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Ministério da Saúde recomenda aplicação de
um novo reforço contra a Covid em maiores de
80 anos. Aplicação deve ser feita quatro meses
após a terceira dose, preferencialmente com o
imunizante da Pfizer. PÁGINA 4

Depois de lançar SUV e cupê elétricos, Audi
aposta em perua. A6 Avant e-tron foi apresenta-
do no Salão de Xangai e tem predicados como
700 km de autonomia e comportamento de su-
percarro, além de um belo design. PÁGINA 8
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Após dois anos de ensino remoto devido à pandemia,
estudantesestãoprestesaretornaraMontesClarospara
frequentara graduação. Maioria vemda Bahia edopró-
prio Norte de Minas. Quem se antecipou e buscou um

endereço no começo do ano garantiu preço melhor e lo-
calização privilegiada. Aqueles que só agora puderam
procurarumimóvelseassustamcomvaloreseatécoma
faltadeopçãoem determinadosbairros.PÁGINA 3

Volta às aulas
reaquece setor
de aluguéis

u COLUNAS

Ministério da Saúde diz que há doses suficientes

daPfizer para aplicaçãoneste grupo de idosos

Segundo o fabricante, A6Avant e-tron tem

aceleração de0 a 100km\h em4,0 s

LILIANE CORREIA

PÁGINA 5

86

Nascida em Salinas e
morando emMOC

desde 2006, Luana Z
conquista São Paulo.
Quadros dela estão
na Art Lab Gallery

alugados só por uma imobiliária de
Montes Claros, em janeiro de 2022;
70% dos inquilinos são estudantes

LARISSA DURÂES

DIVULGAÇÃO

AUDI/DIVULGAÇÃO

imóveis

CULTURA



CAPACITAÇÃO
O prédio contará com andares para Inteligência,
Contrainteligência, Busca Eletrônica e escola para
capacitação de profissionais da área.

CELLEBRITE
O local também abrigará equipamentos como o “Cel-
lebrite”, software de uso exclusivo para autoridades
policiais que desbloqueia aparelhos mobile e resga-
ta até mensagens apagadas.

FILA
Prestes a ser confirmado vice de Bolsonaro, Bra-
ga Netto (Defesa) intensificou conversas com
partidos. PP e PL estão na fila para eventual filia-
ção do general.

ENCRENCA
O deputado encrenqueiro Luis Miranda (DF) arru-
mou mais uma confusão em Brasília. Ele se filiou ao
Republicanos avisando ao partido que seria candi-
dato à reeleição por São Paulo. Mas caiu na real.
Sem votos lá, anunciou ao diretório que manterá
seu título no DF.

DE SAÍDA
Ocorre que o partido agora alegou que as chapas
estão fechadas e não tem dinheiro para bancar a
campanha de Miranda no DF. O deputado corre
atrás de nova legenda, e pode se filiar ao MDB.

RODOVIAS
A região Norte concentra a maior demanda por in-
vestimentos em rodovias federais. Estudo da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) aponta a neces-
sidade de R$ 3,5 bi anuais em aportes, especialmente
para a construção de novos trechos de rodovias.

SUDESTE
O Sudeste é a segunda região que mais precisa de
recursos - R$ 3 bilhões - seguido por Nordeste, Sul e
Centro-Oeste. O estudoaponta que, para elevar a qua-
lidade das rodovias federais, são necessários investi-
mentos anuais de ordem de R$ 12 bi em todo o país.

ARQUIVADO
O Ministério Público Federal do Distrito Federal
(MPF-DF) determinou o arquivamento da investiga-
ção que apurou supostas irregularidades na Súmula
n˚ 11, da Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT). A norma alterou as regras de fiscaliza-
ção do transporte clandestino de passageiros em 2
de dezembro de 2021.

SEM FAVORECIMENTO
A procuradora Anna Carolina Resende Maia Garcia
afirma que não encontrou qualquer irregularidade
que possa favorecer empresas de fretamento, como
a startup Buser. Segundo ela, a ANTT não se omitiu
de fiscalizar transportadores que colocam usuários
em risco.

PÉ NA ESTRADA
Pré-candidato ao governo do Rio Grande do
Sul, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni,
já está praticamente em campanha. Concentra
a agenda no Estado e lota auditórios, como re-
centemente em Passo Fundo (RS), onde pales-
trou para empresários na Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL).

VITÓRIA DA CIÊNCIA
A Justiça suspendeu a compra de ivermectina pela
Prefeitura de Leme (SP). A mesma decisão manteve
a aquisição de hidroxicloroquina, que também faz
parte do “kit covid”, mas determinou que o remédio
não seja usado para o tratamento de Covid-19.

ESPLANADEIRA
# Mercer Brasil e Fórum Econômico Mundial reali-
zam estudo que indica caminhos para maior repre-
sentatividade de mulheres nas lideranças.
# Fabio Ongaro e Rafael Jakubowski, do Energy
Group, falam em abril sobre Transformação Digital,
no Gramado Summit 2022.
# Betterfly Brasil anuncia Caio Ribeiro como novo
diretor geral.
# CEOs da Claro, Gol e Itaú Unibanco são finalistas
do Prêmio Executivo de TI, da IT Mídia.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Tadeu Saint’ Clair*

Uma contradição envolvendo o mercado imobiliá-
rioemtodooBrasilfoiderrubadaporunanimidadeno
julgamento de um recurso especial analisado na 1ª Se-
ção do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os ministros
decidiram que a base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não pode ser pré-
determinada, assim como acontece com o IPTU.

