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Fevereiro é
mês de alerta
contra leucemia

Campanha chama atenção sobre a importância
de exames preventivos e a doação de medula óssea,
que em alguns casos é o melhor recurso para a cura
de um paciente. Dados do Inca revelam que um ter-
ço dos mais de 10 mil diagnósticos até o fim do ano
serão em crianças. PÁGINA 4

Com16pontos apósavitóriasobreoAzulim/Ga-
barito Uberlândia, na última quarta-feira, a equi-
pe mocamericana se prepara para encarar o Blu-
menau-SC neste domingo. Atualmente, o Améri-
ca Vôlei é o 9˚ colocado, com um ponto a menos
que o São José Vôlei-SP.PÁGINA 9

Coelhão briga
por vaga no G8

Em meio à nova onda de Covid-19, Secretaria de
Estado de Saúde não descarta epidemia da doen-
ça transmitida pelo Aedes aegypti. Dados oficiais

já apontam 577 registros no ano, e as confirma-
ções triplicaram em um intervalo de apenas 15
dias. Chuvas e água parada aumentaram o núme-

ro de criadouros do mosquito transmissor. Não
houve óbitos, mas registros sob investigação já
passam de 2,9 mil. PÁGINA 5

Casos de dengue
disparam em Minas
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PROVIDÊNCIAS
À Coluna, o TSE informa que Barroso irá discutir inter-
namente com os ministros as providências possíveis e
que ele e seus sucessores - Edson Fachin e Alexandre de
Moraes - estão empenhados em promover “eleições li-
vres, limpas e seguras”.

CLIQUE
Procuradores do Ministério Público Federal (MPF) de
São Paulo, que já abriram inquérito para apurar fake
news em redes sociais e apps, estão a um clique do blo-
queio temporário do Telegram.

REGULAÇÃO
Lideranças petistas tentam apagar o incêndio causado
por mais uma declaração de Lula em defesa da regula-
ção da mídia. O senador Jaques Wagner (BA), por exem-
plo, defende “mais atenção às novas ferramentas”, sem
mexer com a “imprensa tradicional”.

PDT & PSD
Continua indefinida a novela criada no Rio de Janeiro
pelo PDT e PSD com o prefeito Eduardo Paes. Quem será
o candidato ao governo e qual presidenciável o grupo irá
apoiar: Lula ou Ciro Gomes? Os nomes cotados para o
governo são Rodrigo Neves (PDT), prefeito de Niterói, e o
ex-presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz (PSD),
ambos com passado vinculado ao PT.

À FRENTE
ÀColuna,opresidentedoPDT,CarlosLupi,afirmaquea
união com o PSD do Rio de Janeiro “está consolidada” e
queocandidatoaogoverno“sóserádefinidomaisàfren-
te”, sem fazer menção sobre eventual apoio do grupo a
Lula ou Ciro.

PROS
O desembargador-relator Diaulas Ribeiro, do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, votou contra
amanutençãodeEurípedesJuniornocomandodoPros.
O julgamento foi suspenso após pedido de vista do de-
sembargador Robson Vieira Teixeira.

BRIGA
Oprocessoéoriundode briga internaemque umgrupo

dissidentecravaterdocumentosoficiais(inclusiveapri-
meira inscrição do CNPJ) que garantem o controle da
Executiva Nacional. Por outro lado, Eurípedes se man-
tém no cargo, a defesa acusa os adversários de suposta
falsificação de documentos.

DEBANDADA
Oficializado pelo TSE, o União Brasil já calcula quantos
deputadosdeixarãoalegendaemmarço,iníciodoprazo
que permite a troca de partido sem sofrer sanções. Não
serão poucos: do PSL, pelo menos 25 deputados devem
migrar para o PL de Bolsonaro.

PADRINHO
OdeputadoEduardoBolsonaro(PSL),quepediuacassa-
çãodeKimKataguirisobacusaçãodeapologiaaonazis-
mo, foi um dos padrinhos políticos do ex-secretário da
Cultura do governo, Roberto Alvim.

DEGOLADO
Alvim,comosesabe,foidegoladodocargoapósvídeono
qual parodiou trechos de um discurso do ministro da
propaganda nazista, Joseph Goebbels. Nas eleições de
2018, Kim flertou com o clã Bolsonaro e vice-versa.

BLEFE
OMinistérioPúblicodeMinasGeraisnãoconfirmaorece-
bimento de representação do vereador Nikolas Ferreira
(PRTB) que alardeou nas redes sociais que pediria investi-
gaçao da creperia La Putaria, em Belo Horizonte.

ECA
A loja vende crepes com forma de órgãos sexuais e, con-
forme adiantado pela Coluna, é alvo de Notícia de Fato
(nº MPMG-0024.22.001848-5) para apurar possível
afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Procurada, a La Putaria não se manifestou.

ESGOTAMENTO
Mais de 80% dos profissionais da saúde vivem situação
dedesgasteprofissionalrelacionadoaoestressepsicológi-
co, à sensação de ansiedade e esgotamento mental. E
mais de 35% admitiram sofrer violência ou discrimina-
çãoduranteapandemia. As informaçõesconstamem es-
tudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

COLUNA ESPLANADA

Opinião

MauroCondé*

“Ser demitido foi a melhor coisa que poderia ter me
acontecido.Opesodosucessofoisubstituídopelaleve-
za do recomeço sem culpa. Isso me libertou para um
dos períodos mais criativos e de maior sucesso da mi-
nha vida”. Steve Jobs.

