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Ogritodebicampeãosaiucomtodaforçananoitedequinta-fei-
ra,apósoAtléticovenceroBahia,devirada.OtítulodoBrasileirão
2021veioapós50anosecomduasrodadasdeantecedência.Nesta
sexta, torcedores desfilaram a camisa pela cidade.PÁGINAS8 E 9

Primeira exposição de Luana Z. Costa convida o
público a pensar sobre a diversidade cultural e so-
cial brasileira e, ao mesmo tempo, em como somos
iguais em direitos. Trabalhos usam o preto e bran-
co, linhas e formas para dar o recado. PÁGINA 5

Mensagem de
força em p&b

Pra lavar a alma

Benefício lançado pelo governo federal será pago
ainda neste mês. Valor vai socorrer famílias em vul-
nerabilidade social e econômica agravada pela pan-
demia.Recurso serárepassado acadadoismeses.Te-

rão direito à ajuda famílias inscritas no Cadastro
Único com renda per capita menor ou igual a um
salário mínimo e beneficiários do Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC). PÁGINA 3

Vale-gás de
R$52alivia bolso
de5,5milhões
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ARTE-TrabalhospodemservistosnoMOCShopping

Novo presidente da

OAB/Montes Claros,

Herbert Alcântara fala

dos projetos da entidade

para fortalecer os

advogados

CÁLCULO -Valor é 50%dopreçomédio do botijão de 13kgnos últimos seismeses: R$ 100, segundoANP

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

DIVULGAÇÃO

REJANE GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

ENTREVISTA



NUNCA ANTES
Pelo menos oito delegados federais foram exo-
nerados ou remanejados após contrariar inte-
resses do governo ou do presidente Bolsonaro e
seus aliados.

AGORA, VAI
Eymael entrou na disputa presidencial e já se colo-
ca como um nome da terceira via.

NO DF
O PSDC já escolheu seus candidatos. Em Brasília, o
cientista político Lucas Sales assumiu a presidên-
cia da legenda e é a aposta para disputar o governo
do DF.

NÃO SE MISTURA
Presente em todas as reuniões do presidente Jair
Bolsonaro no terceiro andar do Palácio, o general
Heleno, do GSI, evita entrar na sala quando chega
Valdemar do PL.

PROFISSÃO: INFORMANTE
O que há em comum entre o vazamento de um
relatório da Agência Brasileira de Inteligên-
cia (Abin), que abalou a República, o teor da
delação que atingiu desembargadores do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro e a localiza-
ção de Fabrício Queiroz na residência do advo-
gado Frederick Wassef? Uma advogada, não
tão jovem, famosa por quebrar a confiança de
seus clientes ao passar suas informações
adiante.

APOSTA NELA
A ascensão política da neófita Flávia Arruda, es-
posa do ex-governador do DF José Roberto, pode
surpreender mais aos incrédulos. Ela é cotada
para vice na chapa do governador Ibaneis Ro-
cha, que vai à reeleição. E Paulo Octavio apoiado
ao Senado.

ADEUS, ROMA
Ex-adido na Embaixada em Roma, o delegado Fer-
nando Segovia tateia as paredes da sede da PF atrás
de uma diretoria. Tem visitado o diretor-executivo
Sandro Avelar.

FONTES...
Na busca de fontes alternativas de recursos
para atividade de pesquisa científ ica e
tecnológica na pandemia, com cortes orça-
mentários públicos nas contas, 53 fundações
de apoio de universidades públicas consegui-
ram aumentar em 58% as captações em 2020,
alcançado um valor inédito de R$ 7,5 bilhões
junto ao setor privado.

...EXTRAS
Os dados são da prestação de contas do Con-
selho Nacional das Fundações de Apoio às
Instituições de Ensino Superior e de Pesqui-
sa Científica e Tecnológica (Confies), reali-
zada entre outubro e a primeira etapa de
novembro.

ESPLANADEIRA
# Ricardo Amado é escolhido Melhor Consultor Po-
lítico do Ano pelo Napolitan Victory Awards.
# Abertas até dia 10 de janeiro inscrições para o
programa Oportunidades Acadêmicas, da Edu-
cationUSA.
# Banco24Horas, em parceria com edtech Dentro
da História, lança e-book sobre educação financei-
ra para crianças.
# Campanha “Educação Financeira contra o Racis-
mo”, da NoFront e Benfeitoria, recebe doações até
dia 10 de dezembro.
# CNA Go e ELSA Speak firmam parceria para apri-
morar ensino de inglês.
# SC Johnson anuncia meta de uso de 25% de
plástico pós-consumo em suas embalagens
até 2025.

COLUNA ESPLANADA
LEANDRO MAZZINI

O ‘terrível’ grandioso

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

reportagem@colunaesplanada.com.br

Opinião

Dezembro é tempo de festejos, de brindar a vida e o
ano que chega ao fim. Mas é também tempo de
conscientização como lembra a campanha “Dezem-
bro Vermelho”. Criada para lembrar à sociedade que a
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a famosa
Aids, ainda é realidade, a campanha não apenas traz
informaçõessobreaimportânciadotratamentopreco-
ce, mas tem por objetivo levar ao conhecimento da so-
ciedade como se evitar o contágio.

