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Fungosedrama: jáépossível jogarasdesventurasde
Ellie e Joel no computador, na edição que foi renomea-
dapara“TheLastof UsPartI”.PÁGINA 7

Amor pelas
aves do sertão

Ocupando o topo do maior banco de dados sobre
aves do Brasil, fotógrafa Sílvia Linhares se emocio-
nou ao fotografar no Norte de Minas. PÁGINA 4.

Mais15títulosderegularizaçãofundiáriaforamen-
tregues a famílias da cidade norte-mineira da Jaíba,
ondedesde2019 ,857 imóveis jáforamregularizados.

No município, está localizado o Perímetro de Irriga-
ção do Jaíba, considerado o maior projeto da Améri-
ca do Sul e o segundo do mundo em área contínua

irrigada. A região é um dos principais polos de fruti-
cultura do estado, com destaque para o cultivo do li-
mão tahiti, banana e manga. PÁGINA 3
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CALÇA-JUSTA
Na longa sabatina na CCJ, o ministro da Justiça, Flá-
vio Dino, teve que ouvir algumas verdades. Autor do
pedido de CPI do MST, o deputado Tenente-Coronel
Zucco (Republicanos-RS) disse que as invasões de
terra podem ser caracterizados como atos antidemo-
cráticos, pois ao atacar um dos alicerces do Estado
de Direito (propriedade privada) os criminosos es-
tão violando a estabilidade, a paz e ordem públicas.

FOGO NO BARRIL
O clima é tenso dentro da Petobras na eleição dos
nomes do Conselho de Administração, entre os car-
gos mais cobiçados da petroleira, com altos salários.
Ontem foi rejeitado por unanimidade o nome de
Efrain Cruz, secretário-executivo do Ministério de
Minas e Energia e indicado pelo ministro Alexandre
Silveira. Isso só piorou o clime antre Silveira e o
presidente da estatal, Jean Paul Prates.

PETISTAS X BOLSONARISTAS
Quem está forte na Petrobras é a Frente Única dos
Petroleiros, que tenta negociar a troca de cerca de
800 gerentes da empresa - com salários de R$ 25 mil
a R$ 55 mil. Mas os critérios têm causado estranhe-
za. Há pressão pela nomeação do petista José Maria
Rangel, derrotado para deputado federal no Rio. A

lista também está repleta de bolsonaristas e defenso-
res da política liberal na Petrobras, como o ex-geren-
te geral da Tesla, Felipe Freitas, e Cristiano Levone,
admirador das teses de Paulo Guedes.

VIDA POLÍTICA
Até a revelação do plano para assassinar Sergio Moro e
família, a deputada federal Rosângela Moro (Pode-SP),
sua esposa, era desdenhada pela bancada da direita na
Câmara, afinada com suas pautas. Houve racha num
grupo de whatsapp com 78 deputados sobre se ela deve-
riaseradicionada–efoi,apósadiscussão.Agora,amaio-
ria dos colegas deste grupo já se solidariza e a mantém
por perto. Segue a vida (política).

ESPLANADEIRA
#FundaçãoToyotadoBrasilcompleta14anoscomgran-
des conquistas na área socioambiental. # Lu Rodrigues
promove evento gratuito para o lançamento da coleção
Noivas 2024. # Assessores do Congresso Nacional parti-
ciparam do “Update Digital” organizado pela Frente Di-
gital. # Appian Capital Brazil promove webinar com
ThelmaAssis e estudantes doNordeste sobre Educação.
#C6 Banklançaextratodecarbono,quecalcula “apega-
da” de cada cliente, para conscientizar sobre emissão de
CO2. # IBP lança ranking do mercado livre de gás em
parceria com ABRACE e ABPIP..

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Simone Cordeiro*

Quem depara com os números do mercado pet
no Brasil não imagina que o país enfrentou uma
grave crise financeira que ainda não foi totalmen-
te dissipada. O desemprego, a inflação e os juros
altos ainda dão as caras, mas tudo isso parece virar
poeira quando o pano de fundo é o mercado de
animais domésticos. Em plena pandemia do coro-
navírus, o faturamento do setor já era impressio-
nante. Em 2022, a tônica ainda foi de crescimento.