Acabo de voltar de uma viagem rumo ao conheci-
mento, usando como meio de transporte excelentes li-
vros sobre desenvolvimento pessoal.

Eles me levaram para Lexington, Virginia, Estados
Unidos, onde fui recebido por Whitney Johnson, a
quem fui logo pedindo:

Ensina-me algo que eu ainda não saiba e tenha o po-
der de mudar a minha vida para melhor.

- Aprenda com a Águia a se reinventar para sobrevi-
ver na vida e avançar na carreira.

Whitney, de Harvard, é autorado livro “Disrupt Yourself”,
que pode ser entendido como “Reinvente-se Totalmente”.

Defensora da autotransformação permanente co-
moformadeevolução,elaoferecedicasúteiserelevan-
tes, baseadas em sua própria história.

ElacomeçanosincentivandoausaraCurva“S”,famosa
curva de aprendizado, para nos transportar de um ponto
atual insatisfatório para um ponto futuro muito melhor.

Mostraaimportânciadefazermergulhosprofundos
para dentro de um mar de problemas que ninguém
está olhando e voltar para a superfície com uma solu-
ção inovadora e inesperada.

Enfatiza a extrema importância de se dar foco ape-
nas naquilo que se é bom, esquecendo todo o resto.

Apresentauma fórmulainteligente para assumirriscos e,
a exemplo de Jobs, ensina a como transformar uma demis-
são dolorosa e desmoralizante num sucesso estrondoso.

O livro me lembrou a lenda da Águia, que vive 70
anos em média, mas para chegar lá, aos 40 precisa re-
correraumextremoprocessode renovaçãodeaproxi-
madamente 150 dias.

Quandodecide passarpor este processo,a Águiavoa
para o alto de uma montanha e lá se recolhe sozinha
em um ninho, próximo a um paredão, livre de outros
predadores.

Entãoa Águia repete o gesto de bater seu bico contra
a parede até conseguir arrancá-lo por inteiro, enfren-
tando toda a dor que esta atitude acarreta.

Espera por um breve período o nascer de um novo
bico e com ele arranca suas velhas unhas.

Usasuasnovasunhasparaarrancar suasvelhaspenas.
E no final deste processo, ela se vê renascida e parte

para o voo mais espetacular da sua vida até então, se
preparando para viver por mais 30 anos intensos.

Avida éassim,para renascercom mais força épreci-
so ter a coragem de se renovar permanentemente.
*Palestrante, Consultor e Fundador do Blog do Maluco.

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Modo silencioso

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

O modo silencioso do Telegram irritou os ministros do TSE e procuradores que fecham o cerco contra o aplicativo suspeito de
disseminaçãodenotíciasfalsaseburlaàleieleitoral.OfícioencaminhadopeloministroLuísRobertoBarroso,presidentedoTSE,
foidevolvido após quatro tentativasde entrega à sede da empresa, em Dubai.Barroso se dirigiu diretamente ao CEO e fundador
doTelegram, Pavel Durov, solicitando reunião para discutir possíveis formasde cooperação sobre o combate à desinformação.

Omodelo da águia
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PRETO NO
BRANCO

Apoio garantido
para aluno especial

Educação

Professor prestará acompanhamento individual
para estudante com deficiência na Unimontes

u

Na coluna de ontemdivulgamos nota doDER-MG,
dandocontadequeoGovernodoEstadohaviaauto-
rizadoo iníciodasobrasde construçãodaponte so-
breoRioSãoFranciscoemelhoramentoepavimenta-
ção da variante do acesso à ponte, no trecho São
FranciscoPintópolis, naRodoviaMG-402.O inícioda
obra está marcado para terça-feira (15). A péssima
notíciaquechegaacolunaédequeoConsórcioKPE/
NEPonteMG-402estádispostoadesistirdaempreita-
da se não houver reajuste de 25%. A alegação é de
quequandodalicitaçãoatéhoje,houveaumentono
preçodomaterial,principalmenteferragem.Casois-
so aconteça, terá que haver nova licitação e a obra
sofreráumatrasoentre 90a 120dias.

Eleitor de Leninha
Conversei com um assessor próximo a deputa-

da estadual Leninha, sobre o distanciamento en-
tre ela e o deputado Paulo Guedes que preferiu
lançar candidatos a deputado estadual no Norte
de Minas do que mesmo caminhar junto com a
parlamentar.Aeste respeitoaexplicaçãoédeque
o público eleitoral da deputada, que sempre tra-
balhoucommovimentossociais, éoutro. Trata-se
de meia verdade, já que o lado ideológico será
decisivonaseleiçõesdesteano.Oeleitordeoposi-
ção, ou de esquerda, vai definir por umcandidato
com esse alinhamento.

