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Candidata do MDB à presidência da República vi-
sitaMontesClaros eaponta “faltadevontade políti-
ca” e de representatividade para a solução de pro-
blemas como a seca. “Todas as regiões do país têm
condições de produzir, e o Norte de Minas não é
diferente”, disse durante caminhada com apoiado-
res pelo Centro da cidade. PÁGINA 3

Tebet critica
falta de projeto
para a região

Para vibrar
de orgulho

Atleta montes-clarense Lucas Felli-
pe Lima de Brito, de 25 anos, conquis-
ta a prata em mundial de jiu-jitsu nos
Estados Unidos. E ele segue fora do
paísparamaistreinamentosecompe-
tições.“DeMOCparaomundo”,come-
mora. PÁGINA 5

Endividamento
recorde aperta
montes-clarense

Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo mostra que 79% das fa-
mílias brasileiras têm dívidas e 29% estão com con-
tas atrasadas. Indicadores atingiram o maior pata-
mar desde 2010, quando o levantamento começou a

ser feito.“Vai virando bola de neve que vai sendo em-
purradapra frente”, lamenta a pedagoga Maria, mãe
de uma adolescente. Presidente do Sicoob Credinos-
so, em Montes Claros, Marco Túlio Góes Pimenta
avalia o momento e dá dicas. PÁGINA 4
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u COLUNAS

SimoneTebet conversou commoradores e foi a

reunião naAssociaçãoComercial e Industrial

Frequência de ida dos

garotos aomédico é

18 vezesmenor

que a dasmeninas.

Cenário

preocupa urologistas

PÁGINA 7

Do total de inadimplentes, 10,8%afirmaramque

não terão condições de pagar as contas atrasadas

MÁRCIA VIEIRA

THABITA CARLA / DIVULGAÇÃO

Lucas permanece nos EUA, onde se prepara paramais quatro campeonatos internacionais até dezembro

LARISSA DURÃES

SAÚDE ÍNTIMA



CIRO ANIMA CHEFE

Nacontramãodos índicesda maioriados institutos de
pesquisa, o homem-forte do Palácio do Planalto, Ciro
Nogueira, anda comemorando números entre portas
– e em alguns casos, com empresários apoiadores. Os
tranckings nas mãos do chefe da Casa Civil apontam
vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas regiões
Norte,Centro-OesteeSul,eumareduçãodiáriadadife-
rença para o líder Lula (PT) nas regiões Nordeste e Su-
deste. Por ora, uma guerra de índices, evidente, ganha
oscomitês.mascongressistasexperientescravamque,
se Lula quiser voltar à presidência, será mais fácil ga-
nhar logo no primeiro turno. Lula sabe disso.

VARGAS REAPARECE

Quem é vivo – e solto – sempre aparece no cenário
político. Ex-deputado que ganhou certo poder co-
mo então vice-presidente da Câmara, o petista An-
dré Vargas (PR) anda tateando salas de grandes
empresas que já lhe financiaram. Repete que será
candidato a deputado federal em 2026; quando, as-
sim espera, estará elegível. E já pede apoio.

PREVISÕES

As pesquisas vão apontando potenciais eleitos pa-
ra o Congresso, e há quem faça planos. Um cenário
previsto: Roseana Sarney (MDB-MA), se eleita de-
putada federal, e Flávio Dino (PCdoB-MA), caso
vença para senador, serão pré-candidatos às presi-
dências da Câmara e Senado, respectivamente. O
sonho de José Sarney é fazer da filha a presidente
no salão verde – e tem o apoio de Bolsonaro para
isso. Falta ele combinar com as urnas. Já Dino des-
ponta para o Senado como um dos nomes para

Lula. Tem na cola, porém, caso eleitos, fortes concor-
rentes: Renan Filho (MDB-AL), Camilo Santana (PT-
CE) e Márcio França (PSB-SP).

BOIADEIRO X DANTAS

A pecuarista Bahia Boiadeiro pediu ao PGR Augusto
Aras para federalizar a investigação do assassinato
de seu pai, o ex-vereador Neguinho Boiadeiro. Ela acu-
sa o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), de
ser mandante do crime. Dantas diz que o caso foi escla-
recido e executores presos.

VALE TUDO

Causou muita surpresa a convocação de assembleia
do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Ser-
viços de Saúde de Maringá (PR), comandado por Antô-
nio Carlos Nardi, um ex-secretário da ex-governado-
ra Cida Borghetti. A ata cita adesão de variados seg-
mentos, inclusive estabelecimentos de duchas, de
massagem e setores de veterinária.

