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Vacina em estudo
A Anvisa autorizou estudo para novo imunizan-

te contra a Covid-19 que está sendo desenvolvido
pela UFMG. O ensaio clínico, quando o produto
será utilizado pela primeira vez em humanos, in-

cluirá participantes saudáveis de ambos os se-
xos, com idade entre 18 e 85 anos. No domingo, o
Brasil registrou mais de 3,2 mil casos da doença
em apenas 24 horas. PÁGINA 7

TiagoOlliverfoipremiadopelarevistainglesaHi-
gh Profile Magazine e recebeu o prêmio de melhor
artista brasileiro no Velho Continente em cerimô-
nia realizada no cartão postal da França, a famosa
Torre Eiffel. “O que vivo hoje é promessa de Deus se
cumprindo”, comemora o montes-clarense, que
também é ator e designer. PÁGINA 5

Artista plástico
de MOC brilha
na Europa

O Centro Universitário Funorte está com inscri-
ções abertas para o processo seletivo 1˚/2023 para o
curso de Medicina. Interessados podem se inscre-
ver até 31 de outubro. As provas serão na primeira
semana de novembro. PÁGINA 5

Vagaspara
futurosmédicos

PolíciaMilitareJustiçaEleitoralcomemoramosu-
cesso da votação em Montes Claros. O 1º turno foi
realizado sem ocorrências graves – apenas uma pri-
são, por boca de urna – e com a troca de 13 urnas ao

longo do dia. Em compensação, a turma da limpeza
teve trabalho ontem. A retirada da sujeira começou
às 6h30, sem previsão de término, devido à grande
quantidade de santinhos pelo chão. PÁGINA 4

Eleições limpas
nas urnas e
sujas nas ruas

PÁGINA 8

Alunos têm a chance de colocar o conteúdo em

prática durante a formação

TiagoOlliver e o troféu feito emmurano e cristal

Conheça os

primeiros modelos

da Pet Models

Montes Claros.

Agora é a vez de os

bichinhos brilharem!

ASCOM/FUNORTE

Ruas começarama ser limpas bemcedo, e a expectativa é que o trabalho demore para ser concluído

GIU MARTINS

VILMA TEREZINHA

ARQUIVO PESSOAL



CELEBRIDADE$
AentradadojogadordoPSGedaSeleçãoBrasileiraNey-
mar Jr. e da apresentadora de TV Fátima Bernardes na
campanha eleitoral, pelas suas redes sociais, foi muito
bem pensada por ambos. Passou semanas pelas mesas
deseusadvogados,dospatrocinadoresatécairnasmãos
dos marqueteiros de Lula e Bolsonaro. Mas o apoio do
esportista ao presidente e da estrela da Globo ao petista
temseusmotivospessoaistambém.Hámaisdeano,Ney-
mar pai conseguiu com Bolsonaro suspender uma mul-
ta da Receita Federal de R$ 188 milhões devida pela em-
presa da família, sobre impostos. Fátima é garota propa-
gandadaJBS,doJoesleyBatista,muitoligadoaLula,cujo
grupo cresceu forte internacionalmente com ajuda do
BNDES na Era PT. Em suma, Neymar e Fátima foram
escalados para a ‘final’ deste domingo.

VIRADA NA UCRÂNIA?
Relatórios sigilosos do Governo do Brasil sobre a guer-
ra da Rússia x Ucrânia ao qual a Coluna teve acesso
citam que a tensão aumentará, com informações do
gabinetedeVladimirPutindequeosEUAenviammís-

seis de longa distância para os ucranianos. Daí a ameaça
nuclearfeitapelo presidenterusso. Os documentoscitam
os lançadores HIMARS (High Mobility Artillery Rocket
Systems) e os mísseis M982 Excalibur para contra-ata-
quesdopresidenteVolodymyrZelenskyaterritóriorusso
nafronteira.Putinmandou aindústriabélicaultrapassar
metas de fabricação de munições.

CASÓRIO & NOVOS NOMES
Um mês após entrar em vigor a Lei Federal que reduz
prazos de habilitação e celebração do matrimônio, o
Distrito Federal registrou aumento de 14% nos casa-
mentos civis. E em agosto, 83 pessoas modificaram
seu primeiro nome em cartórios sem necessidade de
entrar com ação judicial – muitos por troca de sexo.

FUNDO É MASCULINO
As candidatas receberam três vezes menos recursos
de campanhas do que os candidatos, segundo a plata-
forma ‘72 horas’. As pretas e indígenas, juntas, recebe-
ram menos que 9% do total acumulado de valores
repassados para as campanhas.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Daniel Schnaider*

As pesquisas funcionam, muitas vezes, como pro-
fecias: candidatos que não tem chance, não são vo-
tados. E quem ganha o voto é aquele que, na nossa
concepção, é o “menos pior”. Mas será que essa é a
verdadeira política que queremos?

