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Cidade vem registrando vários estragos provoca-
dos por alagamentos, quedas de árvores e de postes
desde o final de outubro. Volume de chuva previsto
doinício denovembro até estesábado devesuperar
120mm, o que equivale a 70% do total previsto para
todo o mês. Prefeitura já preparou o Ginásio Ana
Lopes,nobairroMoradadoParque,parareceberfamí-
liasquepossamficardesabrigadas.DefesaCivilconta-
biliza 120 pedidos de vistoria em imóveis.PÁGINA 4

Profissionais da saúde do Norte de Minas passa-
rão por capacitação, na próxima semana, para pre-
venção, diagnóstico e tratamento da doença. Re-
gião é considerada endêmica para a enfermidade:
foram 459 pessoas infectadas em 2020. PÁGINA 3

Ação contra
leishmaniose

Derrota na Assembleia Legislativa não vai tirar a
Buser do serviço de transporte de passageiros por
ônibus em Minas. A plataforma garantiu que vai
continuar operando, e que a questão será decidida
nos tribunais.PÁGINA 9

Transporte por
app na Justiça
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MOC sob ameaça de
chuva intensa até sábado
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BRIGA-Veto parcial de Zema a projeto que barra

atuaçãodos apps foi derrubado pelos deputados

PREJUÍZOS-Casas foramalagadas como temporal dequarta emvárias áreasdacidade, comonaVila Ipiranga

Montes Claros se
despede do jornalista

Felipe Gabrich,
considerado um

mestre pelos colegas
da imprensa

MAURÍCIO VIEIRA/JORNAL HOJE EM DIA

DEFESA CIVIL DE MONTES CLAROS/DIVULGAÇÃO

ADEUS



TEMPO DIRÁ
Dentro do partido, há um canto uníssono a
quem almeja o trono: o pré-candidato é um
soldado da legenda. Quem norteia o caminho
são as pesquisas de intenção de votos.

VOZ DO POVO
Até abril, o Podemos vai realizar pesquisas
quinzenais, quantitativas e qualitativas. São
os números vindouros e sigilosos, da voz popu-
lar, que indicarão o caminho de Moro.

VEM PRA MORO?
Sérgio Moro já agendou encontros com líderes
do MBL e Vem pra Rua, movimentos que saí-
ram às ruas e catalisaram o impeachment da
ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

PTB CAI..
O PTB está se esfacelando numa autofagia ini-
maginável. Era potencial destino do presiden-
te Jair Bolsonaro para filiação. Com a prisão de
Roberto Jefferson (sem previsão de sair da ca-
deia), o partido caiu em desgraça. A própria
filha, Christiane Brasil, brigou com Jefferson
ao ser preterida para comandar a legenda inte-
rinamente.

..EM DESGRAÇA
Ontem, com a decisão do STF em afastar Jeffer-
son da presidência por 180 dias (ele estava ape-
nas licenciado), o ministro Alexandre de Mo-
raes começou a jogar uma inegável pá de cal
no PTB. O pedido, aliás, foi feito por sete depu-
tados petebistas insatisfeitos com a conduta
de Jefferson. Para uma amostra do cenário.

GOVERNO CERCA IFOOD
O Ministério da Justiça notificou o Ifood
para esclarecer possível vazamento de da-

dos dos usuários do app. A Secretaria Na-
cional do Consumidor quer explicações se
houve vazamento, qual a empresa presta-
dora de serviços, se realmente foi um fun-
cionário ou ataque cibernético que alte-
rou dados visíveis do app para clientes
com cunho político.

ALIADOS DE ANDRÉ
Segue a agonia de André Mendonça, ex-AGU,
para o STF. Dentro da Corte (isso conta tam-
bém no lobby fora dela) ele só tem apoio do
presidente Luiz Fux e de Luís Roberto Barroso.
Consideram André um lavajatista.

TCHAU, LISBOA
Os milionários seminários de Aécio Neves
e Kátia Abreu bancados com dinheiro pú-
blico em Lisboa vão contar com a presença
do presidente da Câmara, Arthur Lira -
que viajou ontem para a Europa; e do presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco, que es-
tá na Europa e deve passar no evento. Lira
decidiu de última hora comparecer ao se-
minário.

VOCÊ PAGOU
Os seminários sobre agronegócio e língua por-
tuguesa serão hoje e amanhã, organizados pe-
las Comissões de Relações Exteriores do Con-
gresso, com parlamentares brasileiros convi-
dados – passagens e diárias pagas pela verba
indenizatória.

ESTICADINHA
As comitivas brasileiras ainda aproveitam o
feriadão do 15 de novembro no Brasil e esticam
a estada em Portugal, para prestigiarem de 15 a
17 um seminário da faculdade IDP, de Brasília,
tradicionalmente realizado em Lisboa.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

A Conferência das Nações Unidas sobre as
Mudanças Climáticas de 2021 – COP26 tem
seu encerramento oficial previsto para hoje
(12). Espera-se que os encontros para cuidar
do meio ambiente e fazer as decisões tomadas
pelos diversos países que se sentaram à mesa
de negociações funcionem.

Leis e políticas públicas são fundamentais,
mas sem uma consciência sustentável de toda
a humanidade, todas elas podem se tornar ine-
ficazes. É fato que as empresas poluem e são
tidas como as grandes vilãs, junto ao desmata-
mento. Mas elas só poluem porque produzem
muito e produzem muito porque encontram
público para consumir.

