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Tiggo 7 Pro é o lançamento da Chery para dispu-
tar por espaço no segmento de SUVs médios.
Com preço na casa dos R$ 180 mil, quer tirar a
coroa do Jeep Compass. Do Tiggo 7 “convencio-
nal”, o Pro só herdou o algarismo, pois é um carro
totalmente novo. PÁGINA 8

JustiçadáavalparaqueoShopping
Popular funcione neste fim de sema-
na até as 18h. Ampliação do horário
na semana do Natal depende de aval
doCorpode Bombeiros.PÁGINA 5

Horário
estendido

Briga é boa
entre os SUVs

Montes-clarenses terão que desembolsar bem
mais neste ano para bancar os comes e bebes da
festa da família. Produtos que compõem a cesta na-
talina estão, em média, 21% mais caros. Levanta-
mentodo Departamento de Economia da Unimon-
tes mostra que pesquisa e troca de produtos terão
que ser prática nos próximos dias. PÁGINA 4

Estado reduz o prazo de aplicação entre a segunda
e a terceira doses contra a Covid-19. Medida é uma
forma de aumentar a proteção dos mineiros contra a

variante Ômicron, responsável por nova onda de ca-
sos na Europa. No Estado são investigados cinco sus-
peitas da nova cepa. Municípios que têm doses esto-

cadas já podem convocar os moradores para recebe-
rem o reforço. Regional de Montes Claros distribui
mais 55 mil vacinas na segunda-feira. PÁGINA 3

Ceia de Natal
inflacionada

Intervalo para dose de
reforço cai para 4meses

DESTAQUEDONATAL -O tradicional panetone está compreçonada saboroso: 24%maior que em2020

PEDRO SOUZA/ATLÉTICO

PÁGINA 9

Primeiro título do

Atlético no

Campeonato

Brasileiro completa

cinco décadas

neste domingo
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NAS ONDAS
Lulamantinhadiariamenteumprograma brevede rá-
dio, gravava cedo, e espalhava para emissoras do inte-
rior. Isso fortaleceu muito o então presidente.

VÁRIOS BRASIS
Como não são registradas as pesquisas atuais, os
institutos não divulgam onde são realizadas. No
interior, Bolsonaro está forte ainda, e há um clima
antipetista também.

VACINA NO CRACHÁ
APrefeitura deMaceiólançaoselo“AmbienteSeguro”
para empresas e órgãos públicos que imunizarem to-
dososseuscolaboradorescom,nomínimo,duasdoses.

EM CAMPANHA
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas,
ainda não mudou o título eleitoral para São Paulo,
mas já dedica parte da agenda ao Estado de olho na
disputa ao governo. Nos últimos 20 dias, partici-
pou de lançamento do projeto Educa, foi recebido
pela diretoria da Fecomércio (SP), se reuniu com
empresas de logística, visitou o Porto de Santos e
foi recepcionado como futuro candidato durante o
Fórum Moderniza Brasil.

A SEU TEMPO
Quando indagado sobre sua provável candidatura ao
governo de São Paulo, o ministro da Infraestrutura
tem mantido o mantra: “Tudo tem seu tempo”.

RASTREADOS
Veículosoficiaisouaserviçodopoderpúblicopoderão
serrastreados.AmedidaestáprevistanoProjetodeLei
nº 2317/15, já aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara. Segundo o autor da
proposta,deputadoAlielMachado(PSB-PR),oobjetivo
é evitar o uso irregular desses veículos.

VAZAMENTOS
Ex-ministro da Saúde, o deputado federal Alexan-

dre Padilha (PT-SP) cobra, há mais de um ano, expli-
cações sobre a segurança de rede da pasta. À época,
quando um vazamento de senha expôs dados de
milhões de pacientes, ele indagou se “foi criada al-
guma central de atendimento para eventuais víti-
mas desse vazamento”.

NOVA COBRANÇA
Padilha não obteve resposta. O deputado protoco-
lou na Câmara novo pedido de informações à pasta
e questiona qual o orçamento proposto (com as res-
pectivas notas e datas de empenho e pagamento)
destinado no ministério em segurança de rede.

ATACADOS LUCRAM
Um levantamento da Serasa Experian revela que,
em 2020, o setor atacadista brasileiro fechou o ano
com cenário positivo. As empresas desse segmento
tiveram lucro líquido de R$ 18,8 bilhões nesse perío-
do, marcando aumento de 63,7% frente aos núme-
ros registrados em 2019, quando tiveram queda de
8,7%. A pesquisa ouviu 1.905 empresas.

OS DERROTADOS
Além do senador Fernando Bezerra (MDB-PE), que
despencou da liderança do governo, o ex-presiden-
te da Casa Renan Calheiros (MDB-AL) saiu derrota-
do na eleição que escolheu AntonioAnastasia (PSD-
MG) para a vaga no TCU. Renan foi cabo eleitoral
de Kátia, e percorreu gabinetes com ela para a vaga
de Raimundo Carreiro, seu apadrinhado no tribu-
nal que se aposentou.