Nosso sistema de votação tem falhas e deixa a
impossibilidade de crescimento aos candidatos
que são mais centrados e não estão todos os dias
envolvidos em polêmicas, que não movem nem
multidões apaixonadas e nem amedrontadas.

Os partidos, cada vez mais, escolhem candidatos
com base na votação e não em convicção e nem no
que é melhor à população. É o interesse puro pelo
poder. Se existisse um sistema de votação onde se
elege o candidato que se quer ver no poder e aquele
que você menos quer, seria o topo da democracia.

Tanto Bolsonaro quanto Lula têm índice altíssi-
mo de rejeição. Se a soma dos votos a favor de qual-
quer um deles fosse diminuída pelos votos contra,
provavelmente seriam os últimos nas pesquisas.

Portanto, a tentativa de criar essa polaridade morre-
ria.Equandoumgruposofreataquesemrelaçãoàssuas
escolhaseorientações,ouatémesmosesenteameaçado
economicamente por um presidenciável, por exemplo,
poderia se organizar e tirar pontos do candidato.

Neste cenário, os discursos, as pautas e ações de-
vem ser muito mais cuidadosos, a ponto de causar
uma sensação de união, ao contrário disso o ata-
que se torna uma arma voltada à própria cabeça.

E esse sistema, inclusive, poderia resultar em
uma correção partidária ou do candidato em rela-
ção à rejeição que sofre. Por exemplo, o comprome-
timento de um candidato como o Lula, marcado
por esquemas de corrupção, seria fazer leis que mi-
tigassem esses crimes políticos, pois sem isso, ele
não teria chance. E, no caso do Bolsonaro, criar
políticas públicas que amparassem as minorias e
diminuíssem os discursos de ódio.

Este processo faria com que eles tivessem que
criar estratégias ponderadas para agradar gregos e
troianos, ou seja, chamar a atenção positivamente
de quem vota contra, mantendo o balanço da maré
para quem já é um eleitor. Isso torna muito mais
difícil a vida deles, mas não disse que seria fácil.

Dentro deste ponto de vista, aqueles que tiverem me-
nos rejeição, estarão melhor colocados nas pesquisas, ou
mesmo equiparados. O que isso traria? Aquilo que todos
que estão cansados dos mesmos candidatos possíveis
querem: finalmente uma cara nova no poder do país.

*economista, administrador e engenheiro de software.

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

Fazer reformas e manter as que já foram feitas nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro – sem mexer
principalmente na reforma trabalhista, que destravou o país de amarras dos altos custos para geração de
empregos. Mais garantias para contratos em regulações de setores do mercado, forte infraestrutura para
logística e austeridade pública, sem aventuras com dinheiro dos cofres e sem furar o ‘teto de gastos’. Estes
são os principais temas que chegaram aos comitês dos candidatos Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PR) nos
últimos dias. Para todos, segurança, saúde e educação só virão com estes temas supracitados bem tratados.
Estes são os desafios do presidente que será eleito, e já está nas mãos de ambos.

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

O desafio do presidente

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha
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VITÓRIA DE JEFFERSON
O maior vitorioso do debate da TV Globo foi o
ex-deputado federal Roberto Jefferson, ‘dono’
do PTB. Barrado pela Lei da Ficha Limpa, o
ex-parlamentar delator do Mensalão do PT es-
tá em prisão domiciliar numa cidade da serra
do Rio de Janeiro. Ele responde a inquérito
sobre fake news e ataques ao STF. De casa,
assistiu o debate às gargalhadas, contam fon-
tes da Coluna. Kelmon é invenção de Jeffer-
son. Ele se vingou do TSE ao empurrar o “pa-
dre” como candidato do PTB. Uma vitória tam-
bém contra a emissora, que foi obrigada a dar
espaço ao candidato. E por fim ajudou Bolso-
naro, seu aliado, a atacar o adversário figadal
Lula (PT).

Eleições e sistema
de rejeição
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Cidade registrou apenas uma prisão e 13 urnas
substituídas no domingo

u

Larissa Durães

Repórter

Com somente uma
prisão em Montes Cla-
ros, no dia da eleição,
por derrame de santi-
nhos, o Tenente Coro-
nelLucianoChaves,Co-
mandante do 10º Bata-
lhão acredita que este
feitosófoipossíveldevi-
do ao empenho na elei-
ção, da Polícia Militar
(PM), que trabalhou
com 100% do efetivo,
sem férias ou folgas do
contingente.

“Foi positivo o decor-
rer das eleições na cida-
de, os eleitores, a popu-
lação está de parabéns.
Ocorreram poucos re-
gistros e estão relacio-
nados a boca de urnas,
derrame de santinhos,
inclusive com só uma
prisão aqui em Montes
Claros, onde o cidadão
foi pego em flagrante,
mas, tudo transcorreu
na normalidade, den-
tro do que era esperado
e planejado”, diz satis-
feito o militar. A segu-
rança eleitoral contou
com2000policiaismili-
taresnos77municípios
da 11ª RPM, com cerca
de 400 viaturas.

