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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
IMPOSTO DE RENDA: PROGRESSO OU RETROCESSO?
Reforma do IR deve ser amplamente discutida para corrigir as desigualdades no país.
Com uma análise parcial de um governo que
aparenta ser forte e com fragilidades além da
circunstância de um presidente da Câmara
Federal obcecado por votar o que quer que seja e
da alta penetração de interesses particulares no
Parlamento está produzindo um monstro na
reforma do Imposto de Renda.
A boa notícia da última terça (24/08), foi o
adiamento da votação do relatório do deputado
Celso Sabino (PSDB-PI). A motivação do
impasse concentrou-se mais no temor de perda de
arrecadação por estados e municípios do que no
distanciamento da proposta em relação aos
objetivos que a deveriam nortear.
Destarte, o IR brasileiro falha ao deixar de
assegurar dois princípios básicos: os indivíduos
mais ricos precisam recolher proporcionalmente

mais; as rendas de mesma origem do trabalho, por
exemplo precisam ser taxadas de modo similar.
Mesmo sendo leigo reconhecemos que no
Brasil, uma classe de trabalhadores, os
contratados pela CLT, paga sobre o salário as
alíquotas cheias do IR da pessoa física, ao passo
que outro grupo, no regime de lucro presumido
em pequenas empresas, recolhe muito menos.
Por essa brecha muitos milionários escapam da
tributação que seria a mais justa e progressiva do
IR, pois nesse modelo podem atuar empresas
individuais que faturam até R$ 4,8 milhões
anuais.
Contudo taxar os dividendos —que são a forma
jurídica pela qual a renda é transferida aos
indivíduos nessas empresas— de forma análoga à
que se tributa o salário sob a CLT seria, portanto,

uma necessidade de qualquer reforma dedicada a
corrigir desigualdades no Brasil.
A proposta na Câmara, porém, mantém a isenção
tributária na distribuição dos dividendos nessas
ﬁrmas. Nem sequer a intenção de limitar a regalia
a quem retire até R$ 20 mil mensais sobreviveu à
sanha regressista de que tem sido presa fácil.
Embora como alertou o secretário da Receita
Federal, se essa reforma for aprovada, pode haver
incentivo à pessoa jurídica, a distorção que leva
trabalhadores a atuar sob o manto de empresas
individuais.
Também no capítulo dos sinais equivocados, a
proposta desestimula que as empresas ganhem
escala e eﬁciência e, apesar de reduzir alíquotas
de IR, ainda exige das corporações sob o regime
do lucro real, as maiores, uma carga total mais

elevada do que a de outros países que competem
com o Brasil.
Tributação, quanto mais da renda, não é um tema
que deva ser tratado com precipitação. Há
implicações para a justiça social, o equilíbrio
ﬁscal e a competitividade econômica que
precisam ser sopesadas, estudadas e
amadurecidas.
Portanto é bom ressaltar que sem uma profunda
correção de rumos, que a esta altura parece
improvável, a melhor decisão será abandonar a
reforma e retomar o debate do tema no futuro, em
outras circunstâncias políticas. Que você leitor
cobre um posicionamento objetivo de seus
representantes deputados, através de seus
vereadores para que a voz da população tenha
efetividade.

