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Cidadã especial Novo decreto
proíbe mesas
nas calçadas

Apesar de aumentar em uma hora o funciona-
mentodebares,restaurantesesimilares,aPrefeitu-
radeMontesClarosimpedequeclientessejamaten-
didos fora dos estabelecimentos. Medida preocupa
pequenos negócios.PÁGINA 3

Provasparaocurso de Medicinaacontecem neste
domingo, no campus JK, às 8h30. É o primeiro con-
curso presencial após o início da pandemia, no ano
passado. Cerca de 600 inscritos disputam uma das
25vagas oferecidaspelocentrouniversitário. Gaba-
rito oficial será divulgado no mesmo dia, após as
21h. Resultado está previsto para o dia 16.PÁGINA 9

Médica AriadnaMu-
niz, que desenvolveu a
oftalmologia social
em Montes Claros há
22 anos, será homena-
geada pela Câmara de
Vereadores com o títu-
lode CidadãBeneméri-
ta. Uma das maiores
honrarias oferecidas
pelo poder Legislativo
municipal será entre-
gue nesta sexta-feira,
às 19h30. A iniciativa é
do vereador Reinaldo
Barbosa Silva (PRB),
popularmente conhe-
cido como Reinaldo
Carrapicho. A médica
celebra 30anos de car-
reira. PÁGINA 5

Funorte retoma
vestibular
presencial

Trêspessoasforampresasnestaquinta-feirasuspei-
tas de facilitar a aprovação de candidatos em exames
deruaemMontesClaros.Doisdelessãoinstrutoresde
autoescolasdacidade.ApesardecobraremdeR$1.500
aR$2.500da vítima,soboargumentode“comprar”os

examinadores, o futuro motorista era aprovado por
mérito próprio, mas acreditava que tinha sido favore-
cido pelos golpistas, que ficavam com o dinheiro. In-
vestigação durou seis meses e vai continuar para veri-
ficar se há mais envolvidos no esquema.PÁGINA 4

Polícia quebra
esquema de
venda de CNH
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SELEÇÃO-Cuidados sanitários serão adotadosESTELIONATO-Operação ExameLegal foi realizada pela Polícia Civil emMontes Claros nesta quinta

PRESENTE-AriadnaMuniz se diz realizada com resultado do projeto que criou
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CHAPA OPCIONAL
Os convescotes entre gabinetes em Brasília apon-
tam para uma possível chapa com Moro (Pode-
mos) e Rodrigo Pacheco (PSD). Um deles seria vice.

REFORÇO?
O União Brasil (fusão do DEM com PSL), que criou
o maior partido do país, ainda procura um pré-
candidato pra chamar de seu. Pode, aliás, se unir a
Moro ou Pacheco.

BOATARIA
Começou cedo o boato de que Lula da Silva está
cansado e pode desistir da candidatura ao Planal-
to. Lula só quer articular em silêncio, e anunciará
a chapa no dia certo.

HADDAD, A RESERVA
E o Haddad é o plano B do PT? É a reserva intelec-
tual do partido. Haddad é para Lula hoje o que
Darcy Ribeiro foi para Leonel Brizola. Não tem
perfil de palanque.

MDB sem Tebet
Embora tenha tido boa atuação e visibilidade na
CPI da Pandemia do Senado, a senadora Simone
Tebet (MDB-MS) enfrenta, internamente, resistên-
cias no sempre plural MDB para ser lançada à dis-
puta ao Planalto. O certo é que não há unanimida-
de em torno do nome da senadora.

MDB DE SEMPRE
Caciques emedebistas, principalmente do Nordes-
te, não descartam ter a senadora como cabeça de
chapa, mas traçam outros cenários para 2022, co-
mo apoiar uma terceira via como Sérgio Moro ou
Rodrigo Pacheco. Ou até ressuscitar aliança com
o PT.

ADVOGADO, POR ORA
Com escritório advocatício em São Paulo e Bra-

sília, o ex-deputado e ex-ministro José Eduar-
do Cardozo bate ponto mais vezes na capital
federal. Ainda não decidiu projeto eleitoral.
Mas alfineta o governo. Para ele, a CPI da Pan-
demia foi trabalho importante de investiga-
ção. Como constitucionalista, cobra punição e
espera iniciativa do PGR.

BALA NO COLDRE
Cassado como deputado estadual, Felipe Fran-
cischini está retornando à Polícia Federal, de
onde se licenciou como delegado quando se
elegeu deputado federal anos atrás. Ele preten-
de assumir a Delegacia de Crimes Cibernéticos
no Paraná, assim espera.

CADÊ O DOUTOR?
Indígenas em Brasília têm reclamado de falta
de médicos no ambulatório de saúde direciona-
do às etnias dentro do Hospital Universitário
da UnB. O HUB reforça que possui oito profis-
sionais na equipe e que a triagem é feita por
enfermeiros e consultas com médicos são pre-
senciais ou por internet. Mas os pacientes nun-
ca os veem.

CRIME AMBIENTAL
Um leitor da Coluna que sobrevoava na quarta-fei-
ra o espaço aéreo entre Salvador (BA) e Morro de
São Paulo (BA) registrou o momento em que um
navio despejava água de lastro e óleo no mar. A
foto está em nossas redes sociais.