De acordo com dados da Associação Brasileira da
Indústria de Produtos para Animais de Estimação
(Abinpet), o setor registrou um faturamento de R$
41,9 bilhões no ano passado, cifra 17,2% maior do
que em 2021. Destes, cerca de 80% – algo próximo
de R$ 33 bi – são especificamente do nicho de ração
animal, o chamado pet food. Além disso, os produ-
tos veterinários movimentaram R$ 5,9 bilhões, en-
quanto os produtos de higiene e bem-estar para
pets tiveram uma receita de quase R$ 2,7 bilhões.

Vale ressaltar que houve um boom de novos do-
nos de pets no Brasil a partir de 2020, quando eclo-
diu a Covid-19. O isolamento levou muitas pessoas
que nunca tiveram um animal doméstico a adotar
a ideia como forma de diminuir a solidão. No ano
passado, a própria Abinpet já havia identificado
um crescimento populacional na ordem de 3,9%
para cães e de 5,9% para os gatos. Por isso, há clara-
mente um mercado aquecido em decorrência do
crescimento no número de pessoas que possuem
um pet em casa.

Mas essa não é a única explicação para justificar
os números positivos. Em 2021, por exemplo, o Bra-
sil respondia por 4,5% do mercado pet global, cujo
faturamento foi de US$ 139,2 bilhões. O país apare-
ce atrás apenas dos Estados Unidos (44,8%), Alema-
nha e Reino Unido (cada um com 4,6%) e vem empa-
tado com o Japão. Isso significa que há uma compe-
titividade e uma oferta ampla de produtos e servi-
ços para pets em curso.

De fato, é preciso destacar que o mercado nacio-
nal está concatenado com as inovações internacio-
nais, o que também proporciona mais tranquilida-
de para que os donos de pets se sintam estimulados
a gastar com seus animais. A criatividade é uma
marca registrada de empreendedores que demons-
tram conhecer bem as necessidades e os anseios de
quem possui um cão, um gato ou mesmo um ani-
mal exótico dentro de casa.

Confira esse artigo na íntegra em nosso site onor-

te.net

*Empresária e diretora-comercial da Au!Happy

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

TENTÁCULOS DO MAL

Empresas com contratos de aluguel de car-
ros, transporte e merenda escolar, ilumina-
ção pública e em Organização Social na Saú-
de. Esses são alguns dos setores descobertos
pela Polícia Federal na atuação do PCC jun-
to a prefeituras do Ceará e com suspeitas até
de convênios com o Governo do Estado. A
arrecadação de dinheiro limpo para o ban-
do é coisa de R$ 1 bilhão apenas nestes seto-
res. O giroflex vai brilhar na rua em breve.

LEANDRO MAZZINI

Cofre da diálise

Com Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

O Ministério da Saúde reconheceu o direito de clínicas de diálise conveniadas ao SUS cobrarem por
serviços adicionais de consultas médicas, assistência social e psicologia – parte do tratamento dos pacien-
tes renais – além de taxa de administração e medicamentos. E solicitou apenas que Estados e municípios,
responsáveis por fiscalizar os serviços e repassar as verbas federais do SUS às clínicas, fizessem aditivação
nos contratos com as prestadoras conveniadas. Mas de acordo com a Associação Brasileira de Centros de
Diálise e Transplantes, a maioria dos Governos e Prefeituras desdenha do investimento. O dinheiro já
existe (rubrica MAC) e está disponível no sistema, mas Estados como São Paulo, Espírito Santo e Maranhão
negaram a adesão. Em 2022, foram realizadas cerca de 16 milhões de sessões de diálise e somente de
consultas médicas as clínicas deveriam ser ressarcidas em R$ 162 milhões.
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PRETO NO
BRANCO

Desde 2019 o município norte-mineiro já teve
857 imóveis urbanos regularizados

u

Da Agência Minas

Mais 15 famílias da ci-
dade norte-mineira da
Jaíbareceberamseustí-
tulos de regularização
fundiária urbana, tota-
lizando a emissão de
857 documentos na ci-
dade desde 2019.

