
Fiocruz recebe nova 
remessa de IFA neste 
domingo. Pág. 3

Fluminense chega à 
quarta vitória sobre 
o Flamengo em 2021 e 
iguala marca histórica.

Tricolor havia batido arquirrival no 1º turno, em 
jogo do Carioca e também em partida do Bra-
sileirão 2020 disputada em janeiro deste ano. 
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A moda nasceu na favela: 
a representatividade 
de estilo dos morros e 
aglomerados

De acordo com o IBGE (2019), havia 5.127.747 mi-
lhões de domicílios em favelas. Dentro dessas casas, 
encontram - se pessoas cheias de criatividade e com 
muitos desafi os. Pág 2.

Melhor mandante x 
visitante indigesto: 
a principal narra-
tiva do duelo entre 
Atlético-MG e Cuiabá

Dourado é apenas o décimo colocado 
na tabela, mas perdeu somente um jogo 
fora de casa e tirou pontos de todos 
os demais times do G-6; líder, Galo tem 
86% de aproveitamento no Mineirão.
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A moda nasceu 
na favela: a 
representatividade 
de estilo dos morros e 
aglomerados.

De acordo com o IBGE (2019), havia 5.127.747 
milhões de domicílios em favelas. Dentro dessas 
casas, encontram - se pessoas cheias de criatividade 
e com muitos desafios. A moda que nasce na favela 
vem da curiosidade de ir além, de inovar numa 
peça de roupa ou de simplesmente 
repassar para quem precisa.

No Brasil, há 13,6 
milhões de pessoas 
morando em favelas, 
que movimentam R$ 
119,8 bilhões de reais 
por ano ( Agência 
Brasil). Logo, a moda 
além de possuir 
vários estilos, sustenta 
muitas famílias. Mas, 
a questão principal 
é como esse estilo 
é colocado frente a 
sociedade. Quando 
uma menina que 
mora na favela é 
vista com uma calça 
larga, com formato 
parecido das calças 
masculinas, e uma 
blusa que não chega a 
cobrir o umbigo, isso 
não é considerado 
estiloso. Entretanto, 
quando isso chega 
nas passarelas, vira 
febre. Na verdade, não 
é necessário ir direto 
para as passarelas, 
basta uma menina 
branca 

famosa gravar um 
storie. 

Marcel Warley (23), 
é estudante de design 
de moda e fotógrafo 
iniciante de moda. 

Você considera 
que a moda saiu da 
favela e chegou nas 
grifes ou que a favela 
copia as grifes de 
moda ? 

“Na verdade a 
moda existe dentro 
da favela,ela   passou 
por um processo 
de gourmetização 
quando ela foi pra 
algum tipo de grife de 
moda. Um exemplo 
básico disso é o 
lettering do pixo, que 
se transformou em 
uma coleção para a 
Calvin Klein. Quando 
a gente vai estudar um 
pouco dos estilos da 
comunidade, a 
gente 

costuma observar a 
mistura de marcas, 
isso dentro do esporte 
wear. O pessoal gosta 
muito de usar blusa 
de time internacional, 
a bermuda, óculos 
da Oakley e juliete. 
A gente tem também 
a outra parte, que 
não vai seguir 
necessariamente os 
costumes né, é uma 
questão cultural. 
Então, eu não 
consideraria que 
a moda da favela 
chegou na grife de 
forma gourmetizada. 
A favela ela não 
copia nenhum tipo 
de movimento, ela 
se inspira talvez 
principalmente no 
esporte e no street 
wear. ”

Ser alta costura 
classifi ca uma roupa/
vestimenta como 
elegante ?

Sim e não. Isso vai 
depender muito da 
pessoa, a gente pode 
ter uma peça que seja 
maravilhosa mas que 
na silhueta daquela 
pessoa não vai fi car 
legal, então não vai 
trazer aquela ideia de 
elegante né? Isso não 
é determinante, pode 
ser da alta costura, 
pode ser moda 
popular, slow, fast 
fashion, de qualquer 
forma aí teria que ser 
uma peça que valorize 
as silhuetas. 

Você acha que 
tem um padrão de 
beleza único da 
favela ?

As pessoas 
que vivem em 
determinadas 
comunidades da 
favela, elas têm um 
padrão sim, padrão 
único de beleza. 
Porque são pessoas 
que por algum motivo 
estão na moda que 
a gente sabe que é 
estreito e seletivo esse 
caminho, mas isso pro 
pessoal da favela é só 
mais uma superação 
a ser vencida diante 
de todos os 

desafi os que eles têm 
no dia a dia. É um 
pessoal que tem uma 
característica muito 
forte né, busca sempre 
esses objetivos, 
procuram saber de 
tudo para entrar nesse 
mercado. Então é um 
pessoal que tem um 
estilo único e que tem 
uma beleza intelectual 
e coletiva muito forte.

