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Gestantes amparadas 6

Atlético inicia a disputa de mais uma decisão, a
da Copa do Brasil, dividida em dois capítulos. O
primeiro ocorre neste domingo, às 17h30, no Minei-
rão, contra o Athletico-PR. O segundo, na quarta-
feira, às 21h30, na Arena da Baixada. Time mineiro
disputa mais um bi e ainda pode ter Hulk confirma-
do como goleador da competição. PÁGINA 9

Mulheres criam um
grupo de apoio às futu-
ras mamães em Mon-
tes Claros para cons-
cientizar sobre a im-
portância de um parto
respeitoso. Profissio-
nais da saúde se uni-
ram,deformavoluntá-
ria, para orientar ges-
tantes sobre direitos,
sobrecomodaràluz de
formamais tranquila e
como ter protagonis-
moemmomentotãoes-
pecial. Primeira reu-
nião do grupo aconte-
ce neste sábado, às
14h30, na Luna Escola
do Corpo. Veja como
participar.PÁGINA 4

Galo avança
para novo título
e artilharia

Obrigatoriedadedeapresentaçãodocartãodevaci-
nação completo para entrar em eventos, bares, res-
taurantes e academias em Montes Claros, que come-
çariaavalerontem,foisuspensaporliminar.Juizaca-
tou pedido feito por outro jurista em ação civil públi-

ca,oqueestendeodireitoatodososcidadãosmontes-
clarenses. Prefeito informou que decisão judicial
cumpre-se, mas município irá recorrer. Situação ge-
roudebatenasredessociais.Parainfectologista,vaci-
na é a melhor prevenção contra a Covid.PÁGINA 3
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NOVO ARCEBISPO
O Papa acaba de nomear o novo arcebispo de Goiâ-
nia, Dom João Justino, que morava em Montes Cla-
ros. Dom Washington Cruz, há 19 anos no cargo,
será o emérito.

ALIÁS...
..caberá a Dom Justino o report semanal ao Vati-
cano, que acompanha com muita atenção o cer-
co judicial e policial ao padre Robson Pereira,
de Trindade.

CUNHA ALIVIADO
Eduardo Cunha não comemora a decisão judicial
que remeteu seu processo na Lava Jato para a Justi-
ça eleitoral do Rio. “Fiquei quatro anos preso na
preventiva”, desabafa.

LULA E ALCKMIN
Foi Lula quem soltou dentro do PT e, depois no PSB,
a ideia de ter Geraldo Alckmin como um potencial
vice na chapa. O ainda tucano, de saída do ninho e
abandonado por aliados, sentiu-se empoderado e
deu conversa. Mas é cauteloso, porque também ar-
ticula sua filiação ao PSD. A insistência de Lula é o
que mantém o canal aberto.

COPINHO À MESA
Aos que o indagam o porquê do diálogo entre
eles, Alckmin lembra um episódio dentro do
Palácio do Planalto: ele governador, o petista
presidente – para explicar o jeito Lula de nego-
ciar. A sós, Lula colocou uma garrafa de cacha-
ça premium na mesa de centro. E insistiu por
meia hora para o tucano beber umas doses
durante o papo. Alma de padre, Alckmin recu-
sou a todas. A eleição de 2022 é a cachaça de
ambos, hoje.

PODER DA REJEIÇÃO
De um veterano que entende de política desde
quando Sarney soltava pipa no Maranhão: “A

eleição de 2022 será o voto da rejeição. O povo
vai eleger qualquer um só pra não eleger quem
não gosta”.

FESTA A GALOPE
A soltura de fogos de artifícios nos shows na Expoa-
pi, em Teresina, provocou cenas curiosas quarta-
feira. Cinco cavalos nas baias se assustaram e fugi-
ram pela rodovia de acesso ao parque, provocando
acidentes. A Lei estadual nº 7.643, de 26 de novem-
bro, proíbe a soltura de fogos para proteger pessoas
idosas, crianças e animais.

NOVELA NA SEAPE
O MPDFT cobra da Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária explicações sobre
possível “violação à impessoalidade” sobre ser-
vidor que não exerceria as atribuições do car-
go. O policial civil aposentado Júlio da Silva
Carvalho ocupava cargo na Assessoria Jurídico-
Legislativa e, assim que cercado pelo MP, foi
remanejado para a Assessoria do Gabinete do
secretário Geraldo Costa.

BLINDAGEM
“Nas declarações prestadas, Júlio externou espon-
taneamente que possui laços com Vossa Excelên-
cia (secretário). Nesse contexto, causa estranheza
que um servidor alvo das aludidas denúncias – que
estão sendo apuradas – esteja sendo remanejado
de posto, imediatamente após a sua intimação pa-
ra comparecer ao MP”, sublinham três promotores
no Ofício n.º 827/2021.

ATRÁS DA MESA
No documento enviado à Seape, o MPDFT questio-
na por que o pedido de remanejamento se deu
imediatamente após a intimação do servidor; os
impactos que isso causará para a Seape e a real
necessidade de novos cargos no gabinete. Questio-
nada, a assessoria do órgão não respondeu até o
fechamento da Coluna.

COLUNA ESPLANADA
LEANDRO MAZZINI

Moro & evangélicos

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

reportagem@colunaesplanada.com.br

Opinião

A agricultura familiar realmente é um importante
pilar para a economia brasileira. Os números são im-
pressionantes.Provadisso équeosetorproduzcercade
80% dos alimentos que chegam à mesa da população
brasileira,comooleite(58%),amandioca(83%)eofeijão
(70%).Representa 84%detodasaspropriedadesruraise
emprega, pelo menos, cinco milhões de famílias.

Enquanto as grandes propriedades rurais são volta-
das para produção de commodities, grãos que abaste-
cem as indústrias e o mercado externo, ou seja, a mono-
cultura,queéprejudicialparaosoloe,consequentemen-
te, para o meio ambiente, devido ao uso de uma quanti-
dade muito grande de
agrotóxicos, na agricultura
familiaraproduçãoédiver-
sificada, realizada em pe-
quenaspropriedades,volta-
da para o mercado interno
e com pouco ou nenhum
usodedefensivosagrícolas.

Outra característica van-
tajosa é que esse segmento
da economia agrícola não
empregaumagrandequan-
tidade de maquinários, al-
go mais comum nas gran-
despropriedades,oqueaca-
ba evitando a substituição
do trabalhador do campo pelos equipamentos.