Anúncio de obras
OSecretáriodeEstadode InfraestruturaeMobi-

lidade, Fernando Marcato, informou que já estão
sendoapresentadaspropostasparaapavimenta-
ção do trecho ligando São Pedro das Garças, em
Montes Claros, na comunidade de Bom Jardim, à
região de São João da Ponte. As propostas deve-
rãoserapresentadasatéodia21destemês.ODER
deveráabrir osenvelopesnodia 22. Vale ressaltar
queemBomJardimestásendoconstruídooFrigo-
ríficoCaraPretaque seráumdosmaioresdopaís.

Anel Norte
Diante dos questionamentos de leitores estamos

trazendo as mais recentes informações sobre a im-
plantação do Anel Rodoviário Norte emMontes Cla-
ros. Segundoapurouacoluna,oprimeiro trechoque
ligaaBR-251aEstradadaProduçãojáestá finalizan-
doolicenciamentoambientaleodecretodedesapro-
priação,sendoqueoprojetojáestápronto.Aexpecta-
tiva é que até o próximomês oGovernodo Estado já
possadar inícioaobra.

Segundo trecho
ComofatodoprimeirotrechodoAnelRodoviário

Norte em Montes Claros, que vai da BR-251 (Trevo
Leite na Pista), até a estrada da produção já estar
pronto para ser iniciado, restará a segunda parte.
A informaçãoquetrazemoséqueosegundotrecho
quevaidaEstradadaProduçãoatéaBR-135 ( fábri-
ca de cimento) o traçado já está definido, sendo
queoprojetoexecutivodeveficarprontoatéofinal
de junho. O passo seguinte será o licenciamento
ambiental e o decreto de desapropriação.

Márcia Vieira

Repórter

Pessoascomdeficiên-
cia matriculadas na
Universidade Estadual
de Montes Claros (Uni-
montes) terão direito a
um professor de apoio
com acompanhamen-
to individual. O edital
aberto no fim de 2021
contou com 48 inscri-
tos. Destes, foram clas-
sificados 32, e até o mo-
mento 16 já foram cha-
mados para contrata-
ção.Oacompanhamen-
to começa em 14 de
março. O quadro ainda
poderá ser ampliado,
se houver mais deman-
da, de acordo com a
coordenadora do Nú-
cleo de Acessibilidade
da Unimontes (Nusi),
Silvana Diamantino
França, que comemora
a conquista.

“É um marco históri-
co. Para os (portadores
de deficiência) auditi-
vos já tem o intérprete
delibras,queéobrigató-
rio por lei e a universi-
dade possibilita acom-
panharindividualmen-

te cada aluno, mas agora
as outras deficiências se-
rãocontempladas.Naedu-
cação básica já existe este
profissional e trazer isso
para o ensino superior é
muito importante para
nós”, disse.

De acordo com Silvana,
são 138 alunos com algum
tipo de deficiência matri-
culados nos cursos de gra-
duação da universidade.
“Temos alunos com baixa
visão, deficiência intelec-
tual, deficiência física, au-
tismo, entre outras, sendo
que os dois primeiros gru-
pos prioritários são os de
baixa visão e deficiência
intelectual”, pontua.

Desde 2017 o Nusi luta
para ter este atendimen-
to, com perspectiva de
acolher e orientar uma
rotina de acompanha-
mento dos alunos, que é
diferenciada.

Silvana tem um motivo
mais do que especial.
Mãe de um autista, nasci-
do em 1992, ele não pode
desfrutar deste apoio,
porque o autismo só foi
reconhecido como defi-
ciência em 2012.

“No caso do meu filho,

não tema possibilidade de
recuperar porque ele não
recebeuaestimulaçãopre-
coce, o apoio no tempo ne-
cessário. Então até os 20
anoselenãoeraconsidera-
do como pessoa com defi-
ciência. Lutei muito como
docente, ocupei espaços
nos conselhos, mas não
pensando no meu filho e
sim nos filhos de outros
que serão alcançados com
estebenefícioparaauxiliá-
losnas necessidadespeda-
gógicas”, disse Silvana.

Parateracessoaoprofis-
sional, o aluno deverá fa-
zer a solicitação apresen-
tando laudo médico que
constate a deficiência.

EDUCADOR

Já o profissional deverá
ter especialização na área
e será direcionado ao aca-
dêmico que necessita da-
quelaexpertise.“Ademan-
da é induzida, a partir da
solicitação de suporte por
parte do aluno. Há casos,
como o de Transtorno do
EspectroAutista,queépre-
ciso que o acadêmico de-
clare que tem o TEA. O pú-
blico-alvodessa inclusãoé
definido pela Política Na-

cional da Educação Espe-
cial”,complementaacoor-
denadora.

A vice-reitora da Uni-
montes , I lva Ruas de
Abreu, destaca que a Uni-
versidade promoveu uma
ampladiscussão comoEs-
tado para definir e cum-
prir os aspectos legais que
permitiram a contratação
destes professores, por
meio do Conselho de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão
(Cepex), que conta com a
participação de todos os
centros de ensino.

“Sabemos que é apenas
o começo, mas é um pas-
so muito importante por-
que estamos ampliando
e melhorando a qualida-
de do apoio ao atendi-
mento educacional espe-
cializado para os alunos
que apresentam algum
tipo de deficiência, seja
auditiva, visual, física
ou psicopedagógica. A
Unimontes possui diver-
sas categorias no siste-
ma de reserva de vagas e,
sim, é preciso dar condi-
ções de atender a estas
demandas no campus-se-
de e nos demais campi”,
afirmou.