AcobrançadoITBIéfeitaquandoocorreatransmis-
sãodeumimóvelaoutrapessoa.Atéentão,seucálculo
era realizado com base na alíquota cobrada por cada
município sobre o valor venal, ou seja, o preço estima-
do pelo próprio poder público. O valor venal é, inclusi-
ve, a referência para determinar a cotação doIPTU pa-
ra cada imóvel.

Mas há uma crítica histórica dos compradores de
que esse valor é superestimado, porque, geralmente, a
negociação fica abaixo da tabela da Prefeitura. Assim,
o contribuinte é lesado por ter de pagar mais por algo
que não é tão caro como a prefeitura sugere.

Com a decisão do STJ, as prefeituras ficam, então,
impedidas de estabelecer a base de cálculo do ITBI
usando as mesmas referências do IPTU como
parâmetro. O que determinará o valor a ser pago de
ITBI, diz o STJ, é o próprio mercado, ou seja, o valor
declarado pelo contribuinte na aquisição.

O argumento da relatoria e dos colegas magistrados
que concluíram pela desvinculação é que o IPTU é um
imposto de ofício, e seus valores são amparados em
critérios objetivos, como o tamanho e a localização de
cada imóvel. Já no caso do ITBI, não é possível utilizar
damesma base, porquea negociação entre vendedore
compradorcontemplaoutrosfundamentos,comoavi-
zinhança,afinalidadedoimóvel,oestadodeconserva-
ção, a quantidade de vagas na garagem, etc.

O pré-estabelecimento de uma referência, na visão
dorelatóriodoministroGurgeldeFaria,empurrapara
ocontribuintea responsabilidadepelo ônusdecontes-
tarovalordoimposto.Agora,emcasodeaadministra-
çãomunicipaldiscordardovalordeclarado,comosen-
do bem abaixo do valor venal, é possível questionar as
partes envolvidas no negócio e lançar mão de um pro-
cesso administrativo por meio do qual se possa tentar
uma cobrança mais equilibrada.

Com a mudança, espera-se uma redução considerá-
vel do imposto, e, ao mesmo tempo, uma cobrança to-
talmente adequada às regras do próprio mercado. Há
riscodeoITBI,mesmocomadecisãodoSTJ,sofrerum
aumento? Infelizmente a resposta ainda é sim, e passa
pelaesferapolítica. Issoporqueaalíquotaestabelecida
para o imposto ainda está nas mãos dos municípios.

*Advogado que atua há mais de 10 anos junto a
concessionárias e permissionárias de serviços públicos

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Inteligência

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

A Polícia Civil do Estado Rio de Janeiro inaugura hoje a Agência Central de Inteligência, um prédio inteiro
que vai concentrar todos os setores que buscam e produzem conhecimentos para auxiliar nas tomadas de
decisões de ações policiais. A nova casa da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) da instituição é considera-
da pela corporação a maior Agência de Inteligência de Segurança Pública Estadual do país. O imóvel
localizado na Rua do Lavradio, no Centro do Rio, também vai abrigar outras agências, como o Disque
Denúncia, para atuação conjunta na política de segurança pública.

ITBI justo!
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PRETO NO

BRANCOVolta à aulas

anima setor

imobiliário

Minas do Norte

Procura por imóveis para locação por
estudantes é alta, e já faltam opções

u

Constantementetemosalertadopré-candidatosàs
eleições deste ano em relação ao excesso de posta-
gens, namaioria semconteúdo e semdireção.Qual-
querassunto,datacomemorativa,encontrossemim-
portânciaémotivoparapostagensnasredessociais.
Oresultadoéquequandodapostagemdeumassun-
to ou informação importante, o leitor sequer tem
curiosidadedetomarconhecimento.Éprecisoquese-
japostadoapenasconteúdosque tenhamoperfil do
seueleitor. Éo chamadoconteúdodirigido.

Mensagem dirigida
O candidato que está pela primeira vez buscando

uma cadeira no parlamento estadual ou federal não
pode esquecer que tanto asmensagens comoosdis-
cursos devem ser específicos para cada região, para
cadamunicípio.Cadaumtemasuaprópriarealidade.

Escolas conveniadas
NãoconsigoexplicaçãodaprefeituradeMontesCla-

ros, em especial da Secretaria de Educação, para a
históricademoranoenvioàCâmaradepedidodeau-
torizaçãoparaorepasseàsescolasconveniadas.To-
do ano é omesmodilema. Somente depois de três a
quatro meses que a questão é resolvida. Se o poder
público tivesse conhecimento da realidade de esco-
las como Apae e Vovô Clarice, que trabalham com
criançascomnecessidadesespeciais,nãoagiriades-
taforma.Sãooriundasnasuamaioriadefamíliasque
sequer contamcomalimentodentrode casa. Se não
bastasse,osprofessoresquetrabalhamnestes locais
estão desde o início do ano sem receber um salário.
Somente quem tem filhos especiais e não tem como
matriculá-losemescolasparticulareséquepodeima-
ginaradimensãodoproblema.

Prefeitura explicação
Fizquestãodeouvirasexplicaçõesdaprefeiturade

MontesClarossobreademoranorepassederecursos
àsescolasconveniadas. Fui informadopelaprocura-
doriadomunicípiodequesomenteontemrecebeua
proposta da Secretaria de Educação e que já estava
encaminhando para a análise e votação da Câmara
de Vereadores. Em relação à razão da demora não
souberamexplicar.