É esse consumismo desenfreado que tem
provocado a maior parte dos problemas liga-
dos à sustentabilidade, ao meio ambiente.
Prova disso são as toneladas e toneladas de
material plástico que aportam nas costas da
Ásia, as toneladas de comida que se perdem e
que poderiam alimentar incontáveis famí-
lias pelo mundo, sem contar a montanha de
roupas que se acumula no deserto do Ataca-
ma, no Chile.

Simplesmente surreal ver todas aquelas rou-
pas se perdendo ao sol, fruto de sucessivas
coleções, quando milhares passam frio. Quan-
to à população mundial, se não se construir
uma consciência coletiva e sustentável, as leis
continuarão sendo ineficazes, os encontros
para tratar das camadas de ozônio, do aumen-
to das temperaturas, da escassez da água e
todas as leis que o homem for capaz de produ-
zir se tornarão insustentáveis, como a cons-
ciência humana.

Adquirir apenas aquilo que irá de fato consu-
mir já não é mais uma questão de economia, se
transformou em questão de respeito. Não ape-
nas respeito pelo planeta, mas pelo outro, por
toda a vida na Terra, respeito por si mesmo.

Enquanto pensarmos e agirmos como seres
irracionais, movidos apenas pelo consumo e
donos de consciências insustentáveis, o bura-
co da camada de ozônio continuará aumen-
tando, as temperaturas se elevarão mais e
mais e a água se tornará tão rara que acabare-
mos todos morrendo de fome e de sede, em
uma montanha de roupas e envoltos em um
mar de lixo plástico.

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

As opções de Moro

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

Umaraposapolíticarepetequeninguémvaifalaraquecargoconcorreránaeleiçãoatéodiadaconvençãopartidá-
ria. Com o ex-juiz federal Sérgio Moro (Podemos-PR) não será diferente. Moro, hoje, é candidato a presidente. Mas
seusplanospodemmudara partirdeabrilde 2022,quandopartidosoficializamcoalizões.SérgioMoroécandidato
a tudo: a deputado, senador, presidente, governador. Ou até a vice na chapa de João Doria (PSDB) – se passar nas
préviastucanas–deRodrigoPacheco(PSD)–seestenãosetornarvicetambém.EaindaexisteoUnião(DEM+PSL),
que pode apresentar um nome viável politicamente para oferecer a vaga de vice ao ex-ministro ou lhe oferecer um
vice. Moro pode disputar o Senado pelo Paraná. O senador Álvaro Dias, seu tutor, está em fim de mandato e não
descarta abrir mão da vaga.

Consciência
sustentável

DE MINAS

O NORTE

EXPEDIENTE

O JORNAL QUE ESCREVE O QUE VOCÊ GOSTARIA DE DIZER

www.onorte.net

Uma publicação 
da Indyugraf

CNPJ 41.833.591/0001-65

Gerente 
Administrativa: 
Daniela Mello

daniela.mello@funorte.edu.br

Editora: 
Janaina Fonseca

Coordenação de redação:
Adriana Queiroz

(38) 98428-9079

Departamento Comercial:
Rodrigo Cheiricatti

(31) 3236-8001
(31) 98884-6999

(38) 3221-7215

comercial@onorte.net

Relacionamento com 
o assinante:
(31) 3236-8033

As criações intelectuais publicadas neste exemplar não podem 

ser utilizadas, reproduzidas, estocadas em banco de dados ou 

processo similar em qualquer forma ou meio mecânico, 

eletrônico, microfilmagem, fotocópia, gravação etc, sem 

autorização escrita dos titulares dos direitos autorais. Os textos 

das colunas assinadas não refletem, necessariamente, a opinião 

do jornal e são de inteira responsabilidade de seus autores.

Fale com a redação:  
jornalismo@onorte.net

Telefone:  (38) 3221-7215  

Endereço:
Rua Justino Câmara, 03 - Centro
Montes Claros/MG - f/jornalonorte  

2 MONTESCLAROS, SEXTA-FEIRA, 12DENOVEMBRODE2021 onorte.net



PRETO NO
BRANCO

MOC sedia evento
para capacitação
contra leishmaniose

Saúde

Seminário sobre prevenção e tratamento
será realizado nos dias 16 e 17 de novembro

u

Sempre tive a preocupação de acompanhar todas
asfasesdascríticasoudenúnciasquepostamosnes-
te espaço. Ontem comentamos que, em relação aos
abusoseaopoucocasodaCopasanoatendimentoà
população de Montes Claros, a prefeitura é corres-
ponsávelporseropoderconcedente.Aesterespeito,
o vice-prefeito, Guilherme Guimarães, que responde
pelaSecretariadeServiçosUrbanosepela presidên-
ciadaAgênciaMunicipaldeÁguaeSaneamentoBási-
co deMontes Claros, comentou quemedidas são to-
madas diariamente. Afirmou que amédia é de duas
advertênciasemultaspordia.

Restaurante popular
A Prefeitura de Montes Claros já teria decidido so-

breautilizaçãodoprédioaoladodoMercadoMunici-
pal, onde funcionava o Restaurante Popular. Como
estádescartadooretornodorestaurante,omaiscor-
reto seria discutir com a população a melhor forma
de utilização daquele espaço. Decidir de cima para
baixonãoéomelhorprocedimento.