A ERA DA PÓS-VERDADE
CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Ph.D.Psicanalista nas clínicas Atapem (Mariana) e Ânima
(Ouro Preto) Professor na PUC-Minas e UNIPAC-Mariana / Pós-Doutorado pela Université de Fribourg/Suíça /
Autor do livro " Horizontes de Perdão"
O mundo atual vive momentos de perplexidades em
vários campos: ético, político, social, humanitário...
Gostaria de chamar a atenção para fenômenos que
temos presenciado cada vez com maior frequência.
Em um mundo conectado, em redes, é comum ver
pessoas com até certo grau de educação e instrução,
mas com baixo raciocínio e senso crítico. Veja, por
exemplo, caro leitor, um desaﬁo que o mundo se
depara nesse momento: a ciência avançou e as
políticas de saúde pelo mundo também, mas alguns
países vivenciam um problema enorme, de difícil
solução: como convencer parte da população de que
a vacinação é eﬁcaz e que é parte essencial da luta
contra o coronavírus? É a realidade dos Estados
Unidos e de diversos países da Europa, lugares com
altos índices de educação básica e superior, por
exemplo. Nos EUA, o governo planeja até mesmo
dar retribuições ﬁnanceiras para que se vacinar e
teme não resolver. Há relatos de adolescentes que se
vacinaram escondidos dos pais negacionistas. Na
França, o governo propõe medidas de vacinação
obrigatória, mas parte da população não aceita se
vacinar e defende que seja um ato proveniente de sua
liberdade.
Na Suíça, o Parlamento já se pronunciou dizendo
que a população deve se vacinar, pois a partir de

outubro tudo estará aberto e o risco será assumido
individualmente. Em ambos os países, apesar de
não faltar vacina, pouco mais de metade da
população se vacinou e parecem ter alcançado
uma barreira intransponível.
Em todos os casos existe o foco numa liberdade
individual, egoísta e falta de senso de
solidariedade, além de pensamentos construídos
em teorias sem fundamento.
Como chegamos a tal situação no mundo? No
Brasil, não obstante a existência de numerosos
negacionistas, parecem que eles não levam seu
pensamento muito a sério, são “negacionistas
voláteis”, mudando de opinião facilmente,
constantemente.
Vivemos em uma época da pós-verdade.
Paradoxalmente, chegamos em um momento
histórico onde as verdades absolutas foram
desconstruídas, o que talvez pudesse indicar um
bom caminho. No entanto, não soubemos
aproveitar essa oportunidade de construir
conhecimento a partir de interpretações sólidas,
mas abertas, atestando cenários caóticos e
propondo pensamentos complexos à altura de
grandes problemas.
Ao contrário, parece que o pensamento crítico e

reﬂexivo é cada vez mais raro em nossos tempos.
Primeiro, a educação não acompanhou esse
caminho de complexidade que o mundo
apresentou. Em um mundo tecnológico, de troca
incessante de informações, cada vez mais
globalizado, não era de se esperar grandes
benefícios de uma educação arcaica e conteudista.
E aqui não estamos falando apenas da educação
brasileira, mas global! O mundo vive uma crise da
educação escolar! Alguns países pecam em insistir
em uma educação muito técnica, negligenciando
as humanidades, outros pecam em insistir em
métodos focados em reprodução e pouca reﬂexão,
outros se equivocam em não focar no
conhecimento e na construção do desejo, outros
apenas querem bons resultados (depois não podem
reclamar da existência de alguns médicos que não
consideram métodos somente cientíﬁcos...).
Um segundo aspecto é o fato de vivenciarmos
uma intensa circulação de informações que geram
afetos. Assim, as pessoas pararam de pensar de
forma mais reﬂexiva e isenta. A formação de
ideias é mais imediata, propiciada por emoções.
Ora, o conhecimento deve ser construído, em
longo caminho, não apenas porque teve como
fonte um autor alinhado politicamente ao nosso