ESPLANADEIRA

# Estão abertas até hoje inscrições para 16ª CineBH
International Film Festival, que começa dia 20.
# Pravaler levanta R$ 238 milhões em Fundo de Inves-
timento em Direitos Creditórios.
# ProUser Apps e TIM oferecem aplicativo gratuito
para estudo em escolas do RJ.
# Instituto Fadaris retoma atividades da iniciativa Pe-
quenos Autores, Grandes Histórias.
# Strattner fica em 3º lugar no ranking das Melhores
Empresas para Trabalhar - Saúde 2022.
# Ministério da Saúde lança hoje projeto “Mulheres:
Saúde Ambiental e Saneamento Rural”.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

Diego Camacho*

Os dados da inadimplência no Brasil vêm regis-
trando recordes consecutivos, puxados pela alta
da inflação e a consequente corrosão do poder de
compra, pelos índices ainda elevados de desempre-
go e a recuperação a passos lentos da economia.

Segundo os dados da Serasa Experian relativos a
junho, 66,8 milhões de brasileiros se encontravam
inadimplentes, totalizando R$ 281,4 bilhões em dí-
vidas – média de R$ 4.211,83 por pessoa. Um valor
expressivo, considerando que o rendimento médio
dos brasileiros, no 1º trimestre, se situou em R$
2.548,00, após uma queda de 8,7% no período.

Em agosto, 79% das famílias tinham dívidas a
vencer (cheque pré-datado, cartão de crédito, che-
que especial, carnê de loja, crédito consignado, em-
préstimo pessoal, prestação de carro e de casa).

Temos visto crescer a busca por formas de equa-
cionar suas dívidas em condições melhores. Para-
doxalmente, parcela dos endividados enfrenta difi-
culdades para obtenção de crédito por ter seu no-
me restrito, embora queiram saldar as dívidas.

Como alternativa ao mercado de crédito tradicio-
nal, surgiu o segmento de peer to peer lending,
cujos players atuam como intermediários entre os
investidores e os tomadores de crédito. É de sua
responsabilidade fazer a captação dos clientes e
realizar uma criteriosa análise dos riscos para
aprovar ou não uma solicitação de crédito. Com
base nessa análise, o investidor define a quem em-
prestará o dinheiro e em quais condições, atuando
como se fosse um banco.

Com o apoio da tecnologia, que automatiza todo
processo da oferta e da contratação do emprésti-
mo, este modelo amplia a oferta de recursos no
mercado, desburocratiza o processo da tomada de
recursos e facilita a vida de quem precisa quitar
suas dívidas ou busca recursos para investir. Um
indicador do potencial desse segmento é que ape-
nas a nossa plataforma recebe quatro mil solicita-
ções de crédito e intermedia cerca de R$ 700 mil
em operações a cada mês, contando, na outra pon-
ta, com cerca de 630 investidores ativos.

Não resta dúvida de que a abertura do mercado
financeiro está proporcionando novas alternati-
vas para que a população endividada ou não,
inadimplente ou não, tenha acesso a recursos que,
de outra forma, seriam mais restritos ou onerosos,
para ajudar a pagar dívidas ou investir em busca
de uma vida mais próspera.

* fundador e CEO da Wise Money

ARTIGO
reportagem@colunaesplanada.com.br

A deputada Luiza Erundina (PSOL-DF) é das
poucas que desfila no Salão Verde de cabeça
erguida, sem manchas no currículo. Mas en-
trou na sua conta tema caro. É dela a autoria
da PEC 275 (apresentada em 2013, no Gover-
no Dilma), que aumenta de 11 para 15 o núme-
ro de ministros do STF. O que ajudaria a presi-
dente à época caiu nas graças de Bolsonaro
agora, com a proposta desengavetada por
aliados e avançando no Congresso. E por que
avança? É trato velado de as vagas serem dis-
tribuídas por diferentes setores da praça e da
política. Embora a nomeação fique a cargo
do presidente do Congresso.

LEANDRO MAZZINI E WALMOR PARENTE

PECdoMaisMinistros

ColaboraramWalmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha
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Candidata doMDBdestaca necessidadedeprojeto
de irrigaçãoepromete transferência de renda

u

Márcia Vieira

Repórter

A candidata do MDB
à presidência da Repú-
blica, Simone Tebet, vi-
sitou Montes Claros
nesta segunda-feira
(12). Antes dela, os con-
correntes Jair Bolsona-
ro (PL) e Ciro Gomes
(PDT)jáestiveramnaci-
dade. Lula (PT) é aguar-
dado na próxima quin-
ta-feira (15).

Apesar de Montes
Claros ter dois deputa-
dos com origem na ci-
dade, Simone Tebet
foi incisiva ao dizer
que falta representati-
vidade política para re-
solver os problemas
que assolam a região.