Adeus Gabrich!
Ontemfoi umdia tristeparaoNortedeMinase, de

forma especial, para os profissionais de comunica-
ção.O falecimentodomestre, jornalistaFelipeGabri-
chdeixou todosnós “semchão”.Nosmeusprimeiros
passos na imprensa tive a mão amiga do professor
Gabrich.Foimeueditorem1979noJornaldoNorte,na
PraçadaMatriz,etambémnoJornaldeNotícias.Além
daqualidadeprofissional,Gabricheraexemplodere-
tidão,de companheirismoeética.

Transporte alternativo
Por 40 votos a 17 a Assembleia Legislativa de Minas

derrubou veto do governador Zema à proposição que
estabelece novas regras para os transportes fretados.
Naprática,oLegislativoderrubaaconcorrência,privile-
giandoosgrandesempresáriosdeônibusdoEstado.O
prejuízo maior ficou para a população carente, que vê
notransportealternativoaformabaratadesedeslocar.

TV Amams
No próximo dia 18, os prefeitos do Norte de Minas

passamacontarcommaisuminstrumentodecomu-
nicação, que permite umamaior interação coma re-
gião.Trata-sedainauguraçãodaTVAmams,queterá
comodiretorocompanheirojornalistaLuizMontes.A
este respeito, o presidente da entidade, Nilson Bispo
deSá,comentouqueanovaferramentapermitiráque
omunicípio, a 800 quilômetros da sededa entidade,
acompanhe os assuntos de interesse da região e de
suacidadeespecificamente.

STF/Congresso
Considero preocupante o excesso de interferência

doSTFemquestões restritasdoCongressoNacional,
principalmentenaCâmaradosDeputados.Porcoinci-
dência, ospedidosequestionamentosemquasesua
totalidade são oriundos da base de oposiçãoao go-
vernofederaleestesestãosendoacatados.Nesteca-
so,aplica-seovelhoditado:“Quemmuitoabaixamos-
traa...”.Oresultadoéqueopreçodafaturaquemestá
pagandoéapopulação.

Copasa multada

PROGRAMADECONTROLE-Montes Claros é umadas 132 cidades brasileiras a

utilizar coleiras inseticidas emcães para conter o avanço da leishmaniose

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Da Redação

Considerada área en-
dêmica para a leishma-
niose,MontesClarosse-
rápalco,napróximase-
mana, de um evento de
capacitação de profis-
sionais para atuar na
prevenção e tratamen-
to da doença.

O evento acontece
nosdias 16e17,no audi-
tório do Consórcio In-
termunicipal Multifi-
nalitáriodaÁreaMinei-
radaSudene(Cimams),
sediado à rua Tapajós,
441, bairro Melo.

O seminário é uma
ação conjunta entre a
Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) e o Ministé-
riodaSaúde(MS)eserá
aberto à participação
de médicos, enfermei-
ros, biomédicos e bio-
químicos.

Além de informações
específicas sobre a
doença, a capacitação
abordará de forma prá-
tica a análise e o diag-
nóstico laboratorial da
leishmaniose e a inser-
ção do Norte de Minas
no Programa Nacional
de Vigilância e Contro-
ledaLeishmaniose Vis-
ceral, já iniciado em
Montes Claros.

No ano passado, 459
pacientes foram aco-
metidos pelos tipos vis-
ceral (Calazar) e cutâ-
nea da doença. As con-
dições climáticas da re-
gião – calor intenso e
tempo seco na maior
partedoano–sãoconsi-
deradas favoráveis pa-
ra a proliferação do
mosquito-palha, vetor
da doença.

A coordenadora de
VigilânciaemSaúdeda
Superintendência Re-
gional de Saúde (SRS)
de Montes Claros, Ag-
na Soares da Silva Me-

nezes, explica que a leish-
maniose é uma doença in-
fecciosa grave, sistêmica e
que pode causar a morte
depessoassenãofortrata-
da. No meio urbano, o
principal reservatório da
doença são os cães.

“No Norte de Minas, a
leishmaniose é descrita
desde a década de 1940. A
partir dos anos 1980 a
doença se expandiu para
o ambiente urbano, sendo
transmitida por meio de
cães infectados pelo vetor
Lutzomyia longipalpise,
conhecido popularmente
como mosquito-palha, ta-
tuquiras, birigui, dentre
outros”, explica.

Os principais sintomas
são: febre de longa dura-
ção; aumento do fígado e
baço; perda de peso; fra-
queza; redução da força
muscular e anemia. Ape-
sardegrave,aleishmanio-
se visceral tem tratamen-

to gratuito e está disponí-
vel na rede de serviços do
Sistema Único de Saúde
(SUS).

No Norte de Minas, o
HospitalUniversitárioCle-
mentedeFaria(HU),sedia-
do em Montes Claros, é a
unidade de referência pa-
ra tratamento de pacien-
tes acometidos pela leish-
maniose visceral.

PROGRAMAÇÃO
O coordenador de Vigi-

lância Epidemiológica da
SRS-MontesClaros,Valde-
mar Rodrigues dos Anjos,
destaca que o objetivo do
seminário será repassar
aos profissionais de saúde
informações atualizadas
sobreasleishmaniosesvis-
ceral e tegumentar.