ESPLANADEIRA
# Teatro Casa Grande, no Rio, estreia em novem-
bro dois espetáculos: “A esperança na caixa de chi-
cletes Ping Pong” e uma homenagem a Tim Maia,
com Banda do Síndico.
# Instituto Dara lança o livro “A Cobertura do
Mundo – Instituto Dara: Transformando Cora-
ções e Mentes”, de Vera Cordeiro.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

As imagens da lama varrendo e soterrando
tudo pelo caminho ainda estão vivas na mente
dos brasileiros. A tragédia nunca será esqueci-
da por aqueles que perderam filhos, pais,
mães, irmãos e irmãs, familiares de perto e de
longe, amigos... A tragédia se mantém viva
também na mente daqueles que perderam
suas casas ou precisaram, da noite para o dia,
abandonar suas vidas com medo de perdê-las
por completo.

Já se vão mil dias da tragédia que mostrou o
quanto a busca pelo lucro desenfreado pode ser
nociva à vida. Por outro lado, a lama que soter-
rou vidas trouxe à tona a relevância do traba-
lho dos bombeiros, heróis incansáveis, que ain-
da hoje buscam encontrar vestígios de quem
perdeu a vida no local para dar um alento às
famílias, que se não têm mais o ente querido
por perto, quer enterrá-lo dignamente.

Os mil dias e as quase 300 vítimas que perde-
ram suas vidas, bem como os bombeiros e todas
as famílias que deixaram suas vidas para trás
fugindo da insegurança das barragens foram
lembrados através de homenagens pelo Brasil.

Mais do que homenagem, as famílias que per-
deram seus entes querem mesmo é justiça.
Quem perdeu suas casas quer sua vida de volta
e toda a sociedade quer leis mais rigorosas, so-
bretudo, leis que funcionem para que novas tra-
gédias como a de Brumadinho não se repitam,
não se naturalizem.

Todos querem não apenas punição para aque-
les que foram negligentes com tantas vidas,
mas segurança: querem barragens que não
afundem cidades inteiras e gestores conscien-
tes, responsáveis e que jamais coloquem a ques-
tão financeira à frente do ser humano.

A maior e melhor homenagem é fazer com
que Brumadinho deixe de ser apenas uma
tragédia estampada em jornais e passe a ser
uma marco da segurança na mineração. Só
assim a fome sangrenta por ganhos e mais
ganhos nunca mais roubará sonhos, nem cei-
fará vidas.

Que os responsáveis por elaborar as leis, por
trazer essa segurança, sejam capazes de ouvir,
em seus corações e em suas mentes, as vozes
emudecidas pela lama, pois só assim tanto eles
quanto toda a sociedade conseguirão seguir
em paz.

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

Puxador de filiação

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

Futuro partido do presidenciável Sérgio Moro, o Podemos enfrenta queda de filiados nos últimos
meses. A entrada do ex-juiz da Lava Jato está confirmada para o próximo dia 10, em evento em
Brasília. Em dezembro de 2020, conforme consulta da Coluna nos dados disponibilizados pelo TSE,
o partido contava com 415 mil filiados. O número caiu para 412 mil, em abril deste ano, e chegou a
407 mil em setembro. O partido pretende usar Moro de garoto-propaganda para atrair novos
filiados com a mensagem: “Preencha a pré-filiação e faça parte do processo de mudança do Brasil.
Juntos Podemos mudar o jeito de fazer política no país!”

Brumadinho,
inesquecível
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PRETO NO
BRANCO

Bares abertos por
mais tempo, mas
sem mesa na calçada

Cidade

Novo decreto flexibiliza horário, mas apresenta
medidas que podem afetar funcionamento

u Épreocupante o rumoea formacomquea chaci-
na em Varginha vem sendo tratada. Não será novi-
dade se houver a inversão dos fatos, com policiais
passandodeheróisabandidos,mesmocomaspro-
vas materiais e a ficha dos suspeitos mostrando o
envolvimentocomilícitos,dentreeles,roubosaban-
cos e homicídios. Vale lembrar que a operação foi
realizadanoiníciodasemanaecontoucomapartici-
paçãodaPolíciaMilitaredaPolíciaRodoviáriaFede-
ral e resultou em 25 pessoas mortas. A forma com
que o assunto vem sendo tratado serve, acima de
tudo,comoelementoparadesmotivarobomtraba-
lho da nossa polícia.

O tamanho de Ciro
A luta cega pelo poder tem provocado comporta-

mentoqueconsiderodiminutoporpartedeatoresdo
processo. Agoramesmo, o ex-ministrodaeraPTCiro
Gomes(PDT) foiàs redessociaisparaameaçarosde-
putados do seu partido que votaram a favor da PEC
dos Precatórios. Afirmou que se estes não votarem
contra as mudanças propostas, ele vai renunciar à
suacandidaturaàpresidênciadaRepública.Restasa-
berseosparlamentarescederãoàformadiminutade
comportamento de Ciro. A preocupação deveria ser
seaPECbeneficiaouprejudicaapopulação.

Política de Janaúba
Chama atenção os rumos que vem tomando

Janaúba. É que o grupoque há anos vemdirigindo o
Sindicato dos Produtores Rurais hoje responde pela
liderançapolíticadaquelaregião.Oex-presidenteZé
Aparecidoabriuafilaehojeéoprefeitodomunicípio.
O produtor rural e diretor Juracy da Biosolo, que na
legislaturapassadadirigiuomunicípiodeNovaPor-
teirinha, acabadeassumir a presidênciado Sindica-
to, tendo como vice-presidente o agropecuarista
Bionicão. Como o trabalho naquela cidade, tanto na
prefeituracomonoSindicato,vemagradandoapopu-
laçãoépossívelpreverqueogrupoestarácomandan-
doomunicípiopormuito tempo.