“Nossaprioridadeab-
soluta é erradicar a mi-
séria e fome no Brasil.
Todasasregiõesdopaís
tem condições de pro-
duzir, e o Norte de Mi-
nas não é diferente. O
quefaltaévontadepolí-
tica de trazer um gran-
de projeto de irrigação,
porque esse é o grande
problema da região. Pa-
ra que as pessoas pos-
sam produzir, exportar
e gerar emprego e ren-
da”, disse.

Questionada sobre
uma alternativa ime-
diata para combater a
fome, realidade muito
presente no Norte de

Minas, a candidata ga-
rantiu que projetos de
transferência de renda
para a população mais ca-
rente, como o Auxílio Bra-
sil, serão mantidos, bem
como a busca de mulhe-
res e jovens para serem
qualificados e possibili-
tar a entrada no mercado
de trabalho.

De acordo com a candi-
data,quetemorigemfami-
liar no Agronegócio, o se-
tor não será esquecido. A

estratégia é assegurar o
Plano Safra plurianual
com previsibilidade e ali-
viar a tensão do produtor,
com linhas de crédito
mais baratas , para que a
comida chegue mais bara-
taamesadobrasileiro.En-
tretanto, foi categórica ao
dizerquebuscará punição
para possíveis grileiros. “
O agronegócio é sustentá-
vel,mas,seremosintransi-
gentes com aqueles grilei-
ros , com invasores de

áreas públicas, minerado-
res ilegais e que desma-
tam de maneira ilegal. Va-
mospunirdeformaexem-
plar devolvendo os órgãos
de fiscalização e controle
para dentro da Amazônia
e dos biomas brasileiros. É
produzir com preserva-
ção ambiental.

Sobre quem apoiaria
num provável segundo
turnoentreLulaeBolsona-
ro, Simone afirmou: “ eu
estou no segundo turno!

PRETO NO
BRANCO

Tebet critica “falta de
vontade política”
para o Norte de Minas

Candidata doMDC caminhoupor ruas do centro deMontes Claros

Namanhã dessa segunda-feira (12), a candida-
ta à presidência da República pelo MDB, senado-
ra Simone Tebet, teve rápida passagem por Mon-
tes Claros. Na prática, quase passou despercebi-
da se não fosse o apoio do deputado estadual
Tadeuzinho (MDB), queconseguiumobilizar cinco
dosprefeitosqueapoiamsua reeleição. O restan-
teforampessoasdasuaprópriacampanha.Acon-
centração foi no auditório da ACI que, apesar de
pequeno, não teve todos os lugares ocupados.

Visita de candidatos
Nesta terça-feira será a vez de aportar noNorte

de Minas, o candidato à reeleição, Romeu Zema
(Novo). Visita Janaúba, onde reúne com prefeitos
e lideranças daquela microrregião.

Visita de Lula
Integrantes da cúpula do PT do Norte de Minas,

confirmaram visita de Lula (PT) a Montes Claros
na próxima quinta-feira. Até o fechamento da co-
luna a agenda não havia sido divulgada.

Símbolos e Bolsonaro
Candidatos, políticos e até setores do Judiciário

estavamna estratégia aomanifestarem, e até ju-
dicializarem, o uso dos símbolos brasileiros por
partedeBolsonaro–emespecialbandeiraecami-
sas verde e amarela. O resultado é que mesmo o
cidadãonãosendoeleitor doatual presidente,lo-
go ligamos ao candidato quando vimos um des-
tes símbolos. O correto, neste caso, era que os
demais concorrentes tambémusassemos símbo-
los numa demonstração de patriotismo.

Pacheco se apequena
Vai chegar um momento em que o povo mineiro,

principalmentequemvotounosenadorRodrigoPa-
checo (PSD), terá que, numgesto de humildade, pe-
dir desculpaaosbrasileiros. Nãose trata apenasdo
fato de ele usar a presidência do Congresso Nacio-
nalparaproteger integrantesdoSTFoudedetermi-
nada linha ideológica por interesse próprio. Como
bemdisse o jornalista Carlos Humberto, ao comen-
tarsobreascomemoraçõesdobicentenáriodoBra-
sil, Pacheco se apequenou quando, juntamente ao
entãopresidente do STF, não compareceu às come-
morações, entendendo estar retaliando Bolsonaro.
Penso que também se apequenou quando, no dia
seguinte, realizou, no Senado, solenidade para co-
memorar “a data, fora da data”.

Guedes e Leninha
Fica claro e evidente que apesar de serem da

mesmaregiãoepertenceremaomesmopartido,o
deputado federal Paulo Guedes (PT) e a deputada
estadual Leninha (PT)nãoestãoconseguindo res-
pirar omesmo ar. É que Guedes acabou lançando
vários candidatos estaduais – na verdade cabos
eleitorais –, que estão invadindo, justamente, as
basespetistasdaparlamentar. Fazendoumaleitu-
ra mais complexa, vale salientar que, na prática,
Leninha é a principal adversária de Guedes quan-
doo seuprojeto político passa porMontes Claros.