Ponte sobre ameaça

SUPORTE–Acompanhamento começa em14 demarço.O quadro de profissionais poderá ser ampliado,

se houver demanda, de acordo coma coordenadora doNúcleo deAcessibilidade daUnimontes (Nusi)

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

DIVULGAÇÃO
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Larissa Durães

Repórter

Nona no ranking
dos tipos mais comuns
de câncer em homens
e a 11ª em mulheres, a
leucemia deve superar
10 mil registros no país
até o fim do ano. Se-
gundo dados do Insti-
tuto Nacional de Cân-
cer (INCA) 33% dos
diagnósticos serão fei-
tos em crianças.

Existem 12 variações
da doença que atinge
os glóbulos brancos e
cuja causa, na maioria
das vezes, é desconhe-
cida. A campanha Fe-
vereiro Laranja busca
alertar sobre possíveis
sintomas, a importân-
ciade exames preventi-
vos e da doação de me-
dula óssea.

O hematologista Jo-
sé Alfreu Soares Jú-
nior explica que a leu-
cemia é um tipo de
câncer nas células do
sangue. Tem como
principal característi-
ca o acúmulo de célu-
las doentes na medu-
la óssea, que substi-
tuem as células san-
guíneas normais. Na
leucemia, uma célula
sanguínea que ainda
não atingiu a maturi-
dade sofre uma muta-
ção genética que a
transforma em uma
célula cancerosa.

“Quando uma pes-
soa tem leucemia sua
medula óssea produz

células sanguíneas anor-
mais”, explica o médico.

Por ser uma doença si-
lenciosa, é preciso pres-
tar muita atenção aos
sintomas mais comuns.
“A pessoa pode apresen-
tar um certo cansaço, fra-
queza, sangrar mais fa-
cilmente do que o nor-
mal quando acontece al-
gum machucado, ter al-
gumas infecções mais fa-
cilmente que o normal”,
alerta o doutor.

Mas o hematologista
chama atenção ao fato de
que nem sempre a leuce-
m i a c a u s a s i n t o m a s .
“Principalmente no iní-
cio da doença”, adverte.

“A leucemia é um câncer
que, na maioria dos ca-
sos, só é descoberto por
meio de exame de sangue
de rotina”.

cura

A leucemia tem cura.
Atualmente, todos tipos
são tratáveis e, em gran-
de parte das vezes, podem
ser curados, se detectado
precocemente, o que faci-
lita a indicação da me-
lhor forma de combate.

O médico José Alfreu es-
clarece que existe alguns
testes utilizados para che-
garao diagnóstico. “Geral-
mente o hemograma e o
mielograma, que é um tes-

te onde a gente coleta
uma amostra de sangue
de dentro do osso, da me-
dula óssea, para verificar,
se células anormais pre-
sentesquecausam a doen-
ça”, explica o especialista.

“Às vezes precisamos
tratar a leucemia imedia-
tamente”, diz o doutor.
“Outras vezes, se estiver
com o crescimento muito
lento, sem sintomas, po-
demos apenas observar e
acompanharregularmen-
te o paciente”, explica.

O tratamento contra
leucemiaengloba quimio-
terapia, radioterapia e
até transplante de medu-
la óssea.

Fevereiro Laranja alerta
para doação de medula

Mês marca campanha de conscientização sobre a leucemia em todo o
Brasil; prevenção é uma das principais armas contra a doença

u

Saúde

TRATAMENTO–Ação contra a doença engloba quimioterapia, radioterapia e até transplante demedula

Cuidados durante e
após a quimioterapia
e a radioterapia:

- Alimentação:
Necessário que a dieta
seja adequada em
calorias, proteínas e
demais nutrientes.

- Higiene:
É extremamente
importante. Todo o
corpo deve estar limpo
e as unhas cortadas. A
higiene de casa, dos
móveis e dos
brinquedos também
não pode passar
despercebida.

- Infecções:
É bom evitar contato
com pessoas doentes,
como aquelas que
estão com catapora,
gripe, rubéola e outras
doenças infecciosas,
assim como crianças
vacinadas e animais
domésticos.

u SAIBA MAIS

Na leucemia,
uma célula
sanguínea que
ainda não
atingiu a
maturidade
sofre uma
mutação
genética que a
transforma
em uma célula
cancerosa.
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Dengue triplica em Minas

Saúde

Casos da doença transmitida pelo Aedes aegypti cresceram 224%em 15 diasu

Estado promete recursos

PERIGO–Águaparadaécriadourodomosquitodadengue,doençaqueatingiuaomenos577mineirosesteano

Luiz Augusto Barros

@luizaugbarros

O número de casos de
denguedisparou emMi-
nas. Em menos de 15
dias, o total de doentes
triplicou.Opicodaenfer-
midade, no entanto, po-
de não ter sido atingido,
vezqueoperíodochuvo-
so ainda não terminou.
Em meio à pandemia de
Covid-19, a Secretaria de
Estado de Saúde (SES)
nãodescarta uma epide-
mia causada pelo vírus
transmitido pelo mos-
quito Aedes aegypti.