Embora HIV e Aids não sejam a mesma coisa, posto
que a primeira significa que a pessoa tem o vírus, mas
nãoadoença,easegundaindicaamanifestaçãodadoen-
ça,propriamentedita, comtodasas suasconsequências,
não é possível dissociá-las quando se trata de proteção,
pois nunca se sabe quem vai ser escolhido para ser soro-
positivo e quem vai desenvolver a doença.

Outro fato que tem relação com essa diferença de
“status” e que traz consequências desastrosas é que
muitos soropositivos vivem anos sem apresentar sin-
tomasesem desenvolvera
doença, tornando-se, mui-
tasvezes,umperigoambu-
lante,poispodemtransmi-
tir o vírus a outras pessoas
pelas relações sexuais des-
protegidas, pelo comparti-
lhamento de seringas con-
taminadas ou de mãe para
filho durante a gravidez e
amamen-tação, sem te-
rem consciência disso. Por
isso, fazer o teste com
frequência é uma prote-
ção e uma questão de saú-
de pública.

E, ao contrário do que se
imagina – até mesmo em
função do avanço no tratamento –, os casos não se tor-
naram escassos. Dados do Ministério da Saúde indi-
cam que em 2019 foram diagnosticados 41.919 novos
casos de HIV e 37.308 novos casos de Aids no país.

Essesnúmerospoderiamserbemmenoresseapopu-
lação, sobretudo os mais jovens, se prevenisse como
deveria, já que a maior concentração de casos de Aids
nopaís está entrejovens entre25 e39anos. Talvez pelo
desconhecimento do estrago que a doença pode fazer
na vida de quem tem a síndrome, esse público tem dei-
xado de se proteger.

Portanto, mais do que promover a campanha “De-
zembro Vermelho”, é preciso intensificar as informa-
çõessobreaAids,durantetodooano,paraestepúblico
e, sobretudo, mostrar a ele que é possível se divertir
com maturidade e bom-senso.

EDITORIAL

Na véspera da sabatina do agora confirmado futuro ministro do STF André Mendonça, parlamentares
“terrivelmente evangélicos” se esbaldaram em um regabofe oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro, no
Palácio da Alvorada. O clima foi de festa, embora não houvesse, naquele momento, a certeza dos votos para
a aprovação do ex-ministro. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica – como Marco Feliciano (PL-SP),
José Medeiros (PODE-MT), Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) e outros – se aglomeraram, sem máscara, próxi-
mo ao piano e improvisaram um coro da tradicional canção gospel “Grandioso És Tu”. A ministra da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, ficou perto do piano, mas não se arriscou na
cantoria.
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PRETO NO
BRANCOVale-gás chega

para o Natal

SOCORRO - Benefício voltado a brasileiros emsituação de vulnerabilidade será

pago a cada doismeses, por cinco anos

Economia

Da Redação

Brasileiros que vi-
vememsituaçãodevul-
nerabilidade recebe-
rão, ainda neste mês, o
auxílio-gás, no valor de
R$ 52. O benefício será
pago a cerca de 5,58 mi-
lhões de famílias.

O cálculo correspon-
de a 50% da média do
preço do botijão de
13kg de gás liquefeito
de petróleo (GLP) no
Brasil. De acordo com a
Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
B i o c o m b u s t í v e i s
(ANP), o preço médio,
em novembro de 2021,
foi de cerca de R$ 100.

O Programa Auxílio
Gásfoi lançadosoficial-
mentenestaquinta-fei-
ra pelo presidente da
República, Jair Bolso-
naro,eoministrodaCi-
dadania, João Roma. O
objetivo é ajudar famí-
lias que se encontram
em condições precá-
rias,abaladascomoau-
mento do gás e de ali-
m e n t o sc o m o
consequências da pan-
demia da Covid-19.

O benefício será con-
cedido às famílias a ca-
da dois meses. “O Brasil
sabe que não pode fal-
tar o gás para a dona
Maria fazer o feijão pa-
ra seus filhos. E é com
essa medida que mais
uma vez o governo faz
chegarao cidadãomais
necessitado, da ponta,
o auxílio para comple-
tararenda,paraquees-
sa pessoa ande de cabe-
ça erguida”, disse o mi-
nistro João Roma.

OAuxílio Gásseráge-
rido pelo Ministério da
Cidadania,quefaráadi-
vulgação do calendário
de pagamentos e dos
procedimentos relati-
vos ao saque, além de
ser responsável pela
emissão e entrega de
notificação da conces-

sãodoAuxílioGásàsfamí-
lias, por meio do envio de
correspondência ao ende-
reço registrado no Cadas-
tro Único.

“NoReinoUnido,ainfla-
ção do gás está na faixa
dos 300% e, com o inver-
no, a previsão é de aumen-
tar. Aqui, fizemos o Auxí-
lio Gás e medidas que vi-
sam alentar o sofrimento
dos mais humildes”, afir-
mou Bolsonaro.