Eleições2022

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Visita de Tebet

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

MÁRCIA VIEIRA

Candidata celebra 7%
Durante campanha

na cidade, Simone Te-
bet destacou o cresci-
mento nas pesquisas.

“A nossa campanha
está sendo descober-
ta pelo Brasil. De uma
semana para cá saí-
mos de 2% para 7% ,
crescemos 150%” , dis-

se Simone Tebet, citan-
do números da pesquisa
BTG/FSB sobre inten-
ção de votos para presi-
dente no primeiro tur-
no, divulgada nesta se-
gunda-feira (12).

Assimquechegouàcida-
de, pela manhã, fez cami-
nhada pelo centro da cida-

de. Em seguida reuniu- se
com aliados no auditório
da Associação Comercial e
Industrial (ACI).

Tebetcriticouosdoispri-
meiros colocados Lula
(PT)eBolsonaro(PL),desta-
cou que a polarização não
ésaudável parao país e diz
estar confiante que irá pa-

ra o segundo turno.
Ela esteve acompanha-

da do presidente nacio-
nal do Cidadania, Rober-
to Freire, que tem passa-
gens pela Câmara dos De-
putados, Senado, Ministé-
rio da Cultura e concor-
reu a presidência da Re-
pública em 1989.
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CONVERSA
INTELIGENTECresce o número de

cidadãos endividados

Economia

A disputa por vagas na Câmara Federal emMontes
Claros deve dividir a fatia do bolo eleitoral entre Ruy
Muniz(Avante),DélioPinheiro(PDT),RodrigoCadeiran-
te (Cidadania), general Mario Araújo (Rrpublicanos),
alémdosdeputadosPauloGuedes(PT)eMarceloFrei-
tas (União Brasil). O retrato das pesquisas, até agora,
mostraqueaindaéaltoonúmerodeindecisos,indican-
doqueocaminhocurtoexigirádoscandidatoseficiên-
ciae competêncianasaçõesparaalcançaroobjetivo.

Voto feminino define eleição
Em busca por voto feminino em Montes Claros,

ascandidatasDra.Ariadna(Republicanos) eLeni-
nhadoPT (reeleição)vêmintensificandosuas res-
pectivas campanhas na rua. Dra. Ariadna tem re-
forçadoseutrabalhonasaúdeeeducação. JáLeni-
nha busca colar sua imagem à de Kalil e Lula.

Maioria
As mulheres são maioria entre eleitores de to-

das as faixas e compõem a maior proporção dos
eleitores ainda indecisos. Já faz tempo que há
maiseleitoresmulheresquehomens,mas, pela 1ª
vez , é maioria em todos os grupos etários.

Cleitinho lidera
PesquisaIpec,registradanoTSE(BR-057788/2022)mos-

tra que na disputa para o Senado em Minas, Cleitinho
(PSC)lideracom18%,AlexandreSilveira13%,MarceloAro
10%.Os trêsdevemchegarà reta final cabeçaa cabeça.

Supresa
Faltando pouco mais de 20 dias para a eleição,

poderemos ter surpresa para deputados esta-
dual e federal em Montes Claros – a diferença na
margem de erro nas pesquisas é de 3%. Ou seja,
quem tem 3% pode também está com 6%. Dados
apontam claramente que 10 dias é o tempo em
que uma grande parcela do eleitor define o voto.

Fora
Semfôlego (recurso) candidatosadeputadoes-

tadual e federal estão ficando no meio do cami-
nho,preocupandoosatuaisdeputadosquepreci-
samdecoeficiente eleitoral para se reelegerem.A
situação em alguns casos está dramática.

Eleição
Neste ano, o fuso horário para a votação será um só em

todoopaís, odeBrasília,das8hàs17h. Comisso,oseleito-
resdoAcre,porexemplo,terãoqueiràsurnasdas6hàs15h.

LARISSA DURAËS

Larissa Durães

Repórter

Pesquisarealizadape-
la Confederação Nacio-
nal do Comércio de
Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC) mostra que o
percentual de famílias
que relataram ter dívi-
das a vencer (cheque
pré-datado, cartão de
crédito, cheque espe-
cial,carnêdeloja,crédi-
to consignado, emprés-
timo pessoal, prestação
de carro e de casa) atin-
giu 79% do total de la-
res no país em agosto.

O crescimento da
proporção de endivida-
dos acelerou na passa-
gem mensal, com au-
mentodeumpontoper-
centual. Em relação a
agosto do ano passado,
a proporção de endivi-
dados apontou alta de
6,1 pontos percentuais.

