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Vacina desenvolvida por pesquisadores da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais e da Fundação
OswaldoCruz(Fiocruz) podeterosprimeiros testes
em humanos no início do ano que vem. É o imuni-
zante SpiN-TEC. PÁGINA 5

UFMG contra
a Covid-19

Hospitais do Norte de Minas poderão ser creden-
ciados para realizar cirurgias eletivas. De acordo
com a Secretaria de Estado de Saúde, estão previs-
tos mais de dois mil procedimentos na região.
PÁGINA 4

Para diminuir a
fila de espera

UnidadelocaldoSistema Nacionalde Emprego(Si-
ne) está com cadastro aberto para o preenchimento

de 250 postos de emprego, para diversas áreas, com
remuneração entre R$ 1.212 e R$ 3.955. Os interessa-

dosdevemconferirasdisponibilidadesefazeroagen-
damento online.PÁGINA 3

Carteira de trabalho na
mão: há vagas em MOC

PÁGINA 7

Movimento foi grande naUnidade deAtendimento Integrado (UAI) do ShoppingMontes Claros, onde fica o posto do Sine

Hospital das ClínicasDr.Mário Ribeiro da Silveira avalia participação

Presidente do

Rotary Club de MOC

Leste, Felicidade

Tupinambá antecipa

detalhes do 22º baile

da associação
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VESTINDO A CAMISA..

É notório que a Nike, parceira da CBF nos uniformes
de Futebol, proíbe customização da camisa da sele-
ção para fins religiosos ou políticos. Mas a entidade
CBF libera. E informou à Coluna que não há proibi-
ção de sua parte. O deputado federal Sóstenes Caval-
canti, que tenta reeleição, desfila em público com
camisa semelhante ao uniforme e a logo do escudo
da CBF, com seu número de urna.

PF ONLINE

A despeito de todas as regras sanitárias vigentes e do
fim da pandemia da Covid-19, até hoje a superinten-
dência da Polícia Federal no Paraná mantém parte
dos trabalhos sem processo presencial. Cidadãos
que procuram o protocolo no prédio encontram um
aviso de que o serviço é apenas online, por e-mail.
Com prazo de resposta de até 24 horas.

A COPA NO BRASIL

Com a Copa da FIFA em dezembro no Qatar, mes-
mo distante, o brasileiro não perde o ritmo da tradi-
cional festa nas ruas e em casa. Levantamento do
SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas indica que o comércio temático vai mo-
bilizar 60 milhões de brasileiros e faturar até R$ 20
bilhões. A CNC estima aumento de 7,9% no fatura-
mento em relação a 2014, quando o Brasil sediou a
competição.

EXAME DE ORDEM

Números da OAB nacional para o país ter uma ideia
do que é o exame de ordem da instituição: foram
147.992 candidatos na primeira fase, há dois meses,
e destes, 69.551 fizeram a segunda fase de prova no
último domingo (28). As provas são aplicadas pela
FGV, e os inscritos pagam em média R$ 290. O Exa-
me acontece três vezes por ano.

TEM JEITO

Ação promovida pelo Sebrae de Renegociação de dívi-
das em junho possibilitou a regularização de 17,6 mil
operações de crédito de pequenos negócios, que esta-
vam ematraso junto às instituições financeiras. Osaldo
positivo foi de R$ 673,7 milhões. Segundo o Sebrae, a
ação envolveu Microempreendedores Individuais
(MEI), Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

ESPLANADEIRA

# O premiado nadador americano Michael Phelps
participa ao vivo de talk-show online no SYNERGY
2022 para o mercado contábil, dia 15 de setembro.
# Hotel CDesign, no Recreio dos Bandeirantes (RJ), é
escolhido pelo Rock In Rio como parceiro oficial.
# Vivalisto anuncia aquisição da Flity.
# ChildFund Brasil, em parceria com The Lego Foun-
dation, lança projeto Brinca e Aprende Comigo.
# Censo 2022 alcança 1.800 residências temporárias
nos abrigos da Operação Acolhida em Roraima.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Caio Jahara

Depois que Mark Zuckerberg colocou em evidên-
cia o potencial do metaverso, ao anunciar a troca
do nome da sua empresa de Facebook para Meta,
os olhos do mundo inteiro se voltaram para a nova
plataforma. Muito embora o conceito já fosse ex-
plorado por alguns players de diferentes segmen-
tos, somente após o dia 28 de outubro de 2021 é que
o universo empresarial começou a falar aberta-
mente sobre o assunto como oportunidade, com
posicionamento de marca e ações estratégicas.