De acordo com o bole-
tim epidemiológico da
SES de 2 de fevereiro,
577 pessoas foram diag-
nosticadas com dengue
neste ano, o que repre-
senta aumento de 224%
em relação ao levanta-
mentodecercade15dias
atrás, em 20 de janeiro,
quando foram detecta-
das 178 infecções. Neste
momento,outros2,9mil
casos são classificados
como prováveis e se-
guem em investigação.
Nenhum óbito foi regis-
trado nesse período.

Segundo a coordena-
doraEstadualdeVigilân-

cia das Arboviroses da SES,
Danielle Capistrano, algu-
mas regiões e municípios
de Minas já apresentam
um aumento da taxa de in-
cidência. Por isso, ela não
descarta uma epidemia
concomitante à Covid-19.

“A situação por si só já
geraumalertaparaMinas
Gerais,porquetemosaltas
infestações do mosquito.
A gente já tem isso confir-
mado pela pesquisa do LI-
RAa (Levantamento Rápi-
do de Índices para Aedes
aegypti), que os municí-
pios fazem”, afirmou.

“Ano epidêmico”

De acordo com a profes-
sora do departamento de
Microbiologia do Instituto
de Ciências Biológicas da
UFMG, Erna Kroon, existe
a possibilidade de viver-
mosochamado“anoepidê-
mico”, período que ocorre
acadaquatroanosequere-
gistra um número de casos
muito acima do normal.

No entanto, a especialis-
ta afirma que as condições
climáticas ainda vão defi-
nir o cenário.

“Por outro lado, temos
uma circulação endêmica
constante do vírus”, disse a
especialista.

Da Redação

Oitenta e seis municí-
pios do Norte de Minas
deverão receber R$ 175
milhõeseminvestimen-
tos na área da saúde. O
valor será destinado a
melhorias e ampliação
doacessoaserviçoshos-
pitalares, retomada de

obras de Unidade Básica
de Saúde(UBS), compra de
veículos de transporte de
pacientes, leitos e cirur-
gias eletivas.

O anúncio foi feito pelo
governador Romeu Zema
e pelo secretário de Estado
de Saúde, o médico Fábio
Baccheretti, ontem, em
Montes Claros.

A maior parte do investi-
mento, cerca de R$ 100 mi-
lhões, será aplicada no for-
talecimento dos cuidados
primários, com o aprimo-
ramento do atendimento
de consultas médicas, de
enfermagem, odonto-lógi-
cas, vacinas, curativos e
saúde da família.

Obrasde15UnidadesBá-

sicasdeSaúde(UBSs)pode-
rão ser retomadas com o
aporte de R$ 9,6 milhões.
Em Montes Claros, serão
destinados R$ 1,8 milhão
paraconclusãodeduasno-
vasUBS. Uma está no bair-
ro Vila Anália e a outra no
Bairro Village do Lago III.

Além de Montes Claros,
serão contempladas as ci-

dades de Bocaiúva, Botu-
mirim,Buritizeiro,Espino-
sa, Grão Mogol, Jaíba,
Montalvânia, Montezu-
ma, Pirapora, Porteirinha,
Rio Pardo de Minas e
Verdelândia.

O plano também prevê
R$ 24 milhões para a com-
pra de veículos de trans-
porte sanitário eletivo,

que serão entregues em 84
municípios.

Por meio do Opera Mais,
MinasGerais,aregiãoNor-
teterá um aportede R$ 11,5
milhões para desafogar a
fila de cirurgias eletivas
queficaramrepresadasdu-
rante a pandemia.
Com informações da Agência

Minas

MAURICIO VIEIRA
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O cirurgião dentista Fernando
RayraNevesPrates,aniversarian-
te da semana, recebeu o carinho
de familiares e amigos. Ele é for-
mado pela Funorte e atende com
muito profissionalismo na Clíni-
ca Central Sorriso, na rua São
Francisco, 336, Centro.
“A confiança é a base de bons

relacionamentos, sejam eles de
amizade, família, negócios, entre
outros. Se falamos de saúde, en-
tão, a confiança é essencial. Mais
do que conhecimento técnico, o
profissional devemostrar simpa-
tia, respeitoepaciência, sabendo
que cada pessoa que chega à sua
sala possui histórias, emoções e
necessidades diferentes. Assim
surge umaparceria que tem tudo
pra dar certo e durar anos. Esse é
o primeiro passo para qualquer
tratamento odontológico bem-
sucedido”, diz Fernando.
Ao amigo e profissional demão

cheia, aproveite muito o seu ani-
versário e faça deste dia um de
muito amor na sua vida. Para-
béns!

Além de ummédico incrível e dono de um cora-
ção gigante, omontes-clarense DavidMuniz, ani-
versariantedomêsde fevereiro, éamigoe, princi-
palmente, um ser humanomaravilhoso que sem-
pre se preocupa com a saúde do próximo.
Doutor David Muniz atua em duas importantes

instituições no país, no Instituto do Câncer do Es-
tado de São Paulo e no Sírio-Libanês.
Feliz aniversário!

Em fase de finalização, o “U ômi qui casô cua
mula”, longa-metragem escrito e dirigido por
Eduardo Brasil, baseado na poesia homônima
de Téo Azevedo. A comédia, com duração de 85
minutos, deve estrear em abril e gera grande
expectativa.