ESPLANADEIRA
# Patrícia Corrêa, da Thermo King, foi reconhecida
pelo “Pilot Light Award 2021” por programas para
cargo de liderança.
# Instituto Ronald McDonald é eleito uma das 100
melhores ONGs do Brasil, pelo 5º ano consecutivo.
# TST elege ministro Emmanoel Pereira para presi-
dir a Corte e o Conselho Superior da Justiça do Tra-
balho no biênio 2022-2024.

COLUNA ESPLANADA
LEANDRO MAZZINI

Motociata salva?

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

reportagem@colunaesplanada.com.br

Opinião

A redução nas taxas de mortalidade pela Co-
vid-19, aliada à vacinação que se encontra em cur-
so, tem trazido a todos uma sensação de segurança.
No entanto, o aumento dos casos na Europa e a
nova cepa, batizada de Ômicron, são prova de que
ainda é preciso cautela. O fato de o vírus continuar
em mutação, embora dessa vez com uma cepa me-
nos letal, mas com maior poder de disseminação,
mostra que a humanidade ainda está em risco.

Com os fatos inegáveis acontecendo pelo mun-
do, mais do que nunca é preciso repensar os gran-
des eventos preparados para celebrar Natal e Ano
Novo, como forma de evitar uma maior propaga-
ção da nova variante, que de acordo com especialis-
tas, tem burlado, e com facilidade, a imunidade
criada pelas vacinas no
organismo humano.

Mas é preciso cautela
com a economia. O equilí-
brio nesse momento tão
frágil da humanidade é
fundamental para a pre-
servação de todas as vi-
das, tanto em relação ao
vírus, quanto em relação
àqueles que se encon-
tram socialmente vulne-
ráveis. Tudo isso, em con-
junto, pode representar
uma catástrofe sem pre-
cedentes para as diversas
sociedades.

Diante das novas variantes que se sucedem, não
existem mais certezas, apenas insegurança quanto
à eficácia das vacinas para todas as facetas que o
vírus da Covid-19 ainda pode apresentar. Por isso,
manter o distanciamento, usar sempre a máscara,
higienizar constantemente as mãos são atitudes
que não podem ser descontinuadas.

Ainda não é hora de baixar a guarda. As socieda-
des que incorreram neste erro estão novamente
sob bombardeio do vírus. Portanto, mais do que
nunca, o momento crítico que se instalou pede
consciência, paciência e determinação coletivas
para que a humanidade não perca essa guerra, pa-
ra um inimigo em forma de vírus e praticamente
invisível.

Proteja-se, cuide-se e, mais do que nunca, seja
solidário com a dor do outro, com a história do
outro, com a fome do outro...Sem pré-julgamentos,
sem pré-conceitos, sem apontar de dedo, apenas
seja solidário. Porque é a solidariedade que, ao fi-
nal, poderá salvar a humanidade.

EDITORIAL

Derretendo nas pesquisas de intenção de votos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido aconselhado por
aliados e assessores a viajar para todas as regiões do país, a partir de janeiro, para inaugurar obras e
explorar veículos de comunicação locais – principalmente rádios – para propagar as ações do governo. Na
rota da reeleição de Bolsonaro também está sendo desenhado o novo roteiro das chamadas motociatas. A
avaliação dos assessores palacianos é de que os sete encontros sobre duas rodas realizados neste ano
geraram boa repercussão pela grande adesão de apoiadores. A largada das motociatas poderá ser em uma
capital do Nordeste, onde Lula permanece disparado à frente na pesquisas.
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PRETO NO
BRANCODose de reforço

será aplicada
após 4 meses

NOVAREMESSA -Mais 55mil imunizantes serão distribuídos aos 54municípios da área de atuação da

SuperintendênciaRegional de Saúde deMontes Claros na próxima segunda e terça-feira

Saúde

Da Redação*

Minasreduziudecin-
co para quatro meses o
intervalo para aplica-
ção da terceira dose da
vacina contra a Co-
vid-19.Amedidatemco-
mo objetivo evitar que
anovavariantedocoro-
navírus – a Ômicron –
se espalhe pelo Estado.

A mudança foi divul-
gada pelo secretário de
Estado de Saúde, Fábio
Baccheretti,duranteco-
letiva de imprensa rea-
lizada na manhã desta
sexta-feira (17).

Em Minas, cinco ca-
sosdanovacepa sãoin-
vestigados. O resulta-
do de quatro deles de-
veria ser liberado ain-
da ontem, de acordo
com o secretário.

“Parte da população
nãoestá buscando ore-
forço. O que já se sabe
da Ômicron é que a efi-
cácia da vacina é redu-
zida com duas doses,

mas com a terceira au-
menta a eficácia. Dessa
forma, os municípios que
tiverem doses estocadas
para terceira podem con-
vocar a população para
quatro meses de interva-
lo. Agora é correr atrás do
reforço para estarmos
preparados para a Ômi-
cron. A vacina certamen-
te é a única saída que a
gente pode ter para qual-
querumaquesurgir”,afir-
ma Baccheretti.

EmMontesClaros,a ter-
ceira dose foi aplicada em
32.128 pessoas, segundo
balanço divulgado na
quinta-feira (16). O núme-
ro equivale a 11,8% dos
que já tomaram a segun-
da dose.

