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ESTELIONATO
Grupo é preso
suspeito de falsificar
dinheiro em MOC;
havia R$ 100 mil
no local. Um dos
homens é nigeriano
PÁGINA 3
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Racismo de vice-diretora
em MOC choca alunos
“Se ele é racista não é da sua conta. Eu também
sou”,teria dito a educadora em sala de aula ao responder a uma aluna negra, de 14 anos, que reclamou de

ofensa recebida de um colega. Fato aconteceu em
uma sala do 9º ano da Escola Estadual Monsenhor
Gustavo. A Secretaria de Estado de Educação infor-

mou que acompanha a situação e que uma equipe
está apurando os fatos para providenciar os encaminhamentos necessários. PÁGINA 3

LEONARDO QUEIROZ

Com cartazes, estudantes se mobilizaram contra fala atribuída a vice-diretora; Secretaria de Estado de Educação informou que apura o caso

Justiça libera
evento nas ruas

DIVULGAÇÃO

Marcada para este sábado, a 3ª Parada
LGBTQIAP+ foi “desaconselhada” pela prefeitura.
A organização conseguiu autorização e garante
que vai mandar trio elétrico e muita purpurina pelas ruasda cidade.“Estamos resguardadospelo Inciso XVI do Artigo 5º da Constituição Federal”, ressalta o presidente da associação Arco-íris, Lucas Pereira Fonseca, que promove o desfile. PÁGINA6

Programa para
toda a família
Anime King promete umdiainteirodedicadoaopúblico fã da cultura pop japonesa (animes, mangás, cosplay)edaculturanerd(games,RPG,cardgames,quadrinhos,superheróis,seriadosefilmes)emMontesClaros.
Evento volta a ser realizado após 5 anos. PÁGINA 9
ARQUIVO PESSOAL

Mais verbas,
maiores chances
Analistas ouvidos por O Norte avaliam quem são
os principais beneficiários com a divisão do R$ 4,9
bilhões fixados pela Lei Orçamentária Anual (LOA)
para os partidos políticos nas eleições 2022. “Apesar
das discussões, o Fundo Eleitoral serve muito, principalmente, para os partidos nanicos”, destaca Aldeci
Xavier, colunista político. PÁGINAS 4 E 5

Artistas se preparam para voltar a desfilar nas ruas de
MOC, após dois anos de ausência, devido à pandemia

Fãs do Homem-Aranha vão marcar presença no
evento, que vai das 10h30 às 20h no domingo
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Opinião
ARTIGO

Nova fase das
redes sociais
Cristovão Wanderley*

As redes sociais estão mudando e, em breve, devem começar uma nova fase. A tecnologia desenvolvida com foco na interação entre amigos está se
tornando cada vez mais uma fonte de informação
e plataformas de entretenimento. Existem 4,62 bilhões de pessoas que possuem pelo menos um perfil ativo em alguma rede social, ou seja, 58,4% de
toda a população do planeta.
Os brasileiros se conectam por volta das 8h33 da
manhã e só se desconectam às 22h13. Ao longo de
sete dias, são mais de 91 horas on-line.
Há cada vez menos conteúdo de pessoas conhecidas no feed desses usuários e mais posts “recomendados”. Essa deve ser a nova realidade das redes
daqui para frente. Mark Zuckerberg já afirmou
que 30% do conteúdo do Instagram e do Facebook
será sugerido por inteligência artificial.
Empresas e marcas de diferentes segmentos
criam perfis profissionais e páginas corporativas
para interagirem com a audiência. A partir desses
perfis, esses modelos de negócio pensam em formas de criar um conteúdo relevante e que gere .
Porém, nem sempre existe a preocupação de
criar algo que seja humanizado e incentive o
diálogo entre marcas e pessoas, o que vai de
encontro a essência das redes sociais. Um problema que pode ser resolvido por meio do apoio
estratégico dos dados.
O TikTok já se posicionou como uma plataforma
de entretenimento e não uma rede social. Muito
além das danças, possui influenciadores que vem
gerando conversão e engajamento entre comunidades cada vez mais nichadas.
O LinkedIn é um exemplo de rede social que evoluiu e se adaptou aos novos formatos, mas não perdeu sua referência de ser a maior rede social profissional do mundo. Além de abrir espaço para o conteúdo audiovisual e autoral, a plataforma dedica
uma série de conteúdos especialmente voltados para criadores, que inclusive são remunerados pelo
próprio LinkedIn para gerar conteúdo relevante
para os usuários.
As redes sociais como nós as conhecemos estão
mudando de forma rápida. Criar uma estratégia
em que a sua empresa as utilize para gerar resultados relevantes e impactar os clientes, mas sem ser
dependente delas é o caminho mais seguro e sustentável para o futuro.
*especialista em tecnologia e dados
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STF eleitoreiro
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão reforçando, contra eles próprios, o ônus da famigerada expressão ‘Judicialização do Legislativo’. É cada dia mais notório em diferentes setores – de bancas de
advogados a entidades do terceiro setor, passando por escritórios de grandes empresas – que a Corte, em vez
de se posicionar prioritariamente para assuntos constitucionais que não as questões políticas, tem dado
tiros nos pés dos togados. O Congresso Nacional não ajuda. Leva para o Supremo todas as insatisfações
regimentais ou políticas as quais poderiam resolver nas Casas. Já no STF, as decisões recentes monocráticas
de barrar o decreto presidencial sobre a venda de armas e de impedir o aumento do piso salarial dos
enfermeiros foram muito mal vistos por variados segmentos da sociedade. Principalmente na saúde, setor
no qual os únicos beneficiados são os donos dos hospitais privados (que ganham milhões de reais por mês), e
os governadores (que administram mal as unidades estaduais).