Quem sai na frente aprende antes com custo e
risco baixos, além de ter a chance de entender co-
mo promover o relacionamento da sua marca com
a comunidade, o que fará diferença no futuro.

O que é preciso saber, na prática, para entrar no
metaverso? A preparação para operar uma loja no
metaverso passa pelo desenvolvimento de estraté-
gias próprias. É imprescindível analisar e entender
quais são as possibilidades do próprio negócio, co-
nhecer as plataformas que atualmente estão dispo-
níveis, entender qual se encaixa melhor na sua es-
tratégia, bem como o que promover dentro dela. O
segredo é encarar o metaverso como um novo ca-
nal, que vai fazer parte do planejamento omni-
channel do seu negócio.

Conceitualmente, você pode criar experiência
com tudo, gamificar o que você quiser. Basta encon-
trar o caminho ideal para o seu negócio. Tecnolo-
gias, como a realidade aumentada, estão aí para
agregar valor e promover sensações e experiências
que vão alavancar novas formas de negócios.

Do outro lado do balcão, os consumidores pode-
rão comprar produtos de suas marcas favoritas no
mundo real e obter os NFTs referentes aos bens
adquiridos para serem usados no metaverso. Essa
funcionalidade impulsionará as vendas e estimula-
rá o foco na construção de propriedades no meta-
verso.

O metaverso é uma realidade que ainda está em
construção. Ele ainda não conta com toda a tecno-
logia integrada, mas isso não diminui sua impor-
tância diante das oportunidades que se abrem nes-
te momento. O que o varejista precisa ter claro é
que estar inserido no metaverso desde já é uma
vantagem futura.

Você vai fazer parte da mudança ou vai apenas
deixar o futuro acontecer?

cofundador e CEO da startup de soluções de realidade
aumentada R2U

reportagem@colunaesplanada.com.br
EDITORIAL LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Comendador na Receita

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Metaverso no
varejo

Uma suposta brincadeira na declaração de bens entre-
gueaoTribunalRegionalEleitoral(TRE)daParaíbacaiu
na mesa de fiscais da Receita Federal em Brasília e pode
dardordecabeçaaocandidatoRooseveltMatiasdeSan-
tana(MDB),quedisputaaCâmaradosDeputadoscomo
nome de urna ‘Comendador’. Em 2010, ele foi suplente
pelo PSDB e declarou uma gleba em Campina Grande
no valor de R$ 150 mil. No portal do TSE, apareceu este
ano com R$ 83 milhões em patrimônio. Enumera, entre
outros bens, um jatinho Phenom da Embraer (R$ 10 mi-
lhões) e sociedades em cassinos de Macau e Lisboa, com
cotasdeR$17milhõeseR$36milhões,respectivamente
– sem citar em quais estabelecimentos. Se o leitor acha
pouco, apareceu também uma vinícula no Porto, em
Portugal,eumiatede113pés,deR$2milhões,nomesmo
país.Nadeclaração,elealegafrutodeherança.AColuna
não encontrou o candidato para comentar.
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PRETO NO
BRANCOSine oferece

250 vagas

Economia

O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto
(Cidadania), usou as redes sociais para se mani-
festar publicamente sobre os candidatos que te-
rão o seu apoio nas eleições deste ano. Citou o
presidente Bolsonaro (PL), o governador Zema
(Novo) e os deputados Marcelo (UB), Gil Pereira
(PSD), ArlenSantiago ( Avante), Tadeuzinho (MDB)
e Carlos Pimenta (PDT). A dúvida ficou por conta
do seu candidato na disputa pela vaga no Sena-
do. Antes das convenções, a tendência era de
apoiar Alexandre Silveira (PSD), mas depois do
seu alinhamento comAlexandre Kalil (PSD) e Lula
(PT), Souto engavetou o projeto e, por enquanto,
não fala no assunto.

Anel Rodoviário
Namanhãde 3ª feira (30), teve início os 23kmde

obrasnoAnelRodoviárioLeste, que faráa ligação
entreasBRs251 e 135. Constanoprojeto: recapea-
mento , construçãodeviadutonarotatóriadasaí-
da para BH, ligação entre a saída para Francisco
Sá (BR-251) e a saída para Januária (BR 135).