horizonte. As ideologias podem limitar as utopias,
dizia o ﬁlósofo Paul Ricoeur. Utopias são
horizontes ainda não vividos, mas possíveis. As
ideologias garantem mundos ilusórios. Além
disso, não é porque sentimos que tal pensamento
está correto ou porque ele favorece nosso grupo
que ele contribuirá efetivamente para um mundo
mais plural e justo. Por ﬁm, como estamos sempre
conectados, mas também exercendo atividades
compulsivas e repetitivas, não sobra tempo para
nada além de “conhecer” por meio de frases curtas
ou áudios acelerados. Pois, dessa maneira,
qualquer “conhecimento” que chega a nós, se
torna uma verdade, rápida, prática e útil, mas que,
no fundo, não passa de um gesto de pós-verdade.
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ERA DA LIBERDADE?
Andreia Donadon Leal - Andreia Donadon Leal, Mestre em Literatura, Especialista em Arteterapia, Artes Visuais e Doutoranda
em Educação. Membro da Casa de Cultura- Academia Marianense de Letras, da AMULMIG e da ALACIB-MARIANA. Autora de 18 livros
"Fulano foi visto de sunga e causa reboliço na
Internet"; "Ciclano postou foto da ﬁlha na praia,
gerando polêmica"; "Beltrano foi fotografado
mostrando boa forma". E daí seguimos nos
afundando, cada vez mais, em "informações" vazias,
líquidas e inúteis nas redes sociais. Não pasmem,
prezados leitores! Vocês já leram e viram de tudo!
É tempo de mediocridade na velocidade da luz; de
excesso de fotos, exibindo corpo sarado,

photoshopiado, musculoso; bicos, caras e bocas. É
tempo de exibicionismo, de chamar a atenção dos
outros; de arrebentar a boca do balão com milhares
de seguidores e compartilhamentos; e de se exaltar
ou se exasperar com a vida dos outros. É tempo de
julgamento, de apontar o erro alheio, e se esquecer
de sua vida, que pode não ser um mar de rosas. É
tempo de querelas inﬁnitas nas páginas sociais.
Famoso, na rede, na rua ou em casa não tem
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privacidade; é vigiado 24 horas por dia... É seguido
por paparazzi e... um deslize, caiu na rede: está na
capa da revista, nos destaques midiáticos. Éh! O
tempo esquenta, mas ainda nas oscilações de
temperatura características de ﬁm de inverno. Os
cobertores estão sempre na parte de baixo do meu
guarda-roupa. Frio e calor. Que corpo resiste a esse
choque térmico? Eu, de tanto viver numa região
propícia a mudanças bruscas de temperatura, me
acostumei. Vestido de dia, pijama à noite. Céu
estupidamente azul e ensolarado de dia; lua
minguante ou cheia com um céu salpicado de
estrelas, e um ar gelado. Desde a madrugada um
punhado de passarinhos canta na cimalha, no
parapeito de vidro da varanda ou no terreiro.
Parlamentos da natureza: o que falam? Cantos
ritmados. E os parlamentos da mídia?
Desencantamentos com suas vozes sem ﬁltros,
velozes e inconsequentes. Destaques de pautas?
Que drama da Internet nos leva à procura do corpo
perfeito, das necessidades desnecessárias; a julgar o
outro, a apontar o dedo ou destacar frases,
declarações e comportamentos, sem tempo de
consultar a fonte ou a veracidade da informação?
Não, não temos tido tempo de nos arrepender, sem
antes, tomar traulitadas dos outros. Não temos tido
tempo para a conﬁssão e o arrependimento.
Não temos tido tempo nem disposição para perdoar.
Não temos tido tempo para exercitar a clemência, a
misericórdia, a indulgência e a tolerância. Estamos
coléricos demais, com o peito empinado e arfante, o
rosto vermelho e alterado, liberando cizânia e ódio
para os quatro cantos. Nunca fomos tão julgadores,
juízes e desembargadores sem petições e
conhecimentos de causa. Reinam a imbecilidade, a
mediocridade, a "democracia da imbecilidade", do
vazio, do besteirol desmedido, das bizarrices, dos
xingamentos. Que falta fazem as trapalhadas dos

