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O AEROPORTO de Montes Claros
completa 37 anos nesta segunda-feira

Aos 37 anos, o Aeroporto Mário
Ribeiro projeta ter novos voos
Ao completar 37 anos de operação sob a administração da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero), nesta segunda-feira (18/12), o Aeroporto de
Montes Claros projeta aumentar ainda mais a sua importância para o
Norte de Minas Gerais. Sendo o
único na região, o terminal é fundamental para o deslocamento de
passageiros, já que o local abriga
universidades e o polo industrial do
Estado, atraindo principalmente
executivos, empresários, professores e universitários.
Superintendente do Aeroporto
Mário Ribeiro, Michael Crestani
explica que o terminal passou por
reformas, como o recapeamento

das pistas de pouso e decolagem
e, em breve, vai receber novos
aparelhos de ar condicionado.
"Para o ano que vem, está prevista
uma ampliação na nossa sala de
embarque, que visa disponibilizar
maior conforto aos passageiros. Os
empresários da região também
demonstraram interesse enorme
em relação à inclusão de voos para
novos destinos, principalmente São
Paulo e a região Nordeste", disse.
REPARTIÇÕES
No terminal de passageiros, os
usuários contam com uma série de
estabelecimentos - entre lanchonetes, cachaçaria, acessórios para

celulares, agências de turismo, locadoras, táxis e sorveteria, além de
serviços de caixas eletrônicos, localizados na área externa. O Aeroporto também conta com áreas
acessíveis, como rampas para
acesso ao saguão de embarque,
calçadas do estacionamento e piso
podotátil na área interna do terminal
de passageiros, conforme norma
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O Aeroporto de Montes Claros
conta com seis voos diários para
Confins operados pela Azul e pela
Gol Linhas Aéreas. Em 2016, passaram pelo terminal mineiro 282 mil
passageiros e, até novembro deste
ano, foram 255 mil.

CURIOSIDADES
Apesar de inaugurado em 1939,
pelo então governador de Minas
Gerais, Benedito Valadares, o Aeroporto passou a fazer parte da
Rede Infraero somente em 1980. A
primeira empresa aérea a operar
na região foi a Panair do Brasil, em
1942, ligando Montes Claros a Belo
Horizonte, Salvador e Recife, ano
em que iniciaram os serviços do
correio aéreo postal.
O nome oficial de Aeroporto de
Montes Claros foi alterado em 2003,
passando a se chamar Mário Ribeiro em homenagem ao médico e
político, que foi vereador, vice-prefeito e prefeito da cidade.
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DIRETORIA do Sicoob e os empresários
Hugo Zanocchi e Leonardo Vasconcelos

DIRETORIA da Rural com o empresário
Hugo Zanocchi e Leonardo Vasconcelos

Energia solar fotovoltaica seduz a
Sociedade Rural e Sicoob Credinor
A Sociedade Rural de Montes
Claros e o SicoobCredinor aderem
à energia fotovoltaica e passam a
ter parte da sua demanda de energia suprida por uma fonte inesgotável e sustentável de energia: o sol.
Os contratos para instalação dos
dois projetos foram assinados nessa quarta-feira (13/12) com a Mori
Energia Solar, empresa paulista que
oferece um modelo diferenciado –
o de aluguel de sistemas fotovoltaicos – que se mostrou eficiente e
bem recebido em Montes Claros.
A assinatura dos dois contratos
teve presença do empresário Hugo
Zanocchi, sócio-diretor da Mori
Energia Solar. Segundo ele, a empresa veio para Montes Claros à

procura do sol abundante e encontrou um povo afável, ambicioso e
cheio de boas iniciativas. “Montes
Claros é um importantíssimo polo
de desenvolvimento no Norte de
Minas e estar nesta cidade é muito
importante para nossa empresa”,
disse Zanocchi.
Presidente da Sociedade Rural
de Montes Claros, José Luiz Veloso Maia disse que a implantação
do sistema de energia fotovoltaica
nas dependências do Parque de
Exposições João Alencar Athayde
é “um grande passo rumo ao futuro
e ao objetivo de transformar o recinto num ambiente sustentável e
de defesa do meio ambiente”.
José Luiz explicou ainda que a