Turismo Eleitoral
Durante visita a Montes Claros, na 3ª feira, o

governador Romeu Zema, respondeu críticas fei-
tas por Kalil – semcitar nomeonomedoadversá-
rio: “Tem candidatomilagreiro, trazendo solução
paratudo.Naverdade,estáapenas fazendoturis-
mo eleitoral pelo Estado”. Citou, ainda, que foi o
governador quemais visitou a região: 15 visitas a
Montes Claros e 40, no total, ao Norte de Minas.

Avenida Sanitária
O vice-prefeito Guilherme Guimarães informou

à coluna que a prefeitura está licitando a obra de
recuperação e adequação de trecho do canal da
Avenida José Correa Machado, próximo ao Shop-
ping Ibituruna,onde placas se soltaram. Segundo
ele, como no período chuvoso aquela área do ca-
nal não suporta o volume de chuvas, será feito o
alargamentodo trechofacilitandooescoamento.

Kalil e Lula
Analisando as pesquisas de intenção de voto,

antes das convenções até o atual momento, fica
evidente que não houve ganho real para a candi-
daturadeKalil (PSD) comoalinhamentoaopresi-
denciávelLula (PT).Naverdade, serviuapenaspa-
ra abrigar o palanque do candidato petista, que
precisava de um nome em evidência para fazer
frente a Bolsonaro (PL). O resultado é que Kalil
teve a candidatura estagnada, não consegue co-
lar sua imagem aos aliados e, ainda, perdeu o
tradicional discurso de combate à corrupção.

Biruta de aeroporto
Antigamentequandoumapessoaestavasemru-

mo, costumava dizer que estava igual a “biruta de
aeroporto”, indo para onde o vento levasse. Pare-
ce ser o caso de Ciro Gomes (PDT), que tem sido
orientadopelaspesquisasdeintençãodevotopa-
ra saber quem atacar para chegar ao 2º turno.

Há oportunidades para diversas áreas; salários
podem chegar a R$ 3.955,00

u

Leonardo Queiroz

Repórter

OSine de Montes Cla-
ros está com cadastro
aberto para o preenchi-
mento de 250 vagas de
emprego nesta quinta-
feira (01) para diversas
áreas. A remuneração
chega até R$ 3.955,00.

Eli Guimarães, de
47 anos, e a filha El-
len Fabricia, de 18,
estiveram no Sine
na tarde de quarta-
feira (31) em busca
de emprego.

“Aproveitei que vim
resolver alguns as-
suntos pessoais e pas-
sei no Sine para verifi-
car e tentar uma vaga
de emprego. Sabemos
que na minha idade é
difícil ser contratada
mas vou insistir e não
perco a esperança. Eu
busco uma vaga em
qualquer área. ”, con-
ta Eli.

A filha Ellen Fabri-
cia busca a primeira
oportunidade.

“Eu quero e preciso
trabalhar. Também
estou buscando uma
v a g a e m q u a l q u e r
área e por ter me for-
mado no ensino mé-
dio entendo que ago-
ra é a hora de buscar
u m t r a b a l h o p a r a
me sustentar e aju-
dar em casa. Fiquei
sabendo do Sine pela
i n t e r n e t e e s p e r o
sair daqui com a es-
p e r a n ç a d e u m a
oportunidade”.

Os interessados nas
vagas de emprego de-
vem fazer o agenda-
mento online e com-
parecer no Sine levan-
do o documento de
i d e n t i f i c a ç ã o ( R G ,
CNH ou Passaporte),
carteira de trabalho
(impressa ou digital)
e CPF.

O Sine está localizado
no Montes Claros Shop-
ping, na Avenida Dona-
to Quintino, 90, Bairro
Cidade Nova.

As empresas que qui-
serem divulgar as va-
gas gratuitamente no Si-
ne podem enviar um
e-mail para: captacao.
u a i m o c @ m i n a s c i d a -
dao.com.br ou compare-
cer presencialmente na
Unidade.

Silveira/Souto

Eli Guimarães e a filha Ellen Fabrícia foramao Sine na quarta-feira à tarde

LEONARDO QUEIROZ

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

“Na minha idade é difícil ser
contratada mas vou insistir e não
perco a esperança. Eu busco uma
vaga em qualquer área”, conta Eli
Guimarães, de 47 anos, que foi
acompanhada da filha de 18.
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Da Redação

A Secretaria de Esta-
do da Saúde de Minas
Gerais (SES-MG) está
credenciando estabe-
lecimentos de saúde
privados, com fins lu-
crativos, visando a rea-
lização de procedi-
mentos cirúrgicos ele-
tivos no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde
( S U S ) , d e s d e 2 2 d e
agosto e com duração
prevista de 20 dias.