REGRAS

AdecisãodoEstado con-
templa a aplicação de
imunizantes da Pfizer,
quando os municípios ti-
verem doses com prazo
de vencimento inferior a
15dias, após o descongela-

mento, e impossibilidade
de remanejamento para
municípios vizinhos.

A coordenadora de Vi-
gilância em Saúde da Su-
perintendência Regio-
nal de Saúde de Montes
Claros, Agna Soares da
Silva Menezes, reafirma
a necessidade de os mu-
nicípios manterem as
ações de mobilização e a
busca ativa da popula-
ção para serem vacina-
das contra a Covid-19.

“Só com a aplicação das
duasdosesaspessoasesta-
rão imunizadas contra a
Covid. Também é impor-
tante que a dose de refor-
ço seja administrada, o
que garantirá às pessoas
uma maior imunidade
contra o novo corona-
vírus e suas variantes”,
alerta.

ESTOQUE

Na próxima segunda e
terça-feira, a Superinten-
dência Regional de Saúde
de Montes Claros (SRS)

vaientregaraos54municí-
pios que integram a sua
área de atuação duas no-
vas remessas de vacinas
contra a Covid-19. Ao todo
serão 55.515 doses de imu-
nizantes distribuídos da
seguinteforma:42.420do-
ses da Pfizer/BioNtech;
12.685 da Janssen e 410 da
CoronaVac.

Montes Claros é o muni-
cípio que irá receber o
maior número de imuni-
zantes – 20.644 doses. Em
relaçãoàsvacinasdaJans-
sen,a Secretaria deEstado
da Saúde de Minas Gerais
disponibilizou para os 86
municípios que compõem
a macrorregião de saúde
do Norte de Minas um to-
tal de 17.840 doses.

As vacinas da multina-
cional norte-americana
que serão repassadas aos
municípios são destina-
das à aplicação da dose de
reforço nas pessoas que,
no primeiro semestre des-
te ano, tomaram a dose
única do imunizante.

Minas reduz intervalo entre a segunda e terceira
doses para blindar mineiros contra Ômicron

Certamente o Norte de Minas recebeu com ale-
gria a decisão do comando-geral da Polícia Mili-
tar de designar o coronel Gildásio Rômulo para
responder pela 11ª RPM em substituição ao coro-
nelWanderlúcio Ferraz. Alémde “filhoda terra”, o
oficial conhece deperto todaa região, tendo sido
comandante do 50º BPM e também do 10º BPM.
Como já é familiarizado com a corporação e com
toda a sociedade, é fato que os resultados positi-
vos aparecerão. Aliás, Rômulo traz na bagagema
humildade e o respeito aos seus comandados, o
que será importante. Vale lembrar que o coronel,
até o final da primeira quinzena de janeiro, conti-
nuará respondendo pela 12ª RPM em Ipatinga.

Coronel Wanderlúcio
Seporum ladoasociedadedoNortedeMinas, e

em especial os policiais militares, está satisfeita
coma indicação do coronel Rômulo para coman-
dara 11ªRPM,por outro lado já sentemasaídado
coronel Wanderlúcio, que chegou como quem
não quer nada e, de repente, conquistou não só a
tropa, mas principalmente os diversos segmen-
tos da sociedade. Como sempre, primamos por
falar a verdade sem maquiagem. Vale ressaltar
quenosúltimosanosa instituiçãona regiãoesta-
va intoxicada, frutodotratamentoquesubordina-
dosvinhamrecebendo.Wanderlúciomudoutotal-
menteaconvivênciaentrecomandantesecoman-
dados, deixando a instituição desintoxicada.

Coronel Gracielle
Nasmovimentaçõesdivulgadaspelo comando-

geral da Polícia Militar de Minas, a população de
Montes Claros comemorouapromoçãoda tenen-
te-coronelGracielleRodrigues, que foi designada
paraocomandodaCPMAmb. Trata-sedocoman-
do de policiamento ambiental em todo Estado.
Conforme apurou a coluna, coronel Gracielle é a
primeira mulher no Estado a ocupar a função.

Classe Rural e CDL
Na manhã de ontem, durante evento promovido

peloCimams,emMontesClaros,opresidentedaSo-
ciedade Rural, José Moacyr Basso, o presidente do
Sindicato Rural, Zé Avelino, o presidente da CDL, Er-
nandes Batata, e outros representantes de entida-
des aproveitaram a presença do procurador-geral
deJustiçadeMinasGerais,JarbasSoares,paraentre-
gardocumentopedindoapoionomovimentoemfa-
vor da construçãodaBarragemde Congonhas.

Idene
Ontem tive oportunidade de conversar com vá-

rios prefeitos durante encontro no Cimams. Foi
fácilperceberodescontentamentocomoresulta-
do do trabalho que vem sendo apresentado pelo
Idene em favor dos municípios. Ressaltaram que
houve um esvaziamento geral do órgão, que no
passado chegou, inclusive, a fazer o trabalho de
interlocução entre a região e órgãos do governo
federal. Aliás, já faz algum tempo que não se vê o
Institutoprestandocontado trabalhoque foi rea-
lizado no atual governo.

