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Artista plástico Marcelo Brant expõe
“Mantos virgens”, trabalhos feitos du-
rante a 181ª edição das Festas de Agosto,
que começam na próxima semana em
Montes Claros.PÁGINA 4

Dermatologista de 54 anos foi detido pela Polícia
Civil no consultório onde trabalhava na última
quinta-feira, no centro de Montes Claros. Acusado
de violentar nove mulheres em 2016, ele seguia
exercendo a medicina de forma regular, pois não

teve o registro cassado. Para cometer os crimes,
usava um comprimido para sedar as pacientes, con-
forme apontam as investigações. A condenação é
em 1ª instância e ainda cabe recurso. Defesa fala
em fraude processual. PÁGINA 3

Médico é condenado a 51 anos
de prisão por estupros

Fitas que
embelezam

Mário Ribeiro é credenciado para realizar assis-
tência humanizada e multidisciplinar a mulheres
que sofrem violência em Montes Claros e cidades

vizinhas. Em parceria com o Hospital Universitá-
rio Clemente de Faria (HU), referência nesse tipo
de atenção, unidade de saúde realizou uma ofici-

na de preparação da equipe que irá trabalhar com
esse público. O HU realiza, em média, 30 atendi-
mentos a vítimas por mês. PÁGINA 4

Vítimas de abuso sexual
terão acolhida no HC
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BC RIO É LANGONI
Chefãodogoverno,oministro daEconomia, PauloGue-
des, batizou de Carlos Langoni o edifício sede do Banco
Central no Rio de Janeiro. Langoni merecia mais, como
ex-presidente do BC, vítima de Covid-19 em 2021. Gover-
no e Guedes dão tanta atenção para o banco no Rio que
deixaramaAeronáuticaeaAnacextinguiremohelipon-
to da cobertura este mês – usado também por outros
órgãos e autoridades federais na capital.

BAIXOU A BOLA
Ex-jogador de futebol e campeão mundial, Romá-
rio Faria (PL) – que disputa pela segunda vez o Sena-
do do Rio de Janeiro – empobreceu desde que foi
eleito senador, em 2014. À época, mencionou ao
TSE bens no total de R$ 1.311.189,82. Quatro anos
depois, um salto: candidato ao governo do Rio, o
“ B a i x i n h o ” l i s t o u 1 3 b e n s a o v a l o r d e R $
5.583.493,30. Mas na 4ª feira apareceu no portal do
TSE patrimônio de R$ 684.228,11.

SISTEMA $
Na 4ª feira, foi um corre-corre no Sesc-DF com a notícia
reveladaaquidequeocustoparaaentidadedoplanode
saúde dos funcionários saltou de R$ 17 milhões para R$
28 milhões. O caso pode chegar aos órgãos fiscalizado-
res, como Ministério Público Federal e o Tribunal de
Contas da União, que têm poder, por lei, de fiscalizar a
verba do chamado Sistema S. O TCU e o MP já investi-
gam investimentos do Senac-DF.

GERAÇÃO Z INVESTE
A geração Z é a que mais recorre à internet para enten-
der melhor sobre investimentos, criptomoedas e ações,
segundo dados do Raio X do Investidor Brasileiro, pes-
quisarealizada pela Associação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiro e de Capitais. O princi-
pal meio utilizado para fazer um aporte é o aplicati-
vo de banco - resposta de 54% dos investidores entre
16 a 25 anos. Outros 15% preferem ir ao banco pes-
soalmente, e 11% o fazem por apps de corretoras.

Faltavam eles: Jair Bolsonaro (PL) e o vice Braga Netto. Na 4ª feira (10), ambos divulgaram no site do TSE seus
patrimônios declarados. O presidente da República listou 13 bens, entre eles quatro casas e um apartamen-
to, no valor total de R$ 2.317.554,73 – diferença de pouco mais de R$ 30 mil do oficializado em 2018. Já o vice
na chapa, general Braga Netto, declarou oito bens. A lista cita, entre outros itens, dois apartamentos e R$
43.694,13 em conta corrente no exterior. No total, R$ 1.631.986,81. O candidato mais rico é Felipe D’avila
(Novo), com R$ 24.619.627,66 declarados. Em segundo lugar está o ex-presidente Lula (PT), com R$
7.423.725,78; seguido de Ciro Gomes (PDT), com R$ 3.039.761,97, e Simone Tebet (MDB), que possui R$
2.323.735,38. Sofia Manzano (PCB) declarou R$ 498.000; Vera Lucia (PSTU) tem R$ 8.805,00; e Leonardo
Péricles (UP), o mais humilde, módicos R$ 197,31 numa conta.