VALOR

Para averiguação do va-
lordo benefício,a ANPpu-
blicaráemseusitemensal-
mente, até o décimo dia
útil do mês, o valor da mé-
dia dos seis meses anterio-
res referentes ao preço na-
cional do botijão de 13kg
de GLP.

Para fins de implanta-
ção do Auxílio Gás, excep-
cionalmente nos primei-
ros 90 dias terão priorida-
de de pagamento do bene-
fício, nessa ordem: bene-
ficiários do Auxílio Bra-
sil com menor renda per
capita e com maior quan-
tidade de integrantes na
família.

Benefício no valor de R$ 52 será pago a mais
de 5,58 milhões de famílias brasileiras

A Polícia Militar de Minas Gerais, que tem sido
eficiente em suas ações, mesmo com deficiência
de cerca de 20%no contingente, poderá assistir a
uma redução ainda maior a partir de janeiro. A
previsãoédebaixaemtornode 10%emdecorrên-
ciadaentradaemvigordanova leidaPrevidência
Social. O que preocupa é o fato de o governo do
Estadoautorizararealizaçãodeconcursocomnú-
merodevagas inferioraonúmerodepoliciaisque
aposentam (entram para o quadro de reserva).

Promoções na PM
Informaçõescolhidas juntoa fonte ligadaàPolícia

Militarnacapitaldãocontadequeentreosoficiaisdo
NortedeMinascommaiorchancedeserempromovi-
dos até o dia 25 destemês estão: major Ribeiro (50º
BPM),majorWellingtonMourão (11ªRPM),majorFer-
nando (P3- 10ºBPM) emajor Fernandes, por antigui-
dade (lotado em São Francisco). Uma outra promo-
çãoanunciadacomocertaéadocapitãoAlan,lotado
emTaiobeiraseque iráamajor.

Cartório Registro de Imóvel
Considero imorais e desumanas as taxas cobra-

daspeloscartóriosderegistrodeimóvel.Épossível
dizer que sóemMontesClaros existemmilharesde
famílias com necessidade de resolverem questões
relativas a espólio de herança, mas os valores co-
brados pelos cartórios não permitem. A informa-
ção que obtivemos é a de que nem o TJMG nem o
governo do Estado estão dispostos a discutir o as-
sunto, jáqueteriamqueabrirmãodereceita.Como
a classe política não tem coragem de enfrentar os
interessesfinanceirosdosenvolvidos,apopulação
continuará sendo obrigada a pagar a conta.

Prédio à venda
ACemigcolocouàvendaemMontesClarosoprédio

onde funciona o seu escritório. Trata-se de uma das
áreas mais valorizadas do município, localizada na
esquinadaruaPadreAugustocomruaGrãoMogol.O
espaçoésuficienteparaabrigargrandesempreendi-
mentos, comosupermercadoouórgão federal.

Petrônio Braz
É fato que toda homenagem émotivo de alegria e

comemoração. Entretanto, ashomenagens especiais
sãoaquelasemqueomerecimentocontagiaosdiver-
sossegmentosdasociedade,comoéocasoespecífico
do advogado e escritor Petrônio Braz, cujo trabalho
jurídico, ou literário, émotivodeorgulhopara todoo
NortedeMinas.Aesterespeito,consideromaisdoque
justa adecisão daUnimontes de homenagear o filho
deSãoFrancisco como títulodeDoutorHonorisCau-
sa.Umadasmais importantes comendasdoEstado.

Vacina Covid
Independentemente da eficácia, ou não, das vaci-

nasdeenfrentamentoàCovid-19, soudeopiniãoque
éumaarbitrariedadequererobrigarocidadãoavaci-
nar e impor restrições. Pessoalmente, tomei as duas
dosespordecisãopessoalenãoimposiçãodaclasse
política. Vou continuar alimentando o pensamento
deque se tratadeumavacinaexperimental.

CRITÉRIOS

O Auxílio Gás foi instituído pela Lei nº 14.237, de
novembro de 2021. Os critérios de participação
são: famílias inscritas no Cadastro Único com
renda per capita menor ou igual a um salário
mínimo e beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada (BPC). Para as famílias inscritas no
CadÚnico, o pagamento será feito ao responsável
familiar, preferencialmente à mulher, a qual será
previamente indicada no CadÚnico. Para famílias
não inscritas no CadÚnico, mas com beneficiários
do BPC, o pagamento será feito ao titular do
benefício ou de seu responsável. As mulheres que
são chefes de família terão prioridade para
recebimento do benefício. O Ministério da Justiça e
Segurança Pública vai disponibilizar à pasta da
Cidadania a base de dados sobre mulheres
vítimas de violência doméstica e que estejam sob
monitoramento de medidas protetivas de
urgência. O Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos complementará essa base
de dados.