Sociedade Rural, além da energia
fotovoltaica, vai implantar no parque
um sistema de captação de água
da chuva, visando recuperar o lençol freático, utilizando a água armazenada em irrigações dos gramados e jardins e lavagem de grandes áreas, como os currais e pavilhões. Ele disse que espera já estar
com os dois projetos em funcionamento até a Expomontes 2018, que
começará no dia 29 de junho.
ECONOMIA
Já Alexandre Vianna, diretor administrativo do Sicoob Credinor,
explica que adotando o processo
de energia fotovoltaica, a instituição

estará, de forma limpa e sustentável, gerando parte da energia consumida em sua sede, o que acarretará numa economia tanto para o
banco quanto para seus associados. “Nós queremos com essa
medida, ser um exemplo e proporcionar aos nossos mais de 15 mil
associados o acesso a energia do
futuro para que possam também
adotá-la em seus empreendimentos particulares”, disse ele.
Presidente do Sicoob Credinor,
Dario Colares Moreira explicou que
com a medida a instituição se torna
modelo para todos e espera que o
Norte de Minas adote essa prática
e traga sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Ciclo abordará doenças inflamatórias intestinais
Neste sábado (16/12), entre as 9
e 12 horas, a Associação Mineira dos
Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais (AMDII) e Crohn e Colite
do Norte de Minas (DII Norte) realiza o ciclo de palestras sobre Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) no
Gastrovida. A Doença de Crohn e
Retocolite Ulcerativa são duas das
doenças inflamatórias intestinais mais
comuns que afetam homens e mulheres indistintamente, principalmente
adolescentes e adultos jovens. As

doenças são de difícil diagnóstico e
podem levar os pacientes a hospitalizações frequentes e à necessidade
de cirurgias (incluindo amputação do
reto).
Os principais sintomas comuns
nas DIIs são dor abdominal e/ou diarréia frequentes e persistentes, urgência para evacuar, podendo, em
alguns casos, apresentar sangue nas
fezes. O diagnóstico acontece geralmente por volta dos 30 anos de idade e a origem das DIIs ainda não é

totalmente conhecida. Sabe-se que
pode haver predisposição genética
e que o meio ambiente exerce papel
importante em seu desencadeamento, sendo mais comum em centros
urbanos e/ou industrializados.
Participam das palestras o médico Carlos Alberto Valias, especialista
de gastroenterologia e professor das
Faculdades Integradas Pitágoras de
Montes Claros (FIPMoc) e Uninorte
e diretor técnico do Grupo Gastrovida; a psicóloga clínica Sônia Mon-

ção e as nutricionistas Deyse Martins da Silva e Válflia Salleth F. Silva.
SERVIÇO
Evento: Ciclo de palestras sobre
Doenças Inflamatórias Intestinais
(DII) no Gastrovida.
Local: Gastrovida
Endereço: Edifício Absoluto - Rua
Tupinambás, 13, andar 10 (sala:
1012), Bairro Melo - Montes Claros
Informações e inscrições: (38)
3221-6593 - (38) 9-9220-4639

MOMENTO de dedicação e fé dos devotos dos Reis Magos em 6
de janeiro, Dia de Santos Reis