Ateneu
É preciso que a Prefeitura de Montes Claros inicie

umadiscussãoemtornodadestinaçãodeterrenolo-
calizado na área central da cidade e que pertence à
equipedefuteboldoAteneu,cujaexistênciaestáape-
nasnacabeçados saudosistas.Ocampoe todaárea
pertenceriamaumgrupodeassociados.Sefossede-
sapropriadoevendido,seriasuficienteparaconstru-
çãodeumestádiodefuteboldeúltimageração.Aliás,
éprecisosaberquaisosinteressesqueaindarondam
aqueleespaço.

Decreto Covid-19
Não consigo entender os critérios adotados pelo

Conselho de Enfrentamento à Covid-19 em Montes
Claros e como consegue convencer o prefeito Hum-
bertoSoutodequeestácerto.Agoramesmodetermi-
nam que barzinhos e restaurantes poderão funcio-
naratéumahoradamadrugada. Jáquepodemfun-
cionaratéestehorário,porquenãoliberaparaofun-
cionamento 24 horas?

Polícia e bandido

FESTASE EVENTOS - Tambémganhammais umahora de funcionamento,mas

terão que exigir apresentação do cartão de vacina dos convidados

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Márcia Vieira

Repórter

A esperança de que as
limitações de funciona-
mento de bares, restau-
rantes e similares fos-
semsuspensasemMon-
tesClaroscomonovoce-
nário da Covid-19 foi
frustrada pelo novo de-
creto divulgado pelo
município na noite de
quarta-feira.

O documento apenas
ampliou em uma hora
o tempo de funciona-
mento dos estabeleci-
mentos: poderão ficar
abertos até a meia-noi-
te,dedomingoaquarta-
feira, e até 1h, de quinta
a sábado.

A regra de distancia-
mento de 1,5m entre as
mesaseonúmeromáxi-
mo de seis pessoas por
mesacontinuavalendo,
bemcomoousodemás-
cara e álcool em gel.

O setor esperava uma
flexibilização maior, co-
mo ocorreu em Belo Ho-
rizonte, onde não há
mais limite de horário
para funcionamento
dosbareserestaurantes.

Oempresáriodosetor
e presidente da Associa-
çãoBrasileira de Bares e
Restaurantes (Abrasel-
Norte), Rodrigo de Pau-
la, considera que houve
umganhocomaamplia-
ção de horário, mas diz
que a categoria espera-
va um pouco mais.

“Foi bom o aumento
de uma hora. Quanto
mais tempo, melhor,
mastodososcomercian-
tes imaginavam algu-
ma mudança na limita-
ção do número de pes-
soas nas mesas e distan-
ciamento. As medidas
restritivas atrapalham o
funcionamento pleno
das atividades”, afirma
Rodrigo. Ele argumenta
que o cenário da pande-

mia é mais tranquilo e que
não precisa se fazer mais
aquelealardesobreoperigo.

PREOCUPAÇÃO
O decreto ainda revoga

documento anterior que
permitia mesas e cadeiras
nas calçadas dos bares.
Com a medida, opresiden-
te da Abrasel teme pelos
pequenos empresários,
que muitas vezes preci-
sam usar esses espaços pa-
ra atender a clientela res-
peitando o distanciamen-
to estabelecido.

“Isso foi para aliviar um
pouco os pequenos empre-
sários que sofriam com as
multas porque as pessoas
aglomeravam na porta.
Com a retirada do gradil e
sempoder utilizar as calça-
das, o impacto pode ser ne-
gativoeonerarestescomer-
ciantes”, avalia.

Para Rodrigo, as mesas
nas calçadas atendem

aqueles que gostam de fi-
caraoarlivre,sejaporcon-
ta do calor ou até pelo uso
de máscara. “Com essa res-
triçãoesemcairolimitede
distanciamento dentro
dosbares,vaihaverimpac-
to no faturamento dos pe-
quenos”, lamenta. A asso-
ciação vai estudar uma al-
ternativa e apresentar ao
município.

CASAS DE FESTAS
Os eventos realizados

nacidadetambémganha-
ram uma hora a mais.
Mas, os convidados preci-
sarão apresentar o cartão
devacinaçãoquecompro-
ve que a pessoa foi imuni-
zada há pelo menos 15
dias do evento. Na ausên-
cia da vacinação, será exi-
gidootestenegativodeRT-
PCR com antecedência
máxima de 72 horas.

Para Núbia Veloso, pro-
prietária da casa de even-

tos Kairós, a ampliação do
horário de funcionamen-
toéválidaetrazumaespe-
rança de que o prejuízo
acumulado durante a sus-
pensãodas atividadesseja
superado.

“Melhorouemparte,por-
que a gente tem mais uma
hora pela frente. Isso ajuda
muito.Nocasodecasamen-
to, por exemplo, que acon-
tece por volta das 19h, os
noivos não chegam antes
das 21h à festa. Então, al-
guns desistem do evento
por causa da restrição de
horário”, explica.