COLUNA ESPLANADA LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

Ricos e pobres

ARTIGO

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

Opinião

BRASIL DO SÉCULO 21
Desde que o Brasil se fez país, gaúchos e
catarinenses trocam provocações. O emba-
te histórico conota ter chegado à academia.
O curso de pós-graduação em Geografia da
Universidade Federal de Santa Maria (RS)
presenciou, na 4ª feira, a apresentação onli-
ne da tese do aluno Diego Miranda Nunes.
Ele apresentou à banca de sete professores
o tema “Ciberespaço e Espacialidade dos
Corpos Gordos de Homens Gays no contex-
to de Florianópolis – SC”. Isso mesmo que
você leu. Até o fechamento da Coluna não
tivemos informações do conteúdo e se foi
aprovado. Procuramos também o aluno pa-
ra elucidar esse título, sem sucesso.

Gustavo Salione (*)

Há dez anos, o mercado de concessão de crédito
era muito mais restrito do que vemos hoje. Ao lon-
go desses anos, vimos dobrar os volumes desta prá-
tica por mês. Segundo dados do SGS (Sistema Gera-
dor de Séries Temporais) do Banco Central, conce-
dia-se, aproximadamente, cerca de R$ 200 bilhões
por mês no Brasil, em 2012, sendo que, desse mon-
tante, cerca de R$ 100 bilhões chegavam às mãos
de pessoas físicas.

Isso mudou. Este ano, a média mensal supera R$
400 bilhões. Metade desse valor, vai para pessoas
físicas. Em termos de carteira de crédito, em feve-
reiro de 2012 havia R$ 2,1 bilhões de saldo total no
país - em fevereiro de 2022 atingiu R$ 4,7 bilhões.

Uma nova mentalidade vem dominando o se-
tor de crédito no Brasil. As fintechs compreende-
ram que o público C e D era mal atendido pelos
provedores de crédito tradicionais e passaram a
falar a sua língua. São empresas que têm traba-
lhado fortemente para melhorar a percepção do
cliente, focando na experiência digital. Afinal, a
tecnologia permeia todo o ciclo de crédito, desde
o momento da concessão, passando pela manu-
tenção, até o final do ciclo, que é a recuperação
de crédito. E tem dado certo.

Na parte de concessão, a tecnologia ampliou os
canais de aquisição de clientes novos, permitindo
a democratização e escalabilidade, alcançando po-
tenciais clientes que, antes, deveriam ir até a loja.
Também houve uma revolução tecnológica nas fer-
ramentas antifraude, com biometria que usa técni-
cas avançadas de reconhecimento facial, como pro-
va de vida e facematch. Ou seja, com mais mecanis-
mos de segurança, concede-se mais crédito.

Uma das avenidas que mais devem crescer nos
próximos anos é o “crédito como serviço”. Nesse
conceito, o crédito não é um fim em si mesmo, mas
passa a ser concedido como um produto no forma-
to white label. Uma empresa de qualquer segmen-
to pode decidir ofertar crédito para sua base de
clientes, como forma de fidelização, engajamento
e monetização. E como ela não tem expertise em
gestão de risco, contrata uma outra que atua bem
neste mercado. O risco dessa carteira de crédito
pode ser compartilhado ou não, depende do mode-
lo de negócios. E quem mais tem a ganhar neste
cenário é o público C e D.

Estamos preparados para este novo momento do
crédito. Aproveitar as oportunidades é preciso e o
consumidor só tem a ganhar.