A escritora Ivana Ferrante Rebello eo arqueólo-
goehistoriador FabianoLopesdePaula lançamo
livro “Uma tristezamineira numa capa de garoa”,
como parte da programação da Semana de Arte
Moderna, no dia 17 de fevereiro, às 20h, no Corre-
dor Cultural.

A artista plástica Luana Z temproduzi-
do releituras de obras consagradas do
modernismobrasileiro,entreelas“Aestu-
dante”, “Retrato Tarsila” eo “Abatopê”.
“AEstudante”foicriadaespecialmen-

te para homenagear o centenário da
Semana da Arte Moderna de 1922 que
aconteceu em São Paulo. A obra traz
umacríticaaoanalfabetismoquevem
crescendonoBrasilnopós-pandemia,
levandooobservadoraanalisarosim-
pactos causados na nossa sociedade
diantedasituaçãoprecáriaquevivem
muitosalunosdaredepúblicabrasilei-
ra. Nela se observa uma tristeza no
olhar,comumcoraçãoquechora,san-
gra diante das dificuldades, nota-se
na cena uma sacola com seus mate-
riais escolares logoabaixodamesa.
Comumestilocompletamenteúnico

usandoopretoebranco, inspiradona
literaturadecordel,aartistadiz: “Mui-
tosdetalhesdosertão,daseca,doque
vi e ouvi, coisas dodia adia, da fé que
cresci vivenciando, da fé que construí
emmim.Vivênciasquesetornaramins-
pirações”.

Gente da gente Longa-metragem Livro

Para comemorar os 100anos
daSemanadeArteModerna

Feliz vida

Aartista plástica

Luana Z

Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmos 34:17

Osveteranos

da cênica de

Montes

Claros,

Diógenes

Câmara e

Eduardo

Brasil, que no

filme

interpretam

oPadre

Tobias e Seo

Filó

Livro será lançado na Semana de

ArteModerna

“AEstudante”foi

criada

especialmentepara

homenagearo

centenárioda

SemanadaArte

Modernade1922

FernandoRayraNeves Prates, aniversariante domês

de fevereiro

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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Agora mesmo estou concluindo mais um livro.
Será umaantologia da literatura de cordel, onde
juntarei todos os meus folhetos num só exem-
plar. A literaturadecordel éaartedeescrever em
versos, metrificados e rimados, os fatos mais in-
teressantesdanossa terraesempre comoobjeti-
vo do entretenimento, para a alegria dos leito-
res. São lendas, pilhérias, deboches, histórias
reais e fictícias e, às vezes, umassuntomais sério
oumesmosemnenhuma importânciaparaquem
querqueseja.Na verdade,oquevaleéoconheci-
mento de “um punhado de cultura popular na
boca do povo” onde o amor de “Romeu e Julieta”
figura nas entrelinhas dos versos, um palavrea-
do (in)significante. Nota-se que a literatura de
cordel traz à tona os discursos e os falatórios
desconexas sobre a vidadas pessoas, os influen-
tes na política e na sociedade, e os fatos do coti-
diano do passado e futuro. Quem nunca ouviu
falar de Lampião, do saudoso padrinho Padre
Cícero Romão Batista e de tantos outros “mitos”
que ainda hoje encantam o mundo das nossas
fantasias, tudo isso em trovas, e com versos de
sete sílabas.
Na literatura de cordel, o formato dos folhetos

têmorigemnoscordéisportugueses, trazidospa-
ra o Brasil durante a colonização. Esses folhetos
retratavamhistórias de reis e rainhas e erampo-
pulares também em outros países europeus.
Eram publicações adaptadas de livros eruditos
escritos para a elite e destinados ao povo. Im-

pressos em folhas simples e em grande quantida-
de, eram vendidos a preços acessíveis. Apesar do
formatoda literaturadecordelbrasileira ter se ins-
pirado nos folhetos lusitanos, em relação ao con-
teúdo, essamanifestação cultural ganhouautono-
miaeoriginalidadecomospoetasnordestinos.No-
ta-se que a poesia cordelista, nos tempos passa-
dos, era marcada exclusivamente pela oralidade.
EmMontes Claros, nos anos setenta, foi criada a

AssociaçãodosRepentistas e Poetas Popularesdo
Norte de Minas. Era um sonho dos imbatíveis Téo
AzevedoeAmelinaChaves. Foiduranteas suas reu-
niões que ficamos conhecidos nomeio popular da
arte e da cultura de Montes Claros. Lembro-me,
como se hoje fosse, do cordelista Juca Silva Neto,
no outro extremodapoesia, desafiando elegante-
menteo ilustre poetapopular CândidoCanela. Ain-
da, hoje, o tocador de berrante, Jason de Morais,
nos encanta com as suas publicações em livretos
de cordel e com o som imbatível do seu berrante
na praça da |Matriz. É preciso dizer que em nossa
cidade de Montes Claros a “Arte e a Cultura” sem-
pre estiveram juntas, juntas e misturadas, pelos
coretos, bares e botecos, como bemdizia o saudo-
so jornalista Reginauro Silva nos seus saudosos
textos semanais.
O InstitutoHistórico eGeográfico deMontes Cla-