Paraapedagogaeviú-
va, MFJFB, de 40 anos,
quetem uma filha de16
anos, a palavra dívida é
uma constante no seu
vocabulário.

“Faço uso frequente
do empréstimo pessoal
no Banco do Nordeste.
Sempre utilizo o crédi-
toquetenho disponível
no meu cartão e tam-
bém o limite do meu
cheque especial, para
complementar a mi-
nha renda e dar conta
demanterasdespesas”,
conta

JUROS ALTOS

MFJFB, relata que os
juros são muito altos,
“no cheque especial é

8%, mensal, a linha de cré-
ditovariade3%a4%”. O
que dificulta muito ela
conseguirresolver essa dí-
vida perene.

“Vai virando bola de ne-
ve quevai sendoempurra-
da pra frente. Então eu re-
corro a um extra como
vendas de cosméticos, só
que o que entra nesta ten-
tativa de buscar um extra,
ainda assim fica inferior.
Aí vai entrando um ano, e
o próximo ano e vou sem-
pre empurrando a bola de
neve pra frente”, conta a
pedagoga.

Com isso, MFJFB, desa-
bafa dizendo que viven-
do dessa maneira, se per-
de a expectativa de che-
gar em algum mês e con-
seguir sobreviver com
apenas o salário para
despesas básicas e ain-
d a a s s i m s o b r a r u m
“pouquinho” de dinhei-
ro para o lazer.

“Porque devido a tan-
t a s d í v i d a s , a g e n t e
nem pensa mais em la-
zer, é mesmo só o bási-
co, porque nunca so-
bra, está sempre em dé-
ficit”, lamenta.

Pesquisa mostra que o percentual de famílias
com dívidas chegou a 79% em agosto

Devem e
não pagam

u

A pesquisa mostrou,
também, que a propor-
ção de mulheres e ho-
mens endividados é
maior em agosto, com
avançomensalmaisex-
pressivo para os ho-
mens. E que cresceu o
volume de consumido-
res que atrasaram o pa-
gamento de contas de
consumo ou de dívidas
–29,6%dototaldefamí-
lias no país.

Do total de inadim-
plentes, 10,8% afirma-
ram que não terão con-
dições de pagar contas
já atrasadas.

Paraopresidenteedi-
retor do Sicoob Credi-
nosso, em Montes Cla-
ros, Marco Túlio Góes
P i m e n t a , é p r e c i s o
aprenderque não sede-
ve usar o dinheiro para
pagar dívidas.

“Se a pessoa pegar pa-
rapagardívida,criaum
grande problema: vai
tampar um buraco e
abrir outro”, adverte.

Outro requisito im-
portante, na avaliação
de Pimenta, é saber
usar o crédito.

“Pagar com mais par-
celas para caber no or-
çamento,esticandoadí-
vida”, aconselha Marco
Túlio.

Para opresidente e di-
retor do Sicoob Credi-
nosso de MOC, a me-
lhor forma de contro-
lar as dívidas “é colocar
em prática a educação
financeira”. (LD)

Will Nunes
willonorte@gmail.com

Apresentador de TV e observador da cena política

Fatia do bolo

Presidente e diretor do SicoobCredinosso emMOC

Marco TúlioGóes Pimenta, avalia a situação
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Leonardo Queiroz

Repórter

Há três meses nos Es-
tados Unidos o atleta
de jiu-jitsu Lucas Felli-
pe Lima de Brito, mon-
t e s - c l a r e n s e d e 2 5
anos, disputou, no fim
d e a g o s t o , o G r a n
Slam Miami conquis-
tando o 2˚ lugar na ca-
tegoria médio (77 kg),
a mais concorrida do
campeonato.

Lucas percorreu um
longo caminho até a fi-
n a l . V e n c e u C e s a r
Miyahira por 3 a 0, der-
rotou Vinícius Barbosa
por 4 a 2 e deixou para
trás Sebastian Gueva-
ra, do Equador, por 7 a
4. Em paralelo o atleta
Johnatha Alves finali-
zouViniciusReise ven-
ceu Levi Jones-Leary
por2a 0paraenfrentar
Lima na final.

E m u m a d i s p u t a
acirrada pelo ouro e já
perto da marca dos
dois minutos,Johna-
tha conseguiu a raspa-
gem para a vantagem
de 2-0. Já por cima, Joh-
natha trabalhou a pas-
sagem de guarda e so-
mou mais dois pontos
com vantagens.

Com o tempo se es-
gotando, Lucas não
conseguiu reverter a
vantagem de 4 a 0, e
Johnatha comemorou

o título. O pódio ainda te-
ve Sebastião Guevara, do
Equador.