Novo supermercado
Acolunatrazinformaçãodeque,maisumavez,pré-

dionaavenidaArturBernardescomAlfredoCoutinho
se prepara para receber novo inquilino do ramo de
supermercado.OprimeiroaocuparoespaçofoioSu-
permercadoSantos,depoisoMegaSupermercado, e
oatualUaiSupermercadojáseprepara,paranopróxi-
momês, transferir aáreaparaoSupermercadoBraz.

Deixou o Avante
Oex-presidentedoCimamseex-prefeitodeMatias

Cardoso, Edmárcio Mouro decidiu abandonar a em-
barcação do Avante. Ele informou à coluna que hoje
define em qual agremiação vai buscar abrigo para
disputarumavaganaCâmaraFederal. Eleestáentre
doispartidos,masnãoquisadiantaracoluna.Napró-
ximasemanadivulgarei adecisão.

Segundocorretora,quemalugouemjaneirosedeubem:segurouimóveleeconomizou

Larissa Durães

Repórter

O avanço da vacina-
ção contra a Covid e a
volta das aulas presen-
ciais em instituições de
ensino superior em
Montes Claros, após
dois anos de atividades
remotas,estãoaquecen-
do o mercado imobiliá-
rio, após um 2021 de al-
tos e baixos no setor.

“Se a gente for fazer
um comparativo do iní-
cio do ano passado para
o meio, no início tive-
moslocaçõesconsiderá-
veis,enquantoquenose-
gundo semestre já não
teve tanto assim, por
conta da segunda cepa
(variante do corona-
vírus). Então, o pessoal
acabouseretraindo,pre-
ferindo ficar remoto e
aguardarestaestabilida-
de que temos hoje, devi-
doàvacinação”,dizacor-
retoraMarianaMoreira.

Já neste ano, até o co-
meço de março, foi per-
ceptível o aumento da
demanda por aluguéis.
“Tanto que em algumas
regiões, por exemplo,
nãotemos maisimóveis
disponíveis. É o caso do
Todos os Santos, que
abrange três faculdades
e uma universidade”.

Na imobiliária onde
Marianatrabalha,emja-
neirode 2021 foram alu-
gados 31 imóveis. Em ja-
neiro deste ano, 86, sen-
do70%paraestudantes.
Emabrildoanopassado
foram 84 locações, sen-
do 50% para estudantes.
“Houve pessoas, inclusi-
ve, que fizeram locação
em janeiro deste ano e
só vão entrar no imóvel
agora, porque tiveram

medo de na época da volta
às aulas não haver mais
imóveisdisponíveis.Efoial-
go que realmente aconte-
ceu”,explica.Amaioriados
estudantes é da Bahia, mas
também há locatários do
Triângulo,deBHedoentor-
no de Montes Claros.

Quem está pagando sem
usar para não perder a co-
modidadedolugaréoestu-
dante baiano de educação
física A.B., da Unimontes.
“Estou em casa, na Bahia,
desde o início da pande-
mia, mas decidimos man-
ter o aluguel por ser em
uma localidade boa e que
não teve aumento, ainda,
porque o dono entendeu
que eu já tive um enorme
prejuízo com a pandemia”,
diz. Ele decidiu manter o
aluguel de R$ 400 mesmo
quando a Unimontes en-
trou em greve.

De acordo com Mariana,
quem fechou a locação no
início do ano conseguiu lo-
cais privilegiados, perto de
onde vai estudar. “E econo-
mizou, porque alguns pro-
prietários estavam receo-
sos e fecharam locação
com valores mais baixos.
Agora estão voltando com
valores consideráveis”.

Quem não teve proble-
ma para arrendar uma ca-
sa, já que chegou antes da
pandemia, foi o estudante
do Mato Grosso Caio Ro-
berto Ribeiro Regolin, de
26 anos. “Vim morar em
Montes Claros para estu-
dar Engenharia de Siste-
mas, no começo da pande-
mia. Foi fácil achar uma
casa para alugar, com pre-
ço acessível. Com essa vol-
ta as aulas presenciais, o
meu aluguel subiu cerca
de 20%”.

Ele conta que os colegas
defaculdadeestãotendodi-
ficuldade para alugar por
causa do alto valor. “Por
exemplo, uma casa com
três quartos está na faixa
de R$ 1.300 para cima e as
quitinetes também estão
muito caras”.

Segundo Mariana, há
aluguéis que passaram de
R$ 600 para R$ 800, devi-
do à oferta reduzida de
imóveis. Para ela, investir
emalugueispara estudan-
tes é algo bem rentável.
“Além de alugar desde ja-
neiro, temos um reflexo
de locação também em
março e abril, por conta
da UFMG que começa em
março, e do Sisu e Enem,
devido à lista de espera”.
No meio do ano, há nova
alta nas buscas, por causa
das vagas abertas para o
segundo semestre.

Excesso de postagem

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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CONVERSA

INTELIGENTE

Ministério da Saúde

recomenda 4ª dose

Saúde

OMS diz que número de óbitos por Covid é o
mais baixo desde o início da pandemia

u

OprefeitodeMontesClaros,HumbertoSouto(Cida-
dania),estaria irritadocomaliados.Motivo?Pressão!
Deputadosqueapoiaramoprefeitoachamquejáes-
tánahoradeSoutomanifestar apoioexplícito.

Briga interna
Osdeputadosestariamsedigladiandoparaocupar

mais espaço no governo. Em outras palavras, dese-
jamapoiosclaros,paramontarestratégiasdecampa-
nha. O problema são as ações tímidas tomadas até
agorapelogruposituacionista.