(*) diretor de risco e operações da FortBrasil

Crédito às classes C e D
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PRETO NO
BRANCO

Médico é preso e
condenado a 51 anos
por nove estupros

Cidade

Dermatologista respondia ao processo em
liberdade e trabalhando normalmente em MOC

Larissa Durães

Repórter

Foi preso pela Polícia
Civil em Montes Claros
omédicodermatologis-
taLinton Wallis Figuei-
redo Souza, de 54 anos,
condenado a 51 anos de
detenção por estuprar
nove mulheres. Os cri-
mes - seis estupros de
vulnerável e três me-
diante fraude - ocorre-
ram em 2016, segundo
a polícia. Wallis che-
gou a ficar preso na
época, mas respondia
aoprocessoemliberda-
de e seguia exercendo
a medicina.

A prisão é relativa a
uma sentença de 1ª Ins-
tância de condenação
relativaaumainvestiga-
çãoqueocorreunaDele-
gacia de Mulheres, da
Polícia Civil em 2016.

“A sentença saiu con-
firmando nos exatos
termos o nosso indicia-
mento de 2016. Ele foi
condenado por seis es-
tupros de vulneráveis -
mulheresestavamseda-
das - e três estupros me-
diante fraude. Estavam
acordadas, mas foram
ludibriadas a acreditar
que seria um procedi-
mentomédico”,comen-
tou a titular da Delega-
cia Especializada de
Atendimento à Mulher,
Karine Maia, presente
nacoletivadeimprensa
acompanhadapeloche-
fe do 11º Departamento
da Polícia Civil (PC), Ju-
randir Rodrigues César
Filho, e pelo delegado
da Polícia Civil Erivel-
ton Ruas Santana.

A delegada explicou
o que seria o ‘modus
operandis’ do médico,
deixando claro que fo-
ram vários depoimen-
tos de situações em
que a vítima era abusa-
da sexualmente com

argumento que seria pa-
ra fins médicos.

“Mas que, na verdade,
era para fins libidinosos”.
Os crimes mais graves co-
metidosforamaquelescri-
mesdeestuprodevulnerá-
veis.Lembrandoqueavul-
nerabilidadenãoésomen-
te ligada a menores de ida-
de, mas também, como
nestecasomostra,avulne-
rabilidade é pelo fato de as
vítimas estarem sedadas”,
destacou a delegada.

MULHERES SEDADAS

Segundoapolícia,oscri-
mes eram praticados den-
tro do consultório do mé-
dico em pacientes que o
procuravam para fazer
procedimento estético
com“laser”norosto.Aspa-
cienteseramsedadase,du-
rante este procedimento,
abusadas sexualmente.

De acordo com os inves-
tigadores,pode-secompro-
varqueomédicodermato-
logista sedava os pacien-
tes com um comprimido
próprio de sedação, o mi-
dazolam,quefoiapreendi-
do no consultório no dia

daprisãoem2016,deacor-
do com a PC.

“Ele confirmou nos de-
poimentos que usava os
comprimidos para sedar
as vítimas e durante a
sedação, após investiga-
ção, ficou comprovado
queocorriamosabusosse-
xuais”, declarou a delega-
da Karine Maia.

VÍTIMAS VIRGENS

Para ser bem-sucedido
nos atos libidinosos, o
médico alegava que o pro-
cedimento era doloroso
“e por isto sedava as víti-
mas para que elas não
sentissem dor”, explica a
delegada. “Os atos foram
sexo anal em 3 ou 4 víti-
mas, junção carnal, sexo
vaginal, com três com
rompimento de hímen,
pois, eram virgens”, escla-
rece a delegada. Karine.

A DEFESA

O advogado de defesa,
Nestor Rodrigues, disse
ter recebido a condena-
ção com tristeza e sur-
presa. “Uma condena-
ção que foi consubstan-
c i a d a , e m p r o v a s
alheias ao processo”, de-
clarou.

Segundo o advogado,
as fotos que a delegada
afirma possuir, na coleti-
va, são registros comuns
nos procedimentos mé-
dicos, em especial nos
procedimentos estéticos
u t i l i z a d o s p o r c i r u r -
giões plásticos e derma-
tologistas para ver a re-
gressão ou a progressão
do tratamento médico.