BAIRRO SANTOS REIS
Cidades se desenvolvem,
crescem e, aos poucos, perdem
suas identidades culturais. O
retrato fiel proposto pela modernidade, no entanto, não se
aplica a determinados bairros
e distritos, que repassam suas
tradições de geração em geração nos municípios norte-mineiros. O grande Bairro Santos Reis é formado por “migrantes”, que deixaram suas
localidades de origem e mudaram-se para lá, com a esperança de melhores dias, principalmente em relação ao trabalho
e à educação. Hoje, é um bairro composto por muitas culturas, porque é formado por pessoas de diversas localidades
do Norte de Minas.
FÉ E RELIGIOSIDADE
Pedro Xavier de Mendonça,
após ver sua graça alcançada
pela fé através dos Três Reis
Magos, construiu uma capela e
uma igreja no ano de 1932, em
lugar ainda ermo e distante do
centro da cidade naquela época.
Aos poucos, casas foram erguidas pela comunidade em torno
da igreja. Os primeiros moradores do bairro foram Sebastião
Tremedal, Patrício, Apolinário,
João Preto, João Lourenço, Manoel Felício, Dona Firmina, Sasianinha, Pedro Mendonça, Silviquinho de Sá Rosa, Bernardino e
Eduardão, conhecido Sá Chica,
Dino Machado, Clemente de Puciné - pai de Januário e Augusto e
avô de Venâncio, Manoel Cachaça, Sá Maria, Domingo Cabelo,
Dona Sirilinha - mãe de João Tora
e Dona Feia, que residiam na
sede da fazenda de Dr. Plínio.
FESTEJOS DE REIS
Com o tema “A exemplo de
Santos Reis, caminhemos ao
encontro do Senhor, sendo sal
e luz do mundo, transformando à sociedade” e o lema “Em
cristo somos todos irmãos (M.
23,8)”, vem aí mais uma edição
da mais tradicional festa religiosa de Montes Claros e do
Norte de Minas. A Festa de
Santos Reis começa no próximo dia 24 e segue até o dia 7
de janeiro. Todos os dias haverá celebração da missa, onde
cada grupo religioso da paróquia será o responsável pela
celebração, As tradicionais
barraquinhas com as delícias
da culinária mineira estão sendo organizadas à espera do
público, que poderá degustar
o que há de melhor. Depois divulgaremos mais a programação, que tem a coordenação de
Padre Aylton Lopes dos Santos e Padre Reginaldo Wagner
Santos, Conselho de Pastoral

Paroquial e CPCs.
CORRIDA DE REIS
A Corrida de Santos Reis vai
acontecer no dia 7 de janeiro e o
percurso será de 8 km, sendo que
a caminhada será de 3 km. Na sua
11ª edição, já faz parte do calendário esportivo de Montes Claros. As
inscrições vão até o dia 2 de janeiro
e o valor é de R$ 40. A prova é
promovida pela Paróquia de Santos Reis. A largada e chegada vão
acontecer na Praça 6 de Janeiro,
com a concentração às 7 horas e
largada às 7h30. A organização informa que são 10 categorias e a
idade é de 15 anos acima. Depois
daremos mais detalhes.
CHOVE NA REGIÃO
Em toda nossa região, voltou
a chover em dezembro, para a
alegria do homem do campo. Uma
agonia que chega ao fim já nas
primeiras chuvas. É uma mudança que chega rápida. Da noite
para o dia, o agricultor vê tudo
mudado e cada chuva que cai é
comemorada, porque com ela
vem a esperança para tudo que
estava perdido. Na zona rural de
Montes Claros, produtores rurais estão satisfeitos com as chuvas e nos rostos sofridos tem
um espaço para a alegria e a confiança de boas colheitas.
ESTRADAS RURAIS
Alegria de um lado e tristeza do
outro. É assim a situação de moradores de comunidades rurais de
Montes Claros, que enfrentam problemas com estradas e pontes.
Essa situação também prejudica os
alunos, que ficam impossibilitados
de frequentar as aulas, porque as
estradas rurais estão em péssimas
condições de tráfego, dificultando o
acesso de veículos que transportam os alunos. Ainda bem que já
estamos no período de férias.
CUIDADO COM A DENGUE
A intensificação das chuvas
em Minas Gerais neste mês de
dezembro e o aumento das temperaturas criam um ambiente ideal para a proliferação de mosquitos, entre eles o Aedes aegypti,
portador de doenças como a
dengue, febre chikungunya e
zika vírus. Nesta época, é maior
o acúmulo de águas paradas e a
consequente proliferação do
mosquito transmissor do vírus.
A prevenção da dengue é feita
através da eliminação do mosquito, que se produz apenas em
água parada. Vamos eliminar os
focos e adeus dengue.
PARA REFLETIR
Se a vida não ficar mais fácil,
trate de ficar mais forte.

