos ou-
tros nomes e cargos, vale esclarecer que Érique
Morais foi eleito Diretor de Gestão de Riscos e a
LilianPinheiroparaoConselhodeAdministração.

LEONEL BEIRÃO
Divulgamosnacolunadequarta-feiraqueapre-

feitura deverá publicar nesta semanao edital pa-
rarealizaçãodosserviçosderecapeamentoecor-
reção de alinhamento da Avenida Osmani Barbo-
sa. O leitor Tomaz comentou sobre a importância
daobra,mas tambémcobroudaprefeituraareto-
madadas obras na Avenida Leonel Beirão que fo-
ram paralisadas no início do período chuvoso de
2022 e até hoje não foram retomadas.

FORA BOLSONARO
Quando setores do judiciário aliados com gru-

posdeesquerdaafirmamqueoex-presidenteBol-
sonaro (PL) não será candidato em 2026, é amais
pura verdade. Essa é a única forma de se mante-
rem no poder. A este respeito, também não tenho
dúvidadequeoprojeto temoapoiodopresidente
do Senado, Rodrigo Pacheco (UB) que já acertou
seu futuro com a base governista. Independente
de culpado ou inocente, o projeto já vinha sendo
arquitetadoantes dadeflagraçãodas eleiçõesde
2022 e será reforçado a partir de setembro quan-
do o presidente Lula indicará o Procurador-Geral
da República. Não foi por acaso que o presidente
antecipou que não obedecerá a lista tríplice a ser
apresentada a ele.

Minas do Norte

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Esurb e as contas

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

DIVULGAÇÃO

Avião caiu sobre umsobrado, emGoiânia (GO)matando os irmãos que eramempresários emTaiobeiras
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Adolescente ameaça
escola em rede social

Cidade

PC identificou garota de 14 anos que planejava possível ataque em MOCu

Da Redação

Na manhã da última
quarta-feira (22), uma
adolescente de 14 anos
foi identificada pela Po-
lícia Civil como a res-
ponsável por criar uma
página na internet para
adivulgaçãodeum pos-
sível atentado com ar-
madefogoàEscolaEsta-
dual Américo Martins,
no bairro Jaraguá I, em
Montes Claros, Norte
de Minas. Nas posta-
gens,aadolescentetam-
bém ameaçava de mor-
te o diretore o vice-dire-
tor da instituição.

Segundo informa-
ções, a investigação
conduzidapelosetorde
Inteligência da Polícia
Civil identificou a res-
ponsável pelas posta-
gens, uma adolescente
que estuda na escola

ameaçada. Assim que foi
identificada, a garota foi
convidada a comparecer
até a unidade policial e, na
presençadamãe, assumiu
tercriadooperfilerealiza-
do as postagens.

Sobre os fatos, ela infor-

mou que foi motivada pe-
lo desejo de se vingar da
direção, após ter sido re-
provada em 2022. Além
disso, alegou que odiava a
escola por não conseguir
se integrar. Sobre as ima-
gens de armas ela infor-
mou que foram retiradas
dainternet.No imóvelde-
la, nenhuma arma foi lo-
calizada durante as dili-
gências policiais.

O delegado Bruno Re-
zende da Silveira, respon-
sávelpelainvestigação,in-
formou que as publica-
ções iniciaram no dia 21
de março e foram pronta-
mente investigadas. “O
ato infracional cometido
pela adolescente irá tra-
mitar na 4ª Delegacia Dis-
trital e assim que finaliza-
do será encaminhado pa-
ra a Vara de Infância e Ju-
ventude em Montes Cla-
ros”, pontua o delegado.

PCMG/DIVULGAÇÃO

PRF apreende carro roubado no Rio

Carro roubadonoRio de Janeiro foi apreendido comcondutor deMOC

Adolescente usava as imagens com frases em tomde ameaça nas redes

Da Redação

N a t a r d e d e s s a
quarta-feira (22), a Po-
lícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), durante a
real ização de uma
ação de combate ao
crime na BR-251, no
km 513, em Francisco
Sá, Norte de Minas,
recuperou um veícu-
lo roubado há cincos
no Rio de Janeiro.