Baixa na PM

u SAIBA MAIS

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

LEO QUEIROZ

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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“Vamos buscar parcerias com
instituições para juros mais
baratos para a advocacia e
tentar junto à seccional criar a
primeira cooperativa de crédito
para a advocacia de Minas

Novo dirigente defende rapidez
no andamento de processos

DIVULGAÇÃO

Uma das formas de buscar isso são parcerias com professores e estagiários

”

u

PRESIDENTE DA 11ª SUBSEÇÃO DA OAB/MONTES CLAROS

Herbert Alcântara
uENTREVISTA

Márcia Vieira

Repórter

Depois de duas ges-
tões como vice-presi-
dente da 11ª subseção
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), em
Montes Claros, o advo-
g a d oH e r b e r t
Alcântara foi eleito, no
último dia 27, para pre-
sidir o órgão pelos pró-
x i m o s t r ê s a n o s
(2022-2024).

Tendo como vice-
presidente a advogada
Graciete Prioto, a cha-
pa “Pelo Bem da Or-
dem, Forte, Inovadora
e Diversa” recebeu 702
dos 970 votos deposita-
dos na urna.

Nascido em Salinas,
Herbert se formou há
13 anos pela Unimon-
tes. Se mudou para
MontesClarosparacur-
sar o ensino médio e fez
da cidade a sua terra.
Nesta sexta-feira, tor-
nou-sedefinitivamente
Cidadão Honorário de
Montes Claros. O título,
de autoria do vereador
Stalin Cordeiro (Pode-
mos), foi aprovado por
unanimidade. O advo-
gado conversou com O
NORTE sobre os desa-
fios e projetos para a
sua gestão.

Depois de duas ve-
zes atuando como vi-
ce-presidente, o que
muda agora com sua
eleição para presiden-
te da OAB?

A experiência de
ter sido vice duas ve-
zes possibil ita que
nós tenhamos uma
maturidade geren-
cial muito grande,
porque enfrentamos
todas as dificuldades
juntamente com dr.
André Crisós-tomo,
presidente da OAB
n o s ú l t i m o s s e i s
anos. Nós sabemos
quais são as dificulda-
des e avançaremos
na solução e diminui-
ção dos problemas
que a classe enfrenta.

Quais são as principais
deficiências/desafios na
OAB atualmente?

Assim como em toda so-
ciedade, existem algumas
crises e algumas deficiên-
cias que nós enfrentare-
moscomcertezanessages-
tão. Commuita união, ino-
vaçãoelealdadeinstitucio-
nal avançaremos nessas
pautas,emespecialnaten-
tativa de possibilitar que o
prazoprocessualsejadimi-
nuído e tenhamos uma ce-
leridade processual para
que o cidadão receba mais
rápido aquele direito que
ele tanto espera.

Qual será a prioridade
do seu mandato? Tem al-
gumprojetoimediatopara
ser colocado em prática?

Iremos às instituições
de ensino e ao TJMG para
dar efetividade, por meio
de colaboração efetiva, de
mãodeobracomprofesso-
reseestagiáriosna tentati-
va de acelerar os trâmites
processuais diminuindo
os prazos entre a distribui-
ção da ação e a sentença.
Esse é o nosso projeto ime-
diato, que nós colocamos
como número 1 na valori-
zação da advocacia e, com
certeza, se for exitoso, to-
dos vão ganhar. A advoca-
cia ganha, o judiciário ga-
nha, a sociedade vai ga-
nhar. Cuidar da advoca-
cia, acolher a advocacia jo-
vem, a sênior e a mulher
advogada.

Você tem como vice
uma mulher e outras mu-
lheres compõem o conse-
lhoda OAB. Quala impor-
tância dessa representati-
vidade?

A participação de nossa
viceGracieteeoutrasvalo-
rosas colegas advogadas
vai validar e nos ajudar a
olhar de forma objetiva,
com ações efetivas, na di-
minuiçãodasdificuldades
da mulher advogada. Em
especial a advogada mãe,
quenecessitaterumcuida-
do para que continue tra-
balhando na advocacia.
Temos projetos nessa área

e com a participação das
advogadas no nosso man-
dato, iremos avançar e
concluir todos estes proje-
tos com eficiência.

Com a pandemia ainda
em curso, o que a OAB
tem feito ou vai fazer no
sentido de acolher os pro-
fissionais do setor?

A pandemia trouxe difi-
culdades sociais e, conse-

quentemente,atingiutam-
bém a nossa classe. Temos
um olhar específico de ex-
pandir em várias áreas de
acolhimento, em especial
a área financeira. Vamos
buscarparceriascominsti-
tuiçõesparajurosmaisba-
ratos para a advocacia e
tentar junto à seccional
criar a primeira cooperati-
va de crédito para a advo-
cacia de Minas. Tudo isso

sãopautasparadarconfor-
to aos profissionais.

Qual é o principal papel
do advogado na socieda-
de atual?