O intuito é conseguir
contemplartodas asre-
giões do Estado, pra o
atendimento de de-
mandas de pacientes
queaguardamarealiza-
ção de cirurgias eleti-
vas superior a R$ 229,8
milhões.

No Norte de Minas, a
expectativa é atender a
demanda de 2.050 pa-
cientes residentes em
86municípiosquecom-
põem a macrorregião
desaúde, o investimen-
to previsto pela SES-
MGésuperioraR$4mi-
lhões 290 mil.

Duas unidades de
Montes Claros respon-
deram ao Norte que es-
tão avaliando a partici-
pação: o Hospital das
Clínicas Dr. Mário Ri-
beiro da Silveira e a
Santa Casa.

Ao todo está prevista
a realização de 2.020
procedimentos, sendo
as maiores quantida-
des relativas a cirurgia
de catarata (512); amig-
dalectomia com ade-
n o i d e c t o m i a( 3 1 9 ) ;
amigdalectomia (187);
septoplastiaparacorre-
ção de desvio (129); ade-

noidectomia (124); artro-
plastia total primaria do
joelho (94); timpanoplas-
tiauni/bilaterial(91);trata-
mento cirúrgico de rotura
domeniscocommeniscec-
tomia parcial/total (75);
histeroscopia cirúrgica
com ressectoscópio (60);
colpoperineoplastia ante-
rior e posterior (53) e sinu-
sotomia bilateral (51).

COMO SERÁ

O coordenador de Regu-

lação da Superintendên-
cia Regional de Saúde de
Montes Claros, Cleiton
Francis Carnielle, explica
que caberá ao estabeleci-
mentodesaúdecredencia-
dorealizarconsultaseexa-
mes pré-operatórios, ava-
liação cirúrgica, bem co-
mo o atendimento das
intercorrências e urgên-
cias pós-operatórias.

O estabelecimento que
for credenciado também-
deverá arcar com dispên-

dios necessários relativos
àsórteses,prótesesemate-
riais especiais que se fize-
rem indispensáveis. Os es-
tabelecimentos também
deverão dispor de Unida-
de de Tratamento Intensi-
vo (UTI), visando assegu-
rar a assistência integral
dos pacientes.

Os hospitais contrata-
dos deverão ter atualiza-
dooseuregistro noCadas-
troNacionaldeEstabeleci-
mentos de Saúde (CNES),

informando o total de lei-
tos cirúrgicos disponibili-
zados ao SUS, em número
compatível com a realiza-
ção da quantidade de pro-
cedimentos contratados.

Além disso, os prestado-
res de serviços contrata-
dospeloEstadooupormu-
nicípios deverão utilizar o
Sistema de Informações
Hospitalares (SIH) do SUS
para o registro de sua pro-
dução mensal, que servirá
debaseparaopagamento.

Oferta de cirurgia eletiva deve
aumentar no Norte de Minas

Minas do Norte

Hospitais privados da região poderão ser credenciados pelo Estado; está
prevista a realização de 2.020 procedimentos

u

Norte deMinas temmais de doismil pacientes, dos 86municípios damacrorregião, aguardando por cirurgia eletiva

ASCOM HOSPITAL AROLDO TOURINHO

Caberá ao
estabelecimento
de saúde
credenciado
realizar consultas
e exames
pré-operatórios,
avaliação
cirúrgica, bem
como urgências
pós-operatórias.
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CONVERSA

INTELIGENTEVacina da UFMG

contra Covid será

testada em humanos

Saúde

EmMontesClaros,adisputaporvagasnaCâma-
ra Federal toma novos rumos. Os candidatos com
projeção no município, como o ex-prefeito Ruy
Muniz (Avante)demonstramotimismoeentusias-
mo coma campanha. O generalMário Araújo (Re-
publicanos), vereador Rodrigo Cadeirante (Cida-
dania), Délio Pinheiro ( PDT) e os atuais deputa-
dos federais Paulo Guedes (PT) e Marcelo Freitas
(União Brasil) concentram esforços de engaja-
mento. O resultado deve começar aparecer nas
pesquisas. Montes Claros com quase 290mil elei-
tores, é extremamente importantes na estratégia
de quem deseja sentar na cadeira de federal.

Voto regional
Apesar de Montes Claros representar uma im-

portante parcela do eleitorado do Norte de Mi-
nas, o candidato a deputado federal precisa ter
expressão regional (votos) para obter sucesso.
Quemnão tiver base, corre o sério risco de perder
fôlego na reta final.