NoBrasil,apenas20%dasterrasagricultáveisperten-
cem aos pequenos produtores familiares, segundo da-
dosdoúltimoCensoAgropecuáriorealizadopeloInsti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mesmo assim, a agricultura familiar é responsável
por mais de 80% dos empregos gerados no campo, o
que evidencia sua importância ao gerar renda local,
fixarohomemnocampoediminuir,consideravelmen-
te, as demandas nas cidades por saúde, educação, sa-
neamento básico, dentre outras.

Mesmo com 1/5 das áreas agrícolas do Brasil, o seg-
mentoéresponsávelporcercade1/3daproduçãototal.
Issoprovaograndeíndicedeprodutividadedospeque-
nos produtores.

Agrandequestão éacarênciade incentivospúblicos
para esse setor, fator que dificulta a melhoria desses
números. Sim, agricultura familiar é a verdadeira res-
ponsável pela geração de riquezas e de alimentos para
o país. Promover o desenvolvimento socioeconômico
e cultural das comunidades locais, incentivá-la é uma
questão de bom-senso!

EDITORIAL

Um dos entraves enfrentados pelo presidenciável Sergio Moro é a aproximação com os evangélicos. Para
vencer a resistência do grupo que, de acordo com as últimas pesquisas mantém-se fiel ao presidente Jair
Bolsonaro (PL), o ex-juiz da Lava Jato escalou pastores políticos ligados ao Podemos e partidos aliados para
estreitar laços e agendar encontros com lideranças em todo o Brasil. Moro também tem sido aconselhado a
defender pautas conservadoras que estão empacadas no Congresso Nacional e foram promessas de campa-
nha de Bolsonaro. Além de “traidor”, a tropa virtual bolsonarista propaga que o ex-juiz é “abortista” por ter
definido, anos atrás, como “razoável” a decisão judicial de 1973 que liberou prática nos Estados Unidos.
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PRETO NO
BRANCOPassaporte

sanitário barrado
pela Justiça

PROTEÇÃO- Imunização natural, ou seja, aquela adquirida após ter a Covid, é considerada boa,mas
incerta; especialistas ressaltamque a vacinação é omelhor caminho para se prevenir

Montes Claros

Márcia Vieira

Repórter

A Justiça suspendeu
a exigência do passa-
porte de vacinação
que começaria a ser co-
brado nesta sexta-fei-
ra em Montes Claros
para ter acesso a ba-
res, restaurantes, sho-
ws, cinema, academia,
festas e outros locais.

A decisão é do juiz
Marco Antônio Ferrei-
ra, da 1ª Vara Empresa-
rial e de Fazenda Públi-
ca,atendendo a açãoci-
vil coletiva impetrada
pelo advogado Farley
Soares Menezes em fa-
vordojuizIsaíasCaldei-
ra Veloso.

Este alegou que, co-
mocidadão,temaliber-
dade cerceada pelo de-
creto municipal que
proíbe a permanência
emlocaispúblicosepri-
vados, embarque e de-
sembarquenoaeropor-
to e rodoviária locais,
salvo para aqueles que

apresentarem esquema
vacinal completo ou apre-
sentação de teste negativo
deRT-PCRcomantecedên-
cia de 72 horas.

O “salvo conduto” conce-
dido a Isaías, por meio de
liminar, atinge, por exten-
são,aspessoase/oumunicí-
pios em situação análoga.

Adecisão,noentanto,di-
vide opiniões. O debate foi
intenso nas redes sociais.
Para R.M. é incoerente
não pedir o comprovante
nos coletivos urbanos que
circulam superlotados e
nenhuma providência é
tomada nesse sentido.

Já Ana C. lamenta que
“ao invés de todo mundo
fazer campanha para
aqueles que não vacina-
ram se protegerem e rela-
tar a importância do ato,
as pessoas pregam entrar
com ação na Justiça”.

Gabi Santana pede que,
“independentemente de
passaporte ou não, não
deixem de se vacinar,
não sejam incrédulos
quanto aos resultados

que estamos obtendo. A
medicina é muito mais
avançada hoje do que na
época que outras vacinas
foram criadas”.

RECURSO

O prefeito Humberto
Souto afirmou em entre-
vista nesta sexta-feira que
a decisão de exigência do
passaporte segue o que o
restantedomundovemfa-
zendo, mas que “decisão
judicial não se discute.
Cumpre-se”.

Desse modo, a exigência
dopassaporteestásuspen-
sa, mas o município já
anunciou que irá recorrer.

O argumento apresen-
tado pelo juiz Isaías Cal-
deira Veloso, ao entrar
com a ação, é o de que ele
adquiriu imunidade na-
tural após contrair a Co-
vid-19, comprovada após
a realização de três tes-
tes de neutralização do
vírus, com índices de
59%, 39% e 47%.

Dessa forma, ele acredi-
ta que se tornaria desne-

cessário, no seu caso pes-
soal, a submissão a qual-
quer esquema vacinal
que teria por objetivo a
sua imunização já ocorri-
da naturalmente.

No entanto, o infectolo-
gista João dos Reis Canela
afirma que “o mais seguro
é usar a vacina correta-
mente”, ou seja, fazer a
imunização completa, já
que a imunidade natural
existe, mas ela sozinha
não é capaz de combater o
vírus e não há comprova-
ções neste sentido.

O juiz Marco Antônio
Ferreira não foi encontra-
do pela reportagem para
falar sobre a decisão, mas
publicamente declarou
que, como o município
não oferece teste gratuito,
a prefeitura não pode co-
brar do cidadão a realiza-
ção do serviço.

Sobre a disponibili -
zaçãodetestesPCRgratui-
tosparaapopulação,opre-
feito disse que, por en-
quanto,estádescartadaes-
sa possibilidade.

Liminar foi concedida após ação civil coletiva
movida por um jurista e se estende a todos

Numaanálise eminentemente técnica, baseado
noquepreconizaoart. 5º, XVdaConstituição, que
preserva os direitos e as garantias constitucio-
naisdoscidadãos, criticamosadecisãodaPrefei-
turadeMontesClarosdeobrigarocidadãoaapre-
sentar o atestadode vacinada Covid-19 nos esta-
belecimentoscomerciais, clubes,academiaseou-
tros espaços públicos. A este respeito, de forma
sensata, o juiz da 1ª Varade Família Isaías Caldei-
ra Veloso impetrou habeas corpus na Justiça, ale-
gando sua inconstitucionalidade, o que foi pron-
tamenteacatadopelo juizMarcoAntônio Ferreira
da 1ª Vara de Fazenda Pública.