trapalhões, as besteiras de Chaves, de Jerry Lewis
ou seriados do Zorro, Daniel Boone ou os desenhos
da Pantera Cor-de-Rosa, Flintstones e Papa-Léguas.
Que falta fazem as serestas ao anoitecer. Que falta
faz o banco na calçada à porta da casa pra jogar
conversa fora. Que falta faz aquela rede na varanda.
Que falta faz o tempo para se emocionar vendo o
espetáculo da lua no cenário noturno. Quanta falta
faz a possibilidade de receber um amigo para um
vinho, uma conversa. Que falta faz, meu Deus, o
calor do abraço de mãe, do ﬁlho e do namorado!
Que falta faz, olho no olho, sem olho no celular?
Que falta fazem as notícias que renovam
esperanças?
Eu sei, a Internet é uma ferramenta incrível de
comunicação democrática; não obstante,
proliferadora de falsos portadores de verdades ou
disseminadores da imbecilidade ou do ódio. Que
sociedade individualista de relações ﬂuidas
construímos? Que modernidade líquida, segundo
Bauman! Nada foi feito para durar. Se durar, vira
fora de moda ou fora do padrão. Pois bem,
movimento o mundo sem sair da cadeira ou da
cama; o tempo já se superpõe ao espaço. É a era da
liberdade? Da liberdade sem limite da imbecilidade,
que não ﬁltra, não agrega, não acrescenta, mas joga
pedra para todos os lados. Mas essa lua, hoje, está de
lascar de bela...
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PROJETO DE LEI DE THIAGO COTA AUTORIZA PREFEITURAS A
UTILIZAREM SALDOS DA VERBA DO TRANSPORTE ESCOLAR
@jornalpanetus

Aprovado por unanimidade na ALMG, o PL segue para sanção do governador.

O saldo de recursos do Programa Estadual de Transporte Escolar
(PTE) pode ser utilizado em despesas previstas no orçamento
municipal, após aprovação do Projeto de Lei (PL) 5.243/2018, de
autoria do deputado Estadual Thiago Cota. O documento foi
apreciado no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), nesta quarta-feira (25/08).
Conforme o documento, em virtude do atraso de repasses do
Governo de Estado, a Prefeitura que utilizar recursos próprios para
manter o PTE, poderá retirar o valor excedente. Conforme Thiago
Cota, o objetivo do projeto é solucionar um problema de execução
da Lei 21.777 de 2015, que criou o serviço de transporte escolar na
zona rural.
“O deslocamento de estudantes da rede estadual deve ser custeado
pelo Estado. No entanto, quando a verba do transporte não chega,
a Prefeitura custeia sem ter a compensação. Agora ela terá”,
explica o parlamentar. Aprovado por unanimidade na ALMG, o PL
segue para sanção do governador.

COMPLEXO DE GERMANO:
SAMARCO REALIZA
SIMULADO INTERNO PARA
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Durante a atividade não haverá participação de moradores.
Sirenes da unidade operacional serão acionadas e poderão
ser ouvidas da estrada e do entorno da Samarco.

A Samarco realizará, na próxima sexta-feira (27/08), um simulado
interno envolvendo empregados e contratados que atuam no Complexo
de Germano, em Mariana. A atividade, rotineira e preventiva, acontecerá
com acionamento de sirenes na área do Complexo.
A iniciativa integra o Plano de Ação de Emergência para Barragens de
Mineração (PAEBM), em cumprimento à legislação vigente. Desta
forma, a Samarco prepara empregados e órgãos de proteção e resposta,
além de medir a eﬁciência dos treinamentos e das ações preventivas. O
exercício vai simular uma situação de emergência em estruturas do
Complexo de Germano.
Para a especialista de riscos da Samarco, Melissa Manger, os
simulados são fundamentais para a capacitação de pessoas no
gerenciamento de riscos. “Os treinamentos práticos são importantes
para o processo de gestão de riscos. Com eles, capacitamos as
pessoas no processo de resposta, para que saibam como agir com
agilidade e tranquilidade em uma situação de emergência, além de
validar em campo os processos de comunicação”, aﬁrma Melissa.
Na atividade, haverá acionamento interno das sirenes. Os empregados
e contratados serão avisados por meio do aviso sonoro e deverão se
dirigir aos pontos de encontro sinalizados e localizados em área
segura. Não haverá necessidade de deslocamento de moradores.
Como as sirenes internas poderão ser ouvidas nas imediações do
Complexo de Germano, a Samarco informou previamente os órgãos
de defesa civil e as comunidades e moradores próximos por meio de
carro de som e faixas instaladas na rodovia.
Com foco na segurança e saúde das pessoas envolvidas, todos os
cuidados contra a disseminação da Covid-19 serão reforçadas durante
o exercício.
Monitoramento
A Samarco reforça que suas estruturas geotécnicas nas unidades de
Germano (MG) e Ubu (ES) estão estáveis e são monitoradas 24 horas
por dia, sete dias por semana, por meio do Centro de Monitoramento e
Inspeção (CMI). O Centro conta com mais de mil equipamentos de
última geração que transmitem os dados em tempo real para uma
equipe especializada, formada por técnicos e engenheiros
especialistas. Também são realizadas inspeções periódicas em campo.