O principal papel do ad-
vogado na sociedade é de-
fender o cidadão. Ele é a
voz do cidadão e constitu-
cionalmente previsto. Só
existe justiça porque tem
o advogado. Sem ele não
teríamos direito, não te-
ríamos justiça fazendo o
papel para o qual foi insti-
tucionalizada. Ele é pri-
mordial para dar voz aos
direitos do cidadão. Con-
forme nosso slogan diz,
uma OAB mais forte, ino-
vadora e diversa, pautada
na valorização do advoga-
do, passa pela potenciali-
dade de exercer uma ad-
vocacia de forma digna,
conseguir trabalhar en-
tregando para o cliente o
direito e, consequente-
mente, sendo valorado
através dos honorários.
Temos um olhar especial
para a inovação na comu-

nicação avançada entre
OAB, colegas advogados e
sociedade.

Existem parcerias com
subseções?

Estánanossapauta fazer
parcerias e convênios com
as subseções da região. Eu
entendo que Montes Cla-
ros é a capital do Norte de
Minas e, por ser essa refe-
rência, os colegas advoga-
dos das outras subseções
necessitam desse acolhi-
mentonacidade.AOABes-
tará aberta a todos ede ma-
neira objetiva vamos auxi-
liarcolegasinscritosemou-
trassubse-ções, mas que te-
nham atuação na região.

Como fica a relação da
subseção local com a elei-
ção do advogado Sérgio
Leonardo para presiden-
te estadual?

A eleição do Sérgio Leo-
nardo é pautada por muita
alegria.Eleémuitoprepara-
do, vem de uma família de
ex-presidentes da Ordem.
O pai e o avô foram presi-
dentesdeseccionaleelede-
monstra um preparo fami-
liar e institucional por ter
exercidooutroscargostam-
bém. Com a OAB de Mon-
tes Claros sendo um braço
daseccionalaquinaregião,
tenho certeza que ele vai
olhar com muito carinho e
atenção, transformando
Montes Claros em protago-
nista para nossa região.

Qual a sua mensagem
para a sociedade e para os
colegas advogados? O
que eles podem esperar
do Herbert Alcântara co-
mo presidente?

Nossa mensagem para a
sociedade como represen-
tante da OAB é transmitir
muitaseriedadeeresponsa-
bilidade perante a função
docargo.AOABéainstitui-
ção civil mais respeitada,
por ser ela que defende os
direitos do cidadão. Com
uma OAB forte, o cidadão
serásemprerespeitado.Po-
demcontarconosconessas
pautas tão importantes da
sociedadeenabuscaincan-
sávelparavalorizaçãoeres-
peito do advogado.
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A força do preto e branco

Cultura

Adriana Queiroz

Repórter

Quando criança, Lua-
na Zelita Costa morria
de vergonha do sobre-
nome Zelita. Todos na
escola a caçoavam por
causa dele. Então, teve
uma ideia: abreviar. Fi-
couentão,LuanaZ.Cos-
ta. Letra que ganhou
aindamaisforçaesigni-
ficado com a abertura
do “Atelizê”, espaço de
produção da artista lo-
calizado no bairro de
Lourdes.

Mas é no Montes Cla-
ros Shopping que o pú-
blico pode conferir a
primeira exposição de
Luana. “Foi tudo muito
de última hora. Para fa-
lar a verdade, não tinha
nada planejado. Entrei
emcontatocomelespa-
ra resolver a questão de
uma cliente. Aproveitei
a oportunidade e per-
guntei se tinham algo
planejado para o mês
da Consciência Negra.
Eles me perguntaram
se eu tinha alguma su-
gestão.Mandei umpro-
jetobem básico, com al-
gumaspeças,elesgosta-
ram e aqui estamos”,
conta a artista.

A exposição pode ser
vistaaté9dedezembro.
A artista utiliza várias
técnicas para produzir
as peças, que começam
aser criadas pelosesbo-
ços, rabiscos e dese-
nhos manuais. A partir
disso, faz a pintura com
tinta acrílica.

“Desenhos e pinturas
prontas, passo o proje-
to para o digital e traba-
lho nele para me possi-
bilitar a reprodução
das imagens. Consigo
aplicá-las em tecidos,

porcelanas, utensílios do
dia a dia, decoração, en-
fim, são infinitas as possi-
bilidades. Assim, consigo
valores mais acessíveis,
afinal, arte é para todos,
semdistinção de classe so-
cial”, defende Luana.

A artista também faz
pinturas exclusivas, sob
encomenda. “Estas não
vãoparaaloja virtual”, diz
a salinense de 34 anos que
mora em Montes Claros
desde 2006.

“Desde que me lembro

eudesenho.Nãomeimagi-
no trabalhando com ou-
tra coisa”, afirma Luana,
que cursou Artes Visuais
pela Unimontes, turma de
2009, e concluiu o curso já
trabalhando como desig-
ner gráfica.

PRÓPRIO NEGÓCIO

Ela conta que atuou
neste setor por 11 anos e
aprendeu muito sobre o
mercado de arte digital
e técnicas no dia a dia.
Em 2014, abriu a empre-

sa física, a Atelizê Artes
Gráficas.

“Dava preferência para
trabalhar com mulheres,
porterumolharmaisdeli-
cadoecrítico,assimconse-
guiam me acompanhar.
Em 2017, quando meu ca-
çula nasceu, passei a
Atelizê para o digital, e
consegui conciliar os fi-
lhos com o trabalho”, diz.