Corpo mole
ComoocandidatodoprefeitoHumberto Soutoem

2024(eleiçãomunicipal)nãoénenhumdosatuaisde-
putados do seu grupo, o medo dos parlamentares é
dequeSouto faça corpomolena campanha.

Chute no balde
O receio dos aliados candidatos é que na pressão

Humberto Souto chute o balde e semantenha isola-
do, semmanifestarnenhumtipodeapoio.

Tô nem aí!
Emcasa, isolado, (dois anosquenãopisaospés

naprefeitura), noaltodos60anosdevidapública
o prefeito deMontes Claros deixa claro que quem
quiser seu apoio tem que ser no seu tempo e na
sua hora. O duro é que a eleição bateu na porta.

ConecteSUS
Quase75%dapopulaçãonopaísestácomoprimei-

ro ciclo vacinal contra a covid-19 completoeaqueles
quetomaramadosedereforçosuperam34%.Porém
osdadosnãoconstamnoConecte-SUS.

Imunidade tributária
OPlenário virtual do Supremo Tribunal Fede-

ral decidiu que as entidades religiosas podem
se beneficiar da imunidade tributária dada às
instituições de assistência social, abrangen-
do, além de impostos sobre o seu patrimônio ,
rendas e serviços, os tributos sobre a importa-
ção de bens.

Redução maioridade penal
PesquisaOrbis,revelaque82,4emcadadezbrasilei-

rosapoiama reduçãodamaioridadepenal.

Pressão irrita prefeito

Foramaomenos470milhõesde infecçãoemaisde6milhõesdemortesnomundo

DA REDAÇÃO

O Ministério da Saú-
de recomendou ontem
a aplicação da 4ª dose
da vacina contra a Co-
vid (a segunda de refor-
ço) em idosos acima de
80 anos. A informação
foi divulgada em uma
rede social da pasta.

Segundo o Ministé-
rio, a aplicação deve ser
feita quatro meses após
a 3ª dose e preferencial-
mente com a Pfizer,
mas Janssen e AstraZe-
neca também podem
ser utilizadas, indepen-
dentemente do imuni-
zante anterior, de acor-
do com a orientação.

A pasta também re-
forçou que há vacinas
daPfizersuficientespa-
ra aplicação neste gru-
po e que alguns estados
também informaram
que têm estoque.

Antesdessarecomen-
dação, a 4ª dose só era
aplicada em pessoas
comproblemasnosiste-
ma imunológico.

VACINÔMETRO

A macrorregião de
saúde do Norte de Mi-
nas, composta por 86
municípios, já conse-
guiu imunizar metade
das crianças com ida-
de entre 5 e 11 anos
com a primeira dose
de vacina contra a co-
vid-19. Ao todo, 85.201
crianças iniciaram o
esquema vacinal com
aplicação de vacinas
Coronavac, produzi-
das pelo Instituto Bu-
tantan(SP) ou da multi-

nacional norte-america-
na, Pfizer/BioNtech.

O painel vacinômetro,
mantido pela Secretaria
de Estado da Saúde de Mi-
nas Gerais – (SES-MG),
mostra ainda que 7.422
crianças já estão imuniza-
das contra a covid, após
completaroesquemavaci-
nal, o que representa au-
mento da cobertura de
4,36% desse público alvo.

De acordo com Danielle
Adesisto, mãe do Arthur,
de 5 anos, a ansiedade foi
muitaparachegarodiada
vacina. “Desde que me co-
nheço por gente sou total-
mente a favor da vacina e
para mim elas salvam a
humanidade.Meufilhoto-
mouaprimeiradoseemja-
neirodeste ano e creio que
senãotivessetomadoava-
cina podia ter tido uma

consequência maior por
ter adoecido de uma gripe
recentemente que não sa-
bemos se foi a Covid. Se
nós, adultos, podemos to-
mar e salvar nossas vidas,
quantomaisadenossosfi-
lhos”, observa a Danielle.

“Acho muito impor-
tante os pais vacinarem
seus filhos. Por enquan-
to, a nossa única espe-
rança é a vacina e ve-
mos isso nos números
atuais”, acrescentou.

Mayounara Barbosa é
mãe de Matheus e Maya-
ra. “Nos sentimos seguros
e aliviados com a vacina-
çãodascrianças.Sabemos
que vacinas salvam vidas
e temos visto uma nova
realidade nos números da
covid-19 no Brasil. Conhe-
ço muitos pais que não de-
ram inicio ao esquema va-

cinal das crianças e acho
que gera uma inseguran-
ça em relação à doença.
Meusfilhosjáestãodevol-
ta às aulas na forma pre-
sencial e estão muito feli-
zes com as atividades”.

ÓTIMA NOTÍCIA

Segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde
(OMS), os óbitos diminuí-
ram 23%, com 32.952 re-
gistros: o mais baixo des-
de o início da pandemia,
em março de 2020.

Na Europa, África e Sul
da Ásia, a queda ficou pró-
xima de 20%, com 14 mil
mortes nas três regiões.
No Oriente Médio, morre-
ram mil pessoas (menos
38%). Apenas na Ásia
oriental houve aumento
de 5%, com quase 7 mil
mortes.