Medidas ditatoriais
É fato que a prefeitura deverá recorrer da deci-

são do juiz Marco Antônio Ferreira, que acatou
pedido de habeas corpus impetrado pelo juiz
IsaíasCaldeira,atravésdoadvogadoFarleyMene-
zes. A decisão do Executivo de exigir a apresenta-
ção de passaporte sanitário para frequentar di-
versos espaços públicos da cidade foi uma forma
de “jogarparaa torcida”umassuntoqueestános
holofotesda imprensa.Nãohouvenenhumaargu-
mentação técnica, tantodopontode vista consti-
tucional ou baseado em constatação científica.
Entretanto, mesmo que o habeas corpus venha a
cair, oquenãoacredito, continuarei comopensa-
mento de que em pleno século XXI não comporta
mais medidas ditatoriais.

Pandemia eleitoral
Não será nenhuma novidade se a Covid-19

pautar as eleições de 2022. Hoje as necessida-
desdopovo brasileiro deixaramde ser priorida-
des nas discussões de propostas. O assunto
que tem alimentado o Congresso Nacional e o
mundopolítico é justamente a pandemia. Odis-
curso vale tanto para desgastar o governo co-
mopara afrontarmedidas que são anunciadas.
Fora o tema, outro assunto que também tem
alimentadoos discursos é o preçodo combustí-
vel e do gás de cozinha.

Polícia Militar
Dentro de um sentimento bairrista, estáva-

mos apostando que entre as promoções divul-
gadas pelo Comando-Geral da Polícia Militar
de Minas vários dos majores do Norte de Minas
seriampromovidos a tenente-coronel, atémes-
mo para substituir os atuais que entrarão para
o quadro da reserva a partir de janeiro. Como
somente o major Fernandes, de São Francisco,
foi promovido, é possível afirmar que amaioria
das funções da referida patente serão ocupa-
das por oficiais que virão de outras regiões do
Estado. Para se ter ideia, estarão aposentando
na região, a partir do próximomês, os tenentes-
coronéis Adriano Ribeiro, Carlos de Freitas,
L e a l , N e w t o n G o n ç a l v e s e o c o r o n e l
Wanderlúcio. Aliás, o tenente-coronel Giovane
Rodrigues, que comandao 10ºBatalhãode Polí-
cia, já conta com tempo suficiente para a apo-
sentadoria, o que serámotivo de sua avaliação.

Habeas Corpus Covid

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Jornalista, articulista, analista político e empresarial
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Por um parto respeitoso
Mulheres criam o Grupo de Apoio à Gestante e Puérpera de MOC para
mostrar às futuras mamães seus direitos e aliviar angústias e medos

u

Larissa Durães

Repórter

Garantir informações
suficientes às gestantes
para que tenham um
parto respeitoso, huma-
nizadoeseguro. Esse é o
objetivodeumgrupode
mulheres que começa a
se reunir neste sábado,
em Montes Claros, para
orientar as futuras ma-
mães e oferecer a elas o
apoio de que precisam
para ter tranquilidade
em uma das horas mais
aguardadas e que gera
muita ansiedade.

A roda de conversa
acontecerá hoje, às
14h30, na Luna Escola
do Corpo. O I Encon-
tro do Grupo de Apoio
à Gestante e Puérpera
de MOC é uma iniciati-
v a d a m ã e e d o u l a
Laíza Coelho.

“O objetivo é levar in-
formações de qualida-
de,pautadasemevidên-
cias científicas, e criar
uma rede de apoio aqui
na cidade para estas
mães”, explica.

De acordo com Laíza,
muitas mulheres desco-
nhecem os seus direitos
e os processos fisiológi-
cos que irão vivenciar.
Situação que fica ainda
mais complicada quan-
do não são assistidas da
maneira adequada.

“Às vezes, a equipe
médica está mais preo-
cupada com as ques-
tões técnicas de saúde
e acaba deixando a
particularidade, a indi-
vidualidade e os senti-
mentos dessa mulher
dentro de uma gave-
ta”, lamenta a doula.

O encontro, segundo

a fisioterapeuta Eliane Isa-
bel Cepolini, será uma tro-
ca de experiências, com
abordagem do “Parto Hu-
manizado”, termo que ela
prefere trocar por outro.
“Comofisioterapeuta,prefi-
roo‘partorespeitoso’,queé
ummovimentoquejáexis-
te desde a década de 1980 e
que surgiu pelas ocorrên-
cias de violências registra-
das e que ainda existem,
em pleno 2021”, afirma.

Eliane destaca que o de-
ver da equipe médica é res-
peitar as vontades das mu-
lheres e não seguir somen-
teumprotocolo.“Respeitar
o protagonismo da mu-
lher. A forma de acolhê-la,
a posição que ela escolher
paradaràluz,nãofazerpia-
daseusarpalavrasquepos-
sam constrangê-la, dentre
outras coisas”.

A fisioterapeuta conta

que, muitas vezes, a mu-
lher sofre uma violência
e não entende se aquilo é
normal ou violação. “A
mulher quando sofre
uma violência obstétri-
ca, depois de ganhar o be-
bê, ainda tem que procu-
rar assistência jurídica,
mas não entendendo o
que de fato ocorreu. En-
tão, muitas vezes, deixa
pra lá”, diz.

SENTIMENTOS

A psicóloga Raiane Alves
daCruzvaiconduzirasges-
tantes por uma conversa
onde poderão tirar dúvi-
das sobre suas angústias,
ansiedades, expectativas
sobre o parto, pós-parto e
maternidade.

“Issoempoderaamulher
e ajuda a decidir por um
partorespeitoso, de acordo
com as possibilidades e ne-

cessidadesdela”.ParaRaia-
ne,quandoamulhersedes-
cobre grávida, começa a
pensar no bebê, e afloram
medos e expectativas. “São
muitososanseiosepreocu-
pações da gestante, e olhar
para a origem desse caos
emocional é fundamen-
tal”, considera a psicóloga.

Quem aprendeu muito
com a maternidade e en-
tende que o ato de ter um
bebê fortaleceu a profis-
são de enfermeira é Lor-
rayne Oliveira Dias Soa-
res. Ela conta que depois
devivenciar oparto,resol-
veu compartilhar a expe-
riência assistindo mulhe-
res,ajudando-as a se reen-
contrarem, uma vez que,
para ela, parto é travessia.