Os núcleos habitacio-
nais urbanos, onde es-
tão localizados os imó-
veis no município, per-
tenciamàFundaçãoRu-
ral Mineira (Ruralmi-
nas), vinculada à Secre-
taria de Agricultura.
Com a extinção do ór-
gão, a Seapa assumiu a
responsabilidade sobre
oslotes,comaprerroga-
tiva de fazer no municí-
pioaregularizaçãofun-
diárianas áreasurbana
e rural.

O secretário de Agri-
cultura, Thales Fernan-
des, destaca que o aces-
so à posse da terra é a
porta de entrada para
outras políticas públi-
cas. “A posse do título e
o registro da sua pro-
priedade são muito im-
portante para as pes-
soas.Comodocumento
em mãos, os proprietá-

rios alcançam uma segu-
rança jurídica, além de ter
acesso às diversas políti-
cas públicas e programas
institucionais. O Governo
deMinascumpreoseupa-
pel e a meta é expandir-
mos ainda mais as ações”,
afirma.

Balanço no Estado
Em 2022, foram entre-

gues1.713títulosderegula-
rização fundiária em Mi-
nas, com investimentos
de R$ 2 milhões. No pri-
meiro bimestre de 2023, já
foram 314 títulos em todo
o estado e a meta para o
ano é de emitir 1,8 mil do-
cumentos de posse. Para o
superintendente de Regu-
larização Fundiária da
Seapa, Pedro Garcia, os re-
sultados refletem os esfor-
ços do governo estadual
na modernização e demo-
cratização dos processos.
“Desde 2019, a Seapa faz
um chamamento público
paraainscriçãodasprefei-
turas no edital de seleção
de municípios. A partir
daí, sãoaplicados critérios
objetivos para definição
dos classificados”, explica.

Os passos seguintes são
a realização de audiências

públicas no município se-
lecionado e divulgação
das regras para a inscri-
ção dos interessados. Em
parceria com a Emater-
MG,éfeitoocadastramen-
to daqueles que se encai-
xam nos requisitos legais
para a regularização fun-
diária, seguido do georre-
ferenciamento, análise
técnica dos dados proces-
suais e entrega dos títulos,
queéumademanda histó-
rica da sociedade.

PLANEJANDO
SONHOS

Ana Clara Nogueira
Araújo Salomão foi uma
dasbeneficiadascomaen-
tregadotítulo.Quandoen-
trou no processo e reuniu
os documentos, dois anos
atrás, ela chegou a pensar
se realmente seria possí-
vel ter o título em mãos.
“Estamos muito felizes e
cheios de expectativas. É o
início de uma série de pro-
jetos e temos vários pla-
nos. O imóvel possui 1,2
mil metros quadrados na
área urbana do municí-
pio. A gente vai dividir o
terreno para a construção
da nossa casa e a outra pa-

ra investimento e negó-
cios”, planeja.

Bruna Georgia Fernan-
des também comemora a
conquista. “A atuação do
governo é muito impor-
tante porque ajuda os pro-
prietários na regulariza-
çãodeseus imóveis. Apos-
se do título me dá uma se-
gurança a mais sobre o
meu imóvel. Tenho pla-
nos de construir no terre-
no, alugar e ter uma renda
extra. O título vai viabili-
zar o acesso aos financia-
mentos para conseguir es-
se objetivo”.

PROJETO JAÍBA
No município, está loca-

lizado o Perímetro de Irri-
gação do Jaíba, considera-
doomaiorprojetodaAmé-
rica do Sul e o segundo do
mundo em área contínua
irrigada,frutodeumapar-
ceria entre a União, por
meiodaCompanhiadeDe-
senvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Par-
naíba(Codevasf)eoGover-
no de Minas, por meio da
Secretaria de Agricultura.

A área irrigada do projeto
éumdosprincipaispolosde
fruticultura do estado.