Apresentador de TV e observador da cena política

Will Nunes
willnunesjornalonorte@gmail.com

FREEPIK/DIVULGAÇÃO
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“Além das criações aqui para o
Atelizê, neste momento meu foco
está voltado para a próxima
exposição para a qual fui
convidada, também em São
Paulo, o Anuário de Artes
Luxus Magazine

Alçando novos voos artísticos

LILIANE CORREIA

Artista norte-mineira ganha destaque em exposição na Art Lab Gallery,
em São Paulo, e fala de seus novos projetos

”

u

ARTISTA PLÁSTICA

Luana Z
u

Adriana Queiroz

Repórter

LuanaZelitaCosta,34
anos, conhecida como
Luana Z, nasceu em Sa-
linas e mora em Mon-
tes Claros desde 2006.
Mudou-se para a cida-
de em 2006 para estu-
dar.Queriatentarmedi-
cina e direito, mas a vo-
cação artística falou
mais alto. Fez Artes vi-
suais pela Unimontes,
porém sem intenção de
lecionar. Queria mes-
mo era aprender mais
sobre essemundo que a
encanta desde peque-
na. Em novembro pas-
sado, Luana expôs pela
primeira vez em Mon-
tes Claros.

“Apesardeter estuda-
do Artes, tudo era mui-
to novo. Durante toda a
minha vida participei
deexposições,massem-
pre do lado do especta-
dor, e quando decidi
realizar a minha (expo-
sição)foimuitodiferen-
te. Os sentimentos se
misturavam entre ale-
griaemedo. Omedode-
saparecia à medida que
recebiaoretornodopú-
blico, muitas mensa-
gens de carinho, de
apoio, parabenizando
pelo trabalho diferen-
ciado,alémdenovospe-
didos também”, revela.

Recentemente, Lua-
na Z foi convidada para
expor na Art Lab Gal-
lery. O convite surgiu
pelas redes sociais para
exposição “Arte e Mu-
lher”,naRuaOscarFrei-
re em São Paulo (SP). A
mostra reuniu traba-
lhosde100mulheresar-
tistas, como Silvia Bori-

ni, Lu Bezerra, Marina
Marques, Mariana Naves,
entreoutras,ecomcurado-
ria de Juliana Mônaco.

“Envieialgunstrabalhos
e logo fui aprovada pela
curadoria da galeria. Fi-
queiem êxtase!Nahoraeu
só pensava que tudo que
sempre sonhei estava se
tornando realidade”.

Como foi a experiência
de expor seus trabalhos
em São Paulo, na Art Lab
Gallery.

Simplesmente única.
Era uma exposição coleti-
va com 100 mulheres, eu
não sabia como seria, não
sabia onde nem como mi-
nhas obras ficariam na ga-
leria, só sabia que esta-
riam lá, e quando cheguei
para vernissage uma das
obras estava na vitrine e
as outras duas na entrada.
Foi muito emocionante.
Chorei de felicidade. Foi
um momento de troca de
experiências com outras
artistas, com a própria ga-
leria e de muita gratidão.

Como vão os trabalhos
em seu ateliê? E a loja vir-
tual?

Os trabalhos no Atelizê
não param, sempre me de-
safioadescobrirnovasfor-
mas, novos desenhos e ex-
pressões, ao mesmo tem-
po alimentar e adminis-
trar a loja virtual, que en-
vio produtos para todo o
território nacional, e o
atendimento aqui no ate-
liê que também tem au-
mentado bastante.

E os próximos projetos?
Além das criações aqui

para o Atelizê, neste mo-
mentomeufocoestávolta-
do para a próxima exposi-

ção para a qual fui convi-
dada,tambémemSãoPau-
lo, o Anuário de Artes Lu-
xus Magazine. Ainda es-
tão decidindo data e local,
mas será a partir de junho,
então teremos muitas no-
vidades em breve. Deixo
aqui o convite para virem
conhecer meu trabalho
pessoalmente aqui no
Atelizê, em Montes Claros,
na rua Bárium 409, Lour-
des, e caso não estejam
aqui na cidade também te-
mos a loja virtual www.
atelize.com, onde você en-
contra quadros em giclée,
almofadas, canecas, mui-
tos mimos e presentes. Te-
nho tambémo trabalhode
pintura na tela que faço
sobencomenda,umtraba-
lho exclusivo para quem
assim prefere. Tudo volta-
do para o Cordel Contem-
porâneo, com um estilo

único e monocromático,
onde o preto e traços mais
retosepontiagudosquere-
presentam uma certa
agressividade, um sofri-
mento vivido mas com
uma certa leveza no bran-
co e nos pontos arredon-
dados de muita coisa boa,
felicidades, conquistas,
paz de quem conseguiu
driblar muitas dificulda-
des. Muitos detalhes do
sertão, da seca, do que vi e
ouvi, coisas do dia a dia,
da fé quecresci vivencian-
do, da fé que construí em
mim. Detalhes que repre-
sentam o amor e suas vá-
r i a s f o r m a s d e a m a r .
Vivências que se torna-
ram inspirações. Sempre
comumtomde movimen-
to, de quem não para, de
quem está sempre seguin-
doemfrenteeconquistan-
do o mundo.