Paraocomandante,o
resultado só foi possí-
velpor causa damobili-
zação,inclusivedaspró-

prias forças de segurança
para a conscientização da
população sobre o respei-
to e para evitar crimes.

“Com certeza foi uma
participação integrada de
todos os órgãos do judiciá-
rio, da justiça eleitoral e
Ministério Público (MP),
PM, Polícia Civil (PC), Cor-
po de Bombeiro (CBM), Po-
lícia Federal (PF) e prisio-
nal, cada uma dentro das
suas atribuições, então
conseguimos atingir este
resultado”, confirma.

Foram instalados um
Centro Integrado de Coor-
denação e Controle (CICC)
das eleições de 2022 na Se-
deda11ªRisp.Otenenteco-

ronel detalha então o que
foi feito pela PM, antes
mesmo do dia da eleição,
explicando como ocorreu
a distribuições das urnas e
o acompanhamento.

“A PM já vinha traba-
lhandocomoapoioaJusti-
ça Eleitoral nas eleições a
um bom tempo, contri-
buindo para deslocamen-
todeurnasparaascidades
daregião,escolta,acompa-
nhamento, distribuição,
recolhimento, e com tudo
isto, nós, fortalecemos o
processo democrático”.

Em relação ao respeito,
já que teremos segundo
turnoparapresidente,ote-
nente coronel Luciano re-

conhece a mobilização
das pessoas que sairão vi-
toriosas e dos apoiadores,
após o termino da conta-
gem dos votos, no último
domingo de outubro, dia
30 e avisa que o trabalho
da polícia neste sentido é
deixar, que os vitoriosos
possam comemorar em
nome da democracia.

“Esperamos que os vito-
riosos e os que vierem a
perder a eleição também,
queserespeitem,quereco-
nheçam a legitimidade do
processo democrático e
nãovenhaminterferirnas
comemorações, a polícia
estaráláparagarantirade-
mocracia”, avisa.

PRETO NO
BRANCO

Votação tranquila
em MOC, avaliam
PM e Justiça Eleitoral

juiz Eleitoral da zona eleitoral 184ª, Bruno SenaCarmona

Nodecorrerdasemana,analisaremoscomdeta-
lhes as eleições, especialmente as candidaturas
do Norte de Minas, que fizeram parte dos holofo-
tes do processo. Para que o eleitor entenda os
comentários que faremos, é importante que te-
nha conhecimento da votação e de um paralelo
entre as eleições de 2018 e 2022.

Estadual
Em2018, o deputadoArlenSantiago (Avante) foi

eleito com 82.130. Este ano, foi reeleito com
107.236. Tadeuzinho foi reeleito com 72.267 votos
(em 2018 obteve 96.862). Gil Pereira (PSD) que em
2018 obteve 52.146, teve 88.393. Eleita em 2018
com 51.407 votos, Leninha este ano conseguiu
65.864. ZéReis (Podemos)de45.746passou48.773,
Deputado Carlos Pimenta (PDT), que em 2018 foi
eleito com 43.492 votos, recebeu 35.037.

Novato
Em relação aos dois novos candidatos que che-

gam à Assembleia para representar o Norte de
Minas, este jornalista já havia previsto. Ricardo
Campos(PT) foieleitocom43.690votos,enquanto
que Oscar Lisandro Teixeira obteve 34.442.

Estaduais em MOC
Nas eleições para deputado estadual em Mon-

tes Claros em 2018, Gil Pereira conseguiu 16.349, e
esteano26.098. Leninha recebeu22.560em2018e
este ano, 25.139. Tadeuzinho aumentou de 10.364
para 12.739. Carlos Pimenta pulou de 9.390 para
14.609. Arlen Santiago, que em 2018 conseguiu
7.213, este ano obteve 6.476. Zé Reis, que conse-
guiu 1.730 votos em 2018, teve 1.380.

Federal da região
Em 2018, o deputado Paulo Guedes (PT) que foi

eleito com 176.841 votos, perdeu quase 40 mil fi-
cando com 134.494. Tinha muita gordura para
queimar. O deputado Marcelo Freitas (UB),eleito
em 2018, com 58.176, pulou em 2022 para 82.894.

Federal em MOC
Marcelo Freitas que em 2018 obteve 21.971 vo-

tos, agora em 2022 caiu para 16.600. O mesmo
aconteceu com Paulo Guedes que em 2018 obte-
ve no município 20.623, caiu para 15.091 votos.
Vale salientar que o mais votado entre os fede-
rais foi o jornalista Délio Pinheiro que teve basi-
camente o dobro dos outros candidatos, com
39.288 votos. O vereador Rodrigo Cadeirante
(Rede) conseguiu no domingo 20.512 votos, se-
guido de Marcelo Freitas com 16.600 e Paulo
Guedes, com 15.091. Ainda entre os bem avalia-
dos está o ex-deputado Ruy Muniz (Avante) que
conseguiu 12.317 em Montes Claros.