Expectativa na polícia

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

INGRID VASCONCELOS/AGÊNCIA MINAS/DIVULGAÇÃO

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Ceia de Natal pesa no
bolso do consumidor

Pesquisa feita pelo Departamento de Economia da Unimontes mostra
aumento médio de 21% nos produtos típicos dessa data comemorativa

u

Márcia Vieira

Repórter

Para quem não abre
mão de comemorar
com toda a gama tradi-
cional de produtos que
remetemaoperíodona-
talino, a corrida pela
pesquisadepreçosjáco-
meçou. Não foi só du-
rante o ano que a alta
da inflação bateu à por-
ta e à mesa dos brasilei-
ros,sobretudodosmon-
tes-clarenses.

Em uma curva sem-
pre em ascensão, a ca-
restia chegou a dezem-
bro e, em um compara-
tivo com 2020, produ-
tos que compõem as
cestas natalinas subi-
ram até 21,17%, de acor-
do com a economista
Vânia Vilas Boas.

Segundo a professo-
ra da Unimontes, mui-
tos consumidores já
iniciaram as compras,
especialmente para
evitar o fluxo maior
de pessoas comum
nos dias mais próxi-
mos ao Natal.

“No entanto, o preço
dos alimentos típicos
dascomemoraçõespra-
ticado pelos estabeleci-
mentossupermercadis-
tas e lojas especializa-
das nesses itens tem as-
sustado os consumido-
res montes-clarenses,
fazendo com que mui-
tos tenham que rein-
ventar e usar de muita
criatividade, adaptan-
do receitas para apro-
veitar a ocasião com a

família”, destaca Vânia.
Os aumentos, assim co-

mo durante todo o ano,
são consequência do pro-
cessoinflacionárioe,prin-
cipalmente, da valoriza-
ção do dólar ante o real. Is-
so pesou consideravel-
mente no valor de muitos
itens que compreendem a
mesa natalina.

PESQUISA

Pesquisa feita pelo De-
partamento de Economia
da universidade mostra
queosvinhosnacionaisti-

veram aumento de 16,1%,
já os importados ficaram
24% mais caros.

As castanhas tiveram
reajustede16%emcompa-
raçãocom o mesmoperío-
do do ano passado e a cai-
xa de bombom, que faz a
alegria da meninada, está
11% mais cara.

E quando se fala em Na-
tal, um dos primeiros pro-
dutosquevemàcabeçaéo
tradicionalpanetone,
cujo preço não está nada
saboroso: 24% maior que
em 2020.

CARNES

E o susto no mercado
não para quando o assun-
to é carne. Com preços su-
pervalorizadosduranteto-
do o ano, não estão dando
refresco neste mês. Quem
quiser o filé mignon no
cardápio de Natal ou de
Ano Novo terá que pagar
38,5%amaisdoqueeraco-
bradopeloquilodoprodu-
to em 2020.

Já o chester, pernil, lom-
bo suíno e frango aumen-
taram em 8,5%, 6,5%, 9% e
14,28%, respectivamente.

Também estão mais caros
o bacalhau (16,5%), peru
(9%) e a picanha (16%).

Apesar dos custos ele-
vados, a professora Vâ-
nia afirma que comemo-
rar é importante, sobretu-
do depois de um 2020 de
muitas restrições. Ela dá
a dica de se fazer a ceia
compartilhada, com a di-
visão dos custos entre os
participantes.

“Confraternizar de for-
ma consciente, ficar aten-
to aos preços, comparan-
do-os, já que há uma gran-

de diferença de preços en-
treosestabelecimentosco-
merciais, e ficar de olho
nas promoções que nor-
malmenteocorremnosúl-
timos dias que antecedem
a data. A preferência por
ítens nacionais permite
umaboa economia eorga-
nizarnúmerosdeconvida-
dos éoutra estratégia para
evitar sobras de comida e
gastos desnecessários em
umcenárioeconômicoon-
de cada real deve ser gasto
com muita consciência fi-
nanceira”, orienta.

Montes Claros

FLAVIO TAVARES/JORNAL HOJE EM DIA

PREÇOSNASALTURAS -Montar umabela ceia deNatal neste ano não será tarefa fácil para quemestá comoorçamento apertado
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Shopping Popular terá
horário estendido

Economia

Lojistas ganharamna Justiçaodireitode funcionar até as 18hneste fimde semanau

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não existe
restrição para a abertura das lojas. “O Shopping
Popular possui Projeto de Prevenção e Segurança
Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) devidamente
aprovado no Corpo de Bombeiros Militar. O
mencionado projeto aprovado está em fase de
execução. Não obstante, o Shopping Popular possui
medidas preventivas, não havendo risco iminente,
conforme constatado em nossas fiscalizações”, diz
o major Darlan Moreira, comandante do
Corpo de Bombeiros.

Aval do Corpo de Bombeiros

u SAIBA MAIS

CENTRODECOMPRAS– Shopping reúne cerca de 200 lojistas que apostamnoNatal para recuperar perdas

Márcia Vieira

Repórter

As lojas do Shopping
Popular Mário Ribei-
ro, em Montes Claros,
poderão funcionar
neste fim de semana
com horário amplia-
do, até as 18h. A autori-
zação foi concedida pe-
la Justiça, depois de a
Associação de Lojistas
entrar com uma ação
pedindo a extensão do
funcionamento, como
acontece com o comér-
cio de rua.