Zema na frente
A nova pesquisa do Ipec sobre a sucessão esta-

dualemMinasGerais indicaconsolidaçãoda lide-
rança do governador Romeu Zema (Novo)m que
poderia se reeleger em 1º turno, se a votação fos-
se hoje. Tem 44% das intenções de voto, quatro
pontos a mais que no levantamento anterior, do
dia 15 — subiu para além da margem de erro.

Coalizão
Depois de concorrer isolado em 2018, o Novo,

partido do governador Zema, agora é sustentado
por uma coalizão que tem outros nove partidos,
como MDB, PP, Podemos e Avante. O candidato a
vice-governador, Mateus Simões, defende maior
alinhamento do partido a políticas para comba-
ter as mazelas sociais. Simões acredita que em
casode vitória, Zema tenhaumabasede 50depu-
tados na Assembleia.

Teste de integridade
As eleições gerais de 2022 vão contar com uma

diferença em relação às de 2018 e às municipais
de 2020. No teste de integridade, a quantidade de
urnas utilizadas passará de cinco para 33. Deci-
são tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
e que será replicada em todos os estados. Ex-pre-
sidente do TSE, Edson Fachin considera amudan-
ça importante para a lisura do processo eleitoral.

Cientistas acreditam que experimentações
comecem a ser realizadas no ano que vem

Will Nunes
willonorte@gmail.com

u

Cidade estratégica

Apresentador de TV e observador da cena política

Emexperiências comanimais, SpiN-TEC temapresentado bons resultados

Da Agência Brasil

A vacina contra Co-
vid-19 desenvolvida
por pesquisadores da
Universidade Federal
d e M i n a s G e r a i s
(UFMG) e da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz)
pode ter os primeiros
testes em humanos no
início do ano que vem,
segundo expectativa
dos cientistas envolvi-
dos no projeto.

O imunizante SpiN-
TEC vem obtendo bons
resultadosemlaborató-
rio e nos testes com ani-
mais, e o estudo em vo-
luntários depende, nes-
te momento, do envio
de resposta às últimas
exigências da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

A vacina começou a
ser desenvolvida em
março de 2020 pelo
CTVacinas da UFMG,
em parceria com a Fio-
cruz Minas, e recebeu
apoio do Ministério de
Ciência, Tecnologia e
Inovações.Nofimdeju-
lhode2021,ospesquisa-
dores deram início ao
pedido de autorização
paraa realizaçãode tes-
tes em humanos, e, des-
deentão, discutem com
a Anvisa como deve ser
o protocolo de testes e
as exigências que preci-
sam ser atendidas.

“AAnvisatemrealiza-
doreuniõestécnicaspa-

ra orientar os pesquisado-
resnainstruçãodoproces-
so e para o cumprimento
integral dos requisitos fal-
tantesenecessários paraa
avaliação da proposta de
pesquisa clínica”, disse a
Anvisaà Agência Brasil.

“Nestemomento,aAnvi-
sa aguarda a apresenta-
ção dos documentos e in-
formações faltantes pelos
desenvolvedores para que
o processo de autorização
da pesquisa clínica possa
ser concluído. O status
atualdoprocessoé‘emexi-
gência técnica’.”

Já aprovaram os testes
com a vacina o Conselho
de Ética de Experimenta-
ção Humana da UFMG e o

sistema CEP/Conep, for-
mado pela Comissão Na-
cional de Ética em Pesqui-
sa (Conep) e pelo Comitê
de Ética em Pesquisa
(CEP). A Conep é a instân-
cia máxima de avaliação
éticaemprotocolosdepes-
quisacom sereshumanos,
e essa aprovação é essen-
cial para que a pesquisa si-
ga adiante.

Os testes realizados até
o momento confirmaram
queavacinaconfereprote-
ção contra o agravamento
de casos de Covid-19 sem
causar efeitos colaterais
relevantesemcamundon-
gos e primatas não huma-
nos.Emumartigopublica-
do no último dia 17 na re-

vista Nature Communica-
tions, os pesquisadores
apresentam dados que in-
dicam que a SpiN-TEC in-
duz uma resposta robusta
dos linfócitos-T contra as
variantes tradicional e
Ômicron do Sars-CoV-2.

Opesquisadordo CTVa-
cinas da UFMG e coorde-
nador do estudo, Ricardo
Gazzinelli, argumenta
que, apesar de grande par-
tedapopulaçãojáestarva-
cinada, o imunizante ain-
da pode contribuir para o
c o n t r o l e d o c e n á r i o
epidemiológico no Brasil.
Ele citou, por exemplo,
que a resposta das vacinas
atuais contra a variante
Ômicron é pouco efetiva.