CONTRA A CAÇA
A cada dez brasileiros, nove não
aprovam a ideia de autorizar a
caça no Brasil, de acordo com
levantamento do Instituto Datafolha para WWF-Brasil. Do total de entrevistados, 90% discordam da ideia de autorizar a caça
e 9% concordam. Quando perguntados sobre votar em candidatos que apoiam a caça, 88%
afirmam que não votariam e
10% votariam. A pesquisa ouviu
2.088 brasileiros de 5 a 8 de julho de 2022.

FAKE NAS REDES
Otermo“fakenews”foiumdosmaisrelacionadoseusadosduranteaseleiçõesde2018.Jánacampanhaeleitoral
desteano,aexpressãoestácommaiordestaque.Levantamento realizado pela Walk The Talk mostrou que o númerodepostscomotermo“fakenews”,nasredessociais
no mês de agosto de 2022 foi de 155.849 mil, 95% maior
do que o mesmo período de 2018 com 79.343 publicações. A pesquisa teve foco nas principais redes sociais,
comoFacebook,Instagram,TikTok,TwittereYouTube.

MAIS CIDADANIA
Um mês após entrar em vigor a Lei Federal nº
14.382/22 que reduziu prazos de habilitação e celebração do matrimônio, o DF registrou aumento de
quase 14% no número de casamentos civis. Além
disso, 83 pessoas no DF modificaram seu primeiro
nome em Cartório de Registro Civil sem a necessidade de entrar com ação judicial – uma outra vantagem da lei. Os dados são da Associação Nacional
dos Registradores de Pessoas Naturais.

BILHÕES DO MEI
Os Microempreendedores Individuais (MEI) e as pequenas empresas se destacaram no setor de concessão de
crédito, registrando alta de 57% no 2º trimestre em comparaçãocomostrêsprimeirosmesesdoano,totalizando
R$ 92,8 bilhões. Levantamento realizado pelo Sebrae
com base em dados do Banco Central mostra ainda que
de janeiro a junho as instituições financeiras liberaram
R$ 151,9 bilhões para o setor.

CAFÉ COM TIRO
O Clube de Tiro ATACC de Brasília organiza para um
diaantes das eleições (1º de outubro) a 5º Edição doCafé
comTiro, nacapital. “As armase o caféda manhã serão
por conta da ATACC”, diz anúncio virtual. Os atletas
terão que pagar as munições, alvos e demais itens que
utilizarem no evento. É uma resposta direta da turma
do coldre para quem pediu na Justiça para fechar os
clubes durante a eleição.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha
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Minas do Norte

Alunos protestam
contra atos racistas
u

Vice-diretora teria usado expressões racistas em
escola de MOC; corpo discente faz manifestação
LEONARDO QUEIROZ

Alexandre Fonseca
Repórter

AlunosdaEscolaEstadualMonsenhorGustavo, no bairro Santo Inácio, em Montes Claros,
realizaram nessa sextafeira (23) manifestação.
Alegam que a vice-diretora teria utilizado expressões racistas contra uma aluna.
A vítima, de 14 anos e
estudante do 9º ano,
contou a O NORTE que
o caso teria acontecido
no dia anterior, depois
de uma discussão com
um colega.
“Fiquei sabendo que
ele (o colega) tinha dito
que eu nasci em uma
senzala. Perguntei a ele
sobre isso, e ele negou.
Porém disse, ‘olha pra
mim e olha pra você,
sou branco, você negra” conta a aluna.
Após essa discussão,
a vice-diretora foi chamada para resolver a situação. Entretanto, a
funcionáriateriacorroborado a atitude do aluno dizendo que também era racista. O momento foi filmado pelosalunos,fato quecausourevolta por parte do

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190, 181
ou 180 ou nas bases policiais

corpo discente.
Um outro aluno, de 16
anos, que também pediu
para não ser identificado,
completa dizendo que,
após “defender” o aluno
que tinha praticado o racismo, juntamente com
uma professora, a vice-diretora “chamou um dos
alunos de ‘Mariazinha lavadeira’ e a aluna que foi
vítima de ‘cri-cri’. Depois
disso, os alunos se irritaramecomeçouumalvoroço na sala”, diz o aluno.