De acordo com infor-
mações da PRF, duran-

teaoperaçãofoidadauma
ordem de parada ao veícu-
lo Fiat Toro Ultra Diesel
4x4, que era conduzido
por um morador de Mon-
tes Claros. Na abordagem,
o mesmo disse que estava
vindo da cidade de Guaru-
lhos (SP) e se deslocava pa-
raumaroçapróximaaolo-
cal da abordagem.

O motorista apresentou
um documento do veículo
com indícios de falsifica-
ção. Ao realizar a vistoria
veicular foi observado

que, além da placa, diver-
sos elementos identifica-
dores estavam alterados/
danificados.

Após inspeção, ficou
constatado que o veículo
era uma Fiat Toro que ha-
via sido objeto de roubo
no município do Rio de
Janeiro (RJ), no dia 11 de
outubro de 2022.

Diante dos fatos, o carro
e o condutor foram enca-
minhados à Polícia Judi-
ciária para os devidos pro-
cedimentos.

PCMG/DIVULGAÇÃO

PRF

Além disso,
alegou que
odiava a
escola por não
conseguir se
integrar.
Sobre as
imagens de
armas ela
informou que
foram
retiradas da
internet.

4 MONTESCLAROS,SEXTA-FEIRA,24DEMARÇODE2023 onorte.net



Frei Valdo, homem de Deus realizou na Santa
CasadeMontesClaroso ImplanteTranscateterde
bioprótese valvarAórtica (TAVI). Cirurgiaminima-
mente invasiva para tratamento da estenose
aórtica importante. O Heart Team (time do cora-
ção)compostoporcardiologistasclínicos, cardio-
logistas intervencionistas, cirurgiões cardíacos,
cocardiografistas,médicosespecialistasem ima-
gem cardiovascular, anestesistas, intensivistas e
equipedeenfermagem.Deacordocomocardiolo-
gista intervencionista, Daniel Silva Ramos, o pro-
cedimento foi realizado comoprotocolominima-
mente invasivo o mesmo dos grandes centros.
Consistiu em sedação consciente, ecocardiogra-
ma transtorácico, punção ecoguiada, implante
da bioprótese e fechamento arterial com Perclo-
se”.OFrei recebeualtahospitalarnodiaseguinte,
30h após o procedimento. Na foto frei Valdo e o
médico hemodinamicista Daniel Silva Ramos
(SantaCasa). Eles foramentrevistadospelo jorna-
listaBenedito Said e descreveramcomdetalhes o
procedimento. É maravilhoso saber que emMon-
tes Claros já se realiza cirurgias modernas, e não
evasivas. Uma segurança. Parabéns Daniel Ra-
mos e equipe!

Nossa querida Andréia Couto retorna para
Montes Claros comooftalmologista! Filha do
renomado oftalmologistaDrOswaldoMorais e
minha querida amigaMarcia Couto! Andréia
retorna após longa especialização nosmelhores
serviços do Brasil, trazendomuitas atualizações
para o tratamento de glaucoma e várias outras
doenças oftalmológicas! Ela está atendendono
CentroOftalmologico doNorte deMinas,
juntamente comopai e as irmãs. Sucesso!!!

Oquerido casal Rita deCássia RodriguesGuedes e
Érico Flávio RibeiroGuedes comoprincipezinho
Bernardo.Umgrande abraço a essa família linda e
adorável!

Esta colunista comas grandes amigas SilvâniaNascimento
eViviane Terence. Émuito gostoso esses encontros casuais
recheados de boas conversas paramatar a saudade.

Nestaquinta-feira(23),aAssociaçãoComercial,Indus-
trial e de Serviços de Montes Claros escreveu mais um
importante capítulo emsuahistória. Pela primeira vez,
aentidadeteráumamulherpresidente,aadvogadaGis-
layneLopesPinheiro,foieleitaemchapaúnica,poruna-
nimidade,parao triênio 2023/2026. Adiretoriaexecuti-
va também será renovada, tendo o empresárioMaurí-
cio Sérgio Silva, como vice-presidente. Os demais inte-
grantes da diretoria executiva são: Dennison Caldeira,
LeandroGuedes, JairoBahiaeEdenilsonDurães.OCon-
selho Fiscal, por sua vez, será composto por Carlos An-
drade, Geancarlo Almeida, Renato Tupinambá e os su-
plentesRosalvoBarros,BernardoVasconcelosePhelli-
peCezar.Oex-presidentedaACI,DrNewtonFigueiredo,
frisouque“auniãoéamarcadaACI”.Estamosjuntosem
cada empreitada, a gestão de Leonardo Vasconcelos
aindacomovice-presidentefoifundamentalparaarea-
lizaçãodeumsonhoqueéanovasede.Seguimostodos
trabalhando em favor da ACI. A Dra Gislayne atuou em
todos os desafios da ACI e agora permanecemos de
mãosdadasapoiandosuagestão”.