DIVULGAÇÃO/UFMG
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NoEvangelhode João (5.5-9), lemos sobre a his-
tória de certo homemque estava doente havia 38
anos. João não especifica o tipo de doença, mas
pelo contexto é possível inferir que fosse paralíti-
co ou tivesse alguma doença degenerativa que o
impedia de se movimentar. Não podia mover-se
em direção ao poço para lavar-se. Não é nada
difícil imaginar a vida e o sofrimento de umapes-
soadoentehá tanto tempoe incapacitadademo-
ver-se e de curar-se.
É natural que qualquer pessoa nessa condição

busquediversas alternativas e acredite emvárias
possíveis soluções, inclusive em propostas su-
persticiosas e mentirosas, que visam apenas en-
ganar as pessoas prometendo a elas saídas fá-
ceis para problemas complexos.
Aquelehomemacreditavana crençapopular de

que, se ele fosse o primeiro a entrar no tanque de
Betesda, seria curado. No entanto, nunca havia
conseguindo. De acordo com sua explicação, não
havianinguémali,debomcoração,queocolocas-
senaágua.Aspessoasaoseuredoreramextrema-
menteegoístase incapazesdepensarneleprimei-
ramente. Cada um pensava em si mesmo, em seu
próprio problema e se atirava no poço sem se im-
portar com outra pessoas carentes. Aquele ho-
mem ofereceu a mesma desculpa que todos nós
costumamos oferecer: ninguém quer me ajudar.
Observe três importantesdestaquesqueo texto

de Joãoquer queaprendamosa respeitodomodo
de Deus agir em relação às pessoas:
1. Jesus viuohomem–esteéumpreciosoensino

bíblico: não é o homem quem primeiramente olha e
busca a Deus, porque o coração humano não deseja
seencontrar comoSenhor,maséDeusquemprimei-
ramente nos ama e nos busca, a fimdemudar nosso
coração para aceitá-lo. Por isso, se Deus olhar para
uma pessoa, não importa quanto tempo dure o seu
sofrimento, ele cessará no dia em que Jesus olhar
com a mesma compaixão que olhou para o homem
que sofria de uma doença incapacitante.
2. O homem fez o que quase todos nós fazemos –

colocouadesculpadesuaenfermidadenas circuns-
tâncias e na ausência de pessoas para ajudá-lo.
Além disso, colocou suas esperanças na crença po-
pular a respeito do tanque de Betesda. As pessoas
diziam que, quem primeiramente entrasse no tan-
que, seria curado. Nós também agimos assim, sem-
pre culpando as circunstâncias ou as pessoas por
nossos problemas, pensando que o olhar e compai-
xão delas ou os acasos e sortes é que nos salvarão.
Jesus quer mostrar, porém, que a única alternativa
parasermosverdadeiramentecuradosdenossospe-

cados é o reconhecimento de que nossos recursos
são inúteis e, por isso, insuficientes, e que acreditar
no homem é vão. Somente Jesus Cristo é suficiente
para solucionar nossos problemas. O homempreci-
sou confiar no Senhor somente. Ele passou 38 anos
esperando que alguémo colocasse no tanque. Nun-
ca ninguém o colocou, porque não são os recursos
humanos que nos salvam de nossos problemas.
3. A palavrade Jesus é o que verdadeiramente pro-

move a mudança real – enquanto Deus não disser o
que deve acontecer nada acontecerá. Essa é uma
realidade inquestionável na Bíblia. Todas as coisas
acontecempelo poder da Palavra do Senhor. Foi as-
sim desde o início. Omundo passou a existir nomo-
mento emque “Deus disse”. Portanto, podemos ten-
tar manipular a realidade e as pessoas, forçar as
mudanças circunstanciais, falsificar a verdade,mas
o fato é que enquanto o próprio Jesus não disser o
quedeveacontecerascoisasnãoacontecerão. Jesus
disse “Levante-se, pegue suamacaeande!” e issode
fatoaconteceu. Aquele homemprecisava crer em Je-
sus e em sua Palavra e não na crença popular a res-
peito do tanque de Betesda.
A principal lição que tiramos desse texto é: Jesus

Cristo é compassivo com as nossas fraquezas.
Quando somos fracos e, por isso, colocamos nos-

sa fénassituações,naspessoasouemnossos recur-
sos, e apresentamos desculpas para não confiar-
mos nele, ele demonstra misericórdia e graça e,
apesar de nossa inútil autossuficiência, ele nos
curaas feridas e nos liberta denossos pecados e de
nossa incredulidade.