Regularização
fundiária contempla
famílias em Jaíba

IA colunasaina frentee traza informaçãodequea
fábricada farmacêuticaCristália, situadanaAvenida
OsmaniBarbosa, emMontesClaros, começaaentrar
emoperaçãonomêsdejaneiro.Nestaprimeirafase,o
trabalho será de embalagens de medicamentos
oriundosdafábricadePousoAlegre.Conformeapura-
mos,trata-sedesoluçõesparenteraisdegrandevolu-
mequesãomedicamentosdedoseúnicadestinados
àsreposiçõesdeperdashídricas,eletrolíticasouener-
géticas e utilizados como veículos na administração
demedicamentos auxiliares. A previsão é de que até
2025osmedicamentos já começamaserproduzidos
nomunicípio.

GASOLINA EM MOC
Poucas pessoas têm conhecimento de que a base

dedistribuiçãodecombustível emMontesClaros, lo-
calizadanoDistrito Industrial,praticamenteestá“jo-
gadaasmoscas”.Operacomapenas30%desuacapa-
cidade. A justificativa é de que fica mais caro trazer
combustíveldeoutrasregiõespararepassaraospos-
tos de gasolina no Norte de Minas. A informação le-
vantada pela coluna é de que carretas saem daqui
para buscar gasolina e óleo diesel na cidade de Be-
tim. Existem casos emque estão buscando diesel na
Bahia.Temposatrásocombustívelchegavaacidade
atravésdalinhaférrea,oquebarateiaoscustos.Hoje
ninguémmais falanoassunto.

PONTE NO SÃO FRANCISCO
Em vários momentos comentamos a situação da

construçãodapontesobreoRioSãoFranciscoderes-
ponsabilidadedaKPEEngenharia,quepraticamente
abandonou a obra. Sobre este assunto, o deputado
ArlenSantiagoencaminhou informaçãodequeeste-
veemaudiênciacomogovernadorZema(Novo)ees-
teinformouquetantoapavimentaçãodaMG-402,no
trechoentrePintópoliseUrucuiaequantoaconstru-
ção da ponte Sobre o rio São Francisco poderão ter
novaempresa responsávelparaaexecução.

FRANCISCO SÁ
Apesar de faltar mais de um ano para as eleições

municipaisde2024,emFranciscoSá tantoasituação
comoaoposiçãojádefiniramoscandidatos.Ogrupo
do prefeito Mário Osvaldo Casasanta, que cumpre o
seu segundomandato, apresenta como candidata a
secretáriadeEducaçãoKessiaCorreaRibeiro,quees-
tá filiada ao PSD, mas que disputará o pleito pelo
Avante. Aoposiçãopor suavezdefiniuquevaiparaa
disputacomoprodutorruraleassessorparlamentar,
MauroDavid, que faz parte da estrutura de gabinete
dodeputadoGil Pereira (PSD).

ESQUECERAM DE MIM
Comentamosváriasvezesofatodabasegovernista

teradquiridoa“síndromedoBozo”queéumapreocu-
paçãoexcessivacomoex-presidenteBolsonaro (PL).
Sepensamnaeleiçãode2026,estãofazendoaleitura
errada. Hoje o nomemelhor avaliado no país é o do
governadorTarcísiodeFreitas(Republicanos),aliado
dopróprioBolsonaro.

Minas do Norte

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Inauguração da
Cristália

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

DIEGO VARGAS

Mais 15 famílias domunicípio norte-mineiro da Jaíba recebem títulos de regularização dos seus imóveis
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Fotógrafa se encanta
com a fauna do sertão

Variedades

Sílvia Linhares chorou ao retratar ave endêmica do Norte de Minas Geraisu

Manoel Freitas

Repórter

Nas celebrações do
“Mês da Mulher”, O
NORTE contou histó-
rias importantes de su-
peração e resiliência fe-
minina da mulher nor-
te-mineira. Ultrapas-
sandoasfronteirasesta-
duais, a reportagem en-
controuahistóriadafo-
tógrafa paulista, Sílvia
Faustino Linhares que
se encantou com a fau-
na sertaneja. Na dian-
teirado maiorbanco de
dadossobreavesdoBra-
sil, o site Wikiaves, com
1.693 espécies cataloga-
das,das 1.971 dopaís, Li-
nhares é exemplo de
mulher brasileira que
chegou ao topo da ob-
servaçãodeavesdepois
de percorrer os 26 Esta-
dos brasileiros e o DF e

de superar Acidente Vas-
cular Cerebral Isquêmico.