Sobre os outros pontos
do decreto, Núbia diz que
ainda estão sendo estuda-
dos, principalmente sobre
oqueexigeocartãodevaci-
nação.“Comoseráisso?Os
donos dos espaços terão
que ter o aplicativo para
comprovar? Tem muita
coisa que ainda não está
clara”, pontua. Jornalista, articulista, analista político e empresarial

ARQUIVO PESSOAL NÚBIA VELOSO/DIVULGAÇÃO
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Golpistas são presos
por falsa venda de CNH

Montes Claros

Operação da Polícia Civil desarticula ação “Se colar, colou”; instrutores de
autoescolas em MOC ofereciam facilidade para aprovação em exame

u

Larissa Durães

Repórter

Três homens foram
presos em Montes Cla-
ros nesta quinta-feira
suspeitosdeaplicargol-
pes em candidatos à
Carteira Nacional de
Habil i tação(CNH) .
Dois deles eram instru-
tores de autoescolas da
cidade – um foi detido
na área de exame e, o
outro, na empresa on-
de trabalha.

As prisões são resul-
tado da operação Exa-
me Legal, realizada pe-
la Polícia Civil de Mi-
nas Gerais em Montes
Claros. Segundo a cor-
poração, os homens
ofereciam aoscandida-
tos a garantia de que
seriam aprovados pe-
la banca examinadora
na prova de rua me-
diante pagamento de
R$ 1.500 a R$ 2.500.

Eles alegavam que o
dinheiro seria repassa-
do aos examinadores
para que aprovassem o
candidato. O pagamen-
to era feito apenas após
aconfirmaçãodoresul-
tado.Noentanto,osgol-
pistas abordavam pes-
soas com chances reais
de aprovação, ou seja, a
propina nunca chega-
va aos examinadores.

Os candidatos eram
realmente aprovados,
mas acreditavam que
conseguiram a CNH
por causa do pagamen-
to do valor, que ficava
com os dois instruto-

res – de 44 e 49 anos – e o
responsável pela capta-
ção das vítimas – de 29
anos. O golpe é chamado
de “Se colar, colou”.

“Foiconstatadoque,ape-
sar do pagamento, não ha-
via, na prática, nenhuma
facilitação.Apessoapassa-
va pelos próprios méritos,
mas acreditava, pela atua-
ção do golpista, que houve
algum tipo de facilitação”,
diz o delegado geral da PC
epresidentedaBancaExa-
minadora,JurandirRodri-
gues César Filho.

INVESTIGAÇÃO
A investigaçãocomeçou

háseismeses,apósdenún-

cias anônimas feitas à Se-
cretaria da Banca Exami-
nadoraem MontesClaros.

De acordo com o delega-
do Erivelton Ruas Santa-
na, nenhuma autoescola,
ou seus proprietários, es-

tão envolvidos no golpe.
Apolícianãodescartaoen-

volvimento de mais pessoas
no esquema em Montes Cla-
ros e até em outras cidades
daregião e, por isso, asinves-
tigações irão continuar.

“A atuação desses três,
eraaquinacidadeeemau-
toescolas diferentes. Não
verificamos envolvimen-
tos das autoescolas nem
dos proprietários, somen-
te dosinstrutores”, afirma.

S e g u n d oE r i v e l t o n
Ruas, foi comprovado que
nenhum examinador vin-
culado ao Departamento
Estadual de Trânsito (De-
tran) e à Polícia Civil teve
participação na ação cri-
minosa.

“Tudo foi bem orques-
trado em uma situação
de pandemia, em que as
pessoas precisam da ha-
bilitação para buscar
emprego em um momen-

to tão difícil para todos”,
frisa o delegado.

A Polícia Civil não sabe
informaronúmerodevíti-
mas e acredita que, após a
divulgação do caso, mui-
taspessoasdeverãoprocu-
rar a polícia para fazer de-
núncia. Jurandir Rodri-
gues que é preciso que as
vítimas procurem a Polí-
ciaCiviloufaçamumbole-
tim de ocorrência. Ele res-
salta que o candidato que
pagou o valor pedido pe-
los golpistas não será con-
siderado cúmplice.

Já os autores serão en-
quadrados por organiza-
ção criminosa epela práti-
cado crime deestelionato.

ESTELIONATO -Umdos instrutores que aplicava o golpe foi preso nesta quinta-feira emárea de examede rua emMontes Claros

POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO

“Foi constatado que, apesar do
pagamento, não havia nenhuma
facilitação. A pessoa passava pelos
próprios méritos, mas acreditava
que houve algum tipo de
facilitação”

Jurandir Rodrigues César Filho

Delegado geral da PC
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Olhar de solidariedade

Variedades

Oftalmologista Ariadna Muniz recebe título de Cidadã Benemérita de MOCu

A coragem para acei-
tar a missão, de acordo
com Ariadna Muniz,
veio do fato de saber o
quanto o Norte de Mi-
naséumaregiãohumil-
de, pobre, onde a renda
per capta não chega a
um salário mínimo e
que, embora haja clien-
tes em condições de pa-
gar pelas consultas, se-
ja particular ou através
de convênio, tem tam-
bém muitos cidadãos
desassistidos,quepreci-
savam do serviço.

“Foram essas pessoas
que me deram força pa-
ra aceitar o convite. O
resultadomedeixamui-
to honrada. Desde en-
tão, o número de pes-
soasqueganharamodi-

reito a ter um atendimen-
to oftalmológico de quali-
dade, de voltar a enxergar,
é expressivo. Isso me co-
move”, ressalta.