Em entrevista à Inter
TV, defesa alegou tam-
bém que houve fraude
processual e disse que
vai recorrer da decisão.

u Aimprensanãopodeexerceropapeldemilitan-
te política, colocando seus serviços em favor de
interesses pessoais, como forma de sobrevivên-
ciaeconômica. EstãoutilizandoochamadoMani-
festoemDefesadaDemocraciaparamaquiar inte-
ressesnoprocessoeleitoral e, dequebra, agradar
poderes que alimentam queda de braço com o
governo. A afirmativa de ameaça à democracia é,
defato,umailaçãorasteira.Pensoquenossaprin-
cipal preocupação deve ser com a possibilidade
da implantação, no país, da ditadura judiciária,
onde o cidadão não temmais a quem recorrer.

Piso dos enfermeiros
Pelo fato de ter sido apresentado e votadoden-

trodeumviésmeramentepolítico, opisodospro-
fissionais da áreade enfermagemacabou paran-
do na Justiça, sob alegação de inconstitucionali-
dade. Nossos congressistas não definiramde on-
desairáodinheiroparapagaraconta, transferin-
do toda responsabilidade para os hospitais, que
já andam de pires na mão. Sou de opinião que o
piso aprovado é justo para quem receberá, mas
muito para quem terá obrigação de pagar.

Reconstrução nacional
Mesmoaindanãotendosidodivulgadopelogo-

verno federal, este jornalista obteve informações
junto ao ex-ministro da Casa Civil, general Braga
Netto,dequenospróximosdiasoministrodaEco-
nomia,PauloGuedes,anunciaráacriaçãodoFun-
do de Reconstrução Nacional, cujo objetivo é o
investimento em infraestrutura. O diferencial na
proposta é que a definição do setor será das pró-
prias prefeituras.

Visita de Lula
Liderançaspetistasestãomobilizandoaesquer-

da em toda Minas para comparecer à concentra-
ção do presidente Lula (PT) no próximo dia 18, em
BeloHorizonte.Tememqueseja feitoumcompara-
tivo com as visitas do presidente Bolsonaro (PL).
Aliás,aesterespeito, foianunciadoqueoex-presi-
dente visitaria Montes Claros antes das eleições,
masaté agoranãodefiniramdata. É fato que terá
queserumeventoqueseaproximedoque foioda
presençadeBolsonaro, consideradaamaior con-
centração política da história da região.

Órgãos ambientais
Queosórgãosambientais sãoosprincipais res-

ponsáveis pelo atraso no crescimento empresa-
rial do estado está mais do que comprovado. A
morosidade e exigências fora da curva têm feito
com que projetos importantes previstos para o
NortedeMinasnãoavancem.CasodaSAMminera-
dora e, também, do Frigorífico Cara Preta, previs-
to para ser construído na região de Bom Jardim,
entreMontes Claros e São João da Ponte. O grupo
já conta no local com a criação de peixe, gado e
ovelha,e temapretensãode industrializá-los,pa-
ra atender aos mercados interno e externo.

Defesa da
Democracia

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

“Ele
confirmou que
usava
comprimidos
para sedar as
vítimas. Após
investigação,
ficou
comprovado
que os abusos
sexuais
ocorriam após
a sedação”,
disse a
delegada
Karine
Maia.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

LARISSA DURÃES

DelegadaKarineMaia relembrou comoomédico

agia para violentar as vítimas em2016
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HC atende vítimas de

abuso e violência sexual

Saúde

Unidade é credenciada a realizar assistência humanizada e multidisciplinaru

Balões foramusados emdinâmica coma equipemultidisciplinar doHospital das ClínicasDr.MárioRibeiro

Da Redação

 
O Hospital das Clíni-

cas Dr. Mário Ribeiro
da Silveira recebeu re-
presentantesdo Hospi-
tal Universitário Cle-
mente de Farias, na
quarta-feira (10) para
ministrarem oficina
sobre Serviço de Assis-
tência Multiprofissio-
nal às Pessoas em Si-
tuação de Violência Fí-
sica e Sexual (SAMP-
SV- HUCF). A parceria
entre as unidades hos-
pitalares se dá pelo cre-
denciamento do HC
Mário Ribeiro como
pólo de referência pa-
ra atender todo pacien-
te vítima de violência.