Délio Pinheiro destaque
A surpresa das eleições este ano no Norte de

Minas foi o jornalista Délio Pinheiro, que mesmo
se candidatando pela primeira vez, conseguiu
56.891. Acabou sendo prejudicado pela legenda e
adistribuição de acordo como cociente eleitoral.

Eleições2022

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Análise política

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

LARISSA DURÃES

Que venha o 2º turno
D e u m t o t a l d e

288.199 eleitores em
M o n t e sC l a r o s ,
233.428 comparece-
ram (80%). Os ausen-
tes foram 54.770.

Como haverá segun-
doturno,aPMjáfazpla-
nos para o dia 30.

“A gente espera que
seja mais diluído, que

cada um comemore em
umambienteseparadopa-
ranãohaverconflitoecon-
fusãoetambém queseses-
seemumhoráriorespeitá-
vel, porque a vida precisa
continuar”, ressalta Te-
nente Coronel Luciano
Chaves, Comandante do
10º Batalhão.

O juiz Eleitoral da zona

eleitoral 184ª, Bruno Sena
Carmona, explica que já
emrelaçãoàsurnashouve
alguns problemas, mas de
fácil solução.

“Ao todo, 13 urnas tive-
ram que ser substituídas
na cidade, seguindo nor-
malmente sem nenhum
caso para votação ma-
nual”, informa.

Sobre a lentidão que
ocorreu na votação, o
juiz Bruno Carona desta-
ca que, quando se vota
para tantos candidatos
o processo é mais lento,
naturalmente.

“Mas o fenômeno pare-
ce que foi nacional, então
foi tudo dentro das nor-
mas”, pontua. (LD)
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CONVERSA
INTELIGENTEForça-tarefa especial

limpa MOC pós-eleição

Eleições2022

ONortedeMinas novamentepeca emnão votar
emnomes da região. Apenas três federais obtive-
ram sucesso. Os atuais Marcelo de Freitas (União
Brasil), PauloGuedes (PT) ea indiaCélia Xacriabá,
de São João dasMissões, que soube explorar bem
aredesocialnaquestão indígenaeambientalpa-
ra ocupar seu espaço na Câmara Federal.

Estaduais
AlémdeLeninha(PT),elegeramGilPereira(PSD),Ta-

deuzinho (MDB), Arlen Santiago (PTB) e Oscar Lisan-
dro(PP).PerderamcadeirasZéReiseCarlosPimenta.

Votos fora
Sem representação regional novamente, a re-

gião vai depender de migalhas de deputados de
outras regiões. Isso representa falta de recursos
para saúde, educação, social e infraestrutura.

Direita e esquerda!
Posição ideológica tirou a sensibilidade da impor-

tância do voto consciente. Falácia, discurso vazio e
faltadenarrativa substituiramopragmatismo.

Maioria
O vice-governador eleito na chapa de Romeu

Zema (Novo), professor Mateus Simões (Novo),
considerou que o resultado das eleições na As-
sembleia Legislativa será muito positivo para a
segunda gestão de Zema. Segundo Simões, o im-
portante é que a base de governo é maioria hoje.

Trovão
InvestigadopelaPF, réuem inquéritodoSTFeusando

tornozeleira eletrônicaapós ter fugidoparaos EUAe ter
sido preso, o caminhoneiroMarcos Antônio Pereira Go-
mes, mais conhecido como Zé Trovão, foi eleito para a
Câmara dos Deputados com 71,140 mil votos em Santa
Catarina,peloPL,sendooquartomaisvotadonoestado.

Apoio
Reeleito,RomeuZemadissequeasnegociaçõesrela-

tivasaumapoioaopresidenteJairBolsonaro(PL)estão
avançadas.EconsideraqueapoioaoPTé“impossível”.

Negras na Assembleia
A representatividade negra na Assembleia au-

mentou: de três paraquatro asdeputadaspretas.
Três do PT: Leninha (65.864 votos); Andréia de Je-
sus (51.120) e Macaé Evaristo (50.416) e uma do
Rede, Ana Paula Siqueira (33.621).

VILMA TEREZINHA

Segunda-feira foi de muito trabalho na cidade
para recolher propaganda eleitoral pelas ruas

Larissa Durães

Repórter

U m a q u a n t i d a d e
enorme de santinhos ,
espalhados pelas ruas
de Montes Claros, deu
trabalho para os res-
ponsáveis pela limpeza
da cidade.

O serviço começou
às 6h30 de segunda-fei-
ra, 3. Na avaliação do
coordenador de limpe-
za Elson Manuel, a
ação deverá demorar
mais alguns dias.

“Tem tantos santi-
nhos espalhados pela
cidade, e em locais
muito variados, co-
mo as escolas e aveni-
das”, explica.

Uma operação es-
pecial foi feita para
garantir a limpeza
das ruas depois do
primeiro turno das
eleições para presi-
dente, governador,
senadores, deputa-
dos federais e esta-
duais. Foram 90 tra-
balhadores entre ga-
ris, motoristas e fis-
cais, transportados
com o auxílio de dois
caminhões para fa-
z e r a l i m p e z a e
varrição da cidade.