Por isso, a programação
do dia 16, voltada para mé-
dicos e enfermeiros, será
aberta às 8h30, pela refe-
rência técnica da SRS, Ar-

lete Lisboa Gonçalves,
a p r e s e n t a n d od a d o s
epidemiológicos da leish-
maniose tegumentar no
Norte de Minas.

Em seguida, os técnicos
doMinistériodaSaúdeLu-
cas Edel Donato e Kathie-
ly Martins dos Santos fa-
rão apresentações sobre o
diagnóstico clínico, labo-
ratorial,tratamento,medi-
das preventivas, desafios
e perspectivas da leishma-
niose tegumentar.

Participam ainda a refe-
rência técnica do Labora-
tório Macrorregional da
SES-MG, Clarissa Fernan-
des Gomes, o médico Síl-
vio Fernando Guimarães
de Carvalho, do HU.

O seminário terá ainda
capacitação prática para
biomédicos e bioquími-
cos,preferencialmentepa-
ra os que são efetivos nos
serviços de saúde dos mu-
nicípios. Jornalista, articulista, analista político e empresarial

FÁBIO MARÇAL/DIVULGAÇÃO
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Chuva não dá trégua

Montes Claros

Previsão é a de que precipitações sigam até sábado, atingindo cerca de
120mm, que equivale a 70% de todo o volume previsto para novembro

u

Márcia Vieira

Repórter

Acostumado ao calor
e dias ensolarados, o
montes-clarense está
vivendo dias difíceis
com a chuva frequente
eocorrênciaatédetem-
porais. Ruas alagadas,
trânsito ruim, quedas
de energia e de internet
estão entre os proble-
mas enfrentados pelos
moradores.

E a dor de cabeça de-
ve continuar, pelo me-
nos até sábado. A previ-
são éa deque aschuvas
persistam, sem venda-
vaisougranizo–quege-
ram medo e provocam
estragos–, mas com vo-
lume considerável.

Segundoometeorolo-
gista Ruibran dos Reis,
sãoesperadasprecipita-
ç õ e s e m t o r n o d e
120mmatésábado(con-
tando desde o início de
novembro) – volume
que representa 70% da
chuva prevista para to-
do o mês.

“Nos últimos dois
dias tivemos uma chu-
va moderada em Mon-
tesClaros.É umafrente
fria que está atuando
em Minas Gerais e nós
tivemos um sistema
que chamamos de Zo-
na de Convergência do
AtlânticoSul.Estesiste-
ma traz muita umida-
dedoAmazonasnosen-
tido do Oceano Atlânti-
co, alimentando as nu-
vens aqui e causando
chuvas”, explica o me-
teorologista.

O especialista reco-
menda atenção à estru-
tura urbana. “É um vo-
lume de chuvas signifi-

cativo e a cidade pode ter
problemas de inundação
nas ruas”, pontua.

Nestaquinta-feira,Mon-
tes Claros viu o dia virar
noite em mais uma ocor-
rência de chuva intensa,
mas sem ventania. Em vá-
rios bairros da cidade fo-
ram registrados picos de
energia e de internet.

A precipitação durou

cerca de uma hora e meia,
deixando os moradores
apreensivos, já que nas úl-
timas semanas os estra-
gos provocados pelas chu-
vas foram grandes.

VISTORIAS
Segundo a Defesa Civil

Municipal, desde 22 de
outubro, quando uma
forte chuva de vento e
granizo atingiu Montes
Claros, afetando estrutu-
ras de residências e co-
mércios, foram solicita-
das 120 vistorias.

“Já fizemos entre 90 a
cem e estamos em ritmo
acelerado para emitir o
laudo e as famílias pode-
rem buscar a ajuda a que
têmdireitonoDesenvolvi-
mento Social. Prevalecem
as situações de rachadu-
ras e destelhamento”, diz
Carlo Giovanelli, coorde-

nador da Defesa Civil.
Ele informa que o muni-

cípio já preparou o Giná-
sio Ana Lopes, no bairro
Morada do Parque, para
acolher famílias que pos-
sam ficar desabrigadas.
“Não tem nenhuma famí-
lianestemomentonoginá-
sio, porque aquelas que ti-
veram que sair de suas ca-
sas por causa das últimas
chuvas optaram por ficar
na casa de parentes”, diz.

Giovanelli afirma que
muitos têm receio de sair
de casa e ter os pertences
furtados. “A maioria das
ocorrências foram regis-
t r a d a s n o s b a i r r o s
Maracanã, Olga Benário,
Santo Amaro, Vila Ita-
tiaia, Ciro dos Anjos e Ca-
nelas”, destaca.

PREVENÇÃO
O secretário de Defesa

CivildeMontesClaros,An-
derson Chaves, esclarece
que o órgão está traba-
lhando também na pre-
venção, com identificação
dos pontos de alagamento
edesobstruçãodebueiros.
Ele reitera que a popula-
ção deve evitar jogar lixo e
entulho nas ruas para evi-
tar o entupimento.

Casoomoradoridentifi-
queriscos durante as chu-
vas, deve ligar para o Cor-
po de Bombeiros, pelo nú-
mero 193, ou para a Defe-
s a C i v i l , p e l o 1 9 9 o u
2211-3358.

ASecretaria deComuni-
cação da Prefeitura infor-
mou que as famílias afeta-
das deverão procurar os
Centros de Referência de
Assistência Social (Cras)
para receber auxílio-alu-
guel e cestas básicas, con-
forme necessidade apura-
da em casa caso.