Ainda nesta semana, como conta o aluno de 16
anos, “ela disse que os alunos fediam a macaco. Logo após isso, um outro
aluno retrucou dizendo
que era perfume francês,
e ela respondeu ‘é perfume africano, só se for’”, relata o estudante.
Em nota, a Secretaria
de Estado de Educação
(SEE/MG) comentou: “Sobre o caso ocorrido na Escola Estadual Monsenhor Gustavo, em Mon-

tes Claros, informamos
que a Superintendência
Regional de Ensino de
Montes Claros, responsável pela coordenação da
escola, está acompanhando a situação e uma equipe está no local para apuração dos fatos e proceder com os encaminhamentosnecessários.
Além disso, uma equipe
multidisciplinar, com
apoio do Núcleo de Acolhimento Educacional
(NAE), acompanha o caso
para dialogar com a comunidade escolar e está
realizando, nesta tarde,
uma roda de conversa
com os estudantes”.
QUEIXA NA
POLÍCIA
Nesta sexta-feira, os representantes da aluna do
9º ano prestaram queixa
à Polícia Civil por injúria
racial. “Fiquei muito triste com tudo que ocorreu.
Chorei muito ontem e hoje também”, completa a
estudante.
Em contato com a Escola Estadual Monsenhor
Gustavo, nos foi informado que a direção não iria
se manifestar sobre o caso, deixando a cargo da
SEE-MG.

Presos com dinheiro falso
DIVULGAÇÃO / PM

A Polícia Militar prendeu na quinta-feira (22)
quatro indivíduos – entre eles um nigeriano –
pelos crimes de associação criminosa e moeda
falsa em Montes Claros.
De acordo com o 1º tenente Rogério Mendes,
da11ªCompanhiadePoliciamento Especializado, a prisão ocorreu
após monitoramento
quejávinhasendorealizado há aproximadamente 10 dias do nigeriano suspeito de refinar drogas na cidade.
“Foi encontrada com
ele uma substância se-

Foram encontradas notas falsas, celulares e armas

melhante a iodo e éter. O
indivíduo indicou uma casa onde estariam mais três

pessoas. Foi realizada a
abordagem ao local (bairro Cidade Nova) e obtida a

seguinte produtividade:
R$100mil reaisemdinheiro, 16 mil papéis utilizados
paraafabricaçãodascédulase moldes de notasde R$
100 e R$ 200, uma pistola
TaurusG2C40 com20 cartuchos intactos e escrituras de compra e venda de
imóveis rurais de alto valor entre R$ 5 a R$ 15 milhões, celulares e três veículos”, detalha o policial.
Devido ao fato de o crime de moeda falsa ser
uma infração federal, os
quatro presos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em
Montes Claros. (LQ)

PRETO NO
BRANCO
Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

A eleição e o jacaré
Antes do início da campanha comentei que era
possível enxergar os pré-candidatos de forma isolada, mas quando do início da campanha todos
os candidatos na disputa proporcional “virariam
um bando de jacarés”. Isto quer dizer que todos
seriam iguais, e o eleitor encontraria dificuldade
para diferenciar um do outro. Já na fase final é
natural enxergar melhor o processo, com muitas
candidaturas se perdendo no meio do caminho,
ficando apenas quem, de fato, segue na disputa.

Casa do PSD

Quem está olhando de fora a “casa do PSD” em
Minas imagina que tá tudo organizado. Ao contrário. Estamos assistindo a uma agremiação desorganizada, com distanciamento claro entre candidato na majoritária e na proporcional. Um exemplo é o fato que muitos candidatos a deputado
não aceitaram gravar no programa de rádio e TV
por não concordar em aparecer tendo no fundo a
imagem de Lula (PT). Outro fato que vem repercutindo dentro do partido é que vários dos candidatos não foram contemplados com recursos do Fundo Eleitoral, justamente porque não quiseram gravar. Os únicos que não foram prejudicados foram
os federais, já que são os responsáveis pela definição do volume de recurso do fundo.

Apenas cabo eleitoral

Dois dos atuais candidatos na proporcional em
Montes Claros, um estadual e um federal, talvez
pela inexperiência numa eleição estadual, estão
permitindo serem usados como “cabo eleitoral”.
Certamente só perceberão que foram usados
após a abertura das urnas. Aliás, as pessoas em
questão deveriam entender que a dobradinha entre estadual e federal só deve acontecer se houver
troca de apoio. A senha para descobrir os usados
é DC e quem usa é MC.

Américo Martins

Sou de opinião que homenagens em logradouros públicos só deveriam acontecer se o nome em
questão tivesse de fato uma história comunitária
ou social – e não um apelo de interesse político. A
este respeito, entendo que a prefeitura de Montes
Claros deve uma homenagem digna ao saudoso
Américo Martins Filho, que foi mais do que um
empreendedor de sucesso: na época, revolucionou a história da imprensa regional. O rastro por
ele deixado foi o do amor à natureza, aos animais
e, principalmente, o trabalho social que realizava
sem alarde, sem publicidade. Apenas gostava de
fazer o bem.

Perguntar não ofende

Assistimos vídeo onde o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, se manifesta sobre o processo eleitoral e fala da importância de votar em Bolsonaro (PL). Em resposta, o deputado federal Paulo Guedes (PT) gravou vídeo desmentindo os dados, defendendo números do candidato Lula. Neste caso, gostaria de perguntar ao leitor: na palavra de qual dos dois devemos confiar?