Jornal

Panetu’s
4
26/08/2021 a 02/09/2021
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

72,4% DOS BRASILEIROS VIVEM EM FAMÍLIAS COM DIFICULDADES
PARA PAGAR AS CONTAS
@jornalpanetus

Pesquisa foi apresentado pelo IBGE.

Cerca de 72,4% da população brasileira viviam
em famílias com alguma diﬁculdade para arcar
com as despesas mensais, segundo a Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018: Perﬁl
das Despesas, divulgada na última quinta-feira
(19/08) pelo IBGE. Enquanto 58,3% viviam em
famílias que alegavam diﬁculdade, 14,1% tinham
muita diﬁculdade. Já outros 26,5% tinham
facilidade e apenas 1,1% viviam em famílias que
responderam ter muita facilidade para chegar até
o ﬁm do mês com a renda total familiar que
tinham.
Entre os integrantes de famílias com pessoa de
referência preta ou parda, 9,7% tinham muita
diﬁculdade e 34,7% tinham diﬁculdade,
totalizando 44,4% da população do país que
viviam em famílias com alguma diﬁculdade e
eram cheﬁadas por pretos ou pardos. Já nas
famílias cujo responsável era branco, 4,2%
tinham muita diﬁculdade e 22,8% tinham
diﬁculdade, totalizando 27,0% da população do
país com algum grau de diﬁculdade.
Já na comparação dos chefes de família por
sexo, a proporção da população que vivia em
famílias que avaliaram ter muita diﬁculdade
praticamente não variou entre os grupos, sendo
7,0% tanto quando a pessoa de referência era
homem ou mulher. No entanto, há grande
diferença quando se avaliou sua condição de
passar o mês com o rendimento total familiar
com facilidade. As famílias cheﬁadas por
homens e que realizaram essa avaliação
concentraram de 17,5% da população, enquanto
aquelas cheﬁadas por mulheres concentraram
9,0%.
“Essa diferença pode ser explicada tanto pela
renda per capita mais baixa para famílias com
pessoas de referência que eram mulheres, como
também por uma maior quantidade de famílias
cuja pessoa de referência é homem”, disse o

analista da pesquisa, André Martins.
46,2% da população viviam em famílias que
reportaram ter atrasado alguma conta
A pesquisa mostra também que, entre 2017 e
2018, 46,2% da população integravam famílias
com atraso em ao menos uma conta do
domicílio devido a diﬁculdades ﬁnanceiras.
Famílias com atrasos em contas de água,
eletricidade ou gás concentravam 37,5% da
população, segundo por atrasos em prestações
de bens e serviços (26,6%) e atrasos com a
aluguel ou prestação do imóvel (7,8%).
Entre os 46,2% da população que integravam
famílias com contas em atraso, 26,0% também
eram de famílias em que a pessoa de referência