No início da pandemia,
a artista, mais estabiliza-
da no setor, resolveu vol-
taradesenhar,criarumes-

tilo próprio, só para pas-
sar o tempo mesmo. “Foi
quando um amigo muito
querido viu meus dese-
nhos e começou a acredi-
tar mais em mim do que
eumesma,eoresultadoes-
tá na minha primeira ex-
posição”, festeja.

MEMÓRIAS

O trabalho de Luana
tem muitas memórias da
infância, adolescência e
decidadedointerior.“Éso-
bre muita coisa que vivi e

presenciei, infelizmente,
o preconceito ao femini-
no, à cor da pele, às suas
formas, até ao próprio no-
me, eram muito fortes.
Éramos julgadas em tudo
e por todos, inclusive pe-
los professores, pela famí-
lia, mesmo sendo apenas
crianças”, conta.

Emsuaarte,Luanaabor-
da o feminino, suas for-
m a s , a a c e i t a ç ã o .
Desconstruções de pa-
drões enraizadosna socie-
dade, do ser humano, de
formas, de fé. “É um traba-
lho monocromático onde
o preto e traços mais retos
e pontiagudos represen-
tammaisessaagressivida-
de, esse sofrimento vivi-
do, mas com uma certa le-
veza no branco e nos pon-
tos arredondados de mui-
ta coisa boa, felicidades,
conquistas, paz de quem
conseguiu driblar certas
dificuldades”, diz.

Hátambémmuitosdeta-
lhes do sertão, da seca, do
que ela viveu e ouviu, do
dia a dia, da fé que cresceu
vivenciando. “É sobre a fé
que construí em mim.
Vivências que se torna-
ram inspirações. Sempre
comumtomdemovimen-
to, de quem não para, de
quem está sempre seguin-
do em frente”, conta.

Parte das vendas da
exposição será destina-
d a a o p r o j e t o R o d a
Montesclariô de Capoei-
ra – Projeto Meninos de
Pés no Chão /Cristo Rei,
coordenado pelo mes-
tre Wagner Ruas, que
acolhe crianças e adoles-
centes para o esporte, ar-
te e cultura afrobrasilei-
ras por meio das aulas
de capoeira.
Para seguir a artista:

@atelizze

www.atelize.com

NÃOAOSPADRÕES - Luana trabalha as duas cores – preto e branco– e formas que instigamopúblico a

aceitar a diversidade brasileira, ressaltando, aomesmo tempo, que somos iguais, que temos direitos iguais

Em primeira exposição, Luana Z. Costamostra o poder da arte na sociedadeu

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Ao som da banda de música do 55º BI, orquestrada pelo maestro, o cabo
Lima, que durante 30minutos executou um repertório com o tema de aber-
tura da série “Game of Thrones”, de “Emoções”, do rei Roberto Carlos, “Dias
melhores”, do J Quest, “Jingle Bells”, “Então é Natal” e ainda sucessos da
banda Raça Negra, aconteceu o jantar de confraternização de fim de ano
dos integrantes do batalhão.
O evento, que é realizado anualmente, e que não aconteceu em 2020 em

função da pandemia, voltou a ser realizado na noite de 2 de dezembro,
quinta-feira, no Max-Min, e reuniu também ex-comandantes, militares ve-

teranos do 55º BI, amigos do Batalhão, entre outros parceiros, recepciona-
dos pelo coronel Hildegard Borba de Vasconcelos e a elegante esposa,
Érika Gonçalves Garcia Vasconcelos.
Umdosmomentosespeciais foi aapariçãodoPapaiNoel, que fezadistribui-

ção de presentes para a criançada.
AreitoradaFunorte,RaquelMuniz,marcoupresençaaoladodocoordenadorde

Extensão da faculdade, o professor Walter Moura, a arquiteta Hivanna Prates e a
coordenadorado curso dearquitetura, AnnaNahia Almeida Barbosa de Aguiar.
Um encontro nota dez!

Confraternização do 55º BI

JANTAR-Ex-comandantes,militares veteranos
do 55º BI, amigos doBatalhão, entre outros
parceiros foram recepcionados pelo coronel
HildegardBorba deVasconcelos, na última
quinta-feira, noMax-Min

Os convidados acompanharama banda, que
trouxeum repertório de clássicos damúsica
brasileira e internacional

Mas a noite reservouuma surpresa: a chegada do
Papai Noel, que alegrou a criançada

Ocoronel cumprimentou a todos, agradecendo a
presença dos convidados, os ex-comandantes
registrandoque o comando deles foi
fundamental na construção do 55˚ BI de hoje

A reitora da Funorte, RaquelMuniz, ao lado de
Érika eHildegard Borba deVasconcelos

Umdos pontos altos da confraternização foi a
chegada doPapai Noel, que distribuiu presentes
para todos

Ocoronel Hidelgrad é casado comErika,
possui duas filhas e assumiu o Comando do
55˚ BI emdezembro de 2020, tendo vindo do
Estado-Maior do Exército (Brasília-DF)