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Eleições2022

Maior financiamento,
mais chances de vitória
u

Analistas ouvidos pelo O NORTE avaliam distribuição da LOA 2022
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Alexandre Fonseca
Repórter

Campanhas são caras. Os dígitos divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral
(TSE) demonstram isso: R$ 4,9 bilhões de
reais, fixados pela
Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2022,
foram divididos para
os 32 partidos que
têm candidatos concorrendo a vagas de
presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual nas eleições deste ano.
De acordo com o site
Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE, candidatos ao cargo de deputado federal têm como limite de gastos no 1º turno a quantia de
R$3.176.572,53, enquanto quem concorre ao cargo estadual,
p o d e u s a r a t é
R$1.270.629,01.
CRITÉRIOS
Para atingir esses
valores, os candidatos devem respeitar
os critérios estabelecidos por Lei em relação a origem do dinheiro, sendo alguns
deles: recursos próprios dos candidatos; doações financeiras ou estimáveis em
dinheiro de pessoas
físicas; doações de
outros partidos e de
outros candidatos;
comercialização de

O TSE repassa os recursos através de duodécimos (mensal em doze meses) e multas eleitorais

bens e/ou serviços ou
promoção de eventos
de arrecadação realizados diretamente pelo
candidato ou pela agremiação política; e rendimentos gerados pela
aplicação de suas disponibilidades. As demais
regras podem ser consultadas pela Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº
23.607/2019, com alterações pela Resolução
nº 23.665/2021.
Falar em Fundo Partidário e Fundo Eleitoral
pode causa um nó na cabeça, principalmente,
porque a finalidade dos

dois é a mesma, porém
cada um tem fontes e finalidades específicas.
“O Fundo Partidário é
composto por dotações
orçamentáriasda
União, multas e penalidades eleitorais com
sua distribuição delimitada por 5% de recursos
repassados igualmente
entre os partidos e 95%
por critérios de proporcionalidade (quantidade de votos que o partido obteve no Congresso
(Câmara dos deputados
e Senado na eleição federal e estadual anterior).” explica a cientista social e professora

da Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes), na área
de política e políticas
públicas, Janikelle Bessa Oliveira.
Já o segundo, também
conhecido como Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) surge para contrabalançar o fim do financiamento privado.
“A partilha desse recurso não é feita pela
Federação, mas, sim pelo partido. Quanto
maior a bancada do partido, maior o volume de
recursos. Esses recursos do Fundo Eleitoral

são repassados aos
Diretórios Nacionais
que repassam aos
Diretórios Estaduais. O
Nacional tem a liberdade de destinar, dentro
da discussão com os deputados da bancada, como será essa divisão.
Por sua vez, os Estaduais decidem como
vão investir esses recursos” comenta o articulista e analista político
norte-mineiro, Aldeci
Xavier.
MAIS
PREJUDICADOS
Ainda segundo Xavier, a maior parte

dos recursos é destinada aos candidatos
‘maiores’, como presidente da república e
governadores. Já a outra parte do bolo é repassada para os deputados estaduais e federais, sendo que, quem
tem mandado recebe
a maior fatia. Para
ele, os mais prejudicados são aqueles candidatos que estão começando e ainda não deram resposta eleitoral ao partido.
Em relação aos valores recebidos por cada
partido, Oliveira esclarece que a divisão é feita de acordo com número de deputados federais e senadores com
mandato que o partido
possui. “ De forma contundente, partidos que
recebem um percentual maior de financiamento tem condições
de investir mais nas
campanhas eleitorais –
o que se torna um fator
importante em tempos
de profissionalização
crescente dessas campanhas, ampliando a
possibilidade de manutenção ou mesmo
aumento das ocupações de cargos eletivos”, completa a professora. Em outras palavras, isso significa
que os partidos que recebem a maior parte
do bolo conseguem
dar maior estrutura
para os seus candidatos, tornando a disputa não tão equilibrada
como deveria ser.
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Divisão interna do recurso segue critérios
VALERIA MARQUES/HOJE EM DIA

Em conversa com O
NORTE, o presidente do
Psol Minas Gerais, Cacau Pereira, partido que
recebeu R$100 milhões
do “Fundo Eleitoral” para financiamento de
campanhas em todo o
pais, contou que a divisão interna dos recursos financeiros disponibilizados ao partido segue alguns critérios.
“OPsolemMinasdividiu o fundo partidário
garantindoumacotacomum de material, programa de tevê e rádio,
contadoreadvogadopara todos os candidatos.
A divisão individual garantiu algum recurso financeiroemespécieatodos os candidatos, com
prioridades estabelecidas em faixas. Mulheres,negrasenegros,indígenas, LGBTs e pessoas
comdeficiênciativeram
aportes diferenciados
dos homens e pessoas
brancas” diz Pereira.
O Partido Social Democrático (PSD) de Minas Gerais – quarto em
volumerecursosrecebidos pelo “Fundo Eleitoral”, com R$ 349,9 milhões – informou ao O
NORTE,pormeiodenota,que“oPSDMinasGerais realizou a divisão
do fundo eleitoral obedecendo a legislação
eleitoral vigente, cumprindo as exigências legais. Tal legislação não
prevê divisão de recursos de forma regionalizada”.
Noquesitorecursospúblicosparafinanciamento de campanhas eleitorais,ocampeãoéoUnião
Brasil que abocanhou R$
782,5 milhões do bolo, seguido pelo PT que recebeu R$503,4 milhões. Recursosquepodemserutilizados,portodosospartidos, para contratação de

Quanto mais
recursos o
partido, mais
estruturadas
das
campanhas,
desde que não
ultrapassem os
valores
determinados
por lei.

apoiadores, confecção de
material gráfico, aluguel de
carros, aluguel de comitês e
outras despesas para que o
candidato possa estruturar
a campanha.