Os comerciantes ti-
veram que recorrer à
Justiça após recebe-
rem uma negativa da
Prevmoc – autarquia
responsável pelo cen-
tro de compras – sob a
alegação de que o edifí-
cio não oferece estru-
tura de iluminação
adequada para funcio-
namento à noite.

Nesta quinta-feira, o
juiz Francisco Lacer-
da, da Segunda Vara
de Fazenda, autorizou
a abertura no sábado e
no domingo até as 18h.
Para que as lojas pos-
sam funcionar na pró-
xima semana até as
22h – da mesma forma
que o restante do co-
mércio da cidade –, o
magistrado determi-
nou que seja feita uma
vistoria pelo Corpo de
Bombeiros que deverá
atestar as condições
para que o horário seja
estendido.

Para os comercian-
tes, mais uma vez eles
estão sendo prejudica-

dos pela falta de boa von-
tade da Prevmoc em dia-
logar e atender aos pedi-
dos e necessidades do
centro de compras. O pe-
ríodo natalino é a melhor
chance que têm de recu-
perar as perdas sofridas
durante a pandemia.

De acordo com Jhona-
tan Washington, vice-
presidente da Associa-
ção, a comunicação com
a diretoria da autarquia é
inexistente e todo ano os
lojistas sofrem com a im-
possibilidade de funcio-
nar como o restante do
comércio.

“Desde 2017 a gente
não tem horário especial
de Natal e isso causa um
dano enorme. É uma que-
da brusca nas vendas. Te-
mos que fazer o máximo
para compensar as per-
das neste mês de dezem-
bro”, diz.

SEM ACORDO

O a d v o g a d o D a n i e l
Brant,querepresentaaAs-
sociação, pontua que a
ação principal, que pede a
reforma dos banheiros e
reparo do elevador, conti-
nua na Justiça. Houve
uma tentativa de concilia-
ção, mas a Prevmoc não
propôs acordo.

“Se existe o perigo, não
queremos correr risco
nem colocar em risco os
clientes. Caso a Prevmoc
descumpra, terá que pa-
gar multa de R$ 20 mil por
cadadiadescumprido”,ex-
plica o advogado.

Atéofechamentodaedi-
ção, não houve retorno do
presidente da Prevmoc,
Eustáquio Saraiva.

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

A Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, através do Hospital Universitário 
Clemente de Faria - HUCF, torna público que realizará Licitação Pública, na modalidade 
Pregão sob o nº. 110/2021, processo 2311076 626/2021, do tipo Eletrônico, para a aquisição 
de ativos de rede e computadores. O referido certame será realizado por meio de sistema 
eletrônico, pelo site: www.compras.mg.gov.br e terá como referência, o horário de Brasília - 
DF. As propostas comerciais deverão ser encaminhadas até as 09h59min do dia 30/12/2021 
pelo endereço eletrônico acima determinado. A abertura da sessão pública do referido 
certame será no dia 30/12/2021, às 10h. Os interessados poderão ter acesso ao respectivo 
Edital e anexos pelo site: www.compras.mg.gov.br e www.unimontes.br. Quaisquer 
outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3224-8229 ou pelo e-mail:
pregao.hucf@unimontes.br.

Priscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes - Superintendente.

DIVULGAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

A Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, através do Hospital Universitário 
Clemente de Faria - HUCF, torna público que realizará Licitação Pública, na modalidade 
Pregão sob o nº. 112/2021, processo 2311076 677/2021, do tipo Eletrônico, para a aquisição 
de sistema de ultrassom. O referido certame será realizado por meio de sistema eletrônico, 
pelo site: www.compras.mg.gov.br e terá como referência, o horário de Brasília - DF. As 
propostas comerciais deverão ser encaminhadas até as 08h59min do dia 30/12/2021 pelo 
endereço eletrônico acima determinado. A abertura da sessão pública do referido certame será 
no dia 30/12/2021, às 09h. Os interessados poderão ter acesso ao respectivo Edital e anexos 
pelo site: www.compras.mg.gov.br e www.unimontes.br. Quaisquer outras informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3224-8229 ou pelo e-mail: pregao.hucf@unimontes.br.

Priscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes - Superintendente.
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Natal e fim de ano chegando emuita gente já co-
meçaapensarna listadepresentes.Essascomemo-
rações são muito especiais, sobretudo para mos-

trar a amigos e familiares o quanto são amados.
Sejapormeiodeumpresente incrívelouumasinge-
la lembrança, há sempre uma opção bacana para

surpreender amigos, pais, irmãos e as pessoas que
tanto queremos bem.
ConfiraasdicasqueONORTEpreparouparavocê.