“Vejo vidas, mulheres,
famílias serem transfor-
madas pelo ato de parir.
Meu desejo é que todas as
mulheres sejam respeita-
das, que suas escolhas se-
jam conscientes e basea-
das em evidências e que
bebêscheguem etransfor-
mem esse mundo”.

Eoapoio não para poraí.
A enfermeira obstetra e
c o n s u l t o r ae m
amamentação Sara Loreni
vai mostrar às futuras ma-
mães sobre a segurança de
umpartovaginal.“Sebana-
l i z o u o c o n c e i t o d e
humanização hoje em dia.
E as enfermeiras obstetras
estão ali para lembrar as
mulheressobreaforça que
elas carregam. E que, no
momento da dor do traba-
lho de parto, podem tentar
relaxar e esquecer, caben-
doanós,queestamosalido
ladodelas,lembrá-lasdaca-
pacidade que têm e do con-
trole que possuem sobre
seu corpo e do controle do
seu parto”, afirma.

Saúde

ARQUIVO PESSOAL

TRAVESSIA -Assima enfermeira Lorrayne Soares define o parto: “vidas são transformadas”

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

A Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, através do Hospital 
Universitário Clemente de Faria - HUCF, torna público que realizará Licitação Pública, na 
modalidade Pregão sob o nº. 105/2021, processo 2311076 622/2021, do tipo Eletrônico, 
para a aquisição de aparelhos/equipamentos radiológicos. O referido certame será 
realizado por meio de sistema eletrônico, pelo site: www.compras.mg.gov.br e terá como 
referência, o horário de Brasília - DF. As propostas comerciais deverão ser encaminhadas 
até as 08h59min do dia 23/12/2021 pelo endereço eletrônico acima determinado. A abertura 
da sessão pública do referido certame será no dia 23/12/2021, às 09h. Os interessados 
poderão ter acesso ao respectivo Edital e anexos pelo site: www.compras.mg.gov.br e
www.unimontes.br. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 
3224-8229 ou pelo e-mail: pregao.hucf@unimontes.br.

Priscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes - Superintendente.

As inscrições para participar do
I Encontro do Grupo de Apoio à Gestante
e Puérpera de MOC podem ser
realizadas em um link disponível nos
seguintes perfis do Instagram:
@rugirmamifera
@maesunidasdemoc. As vagas são
limitadas a dez gestantes, por causa
do espaço disponível. Mas o grupo já
adianta que para os próximos
deverão ser criadas mais vagas
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As cortinas se abriram na noite da
últimaquinta-feira (9), no espaço Vi-
sion, e a reitora da Funorte, Raquel
Muniz, apresentadora do programa
D’Elas,entroucantando“Vogue”,um
dosmaioressucessosdaextensacar-
reiradeMadonna.Tudoissoparace-
lebrar os funcionários de todos as
unidades da Funorte, uma forma de
valorizartodooempenhoduranteos
dois últimos anos.
Umdos convidados especiais foi

o conhecido Maxuelzinho, que
temmais de 3milhões de seguido-
res. O influencer veio exclusiva-
mente de Penedo (Alagoas) para
ser o mestre de cerimônia da noi-
te, ao lado da reitora.
Muitaemoçãodurantea festa,onde

cada campus apresentou um número
musical e poético, concorrendo a prê-
mios.OpúblicodecasaescolheuoHos-
pitalVeterinárioRenatoAndrade,ose-
gundo lugar foi para o Colégio Betel,
de Januária, e o terceiro, para o Dasf.
Cadaunidadetambémlevouumrepre-
sentantequerecebeutroféuecertifica-
dodedestaquena instituição.
Para rever esse especial de final de

ano,bastaacessarwww.delasraquel-
muniz.com.br.Destaqueparaospar-
ceirosdoevento:PapelariaXodó,Fu-
norte,aequipedaTVFunorte,ocurso
deGastronomiada Funorte (respon-
sável pelo buffet da noite), a W Ma-
no’s (som e iluminação), o ballet de
ÍtaloQuadros, Mamute, a Vision For-
maturas e a Banda Impacto.
Outro momento especial foi a

participação da cantora Hélen
Fróes, terceiro lugar do Voz de Mi-
nas, que fez umtributo à inesquecí-
vel Marília Mendonça.
Vini tambémsubiuaopalco. Ele fa-

turou o segundo lugar no Voz de Mi-
naseopúblicocantoucomelesuces-
sos de todos os tempos.
Quem também recebeu o carinho

do público presente foi o vencedor
doVozdeMinas,ocantor JúniorDiaz.
“Quantas emoções vivemos juntos
nesse ano. Já estou com saudades.
Mas, embreve, teremosmuitas novi-
dades. Já estamos preparando o
D’Elas 2022 em fevereiro. Convido a
todos para dar uma espiadinha nas
novidades pelas redes sociais @ra-
quelmunizdelas no Instagram e Ra-
quelmunizoficial no Youtube”, disse
a reitora e apresentadora.

Homenagem para a Funorte no programa D’Elas
Umadas
atrações
danoite foi
o cantor
Vini, que
faturou o
segundo
lugar no
concurso
“Voz de
Minas”. O
público
aplaudiu o
artista,
que tem
vividodias
importan-
tes em sua
carreira
musical

O colaboradorÁlvaroVicente
interpretou “Amo-teMuito”,
composição de JoãoChaves

Quemnão se
lembra do
filme
“Perfumede
Mulher”, com
Al Pacino?
Umdos
momentos
especiais da
noite foi a
apresentação
doprofessor
Lucianode
Jesus emuma
coreografia
do tango “Por
una cabeça”,
imortalizado
por Carlos
Gardel

A confraternização aconteceu no espaçoVision, umsalão
bonito, comdecoração estonteante e o buffet ficou a
cargo daGastronomia da Funorte

FOTOS DIVULGAÇÃO

ESPECIALDEFIMDEANO-Raquel
Muniz, apresentadora doD’Elas, ao
lado do influencerMaxuelzinho e
da cantoraHellen Fernanda, 3º
lugar no concurso “Voz deMinas”

Oscolaboradoresforamhomenageados
duranteacerimôniaquefoiummarco,
tantonavidadosfuncionáriosquanto
doCentroUniversitárioFunorte.Cada
representantedesetorrecebeuum
certificadoeumaplacaespecial
comemorativadestacandosua
importânciaparaaempresa