Urnas sendo preparadas para as eleições do próximo dia 2 de outubro no TRE-MG

Janikelle Bessa: percentual maior de
financiamento amplia possibilidade de
manutenção ou aumento de cargos eletivos

Presidente do Psol-MG, Cacau Pereira, conta que
o partido adotou alguns critérios, como o de
gênero e racial

MAIS E MENOS
RECURSOS
Quanto mais recursos o
partido, mais estruturadas
das campanhas, desde que
não ultrapassem os valores determinados por lei.
Já entre os que receberam
menos recursos estão nove partidos que receberam
R$ 3, 1 milhões – Agir, DC,
PCB, PCO, PMB, PMN, PRTB, PSTU e UP.
“Apesardasdiscussões,o
Fundo Eleitoral serve muito,principalmente, para os
partidos nanicos. Em uma
campanha política é preciso movimento, estrutura
mínimadepessoascoordenando, pedindo votos, veículos para visitar os municípios, motoristas, gasolina. Além disso, existe a necessidade de material de
campanha para as diversas etapas, como os santinhos, as colinhas, cartazes,
e tudo isso custa dinheiro.
O candidato que não tem
esse recurso, não tem como movimentar nada disso” complementa o analista político, Aldeci Xavier.
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Montes Claros

Evento gera embate:
Prefeitura x Justiça
u

Município “desaconselha” realização da Parada
LGBT+ nas ruas neste sábado, mas juíza libera
DIVULGAÇÃO

Larissa Durães
Repórter

Depois de a organização da da “3ª Parada Norte Mineira do Orgulho
LGBTQIAP+”tersofridoa
negativa do prefeito de
Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), para a realização do evento,
ajuízadeDireito,da1ªVaraEmpresarialedeFazendaPúblicadaComarcade
MontesClaros,RozanaSilqueira Paixão, deferiu o
pedido liminar para permitirqueaAssociaçãoArco-íris do Amor realize o
desfile neste sábado.
O evento está previsto
paracomeçaràs 19h e terminar à meia-noite, passando pela Praça da Estação – onde será a concentração–,seguindonaAvevenida Francisco Sá, passando pela Praça da Catedral, Rua Joaquim Costa,
PraçadeEsportes,RuaPadre Teixeira, Rua Justino
Câmara,ondeestámarca-

Parada LGBT+ em Montes Claros, em 2019, teve mais
de 10 mil participantes

da a dispersão – na Praça Dr.
Chaves (Matriz).
”NOSSA VITÓRIA”
Com o parecer positivo da
Juíza, o presidente da AssociaçãoArco-ÍrisdoAmor,Lucas Pereira Fonsecase diz satisfeito e realizado.
“É com enorme prazer
quecomunicamosnossavitóriafrenteadecisãodoprefeito de impedir que fosse

realizada a tão esperada
“Parada do Orgulho
LGBTQIA+. Uma conquista
nossa! Vamos ter trio elétrico,nosmovimentardaEstação até a Matriz. E vamos
divertir e colorir esta avenida neste sábado com muita
purpurina, talento, amor e
segurança.Pedimos atodos
que sigam com respeito,
pois respeito gera respeito”,
destaca Lucas.

Busca pela liberação
A Organização ArcoÍris do Amor, procurou o apoio da prefeitura de Montes Claros para que a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação
em Trânsito e Transportes de Montes Claros cuidasse da liberação das vias para “3ª Parada Norte Mineira do
Orgulho LGBTQIAP+”.
Mas receberam uma

recusa do prefeito Humberto Souto (Cidadania),
por meio de ofício.
A alegação foi a proximidade das eleições e por
se tratar de festa pública
realizada na rua, que dificultaria o controle por
parte das autoridades responsáveis e para segurança de todos. E finalizou indicando que poderia ser
examinada outra data.
Sendo assim, o presi-

dente da associação Arcoíris, recorreu a 1ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros, para buscar segurança para garantir
que tudo transcorra bem
para os participantes.
“Já são cinco anos que a
gente faz “Parada do OrgulhoLGBTQIAP+”nacidade.
A associação não depende
da prefeitura, ela não nos
mantém. Estamos resguar-

dados pelo Inciso XVI do
Artigo5daConstituiçãoFederal de 1988”, pontua.
De acordo com a 1ª Vara
Empresarial e de Fazenda
Pública da Comarca de
Montes Claros, a parada
vem sendo realizada no
município há mais de dois
anos, o que a eleva ao status de manifestação cultural e, por consequência, é
protegida constitucionalmente. (LD)