Leonardo
Vasconcelos e
Gislayne
Lopes, durante
assembleia de
eleição da
diretoria da
ACI

ACI elege diretoria

NÁGILAALMEIDA

TAVI – A moderna cirurgia do coração

Diretoria daACI renovada

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com

onorte.net MONTESCLAROS,SEXTA-FEIRA,24DEMARÇODE2023 5



Muitos acontecimentos me trazem emoção,
alegria, tristeza, transtornos. Esses sentimen-
tos são manifestos através das lágrimas, dos
sorrisos; é assim que expresso no meu dia a dia
para o que me emociona. Se a notícia é agradá-
vel, eume emociono e choro; se for um aconteci-
mento, que me causa dor, tristeza, eu me como-
vo e choro. Assim o meu chorar, o meu sorrir
expressam o meu estado emocional, psicológi-
co mediante as situações.

Escrevendoagora sobre FlávioMuniz, autor do
livro O Diário de um Navegante na Covid-19, tendo
comocoautoresapedagogaÁureaMuniz eo jorna-
lista GustavoMedrado – eles foramos que escreve-
ram durante o período de internação do autor, eu
mesintosensivelmentegrataaDeuspeloSeucuida-
do com Seus filhos.

FlávioMuniz émontes-clarense, que viveu boa
parte de sua infância e juventude nos bairros Alto
São João e Renascença. É o segundo filho de dona
Lúcia e seu Antônio e temmais cinco irmãos é filho
do saudoso artista Chita do Pandeiro e estudou os
primeiros anos do ensino fundamental na minha
querida E E Antônio Figueira, escola de referência
em Montes Claros e depois na E E Eloy Pereira de
igual importância no ensino.

Ele conta que certo dia, dona Vera Lúcia Pinto,
sua antiga professora do curso primário pediu-lhe
para fazer uma pesquisa e o encaminhou para a
Biblioteca Municipal de Montes Claros; ele se lem-
bra de sua chegada à biblioteca com o seguinte

relato: “Me deparei com a porta aberta. Segui os
degraus, e, quando cheguei ao guarda-volumes
umasenhoracomumolhargentilme recebeu. Con-
forme seguia, o vento que entrava pela enormes
janelasdevidro , ressaltavaaquelearomadeconhe-
cimento, iluminadopelo silêncio, queeraquaseum
ambiente sacro de uma catedral. Desde então me
pareceu um lugar sagrado, não pela institucionali-
dade,mas pela natureza de fiel depositária de tan-
tos saberes ancestrais guardados.

Foi lá que Fláviodescobriumais queoprazer, o
privilégio de ler. Era o final da agitada década de
1980, mas era um cantinho de paz. Depois de pegar
emprestado um livro, e outro, e outro sentava sob
assombrasdasárvoresedeixavaa imaginaçãoflu-
tuar para além da realidade de um menino negro,
trabalhador e pobre”.

Ele começou a trabalhar aos sete anos de ida-
de, pois o trabalho infantil era uma dura realidade
na Montes Claros do século passado.

Flávio Muniz foi auxiliar de oficina mecânica,
engraxate, e, enquanto engraxava ele fazia da fla-
nela e da escova instrumentos de percussão e dali
saía um sambapara o deleite da freguesia; foi ven-
dedor ambulante de jornais, do antigo Diário de
Montes Claros, foi office-boy, mas sempre rodeado
de pessoas, que o incentivavam a estudar.

Aos quinze anos decidiu estudar enfermagem
naEscola TécnicadeSaúdee, simultaneamente es-
tudava Teologia no Seminário Batista do Norte de
Minas, lugar onde grandes mestres o inspiraram

paraoestudo,nocaminhoda fé, ena leiturae inter-
pretação dos sagrados escritos.