Compre na melhor joalheria e relo-
joariadaregião.Relógiosejoiasexclu-
sivosparapresentesespeciais.Lança-
mentos emprata, berloques importa-
dos, além da original linha de Reló-
gios G-shok e Casio. O melhor natal
acontecenaCris Joias,semprepresen-

tenosseusmelhoresmomentos.Com-
pre,ganhebrindeexclusivoeaprovei-
te para conhecer a nova coleção de
semijoias. No Montes Claros Shop-
ping e rua Dr. Veloso, no Centro.
Siga @crisjoiasrequinte e acesse

crisjoias.com.br

Tortas,chocotones, taças, lembran-
cinhas, minichocotones para even-
tos corporativos. Tudo para seu Na-
tal ficar aindamais perfeito você en-
contra na Tião Doces Confeitaria. Os
produtos são 100% artesanal e com

um sabor irresistível, diferenciados
do mercado. Aproveite e conheça a
loja, na avenida Pio XII, 61, bairro
Amazonas, próximo ao Hospital Má-
rio Ribeiro da Silveira.
Siga@tiaodocesconfeitaria

NaXodóPapelaria e Presentes vo-
cê encontra praticidade, conforto
e qualidade nos produtos. Presen-
tes para todas as idades e diversos
gostos, dos mais simples aos mais
sofisticados.
Confira alguns itens:
Lindo jogo de taça de cristal para

vinho, 6 peças
Lindocastiçaldecristalparadeixar

suamesaposta aindamais elegante.
Isso e muito mais vocês encontra

em novo endereço, na rua Cel. Joa-
quim Costa, 491B, Centro. Acompa-
nhe as redes sociais para conferir as
novidades@papelariaxodoltda.

As peças de porcelana de Marly
Gribel estão disponíveis na Casa
de Cultura Márcia Prates. Louças
diversas com temáticas distintas.
As novidades desse ano são as rou-
pas e acessórios pintados à mão,
projeto idealizado pela artista

com o objetivo de enaltecer o bio-
ma da região, que anda bastante
ameaçado.

Facebook: artista Marly Gribel
Instagram:@marlygribele@gribelgg
Fone: (38) 98837-4941

FaçadesteomelhorNatal da suavida

Garanta a sobremesa
perfeita para sua ceia

Presentes de Natal

Xodó de presente

Presenteie com arte

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com
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É sempre oportuno quando a gente encontra
umbomlivropara ler.Agoramesmoestoumedeli-
ciando comas narrativas prazenteiras de José Al-
meida Souto Filho, ou Zé Filho, como ele gosta de
ser chamado, na leitura de “Loucuras Urbanas: a
terraéplanaea luaumarodoviária”. Ébemverda-
de que a nossa vida se resume num caminho lon-
goeplano, nãoobstante às curvas sinuosas eaos
elevados de momentos que sempre nos incomo-
dam. O caminho de “Loucuras Urbanas” nos leva
aoendereçopreviamentedeterminado.Portanto,
asalucinaçõesdeZéFilhoemnoscontar “estórias
da vida” também amenizam o estresse de cada
um de nós nestes tempos de pandemia.
O diálogo utilizado pelo autor, em cada trecho,

lembra-nosavidacatrumanadosnossosantepas-
sados. Assim, a literatura “minerês” se faz presen-
te,páginaporpágina,semnenhumtipodeprecon-
ceito ou de timidez no soltar a língua. Não seria
outra a maneira simples e contagiante do autor
em emitir conceitos sobre tudo e sobre todos.
De peito aberto, sem constrangimentos e sem

medos, ele consegue falar com divertimento as
coisas mais sérias do seu falatório. Numa época
em que ainda mergulhamos no puritanismo, nu-
maépoca emqueos estudos degêneros nãopas-
samdedivagações filosófica-literária, sobretudo
no conceito do certo ou errado, o autor Zé Filho
temas suas posições firmes para entreter os seus
leitores no melhor dos sentidos.
Jack Estresse e a sua primeira cagada nada

maisédoqueumminicontoondeosentimentoaflo-
ra e que nos faz rir ou chorar. “Jack Estresse é, real-
mente, o estereótipo de todos nós, que somos regi-
dos por ummodelo de comportamento que dita as
normas: você não pode ser o que é, mas o que os
outros querem que você seja”.
Em“MiolonaParede”, umacomoventee tristehis-

tóriadevidadeumameninasonhadoraquesesuici-
da de modo nãomuito bem recomendável. Então o
JackEstresse– estressadoeoDurangoKid são fatos
que realçam odescontentamento do ser humano. A
cenadescritapeloautoraoentrarnumônibus, retra-
ta com fidelidade a angústia e o desassossego do
cidadão. E assim ele finaliza num desabafo irônico:
“Estou chateado com tudoe todos, roubaramomeu
assento no ônibus...”.
As construções literárias de “Loucuras Urbanas”

podem não agradar os leitores mais tradicionais,
pelo uso de palavras incomuns do nosso cotidiano,
ditas e repetidas a todo momento e sem contesta-
ção. Entretanto, a escrita émais fortedoquea fala e
ela imortaliza o que a gente escreve. Comobemdis-
se o prefaciador, José Nailton Silveira de Pinho: “Es-

teéocaminhodeumaviagemhámuitopreparada”.
Pois bem, o sonho que ora se realiza, com todas as
dificuldades e por todas essas razões, sensatas e
lógicas, que não se lhe apresentam como oportuni-
dadeemdemonstrar, comclareza,a importânciada
liberdade de expressar, mas e sobretudo o mágico
momentodedizeroquequereoquetodosnósdese-
jaríamos de dizer.
Para finalizar estasminhas considerações sobrea

obradeZéFilho,queroaqui ismicuirnomundovisio-
nário do Quersabê & Quijasabe e dizer que o sexo
nãoé tudo! – “Numé tudo,mais ieu semele numsou
nada”. Assim é a literatura do autor, um monte de
letrinhas, em linhas retas, preenchendo o vazio de
dentrodagente.Parabéns,ZéFilho, emuito sucesso
na arte de fazer versos & prosa! Um amplexo!