Para o vereador Reinal-
do Barbosa, mais do que
uma homenagem, a indi-
cação para que Ariadna
MunizrecebaotítulodeCi-
dadã Benemérita é o reco-
nhecimento pela coragem
de ter aceito o desafio da
oftalmologia social e por-
que, através do trabalho
dela, a população carente
da região teve acesso a es-
se tipo de atendimento.

“Há 22 anos, procurei
pordra.AriadnanoHospi-
tal Alpheu de Quadros
quando estava sendo im-
plantado o setor de oftal-
mologia. Ali cheguei e pro-

pus para ela a necessidade
deajudaras pessoas.Elase
dispôs imediatamente. E,
assim, fizemos o trabalho
durante esses anos. Por is-
so, através dela, podemos
atender milhares de pes-
soas”, afirma o vereador.

FAZ A DIFERENÇA

O serviço de oftalmolo-
giapeloSUSfoiimplantan-
do em Montes Claros em
1999, coincidentemente
nodia4denovembro,qua-
se o mesmo dia em que
Ariadna receberá o título.

Para Ruy Muniz, ex-pre-
feito de Montes Claros e ir-
mãodahomenageada,otí-
tulo é uma prova concreta
de que ela realizou um tra-
balho importante, traba-
lho que fez e faz a diferen-

ça na vida de incontáveis
pessoas.

“Ariadna é uma guerrei-
ra. Ela não mede esforços
para atender todos aque-
les que precisam de um
atendimento de excelên-
cia na área da oftalmolo-
gia, pessoas que não po-
dem pagar. Exemplo disso
équeeladesenvolveomes-
motrabalhoiniciado aqui,
no Alpheu de Quadros, no
Hilton Rocha (em BH). Lá,
ao longo de 16 anos, já fo-
ram atendidas mais de 2
milhõesdepessoas.Portu-
do, ela merece muitas ho-
menagens. Como irmão,
tenho orgulho da trajetó-
ria dela. Como cidadão, só
tenhoaagradecerpelotra-
balho realizado”, afirma
Ruy Muniz.

RECONHECIMENTO–Dra. Ariadna recebe umadasmais importantes honrarias do Legislativo deMOC

Coragemparaajudar

Adriana Queiroz

Repórter

A r i a d n a M u n i z
sempre sonhou em
ser médica para ser-
vir o outro. Formada
e com especialização
em oftalmologia, fez
da profissão uma fer-
ramenta para levar
mais qualidade de vi-
da às pessoas. Ela sa-
be bem que enxergar
eleva a autoestima.
Por isso, não mediu
esforços para implan-
tar em Montes Cla-
ros, sua cidade natal,
o serviço de oftalmo-
logia social, disponi-
bilizado pelo Siste-
ma Único de Saúde
(SUS) na Unidade de
S a ú d e A l p h e u d e
Quadros.

A o c o m p l e t a r 3 0
anos de profissão,
Ariadna Muniz será
homenageada pela
Câmara Municipal
d e M o n t e s C l a r o s
com o título de Cida-
dã Benemérita, uma
das maiores honra-
rias oferecidas pelo
p o d e r L e g i s l a t i v o
municipal.

A h o m e n a g e m ,
uma iniciativa do ve-
reador Reinaldo Bar-
bosa Silva (PRB), po-
pularmente conheci-
d o c o m o R e i n a l d o
Carrapicho, aconte-
ce nesta sexta-feira
(5), às 19h30, na Câ-
mara de Vereadores.

Médica, diretora e
c o o r d e n a d o r a d o s
serviços de oftalmo-
logia do Hospital das
Clínicas Dr. Mário Ri-
b e i r o d a S i l v e i r a
(HCMR), Ariadna Mu-
niz também é profes-
s o r a n a F u n o r t e ,

c o o r d e n a d o r a d o
módulo de habilidades
em oftalmologia do cur-
so de medicina e coorde-
nadora da pós-gradua-
ção do Hilton Rocha.

“Essa homenagem me
deixa muito honrada,
muito feliz, enaltecida
pelo reconhecimento
da minha terra, Montes
Claros, ao trabalho que
venho prestando. Rece-
ber esse título quando
completo 30 anos de for-
mada é um presente”,
se emociona.

Ela conta que tem or-
gulho do caminho que
trilhou e, principalmen-
te, de ter aceito o desa-
fio de implantar a oftal-
mologia social na re-
gião. Na época, há 22
anos, conta Ariadna,
ela recebeu do ex-pre-
feito Jairo Ataíde e do
médico Eduardo Aveli-
n o ( e x - s e c r e t á r i o d e
Saúde) o convite para
estar à frente do proje-
to, muito ousado para
aquele tempo.

“Já tinham a estrutu-
ra física. Os equipamen-
tos adquiridos quatro
anos antes permane-
ciam guardados em cai-
xas. Faltavam os profis-
sionais. Naquele tem-
po, não tínhamos mui-
to oftalmologista na re-
gião, pois é uma espe-
c i a l i d a d e a l t a m e n t e
particular. Atendimen-
to pelo SUS nesta espe-
cialidade era quase in-
viável”, conta a médica.

Segundo Ariadna, era
difícil a pessoa fazer
uma consulta por R$
10, uma cirurgia de ca-
tarata por R$ 771,60.
“Era difícil os profissio-
nais aceitarem fazer es-
se tipo de atendimen-
to”, lembra.