Hoje ele mora em Uberlândia, onde leciona
História da África, também leciona em cursos
preparatórios para vestibular e ENEM e coorde-
na umaONGna periferia da cidade, que cuida de
adolescentes e jovens em situação de vulnerabi-
lidade social.
O Diário de um Navegante na Covid-19 é o seu

primeiro livro publicado, mas não o primeiro
livro escrito.

PublicaroDiário deumNavegantenaCovid-19
tem um sentido histórico peculiar; é um livro que
ele jamais desejou escrever, mas que tem o dever
moral de publicar. Pois depois de ser diagnostica-
do em 30/01/2021, foi internado em 08/02/2021
num hospital montado na urgência de Pandemia,
na cidadedeUberlândia; emdois dias o seu estado
era gravíssimo e a equipemédica não dava nenhu-
ma esperança para o seu caso.

Mas pela graça de Deus Flávio foi extubado e
teve alta em 09/03/2021. Voltou. Mas nunca mais
foi o mesmo. Nem no corpo, nem namente, relata.

Segundo Flávio o que trouxe para o livro não
sou eu, são fragmentos deminha existência; peda-
ços sombrios ou iluminados deminha experiência.

Esse livroserá lançadoemMontesClaros, cida-
de natal do Flávio e vamos adquiri-lo honrando o
autor,dignificandoaobraetornandonotórioonos-
sogrande amor à queridaMontes Claros e aos seus
diletos filhos.

O diário de um navegante na covid-19

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com
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Basquete Indyu
campeão do JEMG
900 alunos das redes municipal, estadual e particular disputaram o torneiou

Esportes

Da Redação

Pela oitava vez o time
de basquete do Colégio
Indy sagrou-se cam-
peão dos Jogos Escola-
res de Minas Gerais (JE-
MG), no módulo II (15 a
17anos), da etapa muni-
cipal de Montes Cla-
ros/2023. Ao vencer o
Colégio Prisma, na fi-
nal,por15a13econquis-
tar o campeonato, o ti-
me garantiu vaga na
etapa microrregional,
que será disputada no
mês de maio, na cidade
de Lontra. O time cam-
peão,quetemcomotéc-
nico Rubem Ribeiro
(Rubão), é formado pe-
los alunos Gustavo, Ro-
berto, Iago, João Pedro
Lafetá, Paulo, Guilher-
me, Thiago, Artur Hen-
rick,JoãoPedroFernan-
des e Rafael Filho.

Nas próximas fases,
Rubem espera que o ti-
me tenha um desempe-
nho ainda melhor do
que em 2022, quando
foi campeão das fases
municipal, também sa-
grou-se e microrregio-
nal, terminando a fase
regional em 4º lugar.

E no que também
acredita a diretora do
Indyu, Grabrielle Frei-
tas Mourão, que frisa a
importância do esporte
na rotina estudantil “o
incentivo ao esporte,
em qualquer fase da vi-
da dos jovens contribui
com a capacidade cog-

nitiva, gera socialização e
ainda, espírito de equipe o
que eles levam para a vida
adulta. Sem contar, os be-
nefíciosparaasaúde”,ava-
lia. No Colégio Indyu, ain-
da de acordo com a direto-
ra, todo ano acontece pro-
cesso seletivo em que os
candidatos disputam bol-
sas de estudo através de
provas escritas e também
através do esporte em que
tem afinidade.
MAIS CAMPEÕES

Além do basquete, o In-
dyu está classificado para

amicrorregionalcomosti-
mesde basquete feminino
e masculino do módulo I
(alunos de 12 a 14 anos) e
b a s q u e t ef e m i n i n o
móduloII.Elesforamcam-
peões da fase municipal
sem jogar, porque as ou-
trasequipesnãocompare-
ceram aos jogos. O time
masculino de vôlei do In-
dyu, módulo II, comanda-
dopeloprofessorMarcílio
(Lelê), também segue para
a próxima fase.
JEMG 2023

O JEMG está sendo dis-

putado em 5 modalidades
tanto no feminino quanto
no masculino e ainda, nos
módulos I ( 12 a 14 anos ) e
módulo II (15 a 17 anos).
Participaramdaetapamu-
nicipal em Montes Claros
30escolas das redes muni-
cipal, estadual e particu-
lar, totalizando 900 alu-
nos.