Mas mede-se o feito da
ex-gestora de planeja-
mento da Caixa Econô-
mica Federal, que fez
sua iniciação na fotogra-
fia em estúdios e retra-
tando automobilismo,
não apenas pela quanti-
dade, mas pela singulari-
dade e delicadeza do
olhar feminino, capaz de
produzir imagens de ra-
ra beleza e contar histó-
rias de amor. Foi assim,
depois de dez anos de fo-
tografia de natureza, em
fevereiro de 2018, ao re-
gistrar pela primeira
vez, em Botumirim, Nor-
te de Minas, a Rolinha-
do-planalto (Columbina
cyanopis), na atualidade
entre as 20 espécies mais
raras do mundo.

“Todas as vezes que
me entrevistam, per-

guntam qual a ave que
mais gostei de fotogra-
far, então digo não ter
nenhuma dúvida de
q u e n e n h u m a o u t r a
me emocionou tanto
como a Rolinha-do-pla-
nalto”, garante Sílvia,
lembrando que guarda
com carinho “a foto
com o olhinho incha-
do, cheio de lágrimas.
Me faltou ar e muito
p o u c o p a r a e u d e s -
maiar de emoção, por-
que na verdade estava
fotografando uma es-
p é c i e c r i t i c a m e n t e
a m e a ç a d a d e e x t i n -
ção”. Mais ainda, faz
questão de dizer que
“toda vez que vou a Bo-
tumirim fotografá-la,
choro de novo, porque
ela é a rolinha da fênix,
do renascimento, por-
que reapareceu depois
de 75 anos”.

RAIMUNDO CARVALHO

Asas são para voar

Arapapá (Cochlearius cochlearius) ave crepuscular registrada emMinas

Encantadapela

fauna do sertão,

Sílvia Linhares já

registroumais de

80%das aves

brasileiras. Em seu

trabalho, a “número

um”doBrasil diz

nunca ter sido

discriminada.

Sílvia Linhares fa-
lou ao O NORTE em
Montes Claros, onde
retornou para regis-
trar mais uma espé-
cie que tem atraído
o b s e r v a d o r e s d o
mundo inteiro, o bei-
ja-flor Asa-de-sabre-
da-mata-seca (Cam-
pylopterus calcirupi-
cola), endêmico das
Matas Secas do rio
São Francisco. Dos
236 registros em Mi-
nas, 211 foram feitos

no Parque Estadual da
Lapa Grande, onde sua
história se misturava, o
tempo todo, a um coro
de passarinhos.

Por sinal, ter asas é um
de seus segredos para lide-
rar o disputado ranking
nacional. É que, indagada
se pelo fato de ser mulher
encontrou ao longo de sua
caminhadamaioresobstá-
culos para ser a número
um do Brasil, disse “que
asas é para voar, então,
sou decidida, quando que-
ro cumprir uma meta, sai
debaixo”.Afirmaquenun-
ca foi discriminada, “com
certeza porque me relacio-
no muito bem com a gran-

de maioria das pessoas,
não sou de ninguém, sou
detodomundo,todomun-
do é meu também”.

“Estar em primeiro lu-
gar não significa disputar
comoutraspessoas,dispu-
to comigo mesma, é uma
superação, porque cada
vez que entro numa trilha
cheia d’água, que subo um
muro, é um desafio que eu
estou me impondo”, conti-
nuaSílviaLinhares,obser-
vandoacreditar“que,deal-
guma forma, o destino se
encarregou de me mos-
trar um caminho em que
eu poderia ser mais feliz e
encontrar a minha verda-
deira essência”.