ENTREVISTA

Comas obrasMãe comFilhos e a releitura Retrato Tarsila
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Oespaçoartístico instaladonoMontesClarosShoppingabre
ao público a exposição “Essencialmente Mulher”, convidando
o público a olhar para a liberdade financeira e o desenvolvi-
mento profissional das mulheres. São 23 telas de 15 mulheres
artistas regionais com temática variadas, reforçando a impor-
tância da arte e da cultura como propulsoras do empodera-
mento feminino.
Na mostra, cada artista apresenta a sua individualidade em

técnicas diversas como acrílica sobre compensado, óleo sobre
tela, aquarela sobre papel de algodão, Modelagem, entalhe e
vitrificação em cerâmica, planimetria de recortes de madeira,
dentre outras.
A exposição “Essencialmente Mulher” apresenta as obras de

Ssara Dinizz, Andréa Cardoso, Francisca de Assis, Doramar Do-
mingues, Rosi Mota, Adriana Santos, Ione Crusoé, Nilce Veloso,
Rose Andrade, Dani Fernandes, Felicidade Patrocínio, Terezi-
nha Escobar, Marly Gribel, Adelaide Godinho e Cecília Schmidt.
A visitação está aberta até o dia 31 demarço das 10 às 22 horas.

Emnossa página

desta quinta-feira o

Biomédico,

Administrador e

consultor de

marketingAlex

Junior que passa a

assinar uma coluna

noPortalWebTerra.

Desejamos sucesso!

Exposição no
MOC Shopping

Exposição EssencialmenteMulher noMontes Claros Shopping

O sim de Alcione e José Antonio

Orenomado estilista

Hélio Fernandes em

noite de seus 40 anos

noúltimo dia 16

festejando ao lado de

amigos e familiares.

Aqui comas amigas

LucianaVeloso e

Mayounara Barbosa

ARQUIVO PESSOAL / DIVULGAÇÃO

MOC SHOPPING/ DIVULGAÇÃO

LÉO QUEIROZ

Oúltimo dia 26 de Fevereiro de 2022 foi o dia do simpara amontes-clarenseAlcioneOliveira e o francês José Antonio Chapartegui. A cerimônia ocorreu na

cidadede Pamplona aoNorte da Espanha e reuniu amigos para o feliz dia. Desejamos felicidades ao casal!

ARQUIVO PESSOAL / DIVULGAÇÃO

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br
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Ocrescente individualismodenosso tempo, so-
madoaos volumosos problemas sociais e a todas
as consequências que decorrem deles nos faz es-
quecerooutroeconcentrarnossocoraçãosomen-
te em nossos interesses. Nós nos tornamos mais
ausentesdasnecessidadesdopróximo.Nossoem-
penho se concentra em cuidar apenas de nosso
bem-estar. Corremos os olhos ao redor e, mesmo
diante da visível dor do outro, escancarada nos
semáforosdacidade,nas ruascentraisenasperi-
ferias, não somos mais capazes de nos comover,
sofreredemonstraramínimamisericórdia.Passa-
mos de largo, a distância, temendo nos envolver
demais com aquilo que “não é da nossa conta”.
Há muitos casos nos quais o sofrimento proce-

de das escolhas erradas que a pessoa faz ao lon-
go da vida. Essas escolhas resultam em proble-
mas de relacionamento, saúde e financeiros, le-
vando a pessoa a, em algumas situações, mendi-
gar o próprio alimento. Outras, também por op-
ções erradas, entram na criminalidade ou na de-
socupação, tornando-se pesos para outras pes-
soas, quer por causar a elas danos diretos, às ve-
zes irreversíveis, quer por tornar-se umproblema
público. Em qualquer dos casos, devemos ser sá-
biospara julgar e buscar aajudadeacordo como
que a situação exige.
Importante é não permitir que erros morais co-

mo a criminalidade ou a desocupação espontâ-
nea se tornem o padrão de julgamento de todos
os demais casos e nos façam excluir de nossa
preocupação pessoas que genuinamente care-

cem de ajuda. Há, de fato, pessoas que precisam de
nosso cuidado.
O apóstolo João nos deu claríssimo exemplo de

comodevemos agir: “Ora, aquele que possuir recur-
sos destemundo, e vir a seu irmão padecer necessi-
dade, e fechar-lhe o coração, como pode permane-
cer nele o amor de Deus?” (1Jo 3.17). Em primeiro lu-
gar, “alguémque possui recursos” – nãopode se es-
cusardaresponsabilidade,porqueelatemoqueofe-
recer. E Joãonãoestápensandoemmuitos recursos,
em pessoas ricas, somente, mas naqueles recursos
que temose ooutro nãoos têm. Jesus Cristo resumiu
em ter duas capas quandoo outro não tinha nenhu-
ma. Em segundo lugar, “vir o seu irmão padecer ne-
cessidade” – essa pessoa não pode argumentar que
nãosabia,porqueestávendo,convivendocomapes-
soanecessitada. Emterceiro, “elanãopoderá fechar
o coração” – do nosso coração procedem as fontes
de vida. São as intenções de nosso coração que tor-
nam práticas as nossas ações. Todas as vezes, por-
tanto,quenegamosauxílioàquelesquenecessitam,
demonstramos a pobreza de nosso coração. Em
quarto, “poderá permanecer o amor de Deus nessa
pessoa?”, pergunta João. Em outras palavras: o
amor a Deus não pode estar separado do amor ao
próximo.
Cuidar uns dos outros é demonstrar amor. O amor

não é teórico, é prático. Não é doutrina morta, mas
açãode vida. Amar ao próximoédar-lhe vida, quan-
dotudoparecermorteparaele.Oapóstolo Joãocon-
dena aqueles que são egoístas, que não se preocu-
pam com o próximo. Caim era assim e, por isso, as-

sassinou o irmão. Pensou apenas em si mesmo e na
sua oferta. O desamor é um homicídio.
Não apenas matamos alguém lhe enfiando uma

facaouatirandocontraele,masaonãooferecer sua
ajuda no momento de maior carência. Há quem se
calediantedacarênciadooutro.Háquemespiritua-
lize e diga: “estou orando por você”. Há ainda aque-
lesquebatemnoseuombroafimdedemonstrarque
sãosolidários.Maspodemestarsendoapenasomis-
sos. Na prática, o amor é sempre de ação.
Se eu disser que amo a Deus, devo também amar

ao meu irmão. E como devo amá-lo? Se eu o vir em
necessidade, devo tomar providência em relação a
isso, ajudando-o de modo objetivo e prático. Se ele
estiver precisando de remédios, devo ajudá-lo nis-
so; se seu problema é uma roupade frio, devo provi-
denciá-la. Não basta apenas dizer, preciso fazer.