O HC foi credencia-
do para atender a Tipo-
logia 1 que inclui a rea-
lização de atendimen-
to humanizado, inte-
gral e multidisciplinar
às vítimas de violência
sexual.

Na assistência às víti-
masdeviolênciasexual
os hospitais classifica-
dos na Tipologia 1 deve-
rãorealizaratendimen-
to clínico; profilaxia
com antirretroviral e
testagem rápida para
diagnóstico de Infec-
ç õ e sS e x u a l m e n t e
Transmissíveis – (IST/
Aids);realizaçãodepro-
c e d i m e n t o sd e
anticoncepçãodeemer-
gência e coleta de vestí-
gios com a cadeia de
custódia.

A socióloga do Hospi-
tal Universitário Cle-
mente de Farias, There-

za Martinez, explica que a
ação foi uma iniciativa da
SecretariadeEstado,daSe-
cretaria do Município e da
diretoria do HUCF, com o
objetivo de auxiliar na es-
truturação da equipe mul-
tidisciplinar que irá atuar
nos atendimentos.

“A ideia é que vocês co-
meçassem a atender esses
casos de violência com
uma equipe montada,
com uma estrutura míni-
ma, para que a gente com-
partilhasse esses atendi-
mentos que a gente faz no
município”,informouaso-
cióloga. Ela informou que
são feitos, em média, 30
atendimentos por mês.

CUIDADOS COM AS

PACIENTES

A diretora assistencial
do HC, Ana Paula Nasci-

mento, relatou que na
oficina foram aborda-
dos os protocolos de cui-
dados a esse paciente
que sofreu violência e da

referência de todos os ór-
gãos que se envolvem
nesse cuidado.

“Iniciamos, assim, o tra-
balho de conscientização,

t r e i n a m e n t oe
sensibilização da equipe
do HC que em breve, tam-
bém, será porta aberta pa-
ra esse tipo de perfil de pa-
ciente”, disse

Estiveram presentes
também representantes
da Secretaria Municipal
de Saúde e da Superinten-
dência de Montes Claros.

PARA TODA A

REGIÃO

O enfermeiro e coorde-
nador do Núcleo Interno
de Regulação (NIR) Sa-
muel Lima conta que os
atendimentos serão para
os 86 municípios que com-
põem a região macro nor-
te,equecomosserviçosde
maternidade, prontos-so-
corros pediátrico e adulto
houveanecessidadedeex-
pansão desse serviço.

“O HC adentra esse flu-
xo como suporte nível 1,
que é do acolhimento,
da coleta do vestígio e da
medicação, caso seja ne-
cessária”, explicou o en-
fermeiro.

Vale lembrar que o HU
tem sido referência nesse
atendimento desde 2003.

Além do HC foram cre-
denciados o Hospital Mu-
nicipal de Bocaiuva; Hos-
pital Municipal Senhora
Santana, de Brasília de
Minas; Unidade Mista
Municipal Dr. Brício de
Castro, sediada em São
Francisco; Hospital Muni-
cipal São Vicente, de Co-
ração de Jesus; Hospital
Municipal de Francisco
Sá; Hospital Municipal
de Januária; a Fundação
Hospitalar de Amparo ao
Homem do Campo – (Fun-
rural), sediada em Man-
ga; Fundação Hospitalar
Dr. Moisés Magalhães
Freire,de Pirapora; Hospi-
tal Dr. Oswaldo Predilia-
no Santana, de Salinas; e
o Hospital Santo Antô-
nio, de Taiobeiras.

O Hospital Universitá-
rio Clemente de Faria –
(HUCF), sediado em Mon-
tes Claros, e a Fundação de
Assistência Social de
Janaúba (Fundajan) fo-
ram credenciados pra
atender a Tipologia 2.