ARNO PIETERSEN

SÍLVIA LINHARES
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No dia 04 de março de 2023 foi comemorado os
60anosdaempresáriaCléiaMárciaSantosDavid,
no Salão de festas Cenarium Eventos, na cidade
de Montes Claros- MG. Ela é casada com o tam-
bém empresário, Edilberto Sousa David. Eles têm
três filhos: Gustavo, casado com Kristhiane, Igor,
casado comMaria Clara e Ana Luiza, casada com
Renato Paulo. E temduas lindas netinhas, Ana Lis
e Maya, e mais uma a caminho. O ambiente do
evento estava um espetáculo. Todo decorado
com flores naturais emuitos lustres. A decoração
foi feita por Fernando, Chuva de Prata. O lindo
bolo foiconfeccionadoporGianCarloeosdelicio-
sos doces por Jabbur Sweet Gourmet. Zilmar Bu-
ffet foi o responsável pelos saborosos pratos e
bebidas. A festa foi animada ao som de Luciano
Pacco até as 2h, e depois com a dupla sertaneja
Pedro Rocha e Felipe. A aniversariante surpreen-
deu a todos dançando linda valsa com o esposo,
os 3 filhos e anetamais velha, e apósosparabéns
ela trocou o vestido e dançou umbelíssimo tango
comseuesposo. Todos ficaramencantadoscoma
desenvoltura do casal, que foi ensaiado pelo co-
reógrafo Ítalo Quadros. Toda a festa foi registra-
da pelas lentes da equipe de Bárbara Xavier. Pa-
rentes e amigos de várias cidades do país vieram
prestar homenagem à aniversariante. O evento
foi um sucesso do início ao fim, majestosamente
assessorado por Sânvia, Palazzo Cerimonial.

Cléia e seu

esposo,

Edilberto Sousa

David

Sânvia (Palazzo

Cerimonial),

Cléia e seu

esposo Edilberto

Cléia como

maridão

Edilberto e as

cunhadas Edna e

Eliene

Cléia dançando a

valsa comseu

esposo Edilberto

A

elegante

aniversa-

riante

Cléia

Márcia

Santos

David

Evilásio, Natali, Klara, Renato, Renata, Liliana,

Bárbara, Cléia, Bernardo, Anna Cláudia,

Manoelito, AnaCecilia, Tiago, Cecilia e Carolina,

sobrinhos da aniversariante

As netasMaya eAna Lis comavovó

aniversariante

Júlio César, Thiago, Ana Paula, Gregory, Cléia,

Gabriel, Davi, Tonylda, Thales, AnaClara,

Wanderley e Isabela, sobrinhos da aniversariante

Cléia e seus filhos Igor, Gustavo eAna Luiza

Cléia Márcia celebra niver

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com
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ODiaMundial daágua foi instituídopelaONUem22
de março de 1992 e o seu objetivo é promover
conscientizaçãosobrearelevânciadaáguaparanossa
sobrevivência. Não a consideremos apenas como um
recurso natural, pois mais do que isto, ela é essencial.
Porissomaisqueumdiadecelebração,odiadaáguaé
diade reflexão.

A água talvez seja a substância mais importante
na Terra. Estou certo da que não foi por acaso que a
águateveumpapelcentralnoprocessotantodosegun-
do comodo terceiro dia da Criação.Não damosmuito
valoràágua,mas semelanãohaveriaquasenada.

Nosso corpoé formadopor 65%deágua.O cor-
podeumsapoé78%deágua,eodaágua-vivaé95%.
Cada ser vivo depende da água para sua existência.
Além do mais, dependemos da água para manter a
temperaturaque sustentaavidaneste planeta.Uma
quantidadeenormedeenergiasolarqueseabateso-
breaTerraéabsorvidapelaágua.Seamaiorparteda
energiasolarnãofosseabsorvidapelosoceanosela-
gosdomundo,todosnósficaríamosassadosdurante
o dia sob temperatura de quase 150 graus centígra-
dos, e iríamos congelar à noite. A água é essencial
paranossavida.

