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Projeto de Fotogra-
fia inicia ensaios 
fotográficos gratui-
tos no Aglomerado 
da Serra em BH 
O projeto baseia no É Moda Brasil (emoda.br), 
uma iniciativa que já existe e envolve cursos e 
ensaios fotográfi cos.Pág 2.
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ESPORTE

Oproje-
to de 
extensão 
Fotogra-

fi a Além de Imagens 
(FAI), buscará analisar, 

através de ensaios 
fotográfi cos, como 

espaços e corpos 
se relacio-
nam. O 

projeto 
baseia 
no É 

Moda 
Brasil 
(emoda.
br), uma 
iniciativa 
que já 
existe 

e envol-

ve cursos e ensaios 
fotográfi cos, contando 
com voluntários para 
gerar um ambiente 
mais diversifi cado e 

inclusivo dentro e fora 
da moda.

Através do FAI 
essas ações serão po-
tencializadas através 
da realização de mini 
ensaios fotográfi cos 
feitos com moradores 
do Aglomerado da 
Serra, preferencial-
mente em espaços 
abertos. A inspiração 
vem da Street Photo-
graphy, ou fotografi a 
de rua, que, como a 
expressão sugere, usa 
o ambiente externo, 
principalmente urba-
no, para mostrar o 
dia-a-dia e a cultura 
de determinada 
comunidade, com 
sua arquitetura e 
outros elementos 
do cenário em 
que vivem seus 
moradores.

Orientado 
pelo professor 
Charles Bicalho, 

da Escola de De-
sign, e desenvolvido 
pelos alunos de De-
sign de Moda Mar-
cel Warley, Franciel-
le Nery e Gabriela 

Almeida, o Fotogra-
fi a Além de Imagens 

dá início neste mês de 
junho ao cadastro de 
moradores e empre-
endedores locais do 

Aglomerado da Serra 
para se candidatarem 
a atuar como modelos 
fotográfi cos ou como 
colaboradores.

O objetivo é contri-
buir para a visibilida-
de de pessoas repre-

sentantes de minorias 
étnicas, sexuais e so-
cioeconômicas, visan-
do produzir e divulgar 
portfólios de imagens 
fotográfi cas a serem 
disponibilizadas para 
serem usadas em cam-
panhas de divulgação 
e marketing de marcas 
de pequenos negócios. 
Sendo o foco empreen-
dimentos na área de 
moda e beleza, como 
maquiadores, cabe-
leireiros, designers de 
moda, personal stylists 
e outros, que sejam 
chefi ados por morado-
res da comunidade.

O público alvo são 
pessoas autodeclara-
das PPI (pretas, pardas 
e indígenas), mulhe-
res, pessoas LGBTQI+, 
pessoas plus size, 
portadores de HIV, 
portadores de vitiligo, 
pessoas em situação 
de rua, portadores de 
defi ciência física ou 
mobilidade reduzida, 
e moradores de vilas e 
aglomerados, indepen-
dentemente de cor, 
raça, etnia e ou/gêne-
ro. Para participar, é 
preciso ser maior de 
18 anos, além de ser 

POR MARCEL WARLEY 
 @marcel_warley (Co-
ordenação EMBR)

REVISADO POR DOUTOR 
CHARLES BICALHO MO-
RADOR DO AGLOMERA-
DO DA SERRA.
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Cristian Pavón, re-
forço do Galo, posta 
embarcando para o 
Brasil: ‘Vem ser fe-
liz’, comemora tor-
cedor 

ARTE

Argentino tem pré-contrato as-
sinado com o Atlético, mas o 
clube ainda não oficializou a 
negociação

Projeto de Fotografia ini-
cia ensaios fotográficos 
gratuitos no Aglomerado 
da Serra em BH
O projeto baseia no É Moda Brasil (emoda.br), uma inicia-
tiva que já existe e envolve cursos e ensaios fotográficos, 
contando com voluntários para gerar um ambiente mais 
diversificado e inclusivo dentro e fora da moda.
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através de ensaios 
fotográfi cos, como 

espaços e corpos 
se relacio-
nam. O 

projeto 
baseia 
no É 

Moda 
Brasil 
(emoda.
br), uma 
iniciativa 
que já 
existe 

e envol-

inclusivo dentro e fora 
da moda.

Através do FAI 
essas ações serão po-
tencializadas através 
da realização de mini 
ensaios fotográfi cos 
feitos com moradores 
do Aglomerado da 
Serra, preferencial-
mente em espaços 
abertos. A inspiração 
vem da Street Photo-
graphy, ou fotografi a 
de rua, que, como a 
expressão sugere, usa 
o ambiente externo, 
principalmente urba-
no, para mostrar o 
dia-a-dia e a cultura 
de determinada 
comunidade, com 

sign, e desenvolvido 
pelos alunos de De-
sign de Moda Mar-
cel Warley, Franciel-
le Nery e Gabriela 

Almeida, o Fotogra-
fi a Além de Imagens 

dá início neste mês de 
junho ao cadastro de 
moradores e empre-

 Foto: Modelo Ana Beatriz veste Ellen Sharkany Brand no Aglomerado 
da Serra

O atacante Cristian Pavón, de 26 anos, 
novo reforço do Atlético já está em Belo 
Horizonte. No fi m da madrugada deste 
sábado (2), o jogador, ex-Boca Juniors, 
postou foto em um avião com sigla BR 
e causou euforia entre internautas atle-
ticanos. O argentino desembarcou no 
Aeroporto Internacional de Confi ns por 
volta das 8h40.