TRIBUTOÀPAZ -A turmadoHospital das ClínicasMário
Ribeiro da Silveira interpretou “Heal TheWorld”(Cure o
Mundo), deMichael Jackson

Gente & Ideias Drika Queiroz
genteideiascomunicacao@gmail.com

onorte.net MONTESCLAROS, sábadoedomingo, 11 e 12dedezembrode2021 5



EmMontesClaros,a literaturadecordel,empou-
cotempo,passoua fazerpartedasconfrarias lite-
rárias de modo bastante salutar, empolgando as
pessoas à leitura e criando uma admiração for-
mal em torno do que escreve o poeta.
Sabe-sequeogênero literáriodocordel resume-

se nas catástrofes naturais da terra e nas investi-
dasdoserhumanoemproduzir crimeshediondos
na sociedade em que vive.
Assim, opoeta Elias Alves de Carvalho – antes já

escrevera Jason de Morais o livreto “O Crime do
PortaMalas” – escreveu commaestria o cordel “O
Monstruoso Crime de Montes Claros”.
Não é nosso objetivo aqui esclarecer, anali-

sar ou mesmo definir como os fatos acontece-
ram, mas, mediante a necessidade do entendi-
mento, apenas informamos que se trata da his-
tória macabra de Cláudia e Fábio, dois jovens
enamorados que foram assassinados por al-
guns membros da Polícia Civil de Montes Cla-
ros, no dia 19 de maio de 1981.
Portanto, é este ogênerode escrita quea litera-

tura de cordel tem explorado para a confecção
dos livretos em espécie. Além de Jason deMorais,
temos ainda os poetas Josecé Alves dos Santos,
João Figueiredo, Carlos Azevedo e o bocaiuvense
Téo Azevedo, dentre outros, que produzem com
perfeição a literatura de cordel.
Epor falar em literaturade cordel nãopodemos

nos esquecer do grande poeta catrumano, autor
dos livros “Rebenta-Boi” e “Lírica eHumordo Ser-

tão”, o nosso saudoso e admirável Cândido Canela.
O poeta cordelista Elias Alves de Carvalho tem

algumas dezenas de livros publicados. As suas
obras são norteadas do rio São Francisco para
toda a região do Norte de Minas, não obstante
ter no seu portfólio versões referentes aos fatos
nacionais e estaduais.
Na definição dos seus trabalhos o próprio autor

disse que “o cordel, antes de tudo/ é fruto de voca-
ção/ a própria imaginação/manipula o conteúdo/
sempreparonemestudo/ chegade formaprevista/
o valor leva à conquista/ feita a comprovação/ por
tudo isso intrujão/ não pode ser cordelista...”.
O livro “O Monstruoso Crime de Montes Claros”

foi escrito coma simplicidade dos poetas popula-
res, com rimas perfeitas emetrificação ordenada
de acordo com as regras gramaticais, em seis
versos. É um livro que, não obstante a tragédia
do acontecido, resgata as tradições literárias da
gente norte-mineira.

Sendoanossaaldeia a cidadedaarte eda cultura
é natural que a literatura de cordel esteja presente
nasAcademiasdeLetrase, também,no InstitutoHis-
tórico e Geográfico de Montes Claros.
O nome “literatura de cordel” provém de Portugal

e data do século XVII. Esse nome deve-se ao cordel
ou barbante em que os folhetos ficavam pendura-
dos, em exposição.
No nordeste brasileiro, mantiveram-se o costume

eonome,eos folhetos sãoexpostosàvendapendu-
radosepresosporpregadoresderoupa,embarban-
tesesticadosentreduasestacase fixadasemcaixo-
tes. Portanto, indicamos a leitura da pequenina
obra literária do poeta Elias Alves de Carvalho, “O
Monstruoso Crime de Montes Claros”, para uma re-
flexão dos acontecimentos nos tempos atuais.

O Crime do Porta-mala

Vitrine Literária Dário Teixeira Cotrim

dariocotrimcultura@gmail.com

Sabe-se que o gênero literário do
cordel resume-se nas catástrofes
naturais da terra e nas investidas
do ser humano em produzir
crimes hediondos na sociedade
em que vive
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LuizAugustoBarros

@luizaugbarros

A hesitação vacinal é
um fenômeno que vem
crescendo no Brasil
nos últimos anos e se
agravoudurante a pan-
demiadaCovid-19.Mes-
mocomadisponibilida-
de dos imunizantes de
forma gratuita, muita
gente não procurou os
postos de saúde com a
intenção de proteger os
filhos contra doenças
já eliminadas no país,
como o sarampo e a po-
liomielite, o que eleva o
risco de retorno dessas
enfermidades.

Segundo o médico pe-
diatraepresidentedaSo-
ciedade Brasileira de
Imunização (SBIm), Jua-
rez Cunha, a cobertura
de todas as vacinas in-
fantis caiu drasticamen-
tenoúltimoano,passan-
dolonge dameta estabe-
lecidapeloMinistérioda
Saúde. De acordo com o
especialista,apenas 70%
do público-alvo foi vaci-
nado,sendoqueoobjeti-
vo é chegar a 95%.

DADOS APONTAM
QUE A COBERTURA
DAS VACINAS DA
PRIMEIRA INFÂNCIA
TÊM CAÍDO
ANUALMENTE. COMO
ESTÁ O CENÁRIO
ATUALMENTE?
Aqui no Brasil, desde
2015, são observadas
quedas nas cobertu-
ras. Em 2019, nós não
atingimos as metas de
cobertura vacinal em
nenhuma faixa etária,
em especial das crian-

ças. Então isso já era ante-
rior à pandemia, tanto
que a Organização Mun-
dial da Saúde colocou is-
so como uma das dez
ameaças à saúde global.
Com a pandemia, aque-
les números que já achá-
vamos ruins, que a gente
queria 95%, mas chegáva-
mos a 85%, caíram muito
mais. Em absolutamente
todas as vacinas da infân-
cia os números são mais
baixos do que estavam
em 2019.