CLARABOIA
Alexandre Fonseca
amfjornalista@gmail.com

O sexo da
verdade mente
Existeum pesonamasculinidade.Homensnãopodem chorar. Homens não podem demonstrar sentimento. Homens não podem ser frágeis. Homens
não podem ser delicados. Homens precisam prover.
Homens precisam ser fortes. Homens precisam dar
conta do recado. Na verdade, ser Homem, com H
maiúsculo como muitos dizem, cansa. Cansa, porque é exaustivo exercer esse papel de virilidade e
masculinidade o tempo todo. Essa pressão é fruto
do machismo que nos assola cotidianamente, pois,
se da mulher é esperado o papel de dócil e submissa,dohomem espera-se uma virilidade inabalável e
indômito caráter.
Recentemente, nosso presidente da República se
autoproclamoucomo imbrochável. Em discurso para
“aturadores”no7deSetembro,apósbeijaraprimeiradama e agradecer, pegou o microfone e proferiu cinco vezes: IM-BRO-CHÁ-VEL. Palavra horrorosa que reflete o peso sobre nós, homens. Já ouvi dizer que os
homens são o “sexo da verdade”, pois, ao contrário
das mulheres, o tesão masculino precisa se “consolidar”. Se você conhece um homem que se diz imbrochável, além de brocha ele é mentiroso: todo homem,
uma hora ou outra, vai “falhar”. A verdade é que a
disposiçãosexualdependedeváriosfatores.Ecobrar
essavirilidademasculinaque“precisa”sercomprovada o tempo todo é, no mínimo, irritante.
Inclusive, a palavra “falha”, para alguns casos de
impotência masculina, reflete esse machismo
claustrofóbico, uma vez que, nós homens não somos
máquinas. É muito corriqueiro entre as rodas de homens héteros (cisgênero) questionar a sexualidade
de fulano devido ao fato dele não estar a fim de ficar
com beltrana. Do homem é esperado esse papel de
predador sexual incansável – isso vale para hétero e
homossexuais. O que precisamos lembrar é que sexo
é vontade, sem isso se torna tortuoso (e criminoso).
Para construirmos uma sociedade livre dessas cobrançasexaustivas,minhasugestãoé:feminismopara nós homens também. Sem o feminismo como chavedelibertaçãosexualedepensamento,nossasrelações ainda estarão fadadas ao fracasso e à modorra
dosmoldesmachistas.Talvez,assim,aobuscaremsexo e prazer todos os homens que se autoproclamam
como imbrocháveis possam, pelo menos uma vez na
vida, gozar plenamente.

Jornalista, mestre em literatura e doutorando em
literatura
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Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com

Na passarela...Ficaricca

A empresária Mariana Chamone
Torres recebe o carinho da família

Um dos momentos especiais da Fenics, no sábado, 17, foi o desfile de
moda da Ficaricca, loja de roupas femininas comprometida com a singularidade de suas clientes e que busca sempre despertar, em cada mulher, sua melhor versão.
Para a consultora de imagem e estilo, empresária Mariana Chamone Torres,
a principal missão da Ficaricca é oferecer exclusividade com direito ao que
existe de melhor no mercado da moda.
“Além do atendimento personalizado, a Ficaricca é referência em consultoria de imagem, vestindo gerações e os mais variados estilos, gerando uma experiência única de compra e devolvendo para a mulher a sua
auto estima”, conta.
Mariana fez questão de levar toda a família ao desfile: o marido Gabriel
Enrico e os filhos Miguel e Lorenzo Enrico.
“São eles a minha maior inspiração e razão de nunca desistir dos meus
sonhos. É para eles que quero sempre melhorar e mostrar a minha melhor
versão”, diz a empresária.

O desfile da Ficaricca foi um dos
grandes acontecimentos do mês de
setembro

Modelo veste Ficaricca durante a
27ª Fenics , no Parque de
Exposições João Alencar Athayde

Peça da coleção da Ficaricca

A moda sempre fascina pelas
inúmeras possibilidades que ela
oferece

A trilha sonora do desfile fez toda
diferença: hits de todos os tempos

No evento da Ficaricca desfilaram grandes nomes da nova geração

E os desfiles de moda são um
espetáculo à parte
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Vitrine Literária

Dário Teixeira Cotrim
dariocotrimcultura@gmail.com

O meu livro: Vênus de Willendorf
Assim como o ilustre poeta Carlos Drummond
de Andrade confeccionou apenas dois exemplares do seu livro: O Amor Natural, também nós estamos fazendo o mesmo com Vênus de Willendorf,
não para imitá-lo, mas para preservar a nossa
criação poética da maledicência dos maus leitores, daqueles que confundem a beleza dos momentos eróticos com a leviandade da pornografia. Nesta oportunidade, enquanto a luz bruxuleia, lançamos mãos das palavras do acadêmico Affonso Romano de Sant’Anna para identificar o nosso trabalho no restrito universo da
poesia eroticamente bestialógica. “Este é um
livro que perturbará a alguns, decepcionará outros e em outros mais reafirmará a admiração”
pelo que produzimos.
Este é, pois, um livro de várias facetas: do primeiro momento, quando o amor sobrepunha o sexo,
não pela paixão, mas pela admiração, ele é inocentemente um livro metido a sexy. No momento
seguinte, quando os nossos olhos saltam da admiração para descobrir os verdadeiros prazeres do
sexo; é totalmente erótico e finalmente, quando o
homossexualismo (ainda preconceituoso) é cultuado por uma boa parte da sociedade e rejeitado
por outra, nele eu apresento um conjunto de poemas bocageanos com os seus textos conscientes
nas novas vertentes do amor livre. Importante é a
afirmação de Malherbe: “Deus que se arrependeu
de ter feito o homem nunca se arrependeu de ter
feito a mulher”, desta forma cultuamos a nossa