ESTRAGO-Casas ficaramalagadasnaVila Ipiranga:maisprejuízos aosmoradores

BUEIROS-Município alertamoradores para não jogarem lixo e entulhonas ruas

FOTOS DEFESA CIVIL MUNICIPAL/DIVULGAÇÃO

Segundo a
Defesa Civil
de Montes
Claros, desde
22 de outubro
foram
solicitadas
120 vistorias
na cidade
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Adeus ao mestre Gabrich

Montes Claros

Jornalismo norte-mineiro se despede de um ícone da comunicaçãou

RECONHECIDO-Gabrichaoladoda

esposaMárciaMaia;recebendooTroféu

BolaCheiaecomJoãoMeloem1969

Manoel Freitas

Repórter

MontesClarosamanhe-
ceu de luto nesta quinta-
feira. Morreu o jornalista
Felipe Gabrich, aos 73
anos. O falecimento foi
anunciado pela filha, La-
ra Gabrich, pouco depois
das 4h, nas redes sociais.

A cidade e a região se
despendem de parte da
históriadojornalismore-
gional.“Uminfartofulmi-
nantelevouoamordemi-
nha vida, ainda sem chão
por aqui. Quem nasceu
passarinho precisou ba-
ter asas”, escreveu Lara.

O neto Lucas Figueire-
do publicou: “meu avô
foi um homem sábio na
Terra, cumpriu sua mis-
são e nos deixou, além
de saudade, exemplo de
ser de luz. Te amo e es-
tou contigo sempre”.

O velório aconteceu no
Memorial da Santa Casa,
de onde o cortejo saiu, às
16h para sepultamento
no Cemitério Jardim da
Esperança.

Além de um pedaço da
história, que o torna
imortal, Felipe Antônio
Guimarães Gabrich dei-
xou a esposa Márcia
Maia e os filhos Lara, Fe-
lipe e Giuliano.

Commaisdemeiosécu-
lo dedicado à imprensa
norte-mineira,otambém
escritor e cronista ocu-
pou, ao longo de sua car-
reira, o cargo de editor de
vários veículos de comu-
nicação, como o Jornal
Notícias,Diário de Mon-
t e s C l a r o s , R e v i s t a
Tempo e Jornal do Nor-
te, a chefia de comuni-
cação da Prefeitura de
Montes Claros, Code-
vasf, Fiemg e Unimon-
tes, de onde era egres-

so do curso de Admi-
nistração.

REPERCUSSÃO

Aperdafoimarcadape-
la emoção nos grupos de
imprensa, onde sempre
foitratado como “mestre,
amigo e companheiro”.

O radialista Benedito
Said, ex-vereador e ex-se-
cretário de Saúde, frisou
queaimprensaficavaon-
tem mais pobre, “porque
Felipe Gabrich foi golei-
ro, artilheiro, escritor,
pensador,amigoeparcei-
ro, e, agora, ainda prega
peça na gente, saindo de
repente dessa cena sem
rumo que é a vida”.

A psicanalista Luisa
Fonseca, amiga da famí-
lia, postou: “todos, no
tempo necessário, sin-
tam-se reconfortados e
abraçados. Guardo lin-
das lembranças do Ga-
brich, com um olhar crí-
tico e visão de um poeta.
Fiquem bem”.

O falecimento repercu-
tiu igualmente no espor-
te.Felipeeragoleirodefu-
tebol.Odesportistaecria-
dor do Troféu Bola Cheia,
Denarte D’Ávila, expri-
miu seu “profundo senti-
mentopelaperda domeu
ídolo, que defendeu a re-
gião nas quadras e nos
gramados, para depois
mostrar-se dinâmico ata-
cante da comunicação”.

MARCANTE

Poucas horas depois
da morte do jornalista, a
q u e m t r a t a v a c o m o
“bom companheiro e
amigo”, o escritor Wan-
derlino Arruda, ex-presi-
denteda AcademiaMon-
tes-clarense de Letras e
do Instituto Histórico e
Geográfico de Montes
Claros, falou a O NORTE.

“FelipeGabrichfoidami-
nha geração de alunos,
sempre com fama de mui-
toestudioso,dedicado,afa-
la e escrita bastante criati-
vas. Desenvolveu-se mui-
to no Jornalismo com J
maiúsculo, pois sempre
responsável em busca da
verdade mais pura”.

E acrescenta: “era posi-
tivo, justo nos seus con-
ceitos, foi profissional-
mente bem marcante e re-
conhecido. Seu estilo
bem diferente do tradicio-
nal, pois com frase e pe-
ríodos curtos, quase sem-
pre com linhas sendo pa-
rágrafos. Assim, fácil de
ser entendido”.

FOTOS ARQUIVO DE FAMÍLIA

Crônica de um diálogo
com São Pedro

Aposentado, Felipe
Gabrichassinavacrôni-
cas nas redes sociais
em perfil intitulado“De
OlhonoFato”,ondepos-
tourecentementeoarti-
go “Revolta do espíri-
to”, destacando que “há
de tudo no viver terre-
no, até mesmo a mor-
te”, no qual criou perso-
nagem que dialogou
com São Pedro:

- “Olha, São Pedro, o

senhor me desculpe, mas
ainda não me acostumei à
nova realidade e não con-
segui desvencilhar-me de
todo da ideia de que morri
e não estou mais na terra.
Além disso, perdoe-me a
sinceridade do desabafo,
estou pê da vida, revolta-
do, indignado mesmo”.