QUAIS DOENÇAS
PREOCUPAM MAIS
DIANTE DESSES
NÚMEROS TÃO BAIXOS?
Há algumas doenças que
nos preocupam especial-
mente, e o sarampo é
uma delas. Nós recebe-
mos o certificado de eli-
minação da doença em
2016. Ele retornou em
2018 pelas baixas cober-

turas vacinais, só que des-
de então continua ativo
no país. Atualmente, nós
temos a circulação ativa
em vários estados, princi-
palmente da região Nor-
te. E uma preocupação
muito importante é com
a poliomielite, que assim
como o sarampo, está eli-
minada e pode retornar
também por baixas co-

berturas vacinais. Atual-
mente, estamos com em
torno de 70% de cobertu-
ra vacinal dessas princi-
pais vacinas da infância,
e é um percentual muito
baixo. Significa que de ca-
da dez crianças, três não
estão adequadamente va-
cinadas. Quando pensa-
mos 3 milhões de nasci-
dos por ano, isso signifi-

ca que temos quase um
milhão de crianças não
adequadamente protegi-
das. Se pensarmos nos da-
dos cumulativos, só vai
aumentando a popula-
ção de vulneráveis. Te-
mos um acúmulo que es-
tá aumentando cada vez
mais, e isso leva a risco de
retorno de doenças elimi-
nadas e ao aumento de
doenças controladas.

EXISTE ALGUM RISCO
IMINENTE DE SURTO DE
ALGUMA DOENÇA NO
BRASIL? COMO ESTÁ O
CENÁRIO NO PAÍS?
O cenário nos preocupa
mais ainda com a flexibili-
zação que está acontecen-
do. Com a pandemia e com
a s m e d i d a s n ã o -
farmacológicas, todas as
doenças de transmissão
respiratória caíram de for-
mamuitoimportante.Tive-
mos diminuição das me-
ningites,pneumococo,me-
ningococo, coqueluche, in-
fluenza, de vírus essencial
respiratório. Com a flexibi-
lização, a tendência é de
quetodas essasdoençasre-
tornem e peguem uma po-
pulação vulnerável por
não estar protegida. É um
alerta porque a gente não
pode, nessa altura em que
estamos, numa situação
um pouco mais confortá-
veldeCovid,correrriscode
outras doenças virem a se
tornarimportantesnonos-
so meio. Principalmente
doençasqueagentetemva-
cinas gratuitas e disponí-
veis na nossa rede para to-
da a população. E não é só
vacinaparacriançaquees-
tamosfalando,masparato-
das as idades.

QUAL O RISCO DESSAS
DOENÇAS VOLTAREM
PARA A SOCIEDADE
COMO UM TODO E PARA
O SISTEMA DE SAÚDE?
O melhor exemplo é o do
sarampo. A partir do mo-
mento que houver um ca-
so de sarampo, é necessá-
rio uma atividade de vigi-
lância para fazer blo-
queio vacinal. O custo
não é só econômico, mas
de recurso humano e pa-
ra a saúde quando há um
c a s o d e u m a d o e n ç a
transmissível. Nós tive-
mos, em 2018, cerca de 10
mil casos de sarampo,
em 2019, 20 mil. Depois,
em 2020, com a pande-
mia, caiu para em torno
de 8 mil casos. Agora, em
2021, já tem em torno de
600. Cada caso desse de-
sencadeia uma atividade
que tem que ser desenvol-
vida, e isso tem um custo
e um ônus, não só finan-
ceiro, econômico, mas na
própria rede de saúde. En-
tão, se há um caso, tenho
que pegar a equipe de saú-
de que vai estar fazendo
as vacinas de rotina ou
de Covid e fazer uma bus-
ca ativa dos contatos pa-
ra tentar evitar que aque-
la doença se dissemine.

DIANTE DESSA
HESITAÇÃO VACINAL, O
QUE AS AUTORIDADES
DE SAÚDE PODEM
FAZER PARA MELHORAR
ESSA REJEIÇÃO AOS
IMUNIZANTES?
São cinco ‘Cs’. O primeiro
é ‘complacência’, que é a
falsa sensação de segu-
rança que as pessoas têm
de doenças que elas não
conhecem e nunca vi-

“Há algumas doenças que nos
preocupam especialmente, e o
sarampo é uma delas. Nós
recebemos o certificado de
eliminação da doença em 2016.
Ele retornou em 2018

Baixa cobertura vacinal faz da
poliomielite uma nova ameaça

FOTOS MAGIC-RM/DIVULGAÇÃO

Pandemiaagrava fenômenodahesitaçãovacinal e comprometeproteção coletiva

MÉDICOPEDIATRAEPRESIDENTEDASOCIEDADEBRASILEIRADE IMUNIZAÇÃO (SBIM)

Juarez Cunha

”

u

uENTREVISTA
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ram, porque foram vaci-
nadas. Acham que não
precisam se vacinar ou
vacinar seus filhos. O ou-
tro é ‘confiança’. A con-
fiança não é só na vacina,
na sua segurança, na sua
eficácia, é também con-
fiança nos governantes,
nas instituições e em nós
profissionais de saúde,
porque temos que passar
recados de confiança. En-
tão a partir do momento
que a pessoa está hesitan-
te e eu passo um recado
de desconfiança, ela não
vai vacinar. O outro ‘C’ é
a ‘conveniência’. No horá-
rio de atendimento da
unidade de saúde, às ve-
zes, as mães estão traba-
lhando e não conseguem
levar os filhos. A forma
como essas pessoas são
recebidas. Então é o que a
gente fala da empatia,
tem que saber explicar
para as pessoas, porque
elas têm muitas dúvidas,
e o nosso papel de profis-
sional de saúde é de tirar
as dúvidas, é de explicar
é de mostrar o benefício
da vacinação. O quarto
‘C’ é da comunicação, daí
a imprensa é fundamen-
tal, porque infelizmente a
gente tem tido pouquíssi-
mascampanhasdoMinis-
tério da Saúde sobre a va-

cinação. É uma crítica
que tem sido feita há al-
guns anos, porque o nos-
so sucesso do PNI, como
programa, reconhecido
mundialmente, tem mui-
to a ver com as campa-
nhas que a gente fez. O Zé
Gotinha, os nossos gover-
nantes davam um exem-
plo, se vacinavam, as cele-
bridades se vacinavam,
participavam, e a gente
não tem visto isso. E o ou-
tro ‘C’, que surge muito
durante a pandemia, que
é o ‘contexto’. O contexto
vem, por exemplo, da vul-
nerabilidade de determi-
nadas populações. Temos
que fazer uma busca ati-
va e oferecer vacinação
para essa população.