DIVULGAÇÃO
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OfofíssimoArthurGabriel celebrouoaniversá-
rio de 4 anos com uma linda festa preparada
com amor e carinho pelos papais: a médica car-
diopediatra Patrícia Lopes Morais e o piloto Ga-
briel Petroni. A comemoração foi restrita aos fa-
miliares e amigos próximos. Foi um dia mágico
para Arthur, que se divertiu bastante comos pri-
minhos e amiguinhos. A linda decoração com o
tema Pop it foi assinada por Karine Arts em Fes-
ta. A mesa principal estava bem colorida, de
acordo com o tema, e foi composta com bolo
produzido por Juliana (Dulce Lucile) e deliciosos
doces de Jabbur Sweet Gourmet, e despertou a
atençãodospequenos. Comanimaçãodo tioVic-
tor, a diversão tomou conta do espaço, as crian-
ças aproveitaram bastante. Parabéns ao queri-
do Arthur Gabriel! Que sua vida seja iluminada e
guiada por Deus! Confiram registros da expert
Anastasia Dovgal.

O fofíssimoArthurGabriel celebrouoaniversá-
rio de 4 anos com uma linda festa preparada
com amor e carinho pelos papais: a médica car-
diopediatra Patrícia Lopes Morais e o piloto Ga-
briel Petroni. A comemoração foi restrita aos fa-
miliares e amigos próximos. Foi um dia mágico
para Arthur, que se divertiu bastante comos pri-
minhos e amiguinhos. A linda decoração com o
tema Pop it foi assinada por Karine Arts em Fes-
ta. A mesa principal estava bem colorida, de
acordo com o tema, e foi composta com bolo
produzido por Juliana (Dulce Lucile) e deliciosos
doces de Jabbur Sweet Gourmet, e despertou a
atençãodospequenos. Comanimaçãodo tioVic-
tor, a diversão tomou conta do espaço, as crian-
ças aproveitaram bastante. Parabéns ao queri-
do Arthur Gabriel! Que sua vida seja iluminada e
guiada por Deus! Confiram registros da expert
Anastasia Dovgal.
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Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com
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Sou encantada com a trova. É uma literatura que
requermuitaarte.Eucostumodizerqueéumalitera-
turamuitomatemática,muito exata e de umapreci-
são indiscutível. Quem conhece bem as característi-
casdatrovavaiouvi-laacompanhandocomosdedos
dasmãosoucomospéso ritmoqueela impõe.
Arlindo Tadeu Hangen, umgrande e exímio tro-

vador, herdoudo tio CélioBelmiroGrunewald, um
trovador por excelência, a graça de compor tro-
vas. E ele o faz com espontaneidade e nobreza,
honrandoa herança deixada pelo tio. São dele as
palavras que se seguem.
“Trovaéumacomposiçãopoéticadequatrover-

sos setessilábicos, rimando o primeiro com o ter-
ceiro e o segundo com o quarto. Além disto deve
ter sentido completo. No Brasil, a trova é cultua-
da,divulgadaeestudadapelaUniãoBrasileirade
Trovadores (UBT), entidade que, em 21 de agosto,
completou55anosdeexistênciaeque, atualmen-
te, eu tenho a honra de presidir, como vice-presi-
dente em exercício.
Entre as principais formas de divulgação feitas

pelaUBTestãoosConcursosdeTrovas,denomina-
dos Jogos Florais. A primeira cidade a realizá-los
foi Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro,
graças ao trabalho dos poetas trovadores Luiz
Otávio e J.G. de Araújo Jorge.
Numa das praças principais de Nova Friburgo –

abucólicaPraçadoSuspiro –, existe uma fontede
águacomtrês bicas, nominadas Amor, Saudade e
Ciúme. Pois estes foram os três primeiros temas

dos Jogos Florais de Nova Friburgo.
Portanto, o “Amor” foi o primeiro tema de Jogos

Florais no Brasil. Em 1984, para comemorar o seu
Jubileu de Prata, os Jogos Florais de Nova Friburgo
repetiram o tema “Amor” no Concurso Nacional. E
foram contemplados alguns vencedores. O tema
“Amor” é recorrente e volta emeia surge um concur-
so com este tema que não se esgota.
Tantoassimqueumdosraros livrosdetrovavendi-

dos nacionalmente em livrarias e até em bancas de
jornal teve por título “Mil Trovas de Amor e Sauda-
de”.Coletâneaorganizadapelos trovadoresP.dePe-
trus e Noel Bergamini, a pedido da Editora Ediouro,
na década de 1980.
No feriadão de 7 de setembro de 1960, realizou-se

um Congresso de Trovadores em São Paulo. Um dos
itens da pauta era a eleição da Família Real da Tro-

va. Eleito Rei da Trova, Luiz Otávio abdicou em favor
deAdelmarTavareseaceitouo títulodePríncipedos
Trovadores, sugerindo o nome de Lilinha Fernandes
para Rainha dos Trovadores.
Noúltimodia21deagosto,durantea livecomemo-

rativa dos 55 anos de fundação da UBT, foi outorga-
do o título de Princesa dos Trovadores à trovadora
Carolina Ramos que, aos 97 anos de idade, continua
em plena atividade, tendo lançado um livro neste
ano e commais dois no prelo.
O nosso Príncipe dos Trovadores Luiz Otávio, cria-

dor daUBT edos Jogos Florais no Brasil, é o autor do
Hinodos Trovadores, alémde umacoletânea riquís-
sima de trovas”.
Gratificante teressegrandetrovador,ArlindoHan-

gen, como mais um dos diamantes garimpado das
jazidas de Minas Gerais.