ros inaugurou o painel da Cultura Popular “Cândi-
do Canela”, um espaço destinado à exposição dos
livretos de cordel de nossa boa gente catrumana.
A valorização oferecida pelo IHGMC às produções

de raízes representaumarealizaçãonão sóna lite-
ratura como também na música. Lembremos com
muita saudades de Zé do Campo e Zé do Jeep, na
saudosa rádio ZYD-7, oumesmo de Cândido Cane-
la e Antônio Rodrigues - Chico Pitomba & Mané
Juca - nessa mesma ZYD-7, com os seus desafios
matutos para a alegria dos nossos ouvintes. Disse
o ilustre professor Wanderlino Arruda que “o res-
gate dos valores de um passado até distante, pois
da primeira metade do século passado, quando a
cidade vivia poeira e escuridão, só com duas ruas
calçadas e com luz demotor que paravade funcio-
nar antes das onze da noite”, foi que a música das
serestas, nos coretos da praça da Matriz, e os en-
controsdospoetaspopulares, nosbotecosdomer-
cadomunicipal, fundiram-separaoembelezamen-
to das artes culturais.

Os nossos cordelistas

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com
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Pré-James Bond
Apresentado em 1953, Aston Martin DB2/4 foi o primeiro GT da britânica

Veículos

u

PIONEIRO–Lançado em1953 e comapenas 565 unidades produzidas, oDB2/4 foi a base do estiloGran Turismo que seria adotado posteriormente namarca,

passando pelo lendárioDB5

Marcelo Jabulas

I @mjabulas

Um dos automóveis
mais famosos do cine-
ma é o Aston Martin
DB5, cupê britânico
que foi conduzido por
diversos intérpretes de
James Bond. E dentro
da marca inglesa não
há outro modelo ca-
paz de ofuscar seu bri-
lho. No entanto, muito
do sucesso do DB5 se
deve a seu ancestral
menos famoso, mas
bem mais raro.

Trata-se do DB2/4,

produzido entre 1953 e
1957, esse carro foi o pri-
meiro Gran Turismo por
ofício da Aston Martin. O
modelo chegou pouco de-
poisdeVittorioJanoterde-
senhado o Lancia Aurelia
B20, que definiu os dog-
mas do estilo Gran Turis-
mo. Sua missão era suce-
der o DB2, um belo cupê,
mas com estilo mais sisu-
do. A marca buscava algo
mais agressivo.

Afinal, eram os anos
1950, e a elite europeia an-
siava por sofisticação e
aventuras. Reza a lenda
que ele foi desenhado pelo

jovemprojetista JohnTur-
ner, que na época tinha
apenas 17 anos.

Verdade ou não, fato é
que o DB2/4 era um carro
ousado, digno de uma
mente rebelde. Ele tinha
umcapôenormeeintegra-
do aos para-lamas, como
nos roadsters de competi-
ção da época. E ainda ti-
nha cadência do teto em
forma de gota, que se pro-
longavaatéopara-choque
traseiro.

Motor do DB2/4

Para um carro com car-
roceriatãoousada,erapre-

ciso entregar desempe-
nho. O modelo foi equipa-
do com a unidade seis ci-
lindros Lagonda 2.6 litros
de 125 cv. Posteriormente,
ganhou versão revisada
com deslocamento eleva-
do para 2.9 litros e 140 cv.

Nos quatro anos em
que ficou em linha, o
DB2/4 teve 565 unidades
fabricadas. Nesse perío-
do foram desenvolvidas
v a r i a ç õ e s c o m o s e d ã
duas portas, conversível
e até mesmo versão har-
dtop (teto rígido). Nessa
época, Mr. Bond ainda an-
dava de bicicleta.

FOTOS CREATIVE COMMONS/WIKIPEDIA
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Desafio em casa
Apósvencer oUberlândia,MOCAmérica se armapara encarar oBlumenau-SC

Esportes

u

DESEMPENHO–Atualmente, oAméricaVôlei é o 9˚ colocado, comumponto amenos que o São JoséVôlei-SP

Leonardo Queiroz

A v i t ó r i a d o
Coelhão sobre o Azu-
lim/Gabarito Uber-
lândia por 3 a 0, na
última quarta-feira,
deu mais gás para a
equipe mocamerica-
na. Com 16 pontos, e
colado no G8, o MOC
A m é r i c a r e c e b e o
B l u m e n a u - S C , n o
p r ó x i m o d o m i n g o
(13), às 19h, no Giná-
sio Poliesportivo em
Montes Claros, pela
sexta rodada do re-
turno da Superliga
2021/2022.

Na partida da últi-
ma quarta-feira, o
oposto André Sali-
ba foi o destaque do
jogo. Com 24 pon-
tos marcados, sen-
d o 2 0 d e a t a q u e ,
três de bloqueio e
um de saque, levou
o Troféu VivaVôlei
para casa.

“Estou muito feliz
com a vitória. A gen-
te vem trabalhando
a semana inteira e
foi uma vitória em
equipe. Estou tam-
bém muito feliz em
ter feito uma ótima
partida como titu-
lar e ter ganhado o
troféu VivaVôlei. Es-
se aqui é fruto de
u m t r a b a l h o e m
equipe”, destacou o
camisa 17.