A Funorte estava representada pela reitora da
instituição, RaquelMuniz, o professorWalter
Moura, a arquitetaHivanna Prates e a
coordenadora do curso de arquitetura,
AnnaNahiaAlmeida Barbosa deAguiar

FOTOS DAVI LEAL E CLAUDEMIR LIMA

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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OInstitutoHistóricoeGeográficodeMontesClaros
realizou,em26dejunhode2020,oEspaçodaCultura
Popular para homenagear o poeta Cândido Canela.
Issoaconteceuemrazãodapresençadosassociados
cordelistasqueenaltecemaLiteraturadeCordelcom
os seus trabalhos ali expostos. Nesse sentido, cada
poetacomasuapersonalidadeprópriano lidar com
osversospopulares.
Comosesabe,a literaturadecordel ficoupopulari-

zada entre nós já no século 18, quando possibilitou
aosbrasileiros,principalmenteossertanejos, conhe-
cerumalinguagemsimplesdaescritaedaoralidade,
paraoentendimentodos fatos, emespecialashistó-
rias folclóricas através dos repentistas e trovadores
nos livretosde fácil aquisição.
Nesse ínterim, opoeta JoãoFigueiredografouuma

excelente obra literária – “A Arte do CordelismoPara
Iniciantes”–,umaformabrilhanteeoportunadecon-
tribuirparaoaprimoramentodaartede fazer versos
populares. Como se não bastasse, o livro ainda traz
no seu bojo algumas temáticas como referência do
seumagnífico trabalho.
Vejamos: “Os campos de concentração brasileiros:

Primeiro antecedemos, depois imitamos os Nazis-
tas!”; “InstitutoHistóricoeGeográficodeMontesCla-
ros:umaconquistadasociedadenorte-mineira”;“Fal-
sos Amigos, asmentiras tinhosas de personalidades
pérfidas”; “Dependência Química: doença incurável
queacomete opaciente e fere pessoasdo seu conví-
vio”; “Críticaàelite cordelista: o cordel surgiuda luta
contraaculturaelitistadaaristocracia,mascriousua

própriaelite”;“OlendárioMestreSuassuna:comandan-
te de um transatlântico cosmopolita chamado cordão
deouro”;“LuPimenta:aprimeiraMestradeCapoeirada
terra das alterosas”; “Mestre Eurico Violeiro: referência
cultural na comunidade de Espigão de Cima e toda re-
gião”; “Oliveira Lêga: um político progressista que foi
penalizadoporserhonestoequerercombaterasinjusti-
ças sociais” e “A capoeira é brasileira: mas, a origem é
africanaou indígena?”.
Umtantoassiméa LiteraturadeCordel, que tem, co-

modoispilares,aescritaeaoralidadeparaveros fatos
comoprismadoreal edo invencionismo.Nas fantasias
daslendaseracomumopovoabsorvercomcredibilida-
de as narrativas dos mais experientes no lidar com a
pusilanimidadedaspessoas.
Dessa forma, criavam-se as assombrações, os belos

casteloseasmais lindashistóriasdeamorentreprínci-
peseprincesas. Entretanto,nestecaso,opoeta JoãoFi-
gueiredoenveredou-separaocaminhodosquestiona-
mentos. Há uma razão fortemente avaliadapara a sua
determinaçãoemnãoescreveramenidades,équeago-
raos tempossãooutroseas fantasiasnãocabemmais
nacabeçadaspessoas.
Nota-se,entretanto,quealiteraturadecordeldopoeta

João Figueiredo vemassistida da ação didática, sempre
namanifestaçãoartísticadaspalavrasparaaexposição
dediferenteselementosdaescrita,oumesmo,danarrati-
vaoral dos fatos. Entendemosque éumdosmeiosmais
popularesparasecontar “estórias”, comversosrimados
queencantamaspessoasqueosleemeasqueosouvem.
Talvezousodasregrasenormasprejudicamumpou-

co a criatividade natural dos acontecimentos, mas por
outro lado, os poetas populares estão desonerados de
usá-las comexaustão, pois, assim, nada tira obrilho, o
encantoeabelezadosversosemformadecordelouda
verbalidaderegionaldosertanejo.Disse,PaulZumthor,
umdosgrandesestudiososdaoralidadeque“ninguém
sonhariaemnegara importânciadopapelquedesem-
penharam na história da humanidade as tradições
orais.Ascivilizaçõesarcaicasemuitasculturasdasmar-
gensaindahojesemantêm,graçasaelas”.Alémdisso,o
falar boca a boca é suscetível de modificações com o
passar dos tempos. Em consequência disso, no ada-
giáriobrasileiro,nósencontramosaseguinteassertiva:
“Quemcontaumcontoaumentaumponto”, o quenão
acontececomaescrita. Evidentemente!
Parabéns,JoãoNunesFigueiredo,oseulivro“AArtedo

Cordelismo Para Iniciantes” será de grande valia para
professoresealunos.