“Vem ser feliz no meu Galão, maior 
de Minas”, escreveu um torcedor. “Clu-
be Atlético Mineiro te espera”, postou 
uma atleticana.

Pavón tem pré-contrato assinado 
com o Atlético, mas o clube ainda não 
ofi cializou a negociação. Em entrevista 
à Itatiaia na semana passada, o diretor 
de futebol do Galo, Rodrigo Caetano fa-
lou sobre o argentino: “Eu espero poder 
falar sobre o Pavón, agora no fi nal do 
mês. Em tudo correndo bem, obviamen-
te que o clube vai ofi cializar.“

Atlético e Pavón já estavam acerta-
dos, mas as partes aguardavam o fi m do 
contrato com o Boca para ofi cializar a 
negociação.

POR RÔMULO ÁVILA
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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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GIRO

Eleições 2022: 
restrições para 
agentes públicos 
começam a valer 
hoje

Restrições para ser-
vidores públicos e pré-
-candidatos às eleições 
de outubro passam a 
valer a partir de hoje 
(2), três meses antes do 
primeiro turno. 

As medidas estão 
previstas na Lei nº 
9.504/1997, conhecida 
como Lei das Eleições, 
e objetivam manter o 
equilíbrio entre os can-
didatos. 

Políticos estão proi-
bidos de autorizar a 
veiculação de publi-
cidade estatal sobre 
os atos de governo, 
realização de obras, 
campanhas de órgãos 
públicos federais, esta-
duais e municipais, ex-
ceto no caso de grave 
e urgente necessidade 
pública. Nesse caso, a 
veiculação deverá ser 
autorizada pela Justiça 
Eleitoral. 

Eles também não 
podem fazer pronun-
ciamento ofi cial em 

cadeia de rádio de te-
levisão, salvo em casos 
de questões urgentes e 
relevantes, cuja autori-
zação também depen-
derá de autorização da 
Justiça Eleitoral.  

A participação em 
inaugurações de obras 
públicas também está 
vedada, além da con-
tratação de shows ar-
tísticos com dinheiro 
público. 

Durante o período 
eleitoral, funcionários 
públicos não podem 
ser contratados, demi-
tidos ou transferidos 
até a posse dos eleitos. 

No entanto, estão 
liberadas a exonera-
ção e a nomeação de 
cargos em comissão e 
funções de confi ança, 
além das nomeações 
de aprovados em con-
cursos públicos homo-
logados até 2 de julho 
de 2022. 

POR MARIA CLAUDIA

ELEIÇÕES

Medidas estão previstas na Lei 
das Eleições

Zema tem 48% 
contra 21% de 
Kalil, aponta Da-
tafolha

O governador de 
Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo), tem 
48% das intenções de 
voto para o Governo 
de Minas faltando cer-
ca de três meses para 
a eleição. De acordo 
com pesquisa Datafo-
lha divulgada nesta 
sexta-feira (1º), o pré-
-candidato à reeleição 
tem mais que o dobro 
das intenções de voto 
de seu adversário, o 
ex-prefeito de Belo Ho-
rizonte, Alexandre Ka-
lil (PSD), que aparece 
com 21%.

Os demais candida-
tos aparecem empa-
tados na terceira posi-
ção. O senador Carlos 
Viana (PL), tem 4%, e 
é seguido por Vanessa 
Portugal (PSTU), com 
3%. Com 2% das in-
tenções de voto, estão: 
Renata Regina (PCB) 
e o ex-deputado fe-
deral Miguel Correa 
(PDT). Marcus Pestana 
(PSDB), Saraiva Felipe 
(PSB) e Lorene Figuei-
redo (PSOL) têm 1%. 
Eleitores que disseram 

que vão votar em bran-
co ou nulo somam 8% 
e os que não sabem são 
10%.

CONFIRA OS PER-
CENTUAIS DE CADA 
CANDIDATO:
• Romeu Zema 

(Novo): 48%
• Alexandre Kalil 

(PSD): 21%
• Carlos Viana (PL): 

4%
• Vanessa Portugal 

(PSTU): 3%
• Renata Regina 

(PCB): 2%
• Miguel Correa 

(PDT): 2%
• Marcus Pestana 

(PSDB): 1%
• Saraiva Felipe 

(PSB): 1%
• Lorene Figueiredo 

(PSOL): 1%
• Branco/nulo: 8%
• Não sabe: 10%

PESQUISA ESPONTÂ-
NEA

A diferença entre 
Zema e Kalil também 
permanece na pesqui-
sa espontânea, em que 

não são apresentados, 
ao eleitor, os nomes 
dos candidatos.

Nessa modalidade, 
o atual governador de 
Minas Gerais aparece 
com 22% das intenções 
de voto e, Kalil, tem a 
metade: 11%.

REJEIÇÃO DOS CAN-
DIDATOS

A pesquisa Datafolha 
também mediu a rejeição 
dos eleitores aos candida-
tos ao Governo de Minas. 
Nesse caso, o ex-prefeito 
de Belo Horizonte, Alexan-
dre Kalil (PSD), aparece na 
dianteira, com 27%. Ele é 
seguido de perto por Zema, 
que tem 22% de rejeição.

NA SEQUÊNCIA ES-
TÃO: 

Carlos Viana (21%), Mi-
guel Correa (19%), Vanessa 
Portugal (17%), Marcus 
Pestana (17%), Saraiva Fe-
lipe (16%), Renata Regina 
(PCB), Lorene Figueiredo 
(14%).

 POR DATAFOLHA

Candidato à reeleição tem mais que o dobro das 
intenções de voto que seu adversário, o ex-pre-
feito de Belo Horizonte
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