Elson lembra que é
proibidoespalharsanti-
nhos. Mas em todas as
eleições,essematerialé
jogado pelas ruas.

“É proibido, pessoal
sai aí jogando nas ruas,
sem consequência e sai
sujando as ruas. Infeliz-
mente a nossa secreta-
ria não pode multar. Ti-
nha que ser o TSE que

precisariam corrigir essas
coisas. Não temos o poder
de fazer infrações a quem
suja”, diz, contrariado.

Para o Tribunal Regio-
nalSuperior(TRE),apráti-
ca é considerada irregular
e é autuada como Repre-
sentaçãoCriminalouNotí-
cia Crime. A infratora ou o
infrator que cometer esse
gênero de propaganda ir-
regular, estará se sujeitan-
do a receber a aplicação
da multa prevista no §1º
d o a r t . 3 7 d a L e i n º
9.504/1997, sem prejuízo
daapuraçãodocrime,pre-
visto no inciso III do § 5º
do art. 39.

Para os candidatos que
ainda possuem propagan-
das eleitorais de sobra ar-
mazenados, Elson, pede
que descartem em locais
adequados.

“Comoépapeleplástico,
seria muito bom se os can-
didatos descartassem nas
associações de catadores,
pra doar, porque aí vai gi-
rar uma renda para o pes-
soal”, aconselha.

Will Nunes
willonorte@gmail.com

u Perde!

Apresentador de TV e observador da cena política
Calçadas próximas às zonas eleitorais ficaramcom

muitos santinhos espalhados

“Como é papel
e plástico,
seria muito
bom se os
candidatos
descartassem
nas
associações de
catadores”,
ressalta o
coordenador
de limpeza
Elson Manuel
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Montes-clarense é
sucesso na Europa

Cidade

Artista plástico Tiago Olliver tem trabalho
reconhecido por revista inglesa

u O Centro Universitá-
rio Funorte está com
inscrições abertas para
o processo seletivo
1˚/2023 para o curso de
Medicina. Interessados
podem se inscrever até
dia 31 deste mês. As pro-
vas para o processo de
seleção acontecem dia
6 de novembro.

As inscrições serão
feitas somente pela in-
ternet, pelo site www.
funorte.edu.br. Os tes-
tes serão aplicados no
campus JK Funorte.

A previsão é a de que
o resultado do processo
seletivo e a divulgação
da lista de espera ocor-
ram até 14 de novem-
bro, com início das ma-
trículas no mesmo dia.
Os candidatos da lista
de espera devem ser
convocados até 21 de
novembro.

PRÁTICA

Além do aprendizado
em sala de aula, os alu-
nos de Medicina da Fu-
norte têm a chance de
colocar o conteúdo em
prática durante a for-
mação. O Hospital das
Clínicas Dr. Mário Ri-
beiro da Silveira é um
órgão complementar
dos cursos da área da

saúdedaFunorteedaFasi.
No HC são desenvolvidas
atividades de ensino, pes-
quisa e extensão.

Os estudantes também
têm a oportunidade de
atuar na Clínica de Espe-
cialidades Médicas (Ce-
med), internato onde os
acadêmicos fazem pré-
atendimentos supervisio-
nados por professores e
realizam serviços gratui-
tos à população.

Naclínicaéoferecida as-
sistência em várias espe-
cialidades, como cardiolo-
gia,endocrinologia,neuro-
logia, gastroenterologia,
reumatologia, ginecolo-
gia, pediatria, mastologia
e nutrição.

MODERNIDADE

O Laboratório de Simu-
lação Realística também
abre espaço para os alu-
nos colocarem o aprendi-
zado em prática. O local
conta com equipamentos
modernos e de qualidade.

O corpo docente da Fu-
norte é formado por mes-
tresedoutoresdasmaisva-
riadas áreas de atuação na
Medicina.Issotempropor-
cionado aos alunos bom
desempenho em ligas aca-
dêmicasdeMedicinaepro-
gramas de residência mé-
dica. (LQ)

TiagoOlliver ficou entre os “top 5” e recebeu prêmiodemelhor artista brasileiro

Medicina na
Funorte com
inscrição aberta

Leonardo Queiroz

Repórter

Na 3˚ edição consecu-
tivaarevistainglesaHi-
gh Profile Magazine
realizou no ultimo do-
mingo, 25 de Setembro,
a premiação “O Melhor
do Brasil na Europa
2022 “ e entre os vence-
doresestáoartistaplás-
tico montes-clarense
TiagoOlliverque,junta-
mente com mais 15 bra-
sileiros de países da Eu-
ropa, recebeu o prêmio
em cerimônia realiza-
da no cartão postal da
França, a famosa Torre
Eiffel.