O amor como herança na trova

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Trova é uma composição poética de
quatro versos setessilábicos, rimando
o primeiro com o terceiro e o segundo
com o quarto. Além disto deve ter
sentido completo. No Brasil, a trova
é cultuada, divulgada e estudada
pela União Brasileira de Trovadores
(UBT), entidade que, em 21 de agosto,
completou 55 anos de existência
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Peso apenas no bolso
Marcelo Jabulas

@mjabulas

Durante os dias de
h o m e o f f i c e , n a d a
mais confortável que
trabalhar de pijama
no sossego do lar e con-
tar com uma tela gran-
de para lidar com as ro-
tinas e reuniões. Mas
com a volta para as ati-
vidades presenciais, a
mobilidade volta a ser
um fator crucial para
a produtividade.

E quando se fala de
n o t e b o o k , q u a n t o
mais leve e fino, me-
lhor. Assim, se o amigo
busca um aparelho le-
vinho e com poder de
processamento para
realizar tarefas corri-
queiras e também fun-
ções mais complexas,
o Samsung Book Pro
360 pode ser uma op-
ção interessante.

Essa máquina com
apenas 1 kg e 11 mm de
espessura(fechado)lite-
ralmente cabe dentro
de um envelope pardo.
Para quem não carrega
mochila,elevaifácilnu-
ma bolsa ou maleta. Ele
tem dimensões pareci-
das com o Book S, que
testamos em maio des-
te ano, com tela de 13,3
polegadas.

HARDWARE

A diferença está no
hardware e no preço.
Na prateleira do alto da
gama de notebooks da
marca sul-coreana, o
Book Pro 360 é equipa-
do com processador In-
tel i7, além de 512GB de
armazenamento em
formato SSD, unidade
gráfica integrada e
16GB de RAM.

Trata-sedeumaespecifi-
cação muito mais robusta
que a do irmão mais sim-
ples, mas que cobra alto.
Enquanto o Book S gira
em torno de R$ 5 mil, o
BookPro360tempreçosu-
gerido de R$ 10.900.

É um valor salgado,
que tenta se justificar pe-
la praticidade e sofistica-
ção. Esse aparelho conta
com chassi metálico, o
que eleva sua rigidez,
além de tela Super AMO-
LED sensível ao toque, e
giro de 360 graus.

UmacanetaSPenacom-
panha o computador, o

quefazdeleumaverdadei-
ra prancheta. É possível
desenhar, tomar notas e
usar o acessório como
mouse.

PORTAS

O Book Pro 360 oferece
três portas USB-C, que po-
demserutilizadasparaco-
nectardispositivosecarre-
gar a bateria do notebook.
Esse formato será o pa-
drão, tanto que já é utiliza-
do em automóveis, smar-
thpones da linha Galaxy e
iPhone.

O problema é que mui-
tos dispositivos como

mouse, teclado, HD exter-
no e pen drive ainda utili-
zam o formato USB pa-
drão. Para não correr ris-
codeficar semespetarum
dispositivo, vale a pena
comprar um adaptador,
quecusta emmédia R$ 60.

O notebook ainda conta
com entrada para cartão
Micro SD, que dispensa o
adaptador. É retirar do te-
lefone ou câmera e encai-
xar no notebook.

NA PRÁTICA

O Book Pro combina
baixo peso e poder de pro-
cessamento. Para quem
trabalha com aplicativos
pesados, como edição de
imagem e vídeo, é uma
mão na roda, pois não pe-
sa nas costas e oferece al-
ta performance.

A função 360 graus é le-
gal numa apresentação,
mas o fato de o teclado fi-
car vulnerável como base
éalgoquedemandacuida-
do. Danificar uma tecla
pode deixar esse aparelhi-
nho caríssimo banguela.

Outro recurso interes-
sante é que ele conta
com leitor biométrico. É
possível configurar esse
aparelho para desblo-
quear apenas com a im-
pressão digital. Um re-
curso útil principalmen-
te para quem carrega in-
formações confidenciais
debaixo do braço e não
pode dar mole na rua.

PALAVRA FINAL

Para quem está saindo
de casa e pode gastar uma
pequena fortuna num no-
tebook, esse aparelho po-
de ser uma boa solução. O
senão é o preço. Trata-se
de um valor muito eleva-
do, que pode doer mais no
bolso que nos ombros.

Tecnologia

TestamosoSamsungBookPro 360, notebook de ponta que é fininho,mas caro
MARCELO JABULAS

ROBUSTEZ–Apesar de ser fininho e leve, o Samsung BookPro 360 se destaca pelo hardware de ponta, para

quembusca performance e conforto no uso cotidiano

512
é o total do armazenamento da
unidade SSD do Samsung Book

Pro 360, que ainda conta com
16GB de RAM e processador i7

gigabytes
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Funorte realiza 1º vestibular
presencial após pandemia

Márcia Vieira

Repórter

Candidatosauma vaga
no curso de Medicina da
Funorte farão as provas
do vestibular neste do-
mingo(7).Seráoprimeiro
processo seletivo presen-
cial após o início da pan-
demia do coronavírus.

O exame será aplica-
do no campus JK, às
8h30,paraaproximada-
mente 600 inscritos
que irão disputar uma
das 25 vagas.