Cuidando uns dos outros

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br
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Perua elétrica
u

Veículos

Audi revela conceito A6 Avant e-tron, que antecipa a stationmovida “a pilha”

Marcelo Jabulas

I @mjabulas

Cada marca tem sua es-
tratégia de eletrificação.
Algumas começam com
compactos, como é o ca-
so dE Fiat, Renault e Che-
vrolet. Outras apostam
em modelos de maior va-
lor agregado, como SU-
Vs de luxo, que é o caso
dE Jaguar, BMW, Volvo e
Mercedes-Benz. E tem
aqueles que vão em mo-
delos de apelo esportivo,
como foi a Porsche.

Mas no meio disso tu-
do tem a Audi, que atira

para todos os lados .
Tem SUV, tem cupê e
agora terá uma perua.
A marca das quatro ar-
golas acaba de revelar o
A6 Avant e-tron, no Sa-
lão de Xangai. A Audi
declara 700 km de auto-
nomia e comportamen-
to de supercarro.

O modelo ainda é um
conceito, mas como nas
apresentações anteriores,
é o carro praticamente fi-
nalizado. Com design be-
líssimo, o carro se destaca
pelaidentidadevisualree-
laborada. Ela segue a ten-
dência dos últimos estu-

dos de design da marca.
Os faróis afilados, novo
formato da “grade” fecha-
da, assim como as toma-
das de ar falsas moldura
acentuadas.

Com quase cinco me-
tros de comprimento
(4,96 m) e apenas 1,44 m
de altura e 1,96 m de lar-
gura, essa perua é muscu-
losa. Com linha de cintu-
ra elevada, para-lamas
alargados e imensas ro-
das de 22 polegadas. Na
traseira, o destaque fica
por conta das lanternas
bem afi ladas e pelos
imensos extratores infe-

riores, que compensam a
ausência das ponteiras
de escapamento.

“Com o Audi A6 Avant
e-tron concept estamos
oferecendo um visual
completamente tangível
nos futuros modelos pro-
duzidos em nossa nova
plataforma de tecnologia
PPE”, explica o integran-
te do Conselho Audi para
Desenvolvimento Técni-
co, Oliver Hoffmann.

“Não estamos simples-
mente eletrificando a his-
tória bem sucedida de 45
anos do Avant. O que nós
mais queremos é usar a

competência técnica pa-
ra acrescentar um ponto
de exclamação. Isso in-
clui a potente tecnologia
de 800 volts, 270 kW de
capacidade de carga e
uma autonomia WLTP
de até 700 km”, aponta.

E por falar em autono-
mia, essa perua supera
seus irmãos. Como suas
baterias suportam carre-
gadoresdeaté270kW,ela
pode regenerar 300 km
em apenas 10 minutos. Se
o amigo aguardar mais 15
minutos, pode obter 80%
da carga.

Em números de desem-

penho a Audi, foi modes-
ta. Não deu mais deta-
lhes da motorização. O
que se sabe é que a acele-
ração de 0 a 100 km/h foi
ajustada para rápidos
4,0 segundos.

No entanto, esse tempo
pode parecer pouco dian-
te dos irmãos, mas vale
lembrar que essa perua
certamente terá uma ver-
são RS. Além disso, como
se trata de uma perua, sua
prioridade é ser um carro
para longos deslocamen-
tos,eos700kmdeautono-
mia cumprem com essa
função.

Comquase 5metros de comprimento, teto baixo e autonomia para 700km,A6Avant e-tron promete esportividade e alta performance comaceleração de 0 a

100km\h em4,0 s

AUDI/DIVULGAÇÃO
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Um pé na final
Esportes

Hulk decide, Galo vence a Caldense e amplia vantagemna semifinal domineirou

Gustavo Andrade

@gfandrade

O Atlético está muito
próximo de disputar sua
16ª final consecutiva do
Campeonato Mineiro. No
jogo de ida das semifinais,
aequipealvinegravenceu
a Caldense por 2 a 0, com
dois gols de Hulk, no Mi-
neirão,eampliousuavan-
tagem no confronto.

O time de Poços de Cal-
das avançará para a deci-

são somente se vencer a
partida de volta, no próxi-
mo domingo (27), às 18h,
também no Gigante da
Pampulha, por pelo me-
nos três gols de diferença.
Qualquer outro resultado
confirmará a classifica-
ção do Galo.

HULK DISPARA

Com sete desfalques, o
Atlético teve dificuldade
no início de jogo para
criar as primeiras chan-

ces de gol. No primeiro
lance de perigo, aos 26 mi-
nutos, Réver enfiou a bola
entre os zagueiros, Ade-
mirajeitoueHulkcomple-
tou para as redes.