A premiação ocorre
também nos Estados
Unidos, ambas para co-
munidade brasileira e
foi considerada pela re-
vista Forbes como a
premiação de maior
prestígio para comuni-
dadebrasileiraconheci-
do como o “Oscar brasi-
leiro” na Europa.

O montes-clarense fi-
cou entre os “top 5” e re-
cebeu o prêmio de me-
lhor artista brasileiro
na Europa, um troféu
feito em Murano e Cris-
tal com as cores da ban-
deira do Brasil.

Tiago Olliver é pin-
tor, artista plástico,
ator e designer brasilei-
ro que traduz na sua
pintura, escultura e de-
sign, experiências e
olharesdavida.Autodi-
data e amante da bele-
za e da estética, possui
estilo próprio marcado
pela criatividade sedu-
tora e sempre buscan-

do aguçar os sentidos da
arte que, segundo ele, está
em constante evolução.

Em seus quinze anos na
Europa Tiago se diz extre-
mamente feliz por mais
uma conquista.

“O que vivo hoje é pro-
messadeDeussecumprin-
do. Aos 16 anos, Deus me
presenteou com o dom da
arte e me inspirou a criar
uma linguagem artística
que emociona e me leva
há lugares altos e inima-
gináveis. Aqui estou! Anos
atrás no Louvre e hoje na
Torre Eiffel, lugar mais al-
to do pódio.O percurso até
aqui foi repleto de desa-
fios, de aprendizado e de
pessoas que não acredita-
ram nos meus sonhos.
Mas Deus é fiel e eu venci.
O momento é de gratidão
à minha família, amigos e

toda equipe desse evento
maravilhoso por todo
apoio que recebi desde
quando me inscrevi nesse
projeto”, conta.

“A minha expectativa
era de ganhar o troféu e
fui com a certeza de que o
levaria comigo. E atribuo
isso há anos de trabalho e
esforço fora de casa onde
passei fome, frio e muitas
dificuldades. Nada é fácil.
Se esforce, tenha coragem
e fé e nunca deixe de so-
nhar. Acredite sempre em
você. E acreditar nos seus
sonhos é o que torna tudo
possível”, destaca.

LUIZA BRUNET

A a p r e s e n t a ç ã o d a
premiação ficou por con-
ta da modelo Luiza Brunet
juntamente com o ideali-
zador e organizador do

evento, o empresário Ra-
fael dos Santos.

“A premiação ajuda a
dar mais voz ainda a mu-
lheres brasileiras e imi-
grantes, não somente no
Brasil, mas no mundo in-
teiro”, diz a modelo.

Rafael Santos ressaltou
a importância de mostrar
a força dos brasileiros no
exterior “É com muito or-
gulho que estamos mos-
trando a força, a dedica-
çãoeotrabalhodebrasilei-
ros no exterior. E esse ano,
além das 22 categorias pa-
raa comunidade,também
tiveram oito especiais, co-
mo Prêmio ‘Luiza Brunet’
de Enfrentamento à Vio-
lência Contra a Mulher, o
Prêmio Internacional Or-
gulho LGBTQ+ e o Prêmio
de Inclusão de Deficien-
tes”, conta. As inscrições terminamnodia 31 destemês

ARQUIVO PESSOAL

ASCOM/FUNORTE
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A Academia Montes-clarense de Letras (AML),
fundadaem13de setembrode 1966 com40cadei-
ras e seus 40 patronos teve sessão solene de pos-
se no dia 29 de setembro de 2022 para receber
quatro novos membros.
A Academia temquatro tipos de sócios: efetivos

– ligados às cadeiras e patronos; corresponden-
tes – moram fora de Montes Claros; eméritos –
aposentados; beneméritos – detentores de gran-
des feitos em prol da entidade. Todos são igual-
mente importantesnavalorizaçãodanossacultu-
ra, em especial a literatura.
Estavam presentes no Centro Cultural Hermes

de Paula a diretoria da AML com Ivana Ferrante
Rebello,presidente;WanderlinoArruda,presiden-
te de honra; Dário Teixeira Cotrim, 1º vice-presi-
dente; Felicidade Patrocínio, 2ª vice-presidente;
Jarbas Oliveira, diretor financeiro; Mara Narciso,
2ª secretária; Glorinha Mameluque, diretora de
protocolo; e os acadêmicos Clarice Sarmento, Lo-
laChaves, TéoAzevedo,MiriamCarvalho, Amelina
Chaves, Edson Andrade, Dóris Araújo e Itamaury
Teles.
Os novos sócios efetivos são Petrônio Braz, que

retorna à AML e Leonardo Linhares, e os sócios
correspondentes são Paulo César Oliveira e Fa-
biano Lopes.