Os candidatos serão
testados nas discipli-
nas de Língua Portu-
guesa, Literatura Brasi-
leira, Língua Estrangei-
ra (Inglês e Espanhol),
Atualidades, Geografia
e História, Física e Ma-
temática, Biologia e
Química (prova discur-
siva) e Redação.

De acordo com a dire-
toraAcadêmicadainsti-
tuição, Thalita Pimen-
tel, o centro universitá-
rio sempre realizou o
vestibular de forma pre-
sencial e com um públi-
cosignificativo,compes-
soas vindas de todas as
partes do Brasil. Com a
pandemia, a instituição
se reinventou e não dei-
xou de oferecer oportu-
nidade aos candidatos
interessados.

“Estávamos ansiosos
para que esse momento
presencial fosse libera-
do,para receber ‘in-loco’
todas as pessoas que
têm o sonho de serem
médicos e médicas, a
partir de uma formação
sólida, qualificada e re-
conhecida em todo o

país,inclusivepeloMinisté-
rio da Educação”, afirma
Thalita.

Segundo ela, realizar o
exame de maneira presen-
cial é uma forma de de-
monstrar a satisfação e
honradainstituiçãoemre-
ceber os interessados em
passar seis anos de suas vi-
das na unidade de ensino.
“Eles vão compartilhar co-
nhecimentos e aprendiza-
gens, interações e emo-
ções,crescimentoprofissio-
nal e pessoal com a nossa
comunidade acadêmica”,
diz a diretora.

Thalita pontua que esse
momento reacende a espe-
rançaparaa construçãode
novos sonhos e carreiras
que irão fazer do mundo
um lugar melhor.

“A Funorte faz educação
com pessoas, para pessoas,
cuidandodaspessoas.Será
um imenso prazer para
nós partilhar um domingo
comcadacandidatoaocur-
so médico”, afirma Thalita.

PROTOCOLOS

Afaculdadeadotoumedi-
das de segurança preconi-
zadas pelos órgãos de saú-
de para que os candidatos
possam fazer as provas
com tranquilidade.

A diretora Administrati-
va,SabrinaGonçalves, des-
taca que os candidatos te-
rão a temperatura aferida
e será mantido o distancia-
mento tanto na entrada
quanto nas salas de aplica-
ção das provas.

Todasasunidadesconta-

rão com o dispenser de ál-
cool 70% e estará disponí-
vel um serviço de atendi-
mentoemsaúdeparaaque-
les que precisarem.

“É imprescindível que os
candidatos se apresentem
usando máscara e mante-
nhamodistanciamentoes-
tabelecido pela instituição.
E caso apresentem algum
sintoma gripal às vésperas
da prova, pedimos que co-
muniquem imediatamen-
te à coordenação do vesti-
bular”, recomenda.

Ogabaritooficialserápu-
blicado no site da Funorte,
no mesmo dia das provas,
após as 21h. O resultado fi-
nal está previsto para 16 de
novembro e será divulga-
do no site da instituição
(www.funorte.edu.br).

Educação

Cerca de 600 candidatos disputam uma vaga em Medicina no domingo
ASCOM FUNORTE/DIVULGAÇÃO

HORADOTESTE -Provas serão aplicadas no campus JK, emMontes Claros, às 8h30 deste domingo; gabarito oficial será publicado no

site da Funorte, nomesmodia das provas, após as 21h; resultado está previsto para 16 de novembro

25
em Medicina são oferecidas pelo

Centro Univeristário Funorte,
em Montes Claros

vagas
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Recordes em vendas em todas as modalidades
de bicicletas, liderança no ranking mundial de
mountain bike, grandes investimentos em trans-
missões e tradução em português nas competi-
ções internacionais. Nos últimos anos, as bicicle-
tas têm ganhado mais espaço e público, seja em
nível profissional ou amador. E agora mais uma
granderealização:oGuiadePreçoSemexeexpan-
de a sua atuação e se torna parceiro oficial do
Estadão, disseminador nacional especializado
emtodososmodaisde transporte. Aparceria com
o portal Mobilidade, do Estadão, levará todas as
informações do Guia de Preço Semexe para mi-
lhõesdeusuáriosqueacessammensalmenteo si-
te. O Guiade Preço é eficiente para darmais segu-
rança aos ciclistas que buscam comprar ou ven-
der sua bike por um preço justo.

N a s ema n a q u e
vem, o Sul da Bahia
será palco da 11ª edi-
ção da Santander
Brasi l Ride Bahia,
principal stage race
premium de moun-
tain bike do mundo.
Entre os dias 7 e 13,
ciclistas de todo o
país e alguns dosme-
lhores do mundo es-
tarão disputando a
competição, que con-
ta com sedes em Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro e no município de
Guaratinga. No sábado (13), será a Maratona dos Descobrimentos, uma
modalidade estilo passeio para encerrar com chave de ouro o evento.
Imperdível!

Levantamento realizado
pela Aliança Bike aponta
produção e importação de
mais de 26 mil e-bikes em
2021. Surpreendente o cres-
cente mercado das bikes.
Depois do recordede 32.110
bicicletas elétricas comer-
cializadas no ano passado,
dejaneiroaoutubrode2021
os números continuam
apontandoumcrescimento
consistente:foram26.671bi-
cicletas elétricas produzi-
das e importadas no Brasil.
Estedadorepresentaumvo-
lume24,5%superioraomes-
moperíodode2020.

Tabela Fipe de bikes no Brasil

Brasil Ride Recordes nas e-bikes

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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