Além do atendimento às
vítimas de violência se-
xual na tipologia 1, serão
referência na macrorre-
gião de saúde do Norte de
Minas na realização de
procedimentos de inter-
rupção de gestação, con-
forme previsto em lei.

HC/ DIVULGAÇÃO

TherezaMartinez é socióloga da reconhecida

unidade de saúde deMontes Claros

HC/DIVULGAÇÃO
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A tradicional festa folclórica de Montes Claros volta às ruas neste ano na
segunda quinzena deste mês. É com grande expectativa que a população
montes-clarense aguarda essa data, que faz parte do nosso calendário de
festividades.Oevento terá inícionodia 17e vaiatéodia 21, combarraquinhas
de comidas típicas, oficinas, exposições, rodas de conversa e apresentações
artísticas variadas.
A previsão é que as apresentações se concentrem na Praça Doutor Chaves.

Estámarcadaparaodia 24desetembroa22ªediçãodoBailedaFelicidade.
Uma realização do Rotary Club de Montes Claros Leste. A chácara Bugarin
serápalcodessegrandiosoevento, queserá regadoamuitadiversãoe jantar
completo, além do tradicional leilão de arte. A renda será revertida para
obras assistenciais, especialmente do Asilo São Vicente de Paulo.
A sua presença é muito importante. Participe!

22º Baile da Felicidade

Festas deAgosto emMontesClaros

Esta colunista com
duas grandes
amigas, as
brilhantes
jornalistas
Felicidade
Tupinambá e
DrikaQueiróz.
Pessoas
maravilhosas e
muito queridas

Abela Janine leite recebendoum
gesto de amor e carinho domaridão
EdsonPereira. O jovemcasal está
curtindomuito essamaravilhosa
fase que estão vivenciando.
Felicidades!

Esta colunista retocando cuidados
comasmadeixas no Sil Stúdios,
coma especialista Silvânia
Nascimento. Profissional
especializada em tratamentos da
saúde capilar, é requisitadíssima
pelo profissionalismo, competência
e carisma.O sucesso é resultado do
esforço e dedicação à profissão. É
sempremuito bomreceber esse
cuidado e carinho coma segurança
de estar nasmãos deuma
profissional capacitada. Abraços Sil!

Destaquena sociedade
montes-clarense, o elegante casal
Márcia Couto e omédico
oftalmologistaOswaldo deMorais.
Vizinhos queridíssimos, que fazem
parte daminha vida e domeu
círculo de amizades.
Beijos no coração!

Os jovens cirurgiões dentistas
TonyatoAlvarenga Filho e Jamily
NogueiraRocha estão amil nos
preparativos finais para a
cerimônia de casamento.
Os pombinhos subirão ao altar no
dia 3 de setembro deste ano para
oficializaremaunião. O evento é
aguardado commuita expectativa
por familiares e amigos.

EUDES LÚCIO PHOTOGRAPHY

Ruth Jabbur
colunistaruthjabbur@gmail.comRuth Jabbur
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Anna Roosevelt foi uma das mulheres mais in-
fluentes e amadas do século XX. Prima e esposa
do ex-presidente Franklin Roosevelt, com quem
se casou aos 19 anos, foi grande companheira,
ajudando-oquandosofreuas sequelasdaparali-
sia infantil.

Apósamortedomarido,Anna lutoupelahar-
monia e melhoria social. Sob o título de irmã do
mundo, foiadmiradacomoestadistaepresidente
da Comissão Internacional dos Direitos Huma-
nos, nas Nações Unidas .

Anna Roosevelt foi vítima de ataques e
irreverências . QuandoDale Carnegie lhe pergun-
toucomoadministravaascríticas injusta ,elacon-
tou que, quando jovem, era muito tímida. Um dia
pediu conselhoaumatia. Eouviu: “Nuncase inco-
mode com o que os outros lhe disserem, caso te-
nha certeza de que está agindo corretamente. De
qualquer modo, você será criticada. A única ma-
neira de se evitar qualquer crítica é ficar numa
prateleira como uma boneca de porcelana.” Que
útil lhe foi esse conselho!