POR CLER SANTOS
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Prefeitura oferece orientação 
profissional para pessoas que 
buscam emprego

Os anúncios contidos, nesta 
edição, são de única e ex-
clusiva responsabilidade dos 
anunciantes, não tendo o 
Jornal o Giro qualquer res-
ponsabilidade sobre o con-
teúdo e veracidade de tais 
anúncios, inclusive pelo fato 
de que os espaços para tais 
são abertos a terceiros, em-
presários e/ou prestadores de 
serviços com os quais  Jornal 
o Giro não tem relaciona-
mento de qualquer espécie, 
e sobre os quais o Jornal o 
Giro não tem nenhuma con-
dição de exercer fiscalização 
e muito menos garantir a 
efetividade dos produtos ou 
serviços anunciados.
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A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Trabalho e Geração de 
Renda e do Sine Con-
tagem, atende, diaria-
mente, trabalhadores 
que buscam uma opor-
tunidade ou recolo-
cação no mercado de 
trabalho. Desde junho 
de 2021, com forma 
didática qualifi cada e 
cursos de capacitação 
gratuitos, centenas de 
trabalhadores pude-
ram aprender uma 
nova profi ssão para 
agregar ou atualizar 
seus conhecimentos.

Esse atendimento 
é direcionado aos can-
didatos que recebem 
carta de encaminha-
mento para entrevista 
de emprego, junto às 
empresas cadastradas 
no Sine. O curso ofere-
ce orientação profi ssio-
nal, com dicas para os 
candidatos sobre como 
elaborar o currículo, se 
comportar em entre-
vistas de emprego, se 
apresentar ao recruta-
dor, entre outras pos-
turas, para aumentar 
as chances de aprova-
ção e contratação.

A diretora do Nú-
cleo de Qualifi cação 
Profi ssional, Alessan-
dra Lopes, explicou 
que é realizado um 
encontro personaliza-
do com os candidatos, 
onde são passadas as 

informações essenciais 
à obtenção do sucesso 
em seu processo sele-
tivo. Ao fi nal do cur-
so, eles recebem um 
certifi cado de conclu-
são. “Nossos serviços 
de cursos têm sido de 
grande importância 
para os trabalhado-
res”.

Com foco no desen-
volvimento econômico 
e na geração de empre-
go e renda das pesso-
as que necessitam de 
uma nova oportuni-
dade de recolocação, 
também são importan-
te pilar da Secretaria 
de Trabalho e Geração 
de Renda, as parcerias 
com diversas institui-
ções de qualifi cação 
para o fomento na di-
vulgação e encaminha-
mento de pessoas para 
a realização de cursos 
que são oferecidos pe-
las instituições de for-
ma gratuita. 

O subsecretário de 
Trabalho e Geração 
de Renda, Antônio 
Lambertucci, destacou 
que a oferta de cursos 
gratuitos alia os inte-
resses do trabalhador 
às necessidades do 
empregador, para per-
mitir chances reais de 
contratação. “Acredi-
tamos que a qualifi -
cação é fundamental 
para o trabalhador se 
destacar na busca por 

emprego e a Prefeitura 
busca parcerias para 
capacitação em várias 
áreas como, de beleza, 
saúde, construção civil, 
administrativo e muito 
mais”.

Desempregada há 
seis anos, a moradora 
do bairro Petrolândia, 
Elenice da Silva, diz ter 
tirado muitas dúvidas 
sobre currículo e como 
se comportar em en-
trevistas. “Muitas pes-
soas, às vezes, perdem 
uma oportunidade por 
falta de esclarecimen-
to, que foi o que eu 
tive aqui, agora. Quem 
sabe, hoje mesmo eu 
saia daqui emprega-
da”.

Mais de 1200 pes-
soas que procuraram 
o setor de qualifi cação 
profi ssional já foram 
atendidas e todas saí-
ram do Sine com cer-
tifi cado e mais bem 
preparadas para as se-
leções de vagas de em-
pregos.

SERVIÇO:
 CENTRO DE INTEGRA-
ÇÃO SOCIAL

 End.: rua Padre Rossini 
Cândido, 56 – Centro – 
Contagem

 HORÁRIO DE FUNCIO-
NAMENTO: DAS 8H ÀS 
17H

PRO FLÁVIA NUNES

GIRO

Fiocruz recebe 
nova remessa de 
IFA neste domingo

Fiocruz recebe nova 
remessa de IFA neste 
domingo

A Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) re-
ceberá neste domingo 
(24) mais uma remessa 
do Ingrediente Farma-
cêutico Ativo (IFA). O 
desembarque da carga 
está previsto para às 
5h50, no Aeroporto In-
ternacional do Rio de 
Janeiro, na Ilha do Go-
vernador, zona norte 
da cidade.

De acordo com a 
Fiocruz, a quantidade 
será sufi ciente para 
fabricar cerca de 5,6 
milhões de doses do 
imunizante contra co-
vid-19 Oxford/AstraZe-
neca.

Segundo a funda-
ção, com o novo IFA, 
estão garantidas en-
tregas de vacina até 
a terceira semana de 
novembro. Até o mo-

mento, a Fiocruz, em 
parceria com o Insti-
tuto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-
-Manguinhos/Fiocruz), 
entregou 113,8 milhões 
de doses de vacinas ao 
Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

O ingrediente far-
macêutico ativo (IFA) 
é fundamental na for-
mulação de um fárma-
co porque está nele a 
substância capaz de 
produzir o efeito dese-
jado. Nas vacinas, é o 
IFA que tem a informa-
ção que faz com que o 
organismo comece a 
preparar suas defesas 
contra um micro-orga-
nismo invasor.

POR NÁDIA FRANCO
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