Zé Filho e suas ‘Loucuras Urbanas’

Vitrine Literária] Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com

De peito aberto, sem
constrangimentos e sem medos,
ele consegue falar com divertimento
as coisas mais sérias do seu falatório
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O ‘Audi’ da Caoa
u

DESIGNÉTUDO–Chery Tiggo 7 Pro chega porR$ 180mil e se destaca pelo visual agradável, com referências aosmodelos daAudi;

modelo recebeumotor do Tiggo 8 e acabamento caprichado

Marcelo Jabulas

@mjabulas

A Chery acaba de lan-
çar oTiggo 7 Pro,mode-
lo que chega para se en-
caixar entre o Tiggo 7 e
oTiggo8.OSUVtemco-
mo missão ganhar par-
ticipação no segmento
de médios, seara em
que seu irmão de mes-
mo algarismo não con-
segue ter boa perfor-
mance de vendas.

Com preço sugerido
deR$180mil,eleseposi-
ciona numafaixa inter-
mediária do segmento,
que é dominado pelo
JeepCompass.DoTiggo
7 “convencional”, o Pro
só herdou o algarismo,
pois é um carro total-
mente novo.

DESEMPENHO

A chegada do modelo
tem como objetivo fa-
zercomqueamarcaga-
nhevolumenosegmen-
to de prestígio do mer-
cado. Isso porque Tiggo
7 é o modelo com o pior
desempenho na linha
SUVs da Chery.

De janeiro a novem-
bro, emplacou apenas
3.803 unidades, segun-
do a Federação Nacio-
nal da Distribuição de
Veículos Automotores
(Fenabrave). Ele fica
abaixo dos pequeninos
Tiggo 2 (3.965) e Tiggo
3X (3.851), que perfilam
no nicho de entrada e
tambémomais concor-
rido dos utilitários.

No comparativo com
os modelos Tiggo 5X e
8, o Tiggo 7 leva uma
surra. O primeiro é o
carro-chefe da marca
com 11.656 unidades li-
cenciadas, enquanto o

segundo, que é o topo de li-
nha, anota 9.190.

A disparidade se dá pelo
fato de o 7 ser mais caro
que o 5X, mas oferece o
mesmo conjunto mecâni-
co e conteúdos. E outro de-
talhe: ele tem o design me-
nos simpático da gama.

Assim,o7 Pro surge com
motor doirmão maiscaro,
um estilo elegante, além
de valor mais agressivo.

RECEITA

Com 4,50 m de compri-
mento, ele tem entre-eixos
de 2,67 m, que é maior que

o Tiggo 7 e um design arre-
batador. O visual faz uma
mescla de Audi Q8 com
Toyota SW4.

Isso porque a parte fron-
tal é claramente inspirada
no SUV das quatro argo-
las. Já na lateral, o acaba-
mentodaúltimacolunase-
gue o mesmo estilo do
jipão japonês, com um res-
salto na linha da cintura.

MOTOR

Sobocapô,oSUVchinês
também se desvencilhou
do Tiggo 7 ao trocar a uni-
dade 1.5 pelo motor 1.6 tur-

bo de 187 cv e 28 kgfm de
torque. Trata-se do mes-
mo motor utilizado no to-
po de linha Tiggo 8.

O bloco é conectado a
umatransmissãodedupla
embreagem e sete mar-
chas. A tração é dianteira.
Asuspensãoéindependen-
te com McPherson na
dianteira e Multilink na
traseira.

INTERIOR

Para ganhar mercado, o
SUV aposta num pacote
farto de conteúdos e tam-
bémnumacabamentorefi-

nado.Pordentro,ointerior
lembra o atual layout do
Compass, com painel com
forração em couro, multi-
mídia flutuante e quadro
de instrumentos digital.

O pacote ainda oferece
ar-condicionado eletrôni-
co, teto solar panorâmico,
bancos com ajuste elétri-
co, acabamento em couro,
partida sem chave, assim
como abertura do porta-
malas por presença.

Ou seja, basta se aproxi-
mar da tampa do bagageiro
e aguardar alguns segun-
dos. O sistema entenderá

que o ocupante está com as
mãosocupadaseatampase
erguerá automaticamente.

Apesar dos itens interes-
santes,oSUVpecapelafal-
ta de assistentes de condu-
ção. Faltam recursos co-
mo controle de cruzeiro
adaptativo (ACC), frena-
gem emergencial, assim
como monitor de perma-
nência em faixa, monitor
de ponto cego ou tráfego
cruzado em ré.

Recursos que seus con-
correntes diretos, como
Compass, Taos e Corolla
Cross já oferecem.