Pensamos sabermuita coisa sobre a água,mas
há muito mais que não sabemos. Por exemplo, por
que as moléculas se comportam como o fazem, em
situações diferentes? Ao passo que muitas substân-
ciassecontraemquandoesfriam, issonãosedácom
aágua.Estasecontraiatécongelar,eentãosedilata.
A dilatação da água congelada temuma força incrí-

vel. Por exemplo, se você tomar uma bola de ferro oca,
com paredes de dois centímetros de espessura, encher
com água, e congelá-la rapidamente numa solução de
geloseco,abolairáexplodircomoumabomba,eestilha-
ços da bola de ferro serão atirados com tal força que
penetrarão fundoemparedesdeaço.

A água é responsável pela higiene denosso corpo;
pelalimpezadenossascasas;paraanossahidratação;a
pessoaenfermaquenãobebeágua,hámaiordificulda-
de para ser tratada. Por ser fonte de vida, a água cura,
devolvendo ao cansado o vigor; ao sedento o ânimo; a
águaé remédiopara todososmales.

Assim como a água foi importante na Criação do
mundo,étambéminteressanteque,naBíblia,Jesususou
aáguacomoexemplodeSuahabilidadededaresusten-
tara vida. Jesuséáguaparaaalmasedenta,possuindo
tambémopoderparadestruirtantasmaldadesespalha-
daspelomundo.

JesuséaáguadavidaenessaFonteinesgotáveldeve-
mosirsempreparasaciaranossasededefazermosobem.
DoLivroLiçõesdeDeusnaNatureza: JamesA.Tuchere

Priscilla Tucker

Maravilhas da água

A água é responsável pela higiene de
nosso corpo; pela limpeza de nossas casas;
para a nossa hidratação; a pessoa
enferma que não bebe água, há maior
dificuldade para ser tratada.

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com
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Mais uma vez!
Jogamos uma terceira rodada de “The Last of Us”, mas agora no PCu

Tecnologia

Marcelo Jabulas

I @mjabulas

Quem acompanhou o
seriado “The Last of
Us”, da HBO, se encan-
tou com a sensibilida-
de e violência na con-
versão da produção
da Naughty Dog para
a TV. Quem nunca ti-
nha ouvido falar do ga-
me se emocionou e
quem já tinha jogado
“TLOU” se encantou
com a qualidade da
adaptação.

Agora, lá vamos nós
jogar as desventuras
de Ellie e Joel pela ter-

ceira vez. A primeira foi
em 2013, no PS3. A segun-
da vez foi no PS4, em
2016. E agora no PC, na
edição que foi renomea-
da para “The Last of Us
Part I”, em função do se-
gundo episódio publica-
do em 2020.

Todo mundo conhece
a história do jogo. E se as-
sistiu ao seriado sabe
muito bem o que Joel foi
capaz de fazer para vol-
tar a ser pai. Mas não vou
falar de enredo e nem
contar o final, pois vai
que o amigo leitor che-
gou hoje de Júpiter. Não
quero entregar a paçoca

como fizeram comigo
com “Seven” e “Cidadão
Kane”. Maldito Rosebud!

Fato é que pela terceira
vez o game passou por
um polimento geral. A
edição para PC segue o
padrão da versão para
PS5, lançada no segundo
semestre de 2022.

O game recebeu me-
lhorias gráficas incrí-
veis. Ficou tão detalha-
do que precisei compa-
rar com minhas edições
de PS3 e PS4. Foi como
assistir um mesmo fil-
me numa TV de tudo e
depois num televisor
4K.

A Naughty Dog deu aca-
bamento primoroso ao
jogo. Aplicou efeitos de
luzes, sombras, desfo-
ques, assim como uso do
Ray Tracing (iluminação
dinâmica que se distorce
de acordo com o ângulo
da projeção e do ponto
em que está sendo visto).