Os quatro neo-acadêmicos assinaram o termo de
posse, receberamodiplomae fizeramousodapala-
vra,apósseremapresentadosporFelicidadePatrocí-
nio, JarbasOliveira, GlorinhaMameluqueeDário Co-
trim, respectivamente.
A mesa de honra foi composta por Ivana Re-

bello, Wanderlino Arruda, Francisco Ornelas,
presidente do Instituto Histórico e Geográfico
de Montes Claros e Junia Rebello, presidente
da Academia Feminina de Letras de Montes
Claros.
Ocerimonial foi coordenadoporGlorinhaMamelu-

que, e o público era composto por familiares e ami-
gos dos empossados, escritores de grande saber,
que já prestaram serviços na arte literária por um
longo percurso.
A AML se sente honrada em tê-los em seus qua-

dros, uma aquisição de novos talentos em prol da
cultura.
Para coroar o sucesso do evento de muitas falas,

tivemosaexecuçãodoHinoaMontesClaros,daCan-
ção da Academia, e a apresentação do tenor Ander-
son Passos que cantou Con Te Partirò e All I Ask Of
You, acompanhado ao teclado por LucinhaMacedo,
e ao final umcoquetel comespumante gelado numa
noite especialmente quente em temperatura e con-
fraternização.

Sessão solene de posse na Academia
Montes-clarense de Letras

Frida e Pagu Mara Narciso

yanmar@terra.com.br

A Academia tem quatro tipos de
sócios: efetivos – ligados às cadeiras e
patronos; correspondentes – moram
fora de Montes Claros; eméritos –
aposentados; beneméritos – detentores
de grandes feitos em prol da entidade.
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Anvisa libera estudo para
nova vacina contra Covid
Imunizante é desenvolvido pelo centro de pesquisa e produção da UFMG

Saúde

u

Da Agência Brasil

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) publicou
na segunda-feira (3) a
autorização para a
condução de um en-
saio clínico que terá co-
mo produto investiga-
c i o n a l a S p i N - T e c ,
uma candidata à vaci-
na para Covid-19.

A SpiN-Tec é uma
proteína quimérica
r e c o m b i n a n t e q u e
u t i l i z a a p r o t e í n a
SpiN, desenvolvida
pelo centro de pesqui-
sa e produção de vaci-
nas da UFMG.

Para a autorização, a
agência analisou os da-
dos das etapas anterio-
resdedesenvolvimento
dosprodutos, incluindo
estudos não clínicos in
vitroeemanimais,bem
como dados prelimina-
res de estudos clínicos
em andamento.

Os resultados obti-
dos, até o momento, de-
monstraram um perfil

de segurança aceitável da
vacina candidata.

Segundo a Anvisa, tra-
ta-se de ensaios clínico
em que o produto investi-
gacional será utilizado
pela primeira vez em hu-
manos. O ensaio terá

duas partes: “Um ensaio
clínico, de fase 1, de dose
escalonada para verifi-
car segurança e reatoge-
nicidade do produto in-
vestigacional; e outro en-
saio clínico, de fase 2, pa-
ra estudo de segurança e

i m u n o g e n i c i d a d e d a
SpiN-Tec”.

“O ensaio clínico inclui-
rá participantes saudá-
veis de ambos os sexos,
com idade entre 18 e 85
anos, que completaram o
esquema vacinal primá-

rio com a Coronavac ou
Covishield (Astrazeneca/
Oxford), e que receberam
uma ou duas doses de re-
forço com a Covishield ou
Comirnaty(Pfizer)hápelo
menos seis meses”, infor-
mou a Anvisa.

O estudo será finan-
ciado pela UFMG, pelo
Ministério da Ciência e
Tecnologia e Inovação
(MCTI), pela Fundação
O s w a l d o C r u z ( F i o -
cruz) e prefeitura de Be-
lo Horizonte.

Imunizante é desenvolvido pelo centro de pesquisa e produção de vacinas daUFMG

REPRODUÇÃO / SITE DA UFMG

Brasil tem 3,2 mil casos em 24 horas
As secretarias esta-

duais e municipais de
S a ú d e r e g i s t r a r a m
3.203 novos casos de
Covid-19 em 24 horas
em todo o Brasil. De
acordo com os órgãos,
foram confirmadas
também 66 mortes por
complicações associa-
das à doença no mes-
mo período.

Os dados estão no

boletim do Ministério
da Saúde divulgado no
domingo (2) . Das 27
unidades da federa-
ção, 12 não atualiza-
ram as informações.

O total de infectados du-
rante a pandemia soma
34.679.533.

O número de casos em
acompanhamento está
em 129.914. O termo é da-
do para designar casos

notificados nos últimos
14 dias que não tiveram
alta e nem resultaram
em óbito.

Desde o início da pande-
mia,ototaldeóbitosalcan-
çou 686.320. Ainda há
3.203 óbitos em investiga-
ção. As ocorrências envol-
vem casos em que o pa-
cientefaleceu,masainves-
tigação se a causa foi Co-
vid ainda demanda exa-

meseprocedimentoscom-
plementares. Até agora,
33.863.299 pacientes se re-
cuperaram da doença. O
número corresponde a
pouco mais de 97,6% dos
infectados desde o início
da pandemia.