Veículos

Chery lança Tiggo 7 Pro, que chega com visual inspirado no estilo da alemã
CHERY/DIVULGAÇÃO
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1971 eterno
u

REVERÊNCIAÀREFERÊNCIA–Autor do gol do título do CampeonatoBrasileiro de 1971, o ex-atacanteDario levou

a taça de bicampeão doGalo aoMineirão, no jogo contra o Bragantino, e foi ovacionadopelaMassa

Gustavo Andrade

I @gfandrade

Em 2 de dezembro, o Atlético encerrou
uma espera de cinco décadas para levantar
ataçadoCampeonatoBrasileiro.Enestedo-
mingo,oclubealvinegrocelebraoaniversá-
rio de 50 anos do primeiro título.

A equipe então comandada por Telê
Santana conquistou a primeira Série A
ao derrotar o Botafogo, por 1 a 0, no
Maracanã. Dario, o Dadá Maravilha,
foi o autor do gol do título.

AfasefinaldoBrasileirãode1971foidispu-
tada em um triangular. Além de superar a
equipe carioca, o Galo já havia vencido o
São Paulo, também por 1 a 0, com gol de
Oldair, no Mineirão.

Campanha

Parachegaraoseuprimeirotítulo,oAtléti-
co precisou disputar 27 jogos. Na primeira
fase,os20clubesparticipantesforamdividi-
dosem dois grupos,com os seismelhores de
cada chave avançando para a fase seguinte.

Os 12 classificados foram divididos
em grupos de quatro times. Galo, Bota-
fogo e São Paulo foram os vencedores
de suas chaves e, assim, chegaram ao
triangular final.

O time de Telê encerrou o Campeonato
Brasileirocom12vitórias,dezempatesecin-
co derrotas. Dario foi o artilheiro da compe-
tição, com 15 gols marcados.

Homenagens

Ao conquistar o Brasileirão depois de 50
anos, o Galo não se esqueceu dos heróis do
título de 1971. Foi Dadá o responsável por le-
var a taça de 2021 até o pódio.

OtroféufoierguidopeloscapitãesJuniorAlon-
soeRéverepelomassagistaBelmiro,únicomem-
brodacomissãotécnicaqueestevenasduascam-
panhas vitoriosas.

Embora não tenha entrado em campo pa-
ra defender as equipes de Telê Santana ou
Cuca,Belmirosetornouumídolo datorcida
atleticana, sendo lembrado em faixas e
bandeirões nos jogos da equipe alvinegra.

O massagista estará para sempre na me-
mória do torcedor atleticano, assim como o
time formado por Renato; Humberto Mon-
teiro, Grapete, Vantuir e Oldair; Vanderlei
Paiva e Humberto Ramos; Lôla, Ronaldo,
Tião e Dario.

Esportes

Cinquenta anos depois, Galo reverencia heróis do primeiro título brasileiro
PEDRO SOUZA/ATLÉTICO
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Hoje queremos agradecer de coração
a todos os leitores, empresas e amigos
que nos ajudaram na campanha “Feliz
Natal com os Mensageiros da Paz”. Fo-
ram duas semanas de campanha que
vaiproporcionarinúmerossorrisosavá-
riasfamíliascarentes.Arrecadamosces-
tasbásicasecaixasdebombons,quese-
rãoentreguesacomunidadesdesfavore-
cidas.Ésempremuitobomlevaremcon-
sideração que a maior religião é a de-
monstraçãoderespeitoeamoraopróxi-
mo,éapráticadacaridadeedasolidarie-
dadepara comosmenos favorecidos e,
porfim,énuncafazeraopróximoaquilo
que não gostaria que fizessem a você!
Agradecemos imensamente: Smart Em-
preendimentos, Naturefarm, Sapazio,
Distrinorte,DermaLaser,SlStore,TáLin-
da!, Polo Wear, Arca Store, Galo Gato,
Quality Models, Quero Pizza, Flavia Mo-
reira Advocacia e Consultoria Empresa-
rial,ArrozVasconcelos,MilleniumFarmá-
ciaMagistral, Dr. JanderMarquesBraga
deSouza,PneuCertoPneuseCapaspara
Tratores, Vilella Incorporações, I Gour-

met (Intercity Hotel), Agropecuária
Itapoã,KaprichoMóveisPlanejados,Cor-
bynianoCaffé,NestorRodriguesAdvoga-
dos e Mais Saúde Clínicas Médicas, as-
sim como todos os colaboradores das
empresas envolvidas nesta campanha
solidária.QuetodostenhamumFelizNa-
tal, cheinho de graças e bênçãos. E um
AnoNovocomrealizações incríveis!!!

Auxílio, assistência, apoio, amparo, socorro, benevolência, generosi-
dade, gentileza, delicadeza, graça, colaboração, cooperação, contribu-
t o , c on t r i bu i ç ão , pa r t i c i pa ção , mob i l i z a ção , c oad j u va ção ,

comparticipação, mutirão, associa-se, interessa-se, facilita, favorece,
contribui, possibilita, proporciona, promove, beneficia, oportuniza e
sorrisos.

Palavras importantes que precisam fazer parte do nosso vocabulário

“As “Coisas Simples” nunca saem de moda, assim como Carinho, Solidariedade e Amor sempre nos encantam, falando alto ao Coração!”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

Brevemente vamos publicar fotos e vídeos da entrega das doações emnossas colunas e redes sociais

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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