O cordel de João Figueiredo

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com
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Bicampeããããõooooooo

Esportes

Grito guardado por 50 anos ecoa
também emMontes Claros

u

LarissaDurães

Repórter

Éissoaí, finalmenteogri-
to de bicampeão pôde
ecoardagargantadosatleti-
canos – 50 anos depois e
com duas rodadas de ante-
cedência. E é claro que a
Massaalvinegranãoiaper-
deraoportunidadedefazer
umagrandefesta,emtodos
os cantos de Minas Gerais.

Em Montes Claros, o
pontodeconcentraçãopa-
ra celebrar a vitória sobre
o Bahia, de virada, e a con-
q u i s t a d o t í t u l o d o
Brasileirão 2021 foi a ave-
nidaDeputadoEstevesRo-
drigues. A estimativa é a
de que milhares de pes-
soas se reuniram no local
nanoitedamarcantequin-
ta-feira (2), que teve mui-
tos fogos de artifício, buzi-
naço e cantoria.

E nesta sexta-feira, a ca-
misa do Galo circulava

por toda a cidade. O dia se-
guinte foi de afirmação,
comcrianças,jovens,adul-
tos e idosos vestindo o
“manto alvinegro”.

Otorcedorloucoefanáti-
coAndersonVieiraRamos,
de 60 anos, conta que so-
freu até o apito final, mas,
depois de tantos anos com
o grito de bi entalado na
garganta, saiu aos berros:
“O Galo é campeão!”.

“Estava entalado, mas,
quem é atleticano sabe, so-
fremos,masnãosomostor-
cedores comuns, somos
atleticanos. É uma reli-
gião”,diz.Paraele,obicam-
peonato é só o começo de
uma nova era. “Daqui pra
frente,virãomuitostítulos,
porque temos um ‘timaço’,
uma organização, temos
nome”, afirma, orgulhoso.

Ao contrário de Ander-
son, que viu o Galo cam-
peão em 1971, quando ti-
nha 10 anos de idade, Gui-
lherme Soares de Oliveira,
de20,éestreantenamoda-
lidade “campeão brasilei-
ro”. “Nunca vi o título do
Galo. Esperamos tanto
tempoetivemostantosou-
trostítulosefomosvicevá-
rias vezes que, graças a
Deus, hoje somos cam-
peões do Brasil. E não dá
para explicar, é uma emo-
çãoquenãotempalavras”,
conta, eufórico.

FOTOS LARISSA DURÃES E REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

O Atlético recebe a
taça de campeão
brasileiro 2021
neste domingo (5),
após o jogo contra
o Bragantino, no
Mineirão; mas
tem mais uma
partida, contra
o Grêmio, na
quinta-feira
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Este colunista e um grupo de amigos inicia-
ram, neste final de semana, a campanha “Feliz
Natal com os Mensageiros da Paz”. Juntos, es-
taremos proporcionando momentos de ale-
gria às famílias carentes de diversas comuni-
dades, que sofrem devido às consequências
do cenário difícil que todos nós estamos viven-
do. Estamos solicitando aos nossos amigos e
empresas doações de cestas básicas e caixas
de bombons que serão entregues no domingo
19 de dezembro.

Contamoscomaparticipaçãodetodososamigos.É
necessárioque tenhamossensibilidade, quepreocu-
pemos com o próximo, precisamos agradecer todos
os dias a oportunidade de estarmos vivos, cada ins-
tanteéimportantedemaisquandosesabeviverinten-

samente, dividindo e proporcionando a quem precisa
mais. Desde já o nosso muito obrigado!!! Faça contato
conosco para combinarmos como poderão ser entre-
guesasdoações:GiuMartins(38)99187-1000/Vitória(38)
99840-2906.

A Tá Linda! foi inaugurada há pouco mais de
doismeses epromete sacudir a cidade. Parabrin-
dara chegadade2022, a TáLinda! já está listando
algumasdasmaiselegantesnoivinhasque jámar-
caram seus enlaces para o primeiro semestre do
próximo ano, em parceria com a Iete Noivas e al-
guns dos mais renomados cerimoniais e decora-
dores da cidade. Na foto, o elegante casal empre-
sário Mario Casasanta e Flávia Brants.

Numa parceria de sucesso com a Iete Noivas e
algunsdosmaisrenomadoscerimoniaisedecora-
doresdacidade,aTáLindaestará realizandodois
eventos distintos brevemente: um direcionado
aos cerimoniais da cidade, que estarão atenden-
do ao convite para uma confraternização de Feliz
Ano Novo, e um outro para as noivas que ganha-
rãode presente umapalestra comuma requisita-
díssimasexólogadacidade. A ideia éusaroespa-
ço da loja, que é especialmente preparado para a
realização dos sensacionais chás de lingerie da
Tá Linda! e suas clientes especiais.

Chá de lingerie
Tá Linda!

UmNatal feliz comosMensageiros daPaz

“Não espere o futuro mudar tua vida, porque o futuro é a consequência do presente. Em vez de reclamar da vida, levante a cabeça, sacuda a poeira e dê a volta por

cima. Afinal, dias ruins são necessários para que os bons valham à pena!”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

CESTADIAMANTE -Valor : R$ 110,00 CESTAOURO-Valor: R$ 60,00

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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