- “Isto é natural, meu fi-
lho”, aliviava São Pedro.
“Aqui no céu, você não vai
precisar dessas emoções

mesquinhas e nem de sen-
timentos fúteis e hipócri-
tas com que os humanos
procuram justificar suas
desastradasaçõeslánater-
ra.Masécompreensíveles-
tasuarevolta,poisosterrá-
queosaindanãoseconfor-
mam com a morte da ma-
téria e não acreditam nu-
ma outra vida aqui no céu.
É sempre dolorosa essa
aceitação, daí a natural in-
quietação de seu espírito”.
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A Drogaria Minas-Brasil, a maior rede de droga-
rias do Norte de Minas, alcançou mais um marco
em sua história, a loja de número 50. Fundada em
1958, emMontes Claros, por Ivan de Souza Guedes,
hoje a rede é dirigida pela segunda geração, os
irmãosGuedes: Leonardo, Lyntton, LucianoeLean-
dro. Meninos que vi nascer e crescer e hoje estão
dando continuidade ao trabalho do pai, que era
muito amigo da minha família e do meu saudoso
pai, Fernando Jabbur.Osdiretorese colaboradores
têmmuitoorgulhodeaempresaseramais lembra-
da do segmento nas pesquisas Top of Mind e a
maiorgeradoradeempregosnovarejodoNortede
Minas e pelos diversos trabalhos sociais que reali-

za, voltados ao esporte, saúde e bem-estar. Sem-
pre inovadora, foi a primeira farmácia a prestar o
serviço de tele-entregas e ficar aberta 24 horas. A
Minas-Brasil vem ressignificando, transformando
suas lojas em verdadeiro hub de saúde para aten-
der os clientes com os mais diversos serviços de
atenção farmacêutica, com os espaços Mais Saú-
de, sejaparaaferir apressãoarterial, usaros servi-
ços de vacinação ou fazer um TLR (teste laborato-
rial rápido), sempre com o objetivo da prevenção,
rastreamento e adesão ao tratamento. Fazendo
com que a jornada de experiência do cliente seja
cada vez mais prazerosa, tanto nas lojas físicas
quanto no canal digital.

Minas Brasil inaugura a 50ª loja

Ruth Jabbur Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.com
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A cada semestre, a direção da Funorte faz uma
reunião com os coordenadores de cada departa-
mento, onde é proposto que façam “inovações” e
diversifiquema forma de trabalhar. Como alguns
trabalham na Biblioteca, com livros, com leitura,
com leitores, comeducação, sabemosquea leitu-
raproporcionaváriosbenefícios,dentreelesode-
senvolvimento da capacidade de argumentação,
diversificaçãodovocabulário,melhoranamemó-
ria e até mesmo desenvolve a imaginação.
Podemos dizer que a leitura é até terapêutica! E

assim,nosegundosemestrede2021, surgiuoPro-
jeto “Troca-Troca Literário”, pensadopara levar a
leituraparadiversospúblicosatravésdeumatro-
ca de livros. Então, o objetivo geral desse projeto
édespertarnooutroo interessepela leiturae faci-
litar o acesso ao livro para toda a comunidade
que frequenta os espaços da Funorte e Fasi.
O projeto é itinerante, ou seja, cada época

está em um prédio/departamento da Funorte
e da Fasi. Os livros são colocados em uma me-
sa e, ao lado, é colocado um cavalete com o
banner do projeto e as regras para a troca. A
troca deve ser feita um por um, ou seja, eu levo
um livro que eu já tenha lido e pego outro livro
que desejo ler e essa troca poderá ser feita
quantas vezes o leitor quiser.
Oprojeto é coordenadoporMayze LiduárioVar-

gas e tem o apoio de toda a equipe da Biblioteca.
Ela é bacharel embiblioteconomia, formada pela
UniforMG em 2007, e especialista emdocência do

ensino superior. Desde que iniciou seus estudos,
sempre fezestágiosvoltadosparaprojetosde incen-
tivo à leitura. É muito apaixonada por livros, princi-
palmente os literários! Penso que a educação bem
como a leitura podem transformar a vida de qual-
quer pessoa!
Cada vez mais eu me convenço de que a leitura é

um grande benefício para os seres humanos. Sou
encantada coma leitura! No dia 7 de janeiro é come-
morado o Dia do Leitor.
Outro dia, estava no Hospital das Clínicas Dr. Má-

rio Ribeiro da Silveira e presenciei uma cena bem
interessante, quemechamouaatenção.Haviaali na
entrada umamesa, onde serviam um café matinal e
havia pessoas se servindo do precioso líquido e das
guloseimas servidas. Depois, percebi umaoutrame-
sa em frente àquela rodeada com um bom número
depessoas. Fiquei intrigadae fui verdoque se trata-
va: naquela primeira mesa havia o alimento físico,

enquanto na segunda havia o alimento psico-emo-
cional-espiritual.
Eraumamesacomlivros, comtítulososmaisvaria-

dosebons.Fiqueialiemêxtase!Aqueles livrosnaque-
la mesa eram o desenvolvimento de um projeto de
“Troca-Troca Literário”. E ali havia um cartaz expli-
cando o projeto: “Serão aceitos para o troca-troca
literário livrosqueestejamembomestadodeconser-
vação e que não sejam patrimônio de alguma insti-
tuição ou biblioteca (carimbo). Cada livro literário
doado, o doador levará outro para sua leitura”.
Assimeuo fiz! Emêxtase, encantadacomoprojeto:

um projeto de leitura desenvolvido em um hospital,
onde ali as pessoas, quer enfermas, quer acompa-
nhantes, poderiam aliviar-se de seus fardos entre-
tendo-se com a leitura. E como estavam interessa-
das!!! Gente, a literatura, amúsica, aarte sãoantído-
tos para nos aliviar dos estresses diários!