COMOAREJEIÇÃOÀ
VACINAEABAIXA
COBERTURAEMALGUNS
PAÍSESCOMPROMETEA
VACINAÇÃOCOMOUM
TODO?
A iniquidade existente de
vacinação no mundo é
uma prova do que pode
acontecer e manter a pan-
demia.Enquantonãotiver-
mosapossibilidadedevaci-
nar esses países que não
têm condições de comprar
a vacina, enquanto não ti-
vermosumaequidade,oví-
rus vai continuar circulan-

do, a doença vai continuar
acontecendoeas variantes
vãocontinuaraparecendo.
Enquanto isso acontecer,
com certeza a gente vai es-
tar em risco, porque en-
quanto tiver as pessoas
não vacinadas, vamoster a
possibilidade de infectar
mesmo os vacinados, por-
queestar vacinado não sig-
nifica proteção total. Se ti-
ver todo o conjunto da po-
pulação vacinado, o risco
vai diminuir muito mais.
No nosso ponto de vista, a
vacinaçãonãoésóumade-
cisãoindividual,elaimpac-
ta na coletividade. Acho
que a gente tem que ir para
esse lado para convencer
aspessoasasevacinar.Infe-
lizmentealgumassósecon-
vencemapartirdomomen-
to que precisam demons-
trar a vacinação, ou para
viajarouparaparticiparde
aglomerações. Não gosta-
riaquefosseassim,quefos-
se por vontade própria,
mas acho que todas as es-
tratégias têm que ser leva-
das em conta para ampliar
a vacinação.

NO BRASIL, OS
NÚMEROS INDICAM QUE
A POPULAÇÃO TEM
ADERIDO À VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19. A
AVALIAÇÃO É DE QUE A
CAMPANHA É UM

SUCESSO?
Estava mais otimista por-
que achava que o Brasil
ia ser o país com as maio-
res taxas de coberturas
vacinais. A partir do mo-
mento que a gente che-
gou a 70% da população
vacinada, o lançamento
tem sido muito lento e
discreto. A vacina está
sendo oferecida para
85% da população, tiran-
do as crianças. Temos, en-
tão, 10% da população
que poderia se vacinar e
não vacinou. Claro que
dentro da população vaci-
nada, estamos com nú-
meros bons, em especial
aqueles grupos conside-
rados de maior risco. Gos-
taria que esses números
fossem melhores ainda,
que a hesitação vacinal, e
mesmo os antivacina,
participassem disso co-
m o u m a d e c i s ã o n ã o
egoísta, individual, mas
também de coletividade.

COMO A
DESINFORMAÇÃO E AS
FAKE NEWS,
PRINCIPALMENTE ENTRE
O PÚBLICO MAIS JOVEM,
CONTRIBUEM PARA O
AUMENTO DO
MOVIMENTO
ANTIVACINA?
A desinformação e as fake
news não são novidades,

há muito tempo a gente já
tem. Com a Covid e com as
vacinas Covid, aumenta-
ram muito. Isso abala um
daqueles‘C’,quelevaàhesi-
tação, que é a confiança.
Nosso papel como socieda-
de científica é tentar levar
essesrecadoscorretos.Ago-
ra, nas redes sociais, mui-
tasvezesnãotemoscontro-
le do que é divulgado, e as
pessoascompartilham
desinformações. Quando
isso chega a uma pessoa
que tem dúvida, ela não se
vacina. Então é um grande
risco que a gente encontra.
E aí, especificamente do
grupo mais jovem, desde o
início a gente tinha uma
ideia de que é uma doença
que poupava os jovens, e o
que nós temos visto é que a
doença,apartirdomomen-
to que você tem as popula-
çõesmaisvulneráveisvaci-
nadas, têm sido uma pan-
demia entre os não vacina-
dos. A maioria das pessoas
que estão tendo casos gra-
ves e morte são de pessoas
não vacinadas. São elas
queestão mantendo a pan-
demia, porque vão conta-
minarosvacinados.Então,
aideiadequeumadultojo-
vem é menos vulnerável
não é mais essa realidade.
Oadultojovemnãovacina-
do, atualmente, é de risco
como qualquer outra faixa
etária. Porque o risco está
maior em exatamente nos
não vacinados.

COMO ESTÁ A SITUAÇÃO
DAS VACINAS CONTRA
COVID ADMINISTRADAS
NO BRASIL EM RELAÇÃO
À NOVA VARIANTE?
O que temos de estudos,
principalmente nesse pri-
meiro momento, é que,
por exemplo, a Pfizer, a
variante não comprome-
te a eficácia vacinal. É
muito cedo ainda para sa-
ber, porque ainda esta-
mos aprendendo sobre a
Covid e as vacinas. E ago-
ra com uma nova varian-
te, vamos ter que apren-
der com ela, como vai se
comportar de transmissi-

bilidade, de gravidade da
doença, se os testes que a
gente faz detectam ou
não, se as vacinas que uti-
lizamos dão proteção me-
nor ou não. Se a própria
i m u n i d a d en a t u r a l ,
quem teve Covid, como é
que vai se comportar
com a variante. São res-
postas que ainda não te-
mos, mas a expectativa é
que não seja muito dife-
rente das anteriores. Que
possa ter uma queda na
proteção, mas que conti-
nue protegendo para as
formas graves. Isso foi ob-
servado em todas elas.

HOUVE UM SURTO DE
GRIPE NO RIO DE
JANEIRO, E AQUI EM
MINAS GERAIS A
SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE JÁ FEZ O
ALERTA PARA A
POPULAÇÃO TOMAR A
VACINA. HÁ UM RISCO
PARA O PAÍS?
Em 2020 praticamente a
gente não teve gripe. Em
2021, a tendência que está
acontecendo agora, em es-
pecial nesse último semes-
tre, é que todas as doenças
de transmissão respirató-
ria aumentem. A campa-
nha da gripe este ano foi
uma dificuldade enorme.
As pessoas não se vacina-
ramtendoavacinadisponí-
vel.Acampanhafoiprorro-
gada porque não se conse-
guia atingir coberturas va-
cinais. As pessoas procu-
rando vacina agora signifi-
ca que ainda tem vacina
disponível,quenãofoiutili-
zada na campanha. Então,
este é um exemplo de risco
de baixas coberturas de
umavacinadisponível,gra-
tuita, e que as pessoas não
fizeram. Comprometer-
mosanossaredecomqual-
quer outra doença que po-
de ser evitada por vacina
vai ser um problemão. En-
tão, esse alerta que a gente
já tem dado há algum tem-
po,achoquetemosquecha-
mar mais atenção ainda
por essa situação de retor-
no de gripe.