O Galo ainda teve boa
oportunidade desperdiça-
daporNacho,antesdeoca-
misa 7 marcar seu segun-
dogolnojogo.Depoisdere-
visão com auxílio do VAR,
oárbitroAndréLuizSketti-
no assinalou pênalti de Jo-
nathan Costa em Hulk.

O próprio Vingador foi
paraacobrançaefezoseu
oitavo gol no Campeona-
to Mineiro, disparando
na artilharia. Hulk se tor-
nou ainda o maior golea-
dor da história do Novo
Mineirão, com 32 tentos
em 39 partidas.

DOMÍNIO

ALVINEGRO

Apesar da larga vanta-
gemnoconfronto,oAtléti-
co não diminuiu o ritmo

no segundo tempo. Aos 10
minutos,Ademir,emchu-
te com o pé direito, acer-
tou a trave.

Os comandados por “El
Turco” Mohamed contro-
laram a posse de bola, e a
Caldense pouco ameaçou
a meta defendida por
Everson.Naúnicaoportu-
nidade, Filipi Souza chu-
tou de longe e o goleiro do
Galo espalmou.

Com o triunfo desta
quarta-feira, o Atlético

chegoua31jogosdeinven-
cibilidade no Mineirão.
São 17 vitórias consecuti-
vas no estádio.

MAIS DESFALQUES

No jogo de volta do con-
fronto com a Caldense, o
Atlético terá ainda mais
desfalques.

Hulk recebeu o terceiro
cartão amarelo e cumpri-
rá suspensão. Já o goleiro
Everson se apresentará à
Seleção Brasileira.

Hulk marcou os dois gols da vitória do Atlético sobre a Caldense, deixando a equipe muito perto da final do Estadual. O camisa 7 ainda se

tornou o maior artilheiro da história do Novo Mineirão

PEDRO SOUZA/ATLÉTICO
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Nesteúltimodomingoaconte-
ceu o evento esportivo de verão
o 1˚ Encontro de Canoístas em
Pirapora, organizadopela EMU-
TUR e prefeitura. A prova de ca-
noagem marcou a retomada de
umesporte rico emhistória, tra-
dição, representatividade e co-
nexão com a cidade e o “Velho
Chico”, que viveu seuaugeentre
osanos80e 90. Cercade 30atle-
tas coloriu as belezas naturais

das águas do Velho Chico. O en-
contro teve apoio da Delegacia
Fluvial de Pirapora, Corpo de
Bombeiros, Guarda Municipal,
SAAE e a Secretaria Municipal
de Saúde que na ocasião reali-
zou diversas atividades para
atender os visitantes locais. Al-
guns caiaques ficaram à dispo-
siçãodecrianças, jovens eadul-
tos para interação e contato di-
reto com a modalidade olímpi-

ca. A grande novidade foi a in-
clusão de nova estrutura na
praia do Areião para prática de
esportes como o beach soccer
( fu tebo l de pra ia ) , vô l e i e
futevôlei. A temporadadeespor-
tes às margens do rio, projeta-
da pela Emutur e a prefeitura, é
umprograma ideal para a famí-
lia, amigos e turistas, de todas
as idades e gerações. Parabéns.

OeventoCaminhadapelasMulheresreuniráaadvo-
cacia Piraporense em homenagem as mulheres no
próximo dia 26 de março. Promovido pela 50ª
SubseçãodePiraporacomapoiodo InstitutoAMARe
a comissãodaMulher Advogada. A concentraçãodo
ato público terá início às 7h20, no Centro de Conven-
ções com aulas de alongamentos. Às 7h40, aqueci-
mentocomdança. Eàs8h,pontualmente, daráo ini-
cioacaminhada.Lembrandoqueoeventoserágratui-
toeestará recebendodoaçõesdemateriaisdehigie-
nepessoaleabsorventesaseremdistribuídoàscomu-
nidades carentes. A OAB de Pirapora convida toda a
sociedadeparaparticipardestegrandeevento.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Pedalando Junto está sorteando dois passaportes
para a Copa do Mundo de Mountain Bike em
Petrópolis.A@soul_cyclesemparceriacomo@peda-
landojunto irá sortear duas pessoas que ganharão
umpassaporteparaverdepertoaCopadoMundode
MTB. Para participar do sorteio basta seguir a

@soul_cycles e a@pedalandojunto no Instagram e
Facebook,eseinscrevernoscanaisdaSouledoPeda-
landoJuntonoYouTube.Curtirafotooficialemarcar3
amigosnoscomentários. Participem!

A pandemia proporcionou um
novo olhar para as possibilida-
des do trabalho remoto, uma vez
quediversas instituiçõesdomun-
do aderiram ao home office e
seus benefícios, fazendo com
queas empresas perpetuemeste
formatodevidoaotempoeprati-

cidadequeoambienteproporcio-
na.Apesardisso, trabalharemca-
sa pode causar complicações
tanto para a saúdemental como
para a física, por isso, é preciso
se atentar ao excesso de posi-
ção,comoacolunacervicale lom-
bar, quadril e punho. O grande

tempo em que as pessoas pas-
sam sentadas na frente do com-
putador prejudica a saúde, por-
tanto, a realização de exercícios
físicosdeveocorrercomfrequên-
cia, para que o efeito protetor da
ação diminua sérios riscos. Fi-
quem atentos.

Esporte e o trabalho home office

OAB Pirapora
realiza caminhada

Sorteio da Copa do
Mundo de MTB

Canoístas se encontram em Pirapora
ELTON JACKSON

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas

10 MONTESCLAROS,QUINTA-FEIRA, 24DEMARÇODE2022 onorte.net