Projeto Troca-Troca Literário

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Cada vez mais eu me convenço
de que a leitura é um grande
benefício para os seres humanos.
Sou encantada com a leitura!
No dia 7 de janeiro é comemorado
o Dia do Leitor
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Impacto digital
Marcelo Jabulas

@mjabulas

O Brasil tem um défi-
cit imenso de profissio-
nais qualificados para
atuar no setor de TI. Le-
vantamentos apontam
que o setor terá que
preencher mais 400 mil
vagas em 2022, mas não
sabe como. Por outro la-
do, há um abismo social
queimpedequemilhões
de jovens se qualifi-
quem para o mercado.

Para tentar gerar in-
clusãosocialeresolvera
carência de mão-de-
obra especializada, a
Oracle (gigante califor-
niana da TI) criou o pro-
gramaOracle NextEdu-
cation (ONE), que ofere-
ce qualificação para jo-
vensemsituaçãodevul-
nerabilidade. Gratuito,
o projeto é focado para
jovens que não podem
custear estudos.

Na primeira fase, ini-
ciada no Brasil em 2019,
o programa capacitou
4.500 jovens. Agora, a
Oracle anunciou a ex-
pansãodoprogramapa-
ra toda a América Lati-
na. A meta é formar 40
miljovensem2022,sen-
do 14.200 no Brasil.

De acordo com a em-
presa, atualmente na
AméricaLatinahá23mi-
lhões de jovens entre 15
e 24 anos que não traba-
lhamouestudam.Eaca-
dacontratoqueaempre-
sa fecha, ela tem conse-
guido inserir cinco des-
ses novos profissionais
no mercado.

“Nossos colaborado-
res de todas as áreas es-
tão atuando como vo-
luntáriosneste projeto e

usamos toda a energia pa-
ra gerar impacto na socie-
dade, pois se trata de dar
oportunidades a quem
quer transformar o mun-
do num futuro próximo e
emumsetorqueprecisade
pessoasqualificadas”,
aponta o vice-presidente
de Marketing da Oracle
América Latina, Gabriel
Vallejo.

Ocursoétotalmentedigi-
tal com programa de 425
horas, num período de seis
meses. O aluno irá estudar
lógica de programação, in-
terface front end, assim co-
moqualificaçãoemJavaJr.
Do total da carga-horária,
105 horas serão dedicadas
a empreendedorismo. Se-
gundo a Oracle, a proposta
não é apenas formar um
empresário, mas ensinar
aosjovenscomogerirapró-
pria carreira.

Questionado se há al-
gum tipo de projeto para
reinserir profissionais de
meia-idade,quejánãoaten-
dem mais às exigências do
mercado, o presidente da
Oracle Brasil, Alexandre
Maioral, afirma que sim.

“Trabalhamoscomqualifi-
cação para profissionais aci-
ma de 50 anos, de forma que
eleconsigaagregarsuaexpe-
riência. Mas nosso progra-
ma de qualificação é aberto
para qualquer pessoa acima
de 18 anos”, afirma.

Qualquer um poderá se
inscrever no curso em ora-
cle.com/one. No entanto,
comoévoltadoparajovens
de baixa renda, esse perfil
terá prioridade na seleção.
Paraparticipar,ointeressa-
do deve ter idade mínima
de 18 anos e computador
com acesso a internet. As
inscrições vão até 22 de no-
vembro.

Tecnologia

Oracle expande programa gratuito de formação de profissionais de TI
MARCELO JABULAS

SEMMOLEZA–OcursodaONEexigededicaçãodiáriadepelomenos3h30,desegundaasexta;sãomaisde400

horasdeaulasporseismeses,emqueoalunoaprendeaprogramareéqualificadoemempreendedorismo
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Viagens na Justiça
Da Redação

A derrota na Assem-
bleia Legislativa de Mi-
nas Gerais não vai ti-
rar a Buser da briga
que criou um racha en-
tre empresas ligadas
ao transporte de passa-
geiros por ônibus no
Estado. A plataforma
garantiu que vai conti-
nuar operando, e que a
questão será decidida
na Justiça.

Os deputados derru-
baram na quarta-feira
o veto parcial do gover-
nador Romeu Zema
(Novo) ao projeto de lei
quedisciplinaaativida-
de no Estado. Na práti-
ca,a decisão damaioria
dos parlamentares tor-
na quase que inviável a
atuação de aplicativos
no setor.

De acordo com o tex-
to aprovado, o freta-
mento de ônibus inter-
municipais pode ocor-
reremregimedecircui-
to fechado, em que as
viagens de ida e volta
são realizadas com os
mesmos passageiros.
Mas o serviço existen-
t e , u m a e s p é c i e d e
“Uber do ônibus”, fun-
ciona com clientes que
compram a passagem
para determinado tre-
cho independentemen-
te de volta ou de data.