“Medidasnãofarmacológicas,ouso
demáscara,umacoisatãosimples,
têmquecontinuar,sendo
estimuladaalavagemdemãos.
AgoravemRéveillon,Natal eférias.
Vocêpodeconvivercomoutras
pessoasemambientesmais
arejados.É evitarambientes
fechadosouusaromáximo
possívelamáscara

”
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Última missão

OINCRÍVELGALO–ComHulk comoartilheiro, o Atlético venceu sete dos oito jogos que disputou na atual Copa doBrasil e vai encarar oAthletico-PRneste
domingo e na quarta na busca pela taça

Thiago Prata

@ThiagoPrata7

Dez dias depois de
b a t e r o B a h i a , n a
Fonte Nova, e sacra-
mentar o título do
Brasileirão, o Atlético
inicia a disputa de
mais uma decisão, a
da Copa do Brasil, divi-
dida em dois capítu-
los. O primeiro ocorre
n e s t e d o m i n g o , à s
17h30, no Mineirão,
contra o Athletico-PR.
O segundo, na quarta-
feira, às 21h30, na Are-
na da Baixada.

Partidas que definirão
um novo bicampeão, já
que o Galo detém uma ta-
ça do torneio (2014), assim
como o Furacão (2019).

E um deles poderá fazer
históriatambémsob outro
aspecto: entrar para um
grupo de campeões que
emplacaram o artilheiro
emumamesmaedição.So-
menteoitotimesconsegui-
ram essa proeza, sendo
queoCruzeirofoioúnicoa
alcançar tal feito duas ve-
zes, em 2000 e 2017, tendo,
respectivamente, Oséas
(dez gols) e Rafael Sóbis
(cinco) como goleadores.

Isso também aconteceu
com Internacional em
1992 (Gérson foi o artilhei-
ro da competição, com no-
ve gols); Grêmio, em 1997
(Paulo Nunes, com nove);
Corinthians,em2002(Dei-

vid, com 13); Sport, em
2008 (Romerito, com seis);
Santos, em 2010 (Neymar,
com 11); Vasco, em 2011
(Alecsandro, com cinco); e
Flamengo,em2013(Herna-
ne, com oito).

Na atual edição, o Galo
chega à decisão com Hulk
como principal goleador
da Copa do Brasil, até ago-
ra. O Vingador anotou
seis gols em oito partidas,
sendo pelomenos um ten-
to em cada fase disputada
pelo Atlético.

Ele balançou as redes
do Remo, na terceira eta-
pa; do Bahia, nas oita-
vas de final; do Flumi-
nense (duas vezes), nas
quartas de final; e do
Fortaleza (duas vezes),
nas semifinais.

Já o Athletico-PR tem
em Renato Kayzer sua

maior esperança de des-
bancar o Alvinegro. Go-
leador do time paranaen-
se no torneio, com quatro
gols, vinha se recuperan-
do de uma lesão no torno-
zelo e, ao que tudo indica,
jogará a decisão.

Na batalha entre os
dois melhores times des-
ta Copa do Brasil, a Massa
anseia pelo terceiro títu-
lo do Galo na temporada,
após as conquistas do Mi-
neiro e do Brasileirão.

E , q u e m s a b e , c o m
Hulk, goleador da Série
A, com 19 gols, angarian-
do mais uma artilharia.

Esportes

Galo encerra o ano com nova decisão e possibilidade de dobradinha histórica

O Atlético emplacou o artilheiro da
Copa do Brasil em apenas duas
edições do torneio, até agora. Isso
aconteceu com Gérson, em 1989
(sete gols) e 1991 (seis gols). O
atacante foi goleador também em
1992 (nove gols), já pelo Inter

PEDRO SOUZA/ATLÉTICO
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A noite de quinta-feira foi animadíssima no Mahau Vila Bar. Nomes conhecidíssimos
marcaram presença nas mesas, lounges, bangalôs e backstage da casa noturna que está
movimentando a noite montes-clarense com uma programação intensa e de alto nível.
Como não poderia deixar de ser, estivemos atendendo ao convite do empresário da noite
Yuri Thaiggo. Os flashes são de Ramon Martins:

A noite de terça-feira foi prestigiadíssima, quando foi come-
moradoos25anosdaArchiCADConstrutora, que reuniu empre-
sários, clientes e amigos e também lançou o seu mais recente
empreendimento, o Soho Residence. Confira alguns flashes
atentos da fotógrafa Cristina Oliveira Fonseca:

Mahau Vila BarLançamento Soho

“ENTRE ASPAS”- “O que importa antes de tudo é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância: o que vale é o que você é agora. O momento

presente é o criador de seu amanhã. Sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã!

Preste muita atenção ao momento que passa, ao que você está fazendo “agora”, porque do seu “agora” depende seu “amanhã”.”

Ovisual doMahauVila Bar durante o
showdoTatau na noite de quinta

RamonMartins comTatau e Claudiny
Xavier no backstage

Thiago Silveira e Ludmila Porto
Marcelo Pires emdiscurso sobre a trajetória daArchiCAD

Comeste colunista, amaravilhosaMarina
AlmeidaVasconcelos Guimarães (modelo
QualityModels e estudante deMedicina),
que é filha de TâniaMaraOliveira
Almeida e CarlosAlexandreVasconcelos
GuimaraesMendes “Doquinho”. Também
na foto, o namorado deMarina: omédico
João LuísDias Sapori

Este colunista comTatau (ex-Araketu) e
Jairo Junior (prefeitomais jovemdeMinas
Gerais)

Giu Martins.com

Marcelo,Herivelton, Totim eWanessa,
LudPorto e Thiago, Gianny eAdriano
Teixeira, Daniela e Patrick

Humberto PlínioRibeiro eMaria Luíza Corrêa Pires comeste
colunista,Marcelo Corrêa Pires e Betânia BoremCorrêa Pires
comos filhos BernardoBoremCorrêa Pires e Samuel Borem
Corrêa Pires

Giu Martins

giumartins.com

Os consultores de vendas: Daniel Neres Costa, Rosane
Graciele SilvaMendes, AnneKatherine FerreiraMarcelino
Pinto, Isabela Lins CorreaMachado,MonalisaMendes e
LucasAnthonyone Barbosa

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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