“Estou muito feliz em
participardeumdoseven-
tos maios importantes da
liga de Abu Dhabi e trazer
para casa o vice-campeo-
nato após quatro lutas
duríssimas e chegando
até a final com um atleta
dealtonível.Émuitograti-
ficante poder representar
nossa cidade em um dos
maiores eventos de jiujit-
su pelo mundo. Fico mui-
tofelizempoderrepresen-
tar e mostrar a força da
nossacidadecomodiznos-
so atleta do UFC , André
sergipano, ‘De MOC para
o mundo’”, diz Lucas.

PRÓXIMOS DESAFIOS
O montes-clarense faz

planos para o futuro.
“Meu maior sonho é me

tornar uma pessoa me-
lhor a cada dia e fazer
grandes amizades no es-
porte. E, é claro, me tornar
campeão mundial de jiu-
jItsu na faixa preta”, conta
o atleta.

Lucas segue com os trei-
nos para corrigir erros e já
se prepara para mais qua-
tro campeonatos: Atlanta
fallInternational Open IB-
JJF, no dia 24 de Setembro
em Atlanta Geórgia; Char-
lotte International Open
IBJJF, no dia 1º de Outu-
bro, na cidade de Charlot-
te, North Carolina; Pan IB-

JJF JiuJitsu NO-GI Cham-
pionship, no dia 14 de Ou-
tubro em Garland, Texas,
e o World IBJJF JiuJitsu
NO-GI Championship, no
dia 14 de Dezembro em
Anahien, California.

TRAJETÓRIA
A arte marcial sempre

despertouinteresseemLu-
cas. Antes de conhecer o
jiu-jItsu ele já praticava o

muay thai. Em 2015, teve a
oportunidade de treinar
jiu-jitsu pela primeira vez,
a convite de um amigo. E
nunca mais parou.

Já com dois meses de
treino começou a compe-
tir na faixa branca. E fo
conquistando bons resul-
tados.Em2017,nafaixaro-
xa, foi aprovado em uma
seletiva para fazer parte
do projeto FP Golden

Team, em Belo Horizonte,
do mestre Felipe Pena
“Preguiça”, uma das maio-
res referências mundiais
no cenário do jiu-jitsu. Foi
uma experiência de 1 ano.

Em 2019, na faixa mar-
rom, foi aprovado no Pro-
jeto Ágora da Renzo Gra-
cie Orlando, onde teve
uma experiência de cinco
meses nos EUA.

Logo em seguida, foi in-

dicado melhor atleta do
ano em 2017/2018/2019
no troféu bola cheia do in-
tertv – MG.

A partir de então, foram
vários títulos conquista-
dos em campeonatos na-
cionais e internacionais.
Atualmente, Lucas está
em temporada nos EUA,
onde vai participar de
competições representan-
do a Gracie Barra Doral.

Prata e orgulho para MOC

Esportes

Lucas Fellipe é 2ª colocação emmundial de Jiu-Jitsu disputado nos EUAu

E o único represen-
tante do Norte de Mi-
nas na Segunda Divi-
são do Campeonato
Mineiro segue bri-
lhando!

No último sábado

(10), o North garantiu
mais três pontos: derro-
tou o Juventus, em Mi-
nas Novas, por 2 a 0.

Com um gol em cada
tempo, marcados por
Evanderson e Iure, o Rei

do Norte chegou aos 13
pontos.

Segue entre os times de
melhor campanha da
competição, com vaga ga-
rantida para próxima fa-
se da segundona estadual.

O próximo compro-
misso do North será no
próximo sábado (17) ,
q u a n d o e n f r e n t a o
Ideal na última rodada
da fase classificatória –
a equipe de Ipatinga

não está mais na dispu-
ta, vai apenas cumprir
tabela.

GARANTIDO
Matematicamente, o

ReidoNortejágarantiuva-

ga nas oitavas de final e
conforme o regulamento,
os quatro primeiros colo-
cados de cada um dos três
grupos - A, B e C - seguem
para a próxima etapa do
Mineiro. (LQ)

Omontes-clarense Lucas Fellipe (à esquerda) seguenos EUAparamais treinamentos e competições