Além disso, o freta-
mento de transportes
não poderá funcionar
comhoráriosedatasre-
gulares e nem ser feito
por intermediadores. O
ProjetodeLei1.155/2015
tem validade apenas
em território estadual,
para viagens intermu-
nicipais.

Embora as novas deter-
minações interfiram dire-
tamentenofuncionamen-
to da Buser, ela informou,
emnota,queoserviçocon-
tinuará funcionando em
Minas.

Uma decisão judicial fa-
vorável obtida em 2018
permite que os ônibus da
empresa circulem, sujei-
tos apenas a fiscalizações
de segurança e de condi-
ções dos motoristas. A li-
minar, no entanto, pode
serrevogadaetornaraBu-
ser sujeita às regras da no-
va lei estadual.

Um dos atrativos da em-
presa está nas tarifas que
pratica, que chegariam à
metade do valor cobrado
por empresas de ônibus
convencionais.

REPERCUSSÃO

A mudança nas regras
foi comemorada pela Fe-
deração dos Trabalhado-
res em Transportes Rodo-
viários, Urbanos, Pró-
prios, Vias Rurais, Públi-
case ÁreasInternasnoEs-
tado de Minas Gerais (Fet-
trominas), que conside-
rou a decisão uma vitória
dos direitos dos usuários
e trabalhadores da área.

Já deputados do Novo,
partido de Zema, se mani-
festaram de forma con-
trária ao projeto de lei.
Para Laura Serrano, afe-
ta a concorrência, preju-
dicando a oferta de servi-
ço de qualidade e passa-
gens mais baratas.

Já o deputado Guilher-
me da Cunha afirmou que

a medida pode afetar o pe-
queno fretador e até mes-
mo as companhias de via-
gem, que também atuam
como intermediários.

Em seu perfil oficial no
Twitter, o governador se
posicionou sobre a deci-
sãodoLegislativo.“Respei-
to a autonomia da Assem-
bleia de Minas, que deci-
diu nessa quarta-feira
derrubar o veto à Propo-
sição de Lei que trata so-
bre o transporte fretado
em nosso Estado. Reafir-
mo o entendimento dife-
rente sobre o tema, res-
saltando o contínuo es-
forço do Governo de Mi-
nas para permitir aos
m i n e i r o s u m E s t a d o
com maior concorrên-
cia e liberdade”.

Minas do Norte

Deputados aprovam texto que dificulta atuação de empresas como a Uber
MAURICIO VIEIRA/JORNAL HOJE EM DIA

NOVASREGRAS–Fretamento de ônibus intermunicipais terá que ocorrer em regime de circuito fechado, emque as viagens de ida e

volta são realizadas comosmesmos passageiros: trabalhadores rodoviários celebraramdecisão dos deputados em frente àAssembleia

Após a decisão dos parlamentares,
a proposição será encaminhada
para sanção do governador,
que terá 48 horas para
promulgar a lei, ou ela retornará
para o Legislativo
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A presença feminina nos voos de parapente
em Montes Claros vem crescendo e formando
um destaque especial na pista Rico Britto. Co-
mo todos sabem, o aumento da mulherada no
esporte impressiona o segmento esportivo em
todo omundo. Com cinco anos de existência, a
rampa comemora grandesméritos. Alémde re-
ceber pilotos de todo o país, vem dando a lar-
gada para novos integrantes do voo livre com
a capacitação da equipe Vento das Gerais. Um
salve para as meninas Sheila, Clara Borges,
Cintia Siqueira, Hanna Cordeiro e Carmélia Da-
niels que estão com tudo para representar os
ares dos Ventos das Gerais norte-mineiro.

Para participar da promoção, envie
duas fotos digitais de sua autoria com a
data e o local onde foi registrada. As ima-
gensnãopossuemrestriçõesde locaispa-
racapturadaimagem:podemserdecida-
des, natureza, igrejas, pôr de sol, dentre
outros. As melhores fotos serão publica-
das no story do Insta@UAI.MG para a vo-
tação do público. O ganhador da melhor
foto terádireitoaduasdiáriascomacom-
panhante na pousada Beco do Bispo, em
São João del-Rei (@pousadabecodobis-
po), emMinas Gerais. Para participar, en-
viea imagemviadirectdo Insta@UAI.MG.

Fazer comque as pessoas saibamque você apre-
cia o trabalho delas não se trata apenas de ser
bacana ou ter boas maneiras. Ao reconhecer e
identificar o esforço de alguém, você promove
uma relação de admiração, deixando as pessoas
à sua volta mais propensas a receber apoio ou
orientação. Prova disso é o trabalho feito pelo
Fernando Gonçalves pela valorização e esforço
dos viajantes da Estrada Real (Caminho dos Dia-
mantes). Pensando nisso, vou deixar registrado o
agradecimento em nome dos parceiros Estrada
Real: os nossos agradecimentos e a satisfação
pela receptividade em Bom Jesus do Amparo. Um
abraço, Real Fernando!

Crescimento feminino no parapente

Concurso
fotografias 2021

Certificado
Estrada Real

Aventureiros do Sertão

Cíntia e Clara emestreia solo comos instrutores

Toninho e Lúcio Parrela

Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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