Aos sábados, domingos
e segundas, o número re-
gistrado diário tende a ser
menor pela dificuldade
de alimentação dos ban-

cosdedadospelassecreta-
rias municipais e esta-
duais de Saúde. Às terças,
o quantitativo, em geral, é
maior pela atualização
dos casos acumulados
nos fins de semana.

ESTADOS

Segundo o balanço do
MinistériodaSaúde,noto-
po do ranking de estados
com mais mortes por Co-

vid-19registradasatéomo-
mento estão São Paulo
(174.854), Rio de Janeiro
(75.695), Minas Gerais
(63.780), Paraná (45.348) e
RioGrandedoSul(41.092).

Já os estados com me-
nos óbitos resultantes da
p a n d e m i a s ã o A c r e
(2.029), Amapá (2.163), Ro-
raima (2.173), Tocantins
(4.204) e Sergipe (6.437).
(Agência Brasil)

Ensaio clínico
incluirá
participantes
saudáveis de
ambos os
sexos, de 18 a
85 anos, que
completaram
esquema
vacinal com
Coronavac ou
Astrazeneca e
receberam
uma ou duas
doses de
reforço há pelo
menos seis
meses
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A Pet Models Montes Cla-
ros surge quando a Quality
Models completa seus 27
anos de muito sucesso. A
www.qualitymodels.com.
br é uma agência pioneira
em Montes Claros e Norte
de Minas, que possui um
grandioso portfólio com
mais de 20 modelos inter-
nacionais.
Agoraéavezdosbichinhos

mais paparicados brilharem
e fazer muito sucesso.
APetModelsMontesClaros

é uma empresa especializa-
da no agenciamento de ani-
maisdeestimaçãoparacam-

panhas audiovisuais e im-
pressas. O primeiro desfile
da Pet Models foi realizado
no dia 20 de agosto com a
participação dos cãezinhos

mais amados da cidade. No
mesmo dia, foi realizado o
primeiro ensaio fotográfico
da agência. Confira as nos-
sas gracinhas:

Conheça os primeiros modelos da
Pet Models Montes Claros

“Nãoacredite emalgo simplesmente porqueouviu.Nãoacredite emalgo simplesmenteporque todos falama respeito.Nãoacredite emalgo simplesmente porqueestá escrito em

seus livros religiosos. Nãoacredite emalgo sóporque seus professores emestres dizemqueéverdade. Nãoacredite emtradições só porque forampassadas degeração em

geração.Mas, depois demuita análise eobservação, se vocêvêquealgoconcorda coma razão equeconduz aobemebenefício de todos, aceite-oeviva-o.”

AKATYregistrouasua
presençanoestúdioPet
Modelscomseusirmãos
KevineKarlotaquetambém
foramaoPetDayMoc
Shopping. @karlafisiomoc
(Fotos @glauberprates)

Giu Martins.com

RÚBIAadoravestidose
acessórios,nãosaidecasa
semdarumacaprichadano
visual.Elaamouser
fotografadanoestúdiodaPet
Models. @_dachshundrubia
(Foto: @glauberprates)

TOBIASpreferenão
demonstrarqueadoraser
admiradoportodos,masjá
sabequetodosficam
babandopor
ele. @opugtobias
(Foto: @glauberprates)

CACAULUZ éumaSRD
comdois anos de idade e
muita personalidade.
Fotos e vídeos são a sua
predileção!! @anasilveira24
(Foto: @ramonmaartins )

BRADYé umrapazinho
cheio de charme: seis anos
demuita sabedoria. E adora
umcarinho especial…
@drakamillaaguiar
(Foto: @ramonmaartins)

MAX tem apenas três
meses e pretende seguir
carreira como modelo
profissional…
@joice_vitemberg
(Foto: @ramonmaartins)

OnomedelaéMELISSA,mas
curteserchamadaporMEL,é
apoodlemaispaparicadado
momento.
Osonhodelaésermodelo
profissional. @danielle.siquei-
raa(Foto: @glauberprate)

JOÃOéumshitzuqueadora
sermimado,comapenassete
meses, jáentendemuitobem
comoolharparaaslentesde
umfotógrafo…
@goncalvessabrinaferreira
(Foto: @ramonmaartins)

MEL,elegantee tímida
cativouospresentesemseu
ensaio fotográfico,
desfilandoacoleirinharosa
predileta. @victor.henrique.
martins
(Fotos: @glauberprates)

LISA é daquelas que jamais
sai de casa semcolocar os
seus acessórios básicos:
muito charme e
estilo. @francemendes
(Foto: @glauberprates)

GUERREIRO.Onome
dele já diz tudo!! É
brincalhão, adora um
carinho e fazer novas
amizades…
@fevbritto
(Foto: @ramonmaartins)

OKEVINpassoupelo
estúdio PetModels, usou
todo o seu charme e
registrou os seusmelhores
momentos. 
@karlafisiomoc
(Foto: @glauberprates)

Giu Martins

giumartins.com

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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