admiração aos encantos da mulher nua, desde a beleza primitiva da Vênus de Willendorf até as revelações primorosas das messalinas exaltadas nos poemas de J. G. de Araújo Jorge, Carlos Drummond de
Andrade, Vinícius de Morais, Baudelaire, Lorenzo
Stecchetti, Paul Verlaine, e as tziganas de Di Cavalcanti e Jorge Amado.
Vênus de Willendorf é um título que por si só já
sugere erotismo. O professor Lázaro Francisco Sena,
prefaciando o meu livro Doce Encanto anotou a seguinte observação: “é uma seleta de poemas eróticos, onde o autor explora um sensualismo bem-comportado, sem descair para a lascívia, a lubricidade,
ou até mesmo a pornografia”. Afirma ainda o professor Sena que a minha poesia “é a consagração do
seio da mulher amada como fonte de inesgotável
prazer e de paixão, traduzida em linguagem pura, de
versos cheios do mais puro amor”.
Entretanto, aqui em Vênus de Willendorf, extrapolamos alguns desses limites, com os olhos de ônix,
assim como fizeram Bernardo Guimarães e Carlos
Drummond de Andrade, tudo em razão das verdadeiras poesias eróticas, aquelas desaconselhadas a qualquer perversão dos leitores mais afoitos. Com o romantismo ingênuo, quer dizer: a moda antiga, nós procuramos dar um toque de realismo nos textos para aguçar a curiosidade dos leitores até o fim de sua leitura.
Uma coisa, porém, tornou-se inquieta a alma dos
poetas: a forma física da mulher. Sua beleza exterior, e em particular as formas virginais dos seus

seios. O sorriso de Mona Lisa quando em consonância com o olhar magnetizado do momento. As
formas sensuais da boca contornadas pela cor
rubra da paixão e ainda mais, o andar enigmático,
processo singular das mulheres, que somente a
elas é dado o direito de assim proceder. É a mulher nua que inspira as mais exóticas poesias de
amor. Ainda, assim, as situações mais significativas da erogenidade do ser humano residem nelas.
Ela é a musa eterna de tudo que é sonho. Musas
das fantasias sexuais veneradas por cada um dentro dos limites de suas convicções próprias.
E é por entre as mais vivas emoções, do amor e
sexo, que neste festival de palavras dedicadas somente aos encantos da mulher nua, é que nós esboçamos, em largas pinceladas, tudo aquilo que
adoramos e cultuamos nos momentos mais íntimo de nossas vidas: o verdadeiro desejo de amar,
amar com intensidade o corpo mágico da mulher
desejada. É, bem verdade, que nós transformamos em poesias expressivas as nossas impressões recolhidas das noites vividas, entre o copo
de cerveja e o beijo furtivo das risonhas raparigas, aquelas de seios firmes e avantajados, e todas elas de resplandecentes olhos, sempre ávidos
dos desejos enlouquecidos e devassos, uma alma
gentil feita apenas para o amor das noites perdidas. Um dia pensei eu comigo: só há um meio de
não morrer de tédio, o de escrever poesias, poesias eróticas se possível, para que os seus encantos de mulher nua nos encantam também.
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Cidade

Preparem-se, fãs!
Anime King está de
volta a Montes Claros
u

Maior evento de cultura pop da cidade terá um
domingo inteiro de atrações
ARQUIVO PESSOAL

Márcia Vieira
Repórter

O Anime King, evento cultural realizado na
cidade desde 2011 volta
a animar o público neste domingo (25) depois
de quatro anos de interrupção, com expectativa de público de três
mil pessoas.
Seráumdiainteirodedicado ao público que é
fãdaculturapopjaponesa(Animes,Mangás,Cosplay) e cultura nerd (games, RPG, card games,
quadrinhos, super heróis, seriados e filmes).
RodrigoAlkmin,idealizador e organizador
do evento em Montes
Claros conta que a ideia
surgiu quando foi a São
Paulo em 2010 e teve a
chance de participar do
Anime Friends, naquela época considerado o
maior evento do ramo
na América Latina.
Rodrigo, que resolveu arriscar. E se surpreendeu.O eventoque
seria para 400 pessoas
recebeu o dobro.
DE VOLTA A MOC
A última edição foi
em 2017, quando Rodrigo realizou uma viagem de estudos. De volta à cidade, não pode fazer o evento por causa
da pandemia.
“Estamosna8˚edição.
Devido à popularidade