Cristo perdoa nossa fraqueza

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br

Jesus quer mostrar, porém, que a
única alternativa para sermos
verdadeiramente curados de nossos
pecados é o reconhecimento de que
nossos recursos são inúteis e, por isso,
insuficientes, e que acreditar no
homem é vão.
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“Escolhemos cuidar de idosos.
Trinta anos depois, ainda vemos
o quanto falta de políticas
públicas para amparar e dar
maior dignidade ao envelhecer.

Preparativos para o 22º Baile
do Rotary estão a todo vapor!

ARQUIVO PESSOAL

Presidente detalha trabalho e fala da felicidade por mais uma edição

”

u

ADVOGADA E PRESIDENTE DO ROTARY CLUB DE MONTES CLAROS LESTE

Felicidade Tupinambá
uENTREVISTA

Adriana Queiroz

Repórter

Jornalista, advogada,
produtora cultural e
presidente Rotary Club
de Montes Claros Leste.
Felicidade Tupinambá
ainda encontra tempo
na atribulada agenda
paratomarfrentedaor-
ganizaçãoda22ªedição
do Baile da Felicidade,
eventorotarianoquese-
rá realizado este mês
na cidade.

A renda beneficia
obras assistenciais em
MOC, especialmente
no Asilo São Vicente de
Paulo.

Felicidadeestánoclu-
be desde a sua funda-
ção, em 1992. Inquieta e
corajosa,Felicomoéco-
nhecida,revelaosbasti-
dores, momentos emo-
cionantes e as novida-
des do baile que aconte-
ce no dia 24, na Cháca-
ra Bugarin.

Oquemaislheemocio-
nou nestes 22 anos de
Baile da Felicidade e faz
dele especial para você?

O mais emocionante
é poder realizá-lo por
t a n t o t e m p o e c o m
igual sucesso e utilida-
de. Desconheço uma
promoção do gênero
com essa longevidade.
As obras construídas
dando maior conforto
e qualidade de vida aos
idosos, como foi o caso
do Pavilhão Nossa Se-
nhora da Rosa Mística,
com 20 apartamentos;
saladefisioterapiaequi-
pada; lavanderia auto-
matizada com máqui-

na de lavar com capacida-
de para 100 quilos de rou-
pa; revitalização da cozi-
nha e outras pequenas
obras; a consagração de
um grupo de artistas plás-
ticos parceiros do clube
nos últimos 22 anos, o
apoio da imprensa, a con-
fiança da sociedade mon-
tes-clarense que sempre
atende nosso convite… tu-
do isto é muito emocio-
nante e nos dá força para
seguir adiante.

Porque desde a criação
em 1992, o Rotary Club de
Montes Claros Leste fez op-
ção por ajudar os idosos?

Melhor seria setodas as
famílias cuidassem de
seus idosos. Entretanto,
não é assim que acontece.
E os asilos ou, como que-
rem muitos, as casas de
longa permanência, se
tornaram necessárias. Os
Rotary Clubs são autôno-
mos na escolha das me-
tas a serem alcançadas
em favor da comunidade
e escolhemos cuidar de
idosos. Trinta anos de-
pois,ainda vemosoquan-
to falta de políticas públi-
cas para amparar e dar
maior dignidade ao enve-
lhecer. Atualmente, o asi-
lo possui 130 residentes e
há uma fila de mais de
200 aguardando vaga pa-
ra entrar. Uma situação,
com certeza preocupante
e desumana.

Não é fácil produzir nos
dias de hoje um evento des-
se porte. De onde você tira
energia para persistir com
o Baile da Felicidade?

Primeiro que não faço
sozinha, o Rotary Club de

Montes Claros Leste é for-
mado por profissionais ca-
pacitadosedegrandeprestí-
gio em nossa sociedade, o
que facilita demais a produ-
ção do evento.

Conte um pouco como é a
parceria que o Rotary man-
tém, ao longo desses 22 anos,
com importantes artistas
plásticos da cidade.