Geralmenteascríticasameaçamnossascríti-
cassutisedistorcidasdequesomos“tãoboas”ou
melhores do que os demais , ou nos relembram
outras crenças igualmente distorcidas de que
não temos valor.

Enosextremos, reagimosnosdefendendoou
nosfechamosnaconchado“quantosouimprestá-
vel, incompetente e insignificante”. Seríamos de
fato tãoboasou tão incompetentes quenão resta

nada de crédito em nós?
Quando nos ofendemos com uma crítica , rara-

mente o problema está com a própria crítica, mas
com o tamanho das convicções que temos a nosso
respeito.Sesãoexageradas ,deixaremosdeverdeta-
lhes amelhorar . Se forem fracas e indefinidas , tam-
bémnão teremos forçasparaagir comproatividade.

Seja sensataenãodetentorade todasas verda-
des, nem se veja incapaz de realizar coisas grandes.
Sejahumilde,prontaa reconhecerquesemprehave-
rá o que melhorar. Seja flexível, pronta a refletir so-
bre novas possibilidades. E, se de fato a crítica não
tiver omínimo potencial de fazê-la refletir e crescer,
tenha a serenidade de ignorá-la . E viva em paz.

Do Livro “Meditação da Mulher”, de Mirian Monta-
nari Grüdtner

Maior do que a crítica

Pilar Literário Terezinha Campos
terezinhaorquidea@gmail.com

Quando nos ofendemos com uma
crítica , raramente o problema está
com a própria crítica, mas com o
tamanho das convicções que
temos a nosso respeito. Se são
exageradas, deixaremos de
ver detalhes a melhorar

6 MONTESCLAROS,SEXTA-FEIRA, 12DEAGOSTODE2022 onorte.net



Adriana Queiroz

Repórter

Quem passa pela
praça Doutor Chaves,
mais conhecida como
praça da Matriz, logo
entra no clima das
Festas de Agosto. São
as tradicionais fitas
coloridas já presen-
tes, anunciando que
já, já, lá vem os gru-
pos de catopês , maru-
jos e caboclinhos.

A 181ª edição das Fes-
tas de Agosto e, tam-
bém, o 42º Festival Fol-
clórico terão início no
próximo dia 17. Uma
das atrações será a ex-
posição “Mantos Vir-
gens” do artista Marce-
lo Brant, que há 28
anos se dedica à cria-
ção de estandartes, fi-
gurinos e cenários.

Idealizadacomouma
m o s t r ai t i n e r a n t e ,
“Mantos Virgens” já
passou pelo Museu do
Diamante em Diaman-
tina, por Belo Horizon-
te (no Centro Cultural
UFMG), Museu Padre
Toledo em Tiradentes e
Casa de Gonzaga em
OuroPreto.Agora,esta-
rá no Centro Cultural
Hermes de Paula, em
Montes Claros.

“O convite já vem de
alguns anos. Na última
festapresencial,confec-
cionei a bandeira de
NossaSenhoradoRosá-
rioparaafesteiraSônia
Cruz. Me encontrei
comumamigodasecre-
taria de Cultura e ficou
mais pulsante o convi-
te. Agora se concreti-
zou”, diz.

Oartistacontaqueco-
nheceu Montes Claros
por meio do grupo Raí-
zeseBanzé,quandoain-
da era adolescente.

“Amo Montes Claros.
Participei de duas Fenics,
expus no Café Confluên-
cias. Tenho amigos queri-
dos aqui e dedico essa ex-
posição a eles. São pessoas
muitoimportantes emmi-
nha vida”, ressalta.

A arte para Brant vem
colorir e aliviar, leva es-
perança, movimento e
amor. Arte para ele cura.
Em todos os sentidos. Ser-
ve, às vezes, como antído-
to para o negativo. Ali-
menta a alma.

Em seu trabalho, não
existe uma regra ou técni-
ca específica, é totalmen-
te mista, mix. O material
que usa é todo aquele que
vê de bonito, útil, que apa-
rece em sua frente, tanto
no reciclável, quanto no
de acabamento.