Atualmente, o Amé-
rica Vôlei é o 9˚ colo-
cado, com um ponto
a menos que o São Jo-
sé Vôlei-SP. Vencen-
do o Blumenau-SC
no próximo domin-
go, o time pode subir
p a r a o i t a v o , c a s o

também o Goiás ganhe
do São José no próximo
sábado.

Para o central Melqui
Vieira, a vitória da últi-
ma quarta foi muito im-
portante. “Agora é fo-
car no próximo jogo
c o n t r a o B l u m e n a u ,
que é uma excelente
equipe, onde vamos tra-
balhar para conseguir
arrancar mais três pon-
tos e cumprir nosso ob-
jetivo que é chegar aos
playoffs”, diz.

O público está libe-
rado para assistir aos
jogos, com observân-
cia aos protocolos sa-
nitários. É obrigató-
ria a apresentação do
cartão de vacinação
(impresso ou digital)
contra a Covid e de
u m d o c u m e n t o d e
identificação com fo-
t o . T o d o s d e v e r ã o
usar máscaras.

Os ingressos são ven-
didos antecipadamen-
te na Drogaria Minas-

Brasil Matriz, que fica
na Rua Doutor Santos,
número 50 - Centro, de
f o r m a o n - l i n e p e l o
Sympla e horas antes
da partida na bilhete-
ria do ginásio.

As entradas custam
R$ 20 a inteira e R$ 10 a
meia. Quem realizar a
doação de 1kg de ali-
mento não-perecível
(entregue na portaria
do ginásio nesta quarta-
f e i r a ) t e r á d i r e i t o à
meia-entrada.

20
só de ataque marcou o oposto

André Saliba, destaque do jogo contra o
Azulim/ Gabarito Uberlândia

pontos

ALEX SEKZO/ DIVULGAÇÃO - MOC AMÉRICA
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Os desfiles acontecerão na pérgula da
piscinaemfrenteaoBarVisual,namanhã
dodia20de fevereiro,às 11h.Oeventose-
rá inspirado em todo entusiasmodo Car-
naval, garantindo um aquecimento ex-
pressivonocomercio localpróximoao fe-
riadoqueseaproxima.Serão6lojasparti-
cipantes,envolvendoocomérciolocal(to-
das clientes do MOC TIVI ): KINDER, SAPA-
ZIO, TÁ LINDA!, POLO WEAR MONTES CLA-

ROS, BE TWO Fitness, O BOTICÁRIO. Serão
30 modelos da QUALITY MODELS (15 ho-
mense15mulheres)emais30criançasen-
tre modelos da Quality Models e clientes
da loja. A música da manhã de domingo
ficaráacargodeRonnyCostaeBandaCa-
valodeFogo,queprometemaquecercom
muita animação o evento de moda que
movimentaráodomingofashion.Simples-
mente imperdível!

O domingo 20 será
movimentadíssimo no Max Mim

Sempre pensando ematingir a expectativa das
mais elegantes de nossa cidade, a SAPAZIOvai
apresentar a sua atual coleção à beira da piscina
doMaxMimClube. Serão quinze beldades da
QualityModels paramostrar quais são os
calçadosmais desejados deMontes Claros.

Localizadano Ibituruna em frente ao Parque
Sagarana. aKINDER já está amil, cuidando do seu
cronogramade eventos que vaimovimentar os
baixinhosmais paparicados da cidade em2022. O
projetoKINDER&QUALITYMODELS está
apenas no começo e o desfile do domingo 20
promete dar o que falar.

A TÁLINDA! ainda é uma empresa demoda
intima emoda praiamuito jovem, comapenas 4
meses de sucesso o point damoda intima em
Montes Claros já escolheudez Embaixadoras Tá
Linda paramovimentar suas redes sociais,
realizou evento voltado às noivas com
participação de sexóloga e ginecologista e agora
vai realizar o seu primeiro sensacional desfile.

Você sabia que o Boticário temomaior programa
de reciclagem compontos de coleta no Brasil?O
Boti Recicla é umprojeto sustentável que
transforma as embalagens vazias e as reutiliza em
outros setores doBoticário e em iniciativas
espalhadas por todo oBrasil.

A BETWO iniciou os seus trabalhos em2021 a
partir do desejo de unir umhobbyque é o beach
tennis comumaoportunidade negócio.
“Sentíamos falta de roupas próprias para prática
queunissemos pilares de conforto, beleza e
qualidade, aliados a umpreço justo e acessível!”.
Sócias Thatiane Laís Santos Silva e BetâniaMaria
Araújo Passos. A BE TWOnasceuno ramoda
moda fitness, abrangendonão somente o beach
tennismas tambémas diversasmodalidades e
práticas esportivas.

InstaladanoMontesClaros Shopping, aPOLO
WEARtemsidoaqueridinhadequemfaz questão
dediversificar o guarda-roupas compeçasde
sucesso apreço simplesmente irresistível.

“Muitas vezes a vida parece mais difícil porque não conseguimos impor nossas vontades ou pensamentos. É preciso aprender a se firmar perante os outros e a se
manifestar sempre que for necessário. Não seja apenas uma sombra, seja uma luz atuante!”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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