North vence mais uma no Mineiro
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Os fenômenos meteorológicos acontecem
na atmosfera e alteram o tempo e o clima.
Os acontecimentos climáticos são naturais
e acontecem independentemente da ação
humana. Entre os fenômenos mais amenos
temos o arco-íris e o halo solar.
O a r c o - í r i s é um f e n ôme n o ó p t i c o e

meteorológico decorrente da refração da luz
do sol nas gotículas de água e apresenta infini-
tas cores, mas são nomeadas sete: vermelha,
laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta.
O halo solar é um fenômeno óptico tendo

como causa o mesmo acontecimento do ar-
co-íris. Consiste de um anel de luz em torno
do sol que acontece devido à decomposição
da sua luz pelas gotículas de água que fun-
cionam como um prisma.
As ondas de calor resultam em altas tem-

peraturas que costumam ser seguidas por
incêndios florestais que avançam sobre as
cidades, ameaçando vidas. Temperaturas
elevadas próximas dos 50ºC parecem saí-
das de um filme, mas são reais.
Uma onda de frio deu uma lambida no nor-

te de Minas este ano. Tivemos no sertão a
incrível marca de 7ºC no mês de maio, uma
sensação gelada assustadora e altamente
desconfortável, já que não somos acostuma-
dos. Foi difícil proteger pessoas e animais.

A primavera do sertão vem chegando e, pelo
menos neste inverno, não tivemos, ainda, in-
cêndio na Serra do Mel. Como as chuvas se
prolongaram, estamos gastando água em
quantidade normal, esquecidos que estamos
do período de restrição hídrica, com água dia
sim e dois não, a que estávamos submetidos
até o começo da pandemia.
As grandes secas trazem os retirantes, inclu-

sive nos sete anos de estiagem que tivemos,
eles apareceram. Por outro lado, vimos mui-
tas enchentes no último verão, até mesmo em
Salinas. E que o próximo venha sem chuvas
torrenciais nem alagamentos.
Esses eventos de temperaturas alargadas

são decorrentes do efeito estufa causado pela
emissão excessiva de gases – CO2. Seu excesso
aumenta a temperatura global, com degelo no
ártico e elevação do nível do mar, que poderá
invadir os continentes com consequente per-
da da biodiversidade.
O aumento da temperatura ao nível do mar

faz aparecerem os ciclones, ultimamente co-
muns no sul do país.
Segundo especialistas “os alarmes são en-

surdecedores e as evidências são irrefutáveis”
para mudanças climáticas extremas, causa-
das pela ação predatória da civilização sobre
a natureza.

Fenômenos meteorológicos

Frida e Pagu Mara Narciso

yanmar@terra.com.br

A primavera do sertão vem chegando
e, pelo menos neste inverno, não
tivemos, ainda, incêndio na Serra do
Mel. Como as chuvas se prolongaram,
estamos gastando água em
quantidade normal, esquecidos que
estamos do período de restrição
hídrica, com água dia sim e dois não,
a que estávamos submetidos até o
começo da pandemia.
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Meninos longe do ‘uro’
Saúde

u Frequência de ida dos garotos aomédico é 18 vezesmenor que a dasmeninas

Da Redação*

Do Jornal Hoje em Dia

Dezoito vezes mais.
Essa é a frequência
com que meninas vão
ao médico para cuidar
da saúde íntima na
comparação com ado-
lescentes do sexo opos-
to. O alerta contra o
baixo número de con-
sultas masculinas ga-
nha ainda mais força
diante de outra consta-
tação: 44% dos jovens
admitem não usar pre-
servativo nas relações
sexuais.O cenário preo-
cupaurologistas,queco-
bram a necessidade de
campanhas específicas
para esse público, e não
só para adultos.

Apesquisasobreabai-
xa presença dos meni-
nos nos consultórios
foi feita pela Sociedade
Brasileira de Urologia
(SBU). A entidade anali-
sou o grupo de 12 a 18
anos.Em2021,foramre-
gistrados no Brasi l
189,9 mil atendimentos
por ginecologistas para
a mesma faixa etária,
contra 10,6 mil idas a
urologistas. O estudo
avaliou dados do Siste-
ma de Informação Am-
bulatorial (SIA), do Mi-
nistério da Saúde.

Presidente da SBU,
Alfredo Canalini afir-
ma que, ao contrário
das meninas, que as
mães levam à ginecolo-
gista tão logo entram
n a a d o l e s c ê n c i a e
menstruam, os meni-
nos “ficam meio à deri-
va”. “O adolescente do
sexo masculino não
vai ao médico”, atesta o
especialista.

Independentemente
da faixa etária, o ho-
mem procura menos o

médico para consultas de
rotina, reforça Canalini.
A falha na prevenção aju-
daa explicarumaexpecta-
tiva de vida menor. “As
mulheres vivem, em mé-
dia, sete a dez anos mais
do que os homens. A gen-
te percebeu que isso ocor-
re porque o homem não
procura fazer os exames
necessários”.

Para os médicos, não
adianta fazer campanha
apenas para o adulto, já
que esse comportamento
é reflexo de toda uma his-
tória de vida que começa
logo depois que o menino
larga o pediatra.