North se reforça
para sequência
da Segundona
Da Redação
Garantido nas quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, O
North se reforçou para a sequência da
competição.
O clube anunciou a
contratação de sete reforços: o atacante Rafhael Lucas, o meia atacante Rodney Wyllian
(craque do Campeonato do Módulo II/2022),
o zagueiro Thiago Gabriel (ex-Flamengo de
Guarulhos/SP), o atacante Tatá (ex-Penapolense/SP), o volante Rafinha, também campeão do Módulo II pelo Democrata/SL, o
meia atacante Rafael
Urzedo (ex-Operário/
PR) e o lateral-direito
Clayton (ex-Metropolitano/SC).
“Estamos cientes do
tamanho do esforço
que o Victor e o Andrey (diretores) fizeram para buscar no
mercado estes reforços pontuais e que possuem qualidade individual diferenciada pa-

Rafael Barbosa (com outros fãs do Homem Aranha) já garantiu presença domingo
DIVULGAÇÃO/NORTH

dos super-heróis, já possuímos tanto uma boa aceitação,quantoconhecimento.
É incrível”, comemora.
OfãRafaelBarbosajágarantiu sua presença no
Anime King. Em 2015, teve
a surpresa de ver de perto
o ator Isaac Bardavid, dublador de Wolverine, falecido recentemente.
“Jáparticipeideduasedições e é um evento muito
significativo. Vou participardoconcursoeestouansioso”, revela Rafael, que

desde criança familiarizado com o mundo do Anime e na pré-estreia de O
Homem Aranha se vestiu
com a fantasia do superheróievirou aatraçãojunto a outros fãs.
PROGRAMAÇÃO
Estão confirmadas as
presenças do dublador
Marco Ribeiro que vem do
RJe abandaTheKiraJustice, dosul do país.Confira a
programação completa
do Anime King :

• 10h30 - Abertura dos portões
• 11h - Mortal Kombat
• 11h30 - Just dance
• 12h00 - Torneio Card -Magic
• 12h15 - Torneio Boardgames
• 12h30 - Torneio card - Yugi-oh
• 13h - Apresentação de KPOP
• 14h - Banda Rheator (Rock)
• 15h - Concurso Cosplay
• 16h - Marco Ribeiro
• 17h15 - Ppremiações
• 17h30 - Autógrafos
• 17h45 - Boate Otaku
• 18h -Show - The Kira Justice
• 19h - Mamonas Assassinas
Cover

ra contribuir com o projeto do North”, destaca o
treinador Marco Antônio Milagres.
O North não tem compromissos neste fim de semana. Com duas semanas para treinar, pode ser
que os reforços estejam liberados para estrear no
mata-mata das quartas
de final.
Líder da Chave A na primeira fase do Campeonato, o North realizou a terceira melhor campanha
na classificação geral.

Raphael Lucas
tem 29 anos e
foi
vice-artilheiro
do Mineiro
com sete gols e
o principal
destaque na
campanha do
Athletic Club
como
semifinalista.
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Giu Martins.com

Giu Martins
giumartins.com

“O início de qualquer coisa nova para sua evolução, pessoal, espiritual ou profissional começa aí dentro de você, silenciosamente, enquanto organiza seus
pensamentos para mais um dia. Está no ar uma nova manhã... Um novo dia... Um novo fim de semana... Uma nova semana...”

Luiza Barcelos e
suas beldades
A Luiza Barcelos, que muito sucesso faz com
sua coleção Verão 23, conta com beldades
montes-clarenses para representar a beleza e
elegância da mulher norte mineira, que sempre foi motivo de inúmeros elogios.
As redes sociais das escolhidas para divulgar os aplaudidíssimos calçados da Coleção
Prisma são motivos de muitos “likes”, comentários e compartilhamentos.
Que tal você conferir também a coleção e
quem são as beldades da Luiza Barcelos?

@macedo_sofia

@nathveloso

@leturano

Gente que brilha
RAMON MARTINS

RAMO MARTINS

Presidente do
Max Min Clube,
Charles
Caldeira, na
foto com este
colunista, está
colecionando
elogiose
aplausos pela
inauguração da
piscina com
ondas realizada
na noite de
sexta. Parabéns
pelo belíssimo
trabalho,
Charles!!!
RAMON MARTINS

Quem esteve ilustrando a tarde do domingo
passado na pérgula da piscina do Max Min Clube
foram as super-queridas Juliana, Corina e
Adriana Abreu, que não economizaram elegância

WALDINEY RODRIGUES

Este colunista
com a diretora
da Christiane
Tibo Escola de
Balé em noite
de muito
sucesso. Chris
já está na reta
final da
montagem do
espetáculo ‘A
Bela
Adormecida’
que acontece
nos dias 10 e 11
de novembro

Maithê e Léo
Colares, casal
sinônimo de
categoria,
elegância e
simpatia,
presenças
marcantes nos
principais
acontecimentos do
Beautiful
People
RAMON MARTINS

WALDINEY RODRIGUES

Emnoitede festaassinadapor estecolunista, as
maravilhosasMartaGomes, JeuzaMelo eAdrianaFigueira

Como detalhe principal, as festas animadíssimas
promovidas por este colunista reúnem nomes
queridos do nosso circuito: Silvana Simões
Amaral, Melissa Narciso Alvarenga, Maithe
Mendes Colares e Kamilla Anjos Mendes

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9
música, informação e entrevistas