A textura dos persona-
g e n s t a m b é m f i c o u
mais sofisticada. Até
mesmo dos grotescos in-
fectados. Até o Bill ficou
com mais a cara do Bill
(Nick Offerman) do se-
riado. Ou seja, um ba-
nho e refinamento que
quase nos fazem enxer-

gar Pedro Pascal e Bella
Ramsey nos persona-
gens digitalizados.

Para rodar “The Last of
Us Part I” no PC é preciso
ter uma máquina com
processador robusto.
Um Intel Core i7, acom-
panhado de 16 GB de
RAM e placa de vídeo de
pelo menos 4GB. Uma
Nvidia GeForce GTX 970
dá conta do tranco. Mas
o ideal é gastar uma fábu-
la de dinheiro e comprar
l o g o u m a R T X 3 0 6 0 .
Além disso, são necessá-
rios 100 GB de armazena-
mento. A produtora reco-
menda SSD para agilizar

o processamento.
Quem tem bala na agu-

lha para ter um PC de
ponta e um daqueles mo-
nitores gigantescos co-
mo Samsung Odyssey
G9, pode abrir a tela em
enquadramento 32:9 (Su-
per Ultrawide). O áudio
também foi aprimorado
e tem efeito 3D. Com um
fone gamer é possível fa-
zer a conexão espacial en-
tre som e imagem. Com
tudo isso para se ter
uma experiência quase
cinematográfica, o pre-
ço de R$ 250 pelo game
nem é tão puxado. É ou
não é?

Qualidade visual da edição para PC quase fez comque Joel do game se tornasse Pedro Pascal

NAUGTHY DOG/DIVULGAÇÃO
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Faça trilhas e conheça belas cachoeiras em Serranópolis de Minas. O Par-
que Estadual Serra Nova e Talhado, oferece cinco roteiros: Cidade de Pedras,
Gruta da Santa, Lapa dos Tropeiros, Poçodo Talhado ePoço da Sereia. Todos
com paisagens de tirar o fôlego.

. E a última dica fica
para a cachoeira do
rio Pandeiros. Fica a
50kmdeJanuária,con-
sagradacomoopanta-
nalMineiro,quepermi-
te pequenos trekkings
que dá acesso a mais
cachoeiras. Em volta
doparquepossuipou-
sada, restaurante e
área de lazer.

Vivamuitasaventurasaoar
livre na cachoeira do Curian-
go. Localizada na cidade de
Itacambiraéumlocalqueain-
daestásedespontandocomo
destinoturísticoemMinasGe-
rais.Acidadepossuiummiran-
te logode entradaeconserva
oarinteriorano,possuipousa-
daerestauranteraiz.Alémdis-
sovaleconheceroPoçoencan-
tado que fica aproximada-
mente3 kmdacidade.

Encante-se com os acervos naturais das cavernas do Peruaçu. O Parque
Nacional Cavernas do Peruaçu é um local onde belas paisagens são emoldu-
radas pela arte rupestre pré-histórica, em sítios arqueológicos milenares de
importância internacional e suas cavernas de grandeza colossal. O Parque
totalmente estruturadooferece seis caminhos e trilhas commirantes, passa-
relasdeproteçãoa sítios arqueológicos. Possui tambémumgrupode condu-
tores ambientais treinados e credenciados pelo ICMBio para garantir uma
experiência segura e única, num passeio de tirar o fôlego.

Descubra as be-
lezas e os sabores
da cachoeira do
Serrado.Localiza-
da na Serra Geral,
dentro da área da
comunidade de
Serra Branca, em
Porteirinha, a be-
líssima cachoeira
denº3 tem70me-
trosdealtura,per-
manecendo pere-
necomsuaqueda
d´água durante
todo o ano.

“Minas são muitas”, já dizia o Guimarães Rosa. E como todos sabem, Minas
Gerais temumpoucode tudo: comidaboa, arquitetura colonial,músicas, arte-

sanato, religiosidade,águas termais,diversosparquescomtrilhas, cachoeiras
e grutas. Segue cinco locais para você conhecer no Norte de Minas:

Cinco lugares incríveis para viajar no Norte de Minas

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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