“Imagina com 28 anos
de trabalho, desde os 15
anos, vivendo a cultura
popular como inspira-

ção, o quanto já produzi,
o tanto de material que te-
nho contato. Fico muito
feliz por isso”, revela.

Para segui- lo basta
acessar:

Instagram: @marcelo-
brantbrant

Facebook: @marcelo-
brantbrant ou @albu-
mdamadrugadamarcelo-
brantbrant

Google: #estandartes-
marcelobrant #marcelo-
brantdiamantina #mar-
celobrantbrant

#caminhodetodosossan-
tosmarcelobrant

SERVIÇO

Exposição “MANTOS VIRGENS”,

no 42º Festival Folclórico de

Montes Claros

Mostra Itinerante - Marcelo

Brant

Data: 17 a 30 de agosto

Local: Centro Cultural Hermes

de Paula

Arte em forma de fitas

Cultura

Marcelo Brant expõe belos trabalhos na 181ª edição das Festas de Agostou

GUILHERME CORDEIRO

“O convite já vem de alguns anos. Na
última festa presencial, confeccionei a
bandeira de Nossa Senhora do Rosário
para a festeira Sônia Cruz. Me encontrei
com um amigo da secretaria de Cultura
e ficou mais pulsante o convite. Agora se
concretizou”, contou Brant
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AlguémsabequemvaisernossorepresentantenoTour
the France este ano? O ciclistaMauro Ribeiro. Ele estará
na categoria nacional para buscar um dos títulos mais
importantes do ciclismo, oGFNY. Comaproximidade da
realização inédita no Rio Grande do Sul, o GranFondo
NewYorkBentoGonçalvessepreparaparareceberoúni-
cobrasileiroganhadordeumaetapadoTourdeFrance,a
mais tradicional competição de ciclismo de estrada do

mundo, organizada com a chancela da UCI WorldTour.
MauroRibeiroconfirmouparticipaçãonaprovamarcada
paraodia16deoutubro.NaturaldeCuritiba,Ribeiroteve
osméritosna9ªetapadoeventode160quilômetros,pe-
dalando no percurso entre as cidades francesas de
AlençoneRennes,em1991.Maisdetrêsdécadasdepois,o
atletarenovaseuespíritocompetitivoaogarantirpresen-
çanoGFNYBentoGonçalves. Vamos torcer!

Está de volta a maior corrida de clubes das
Américas. O Atlético e a TBH Esportes promo-
vem,nodia 28deagosto, a clássica “Corridado
Galo”.ComlargadaechegadanaPraçadaEsta-
ção,nocentrodeBeloHorizonte,oeventoofere-
cerá quatro opções de percursos: corrida de 10
km ou 5 km, caminhada de 2 km e corrida Kids.
Sócios GNV terão desconto especial na inscri-
ção,quepodeser feitapormeiodosite corrida-
dogalo.com.br.
Todososparticipantesreceberãoumkitespe-

cial, comcamisadecorridaeporta-tênisperso-
nalizados, pochete emedalha de participação.
Os 5 primeiros colocados no geral masculino e
no geral feminino, nas corridas de 10 km e de 5
km, receberão troféuoumedalhaespecial. Lar-
gadanaAv. dosAndradas, em frenteàPraçada
Estação, a partir das 7 hrs. Todos convidados!

Tudoprontopara a 1ª corrida e caminhada Life
Runn, n o próximo domingo, com saídamarcada
em frente à igreja Nossa Senhora Rosa Mística.
Será apartir das 7h. Largadae chegadana igreja
e percursos de 5 e 10km. Todos que correrem ga-
nharãomedalhadeparticipação. Paraquemain-
da deseja se inscrever, o valor é de R$ 80 para a
corrida e 50 para a caminhada e kids, que inclui
camiseta, squeeze e medalha por participação.

Para inscrição e mais informações, acesse o
site www.minhasinscricoes.com.br. Participem!

Corrida do Galo

1º Life Runn

Brasil no Tour the France

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

MXBIKE

Aventureiros do Sertão Eudóxio Rabelo

eudoxio.rabelo@funorte.edu.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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