Uma das modalidades
em que a disputa foi mais
acirrada foi futebol de sa-
lão (futsal) módulo II, em
que 27 times brigaram pe-
la vaga de campeão. Joga-

ram a final Colégio Pa-
drão e a Escola Estadual
Professor Alcides de Car-
valho (Polivalente) que
venceu o jogo por 5 a 4, le-
vando o campeonato e ga-
rantindo presença na mi-
crorregional, em Lontra.
O time campeão é forma-
do por Kauã Aquino, Ro-
ger Badaró, Luiz Eugênio
Farnesi Kauã Maia, Kaiky
Gomes,Nathan Hollanda,
Guilherme Souto, Lucas
Silva, André Borges, Da-
vid Corte, Henrique San-
tos e Mauro Santos, co-

mandados pelo técnico
Walduck Risério.

Os outros campeões fo-
ram: futsal feminino mo-
dalidadesIeII,EscolaEsta-
dual Carlos Albuquerque,
futsal masculino módulo
I, Escola municipal Neide
MeloFranco,Vôleifemini-
no módulo I, escola Esta-
dual João de Freitas Neto,
vôlei feminino módulo II,
Colégio São José e vôlei
masculino módulo I, esco-
la Municipal Rozenda Za-
ne Morais.

OPolivalente foi o campeão de futsal umdasmodalidadesmais disputadas emque 27 times brigarampelo campeonato

ARQUIVO PESSOAL
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Emconceitototalmentemodificado,anovatransmis-
sãoSramEagleGxAxselevaonívelegeraexpectativas
para os entusiastas doMTB. Durante todo o tempode
evoluçãodaSRAMEAGLE,coroaúnica(1X),olançamen-
toinvestiunodesempenhoedurabilidadequeengloba
todooconjuntoentrequadro, rodaea transmissão.O
novomodeloéconcebidoparaa“gancheirauniversal”
(UDH),ouseja,nãousagancheiradecâmbioouparafu-

sos de ajustes, é comoumamudança sísmica nas tro-
cas de marchas. O sistema usa o câmbio no eixo da
roda, a transmissão é extremamente robusta e total-
menteintegradaeinterdependentesemfio.Elasimplifi-
ca, reforça e estende a vida útil a novos patamares. A
transmissão foi projetadaedesenvolvidaparaatletas
de níveis profissionais aos amadores. O valor custa
aproximadamenteR$25mil.

OAeroclubedeMontes Cla-
ros abriu inscrições para for-
mação de piloto privado de
avião. O curso tem duração
de três meses e as oportuni-
dadessãovoltadasparapes-
soas interessadas em atuar
na carreira de aviação. Estão
previstas aulas a partir de 31
de março, nas sextas (19h as
23h), sábado (08h as 18 h), e
estudos de reforço aos domingos. Exame teórico

PPA é o primeiro degrau pa-
ra quem quer iniciar na pro-
fissãoesetornarumdiapilo-
to de avião comercial. Para
se inscrever é preciso ter
mais de 16 anos, ensino mé-
dio completo. O valor do in-
vestimento inicial é de apro-
ximadamente R$ 1.960. Mais
informações pelo telefone
38 99930-9980, ou pelo site

aeroclubemontesclaros.blogspot.com

Uma cobra piton foi capturada neste último
domingo(19)próximoaoRioAraçuaí,emCarbo-
nita. A serpente foi filmada por moradores re-
centemente, até que a equipe do Grupo Resga-
te Animal do UniBH e autoridades tiveram co-
nhecimento do perigo e se mobilizaram para
um rastreamento em busca do animal. A cobra
Pítonéconsideradaexótica,nativadaÁsiaeda
África, sealimentadediferentesespéciescomo
mamíferos, peixes, aves e roedores, e possui
facilidadeparase reproduzir (reproduçãoasse-
xuada).Oanimal trásumextremoriscoaomeio
ambientepodendoocasionarumdesequilíbrio
ecológico. O réptil foi capturado e levado para
o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CE-
TAS) do IBAMA, em Belo Horizonte.

Curso de Piloto de Avião em MOC

Cobra Píton capturada em Carbonita MG

Nova transmissão Sram Axs para Mtb
SRAM

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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