Desde o inicio assumimos
ocompromissocomosartis-
tas que aceitaram fazer a
doação,deque ogrupo seria
fechado. Só procuro fora
quandoháalgumadesistên-
cia. Esta condição, tanto fa-

vorece o leilão como o ar-
tista. Durante 22 anos eles
estão tendo suas obras di-
vulgadas, mais conheci-
das ena mão de bons cole-
cionadores. O leilão do
Baile da Felicidade é de
aproximadamente 17 te-
las de artistas que com
poucas exceções têm par-
ticipado de todos leilões
até hoje realizados. Uma
galeriacomastelasémon-
tadalogonaentradadosa-
lão de festas, para que os
convidados possam apre-
ciá-las e fazerem suas
apostas. Há, ainda, o ál-
bum de mesa, com foto
das telas e seus autores e
que serve de currículo pa-
ra os artistas: 10% do que é
arrecadado vai para a As-
sociação dos Artistas Plás-
ticos de Montes Claros.

As telas podem ser arre-
matadas em até 10 parce-
las sem acréscimos. Isso
faz o leilão mais atrativo?

Com certeza. Não tem
outro lugar de se comprar
uma obra de arte de valor
nas mesmas condições.
As telas são previamente
avaliadas e o leilão já co-
meça com esta avaliação.
O l e i l o e i r o o f i c i a l ,
Aristóteles Mendes Ruas
nos doa a comissão que
fazjusporlei.Quemparti-
cipadeumleilãodestana-
tureza sabe que não leva
apenas uma obra de arte
devalor,levatodoumpro-
jeto social junto e acho
que é por isso que o baile
tem dado certo.

SERVIÇO

O ingresso é individual (R$ 180)

e pode ser encontrado com os

rotarianos ou no 98819 2556
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Marina Sena, nova estrela damúsica popular brasileira que vem conquistando o
coraçãode todosporondepassa, estevedevoltaemMontesClarosnaúltimasexta
(26). Fez um mega show no Festival Uh!Retada, dentro das comemorações dos 25
anosdoMontesClarosShopping, deixandoumgostodequeromais.
SucessonoLolapalozzaeFestivalSarará(esterealizadonoúltimofinaldesemana

emBeloHorizonte),MarinaéatraçãoconfirmadanoRock inRio2022.Vemsedesta-
candocomoumadasestrelasdanovageraçãodecantorasdaatualidade. Embate
papocomacoluna,Marina fala como foi voltaraMontes Claros, cidadeque iniciou
suacarreira edeixamensagemparao leitordeONorte.
“Paramim, o showmais emocionante é aqui, porque foi onde tudo começou. Foi

aqui onde comecei, realmente, a ser artista e descobrir toda a potência que existe
dentro de mim. Até mesmo como mulher. A Outra Banda da Lua, que foi a minha
primeirabanda,meproporcionouesseambienteparapoderserartistaesereumes-
ma. Foi incrível participar comomeushowecomabandaonde tudocomeçou”.

Sobre levaronomedoNortedeMinasparaomundo, ela conta: “Paramiméuma
honra estar cumprindo esse papel. E a gente sabe como é difícil fazer as coisas no
NortedeMinas, coma falta de investimento em todas as áreas e não sónamúsica.
Então, estar cumprindoessepapel émuito interessanteegratificante”, destaca.
Porfim,aestreladeixaumrecadodeagradecimento:“Queroagradeceratodasas

pessoasqueestiveramdomeulado,desdesempre,aquinoNortedeMinas,ondefui
acolhidaemesentiemcasa,muitoamadaeentendida.Ondechegotenhooorgulho
de dizer que saí do Norte de Minas. E não havia lugar melhor para nascer Marina
Sena.ONortedeMinas tem tudoaver comigoeminhapersonalidadeartística. Sou
umanorte-mineirae issomeorgulhamuito! Equerodeixarumbeijopara todosque
meescutam,meapoiam. Estaremos juntosparaessaeparaoutras”.
O festival Uh! Retada teve tambémaparticipação daBanda Sambacana, AOutra

BandadaLua, Dj BrenoNeri, FunkzadaCrewePôPôDendêNuTrem.
Confiramos flashesdacoluna:

Marina Sena faz um mega show no Festival Uh!
Retada e deixa recado para o leitor de O Norte

FOTOS LEONARDO QUEIROZ

AcantoraMarina Sena

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

Bate papo coma estrelaMarina Sena

AnaMaria Barbosa,Mayounara Barbosa, VitorHugo

Victor eMaraliseMendes

VitorAlexandre e Paulo Santiago

Lorraina

Souza e

Vitória

Severo

Banda

Sambacana: o

vocalista

Hiago, comas

bailarinas

Maju e

Lavínia,

colocou todo

mundopra

dançar

Os queridos

Wagner e

Fátima

Todo o

charme e

beleza deAna

PaulaVeloso

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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