Neste mês, a SBU realiza
a quinta edição da campa-
nha #VemProUro, que en-

fatiza a importância de o
meninoir ao urologista na
adolescência. Este ano, a
campanha aborda a rele-
vânciadoscuidadoscoma
saúde genital e reproduto-
ra e visa, principalmente,
os pais, para que tenham
consciência da necessida-
dedelevarnão sóasfilhas,
mas também os filhos, a
um atendimento médico
preventivo – e não apenas
quando ficam doentes.

Ações on-line de escla-
recimento à população
são realizadas no perfil
da SBU nas redes sociais
(@portaldaurologia). No
site, a SBU também terá
conteúdos voltados para
os adolescentes.
* Com Agência Brasil

Segundo a Sociedade
Brasileira de
Urologia, para cada
R$ 1 gasto em
medicina preventiva,
economiza-se R$ 5
em tratamento de
doenças avançadas.
A entidade afirma
ser cada vez mais
comum o
atendimento, em
consultório ou no
serviço público, de
jovens com infecções
sexualmente
transmissíveis.

Em 2020, pesquisa
conduzida pela SBU
com adolescentes
constatou que 44%
dos entrevistados
não usaram
preservativo na
primeira relação
sexual e 35% não
usam, ou usam
raramente. Quatro
em cada dez meninos
disseram não saber
sequer colocar a
proteção.

Entre as Infecções
Sexualmente
Transmissíveis
(ISTs) mais comuns
estão sífilis, herpes
simples, cancro mole,
HPV,
linfogranuloma
venéreo, gonorreia,
tricomoníase,
hepatite B e C
e HIV.

u SAIBA MAIS

A ida ao urologista deve começar na infância, logo após os primeiros sinais da puberdade

FREEPIK/DIVULGAÇÃO

“Investimento em saúde não é tratar
mais doença, mas evitar mais
doenças. Tratar da saúde de uma
pessoa não é só curar essa pessoa
quando ela está doente, mas é também
prevenir que a doença ocorra”

Alfredo Canalini

Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia

onorte.net MONTESCLAROS, segundae terça-feira, 12e 13desetembrode2022 7



RepareessacampanhadaQualityModelsque, jun-
tamentecomaHeringKids,estápromovendoumcon-
curso cultural que vai premiar o vídeo mais curtido
que citar a @qualitymodelss e a @heringkidsmon-
tesclaros.Quemconquistaromaiornúmerodecurti-
dasemseu feed, poderá seroganhador.
Não esqueça de postar no seu feed e também no

seustoriesmarcandoasduasempresas…
Usesua criatividade, pois já está valendo, heim!!!
E temmais:nascomprasapartirR$200vocêpode-

rá participar de um sorteio de uma inscrição para o
Curso de Modelos para Digital Influencer Mirim da
QualityModels.
Sãoduaschancesdeganhar!!
Estamosesperandopor você!
Mais informaçõespelowhatsda loja: (38) 9915688

Responsável pelo sucesso do Studio Disouza,
Marcos Flávio édaqueles artistas que adora cole-
cionar elogios. Seus projetos têm sido extrema-
mente elogiados nos condomínios mais badala-
dos de nossa cidade e, também, em cidades vizi-
nhas. Parabéns pelo sucesso, Marcos!!

O seu pet está precisando de um banho? Não
perca essa oportunidade: seu amor terá 30% de
desconto no primeiro banho, na nossa unidade 5,
no Montes Claros Shopping!
É isso mesmo! Você que ainda não conhece a

AgroAves, aproveite para cuidar do seuanimalzi-
nho! E você que já fez o procedimento em outras
unidades, pode aproveitar também essa oferta!
Visite a nossa unidade do Montes Claros Shop-

ping e cuide do seu animalzinho!

Marcos Flávio
arquiteto e urbanista

Emnoite de

festa no

MaxMin,

nosso

presidente

Charles

Caldeira,

Tunico

Fernandes

Rodrigues,

este

colunista e

Tatiane

Santos Leite

Bruna

Lorrany

Carvalho e

Max

Mendes são

presenças

marcantes

nosmais

badalados

aconteci-

mentos do

nosso

circuito

RoneyAmaral

eMayra

Santiago

formamum

casal

sinônimode

sucessoe

simpatia

extraordinária

Agro Aves MOC
Shopping

Gente que brilha

Cristiano

Rocha e

Maria Luíza

Veloso: um

dos casais

mais

admiráveis

de nossa

cidade

Curso para
modelos e digital
influencermirim

“Dar o troco é coisa de comerciante, bom mesmo é dar a volta por cima...”

Giu Martins.com Giu Martins

giumartins.com

Este colunista como arquitetoMarcos Flávio, que

temassinado inúmeros projetos de sucesso,

sendo elogiadíssimopelos clientesmais exigentes

denossaMontes Claros

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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