tinha até o ensino fundamental completo e
apenas 3,8% da população também pertenciam
a famílias cuja pessoa de referência tinha o nível
superior completo.
66,2% da população vivem em famílias em
que alguém tem conta corrente
A POF 2017-2018 investigou ainda o acesso
das famílias a serviços ﬁnanceiros. No período,
83,3% da população integravam famílias em
que pelo menos um de seus componentes tinha
um dos serviços ﬁnanceiros analisados. A maior
parte tinha acesso à conta corrente (66,2%).
Outros 55,9% da população eram membros de
famílias em que alguém tinha caderneta de

poupança, seguido do cartão de crédito (49,9%)
e do cheque especial (19,5%).
O restante tinha acesso às despesas ou
recebimentos de seguros (35,3%) e a operações
com empréstimos e parcelamento de imóveis,
automóveis ou moto (32,1%).
“A proporção de brasileiros que viviam em
famílias em que ninguém tinha ao menos um dos
serviços bancários analisados foi de 16,7%,
sendo 11,7% da população também integrantes
de famílias com pessoas de referência pretas ou
pardas e 4,8% da população também
integrantes de famílias cuja pessoa de
referência era branca”, acrescentou André
Martins.
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SAÚDE EM EVIDÊNCIA NA PRIMAZ: PREFEITO ENTREGA O CENTRO
DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER
@jornalpanetus Casa rosa é um espaço dedicado exclusivamente para as mulheres. Rosana Maria Assunção é homenageada e espaço recebe seu nome.

Fotos: Lívia Maria / Divulgação

Avançar com ações que visam melhorar a saúde
pública do município é um compromisso da
Prefeitura de Mariana, que por meio da Secretaria
de Saúde, entregou na tarde desta quarta-feira
(18/08), o Centro de Referência de Saúde da
Mulher - Casa Rosa. O local será um serviço de
porta aberta, onde todas as mulheres que buscarem
atendimento serão acolhidas pela enfermagem e
direcionadas ao serviço necessário dentro do
centro. E também atuará em conjunto com a
atenção primária, integrando o serviço em ações de
prevenção e promoção à saúde da mulher, por
meio de um ﬂuxo de encaminhamento das
Unidades Básicas ao Centro de Referência.
O atendimento será multidisciplinar e terá várias
especialidades, como: ginecologia, obstetrícia,
mastologia, atendimento de enfermagem,
psicossocial, acompanhamento nutricional,
ﬁsioterapia e ultrassonograﬁa.

Para Laura Marchetti, uma das médicas que irá
atuar no atendimento das mulheres, um espaço
como a Casa Rosa é muito importante para a
melhoria nos serviços médicos voltados ao público
feminino. “Ter um local que a mulher se sinta
acolhida, tenha um atendimento voltado às suas
necessidades é um grande ganho para a cidade.
Espero poder corresponder e atender bem todas
que precisarem dos nossos serviços”.
A Casa Rosa contará com programas internos que
organizarão os ﬂuxos e divisões de atendimentos,
como:
Viva Mulher
Prevenção do Câncer de Mama e Colo de Útero:
As pacientes são encaminhadas ao programa pela
triagem interna da Casa, que é realizada pela
enfermagem. Fazem parte do programa, os exames
ginecológicos, mamograﬁa e ultrassonograﬁa.

Planejamento familiar: Por meio deste programa
é realizada a inserção do diu e ﬁnalização do
processo para laqueadura. O planejamento familiar
é feito por demanda espontânea. Também são
oferecidos métodos contraceptivos de acordo com
a necessidade de cada mulher e orientação sobre as
DST, saúde sexual e reprodutiva.
Programa de Aleitamento Materno: O programa
atua na orientação e conscientização sobre a
amamentação. A mãe que estiver com diﬁculdade
na amamentação pode procurar a Casa para
receber as orientações necessárias.
Homenageada
Rosana Maria Assunção, recebeu uma linda
homenagem com seu nome destacado na Casa
Rosa. Rosana foi coordenadora do sistema de
informação da Secretaria de Saúde e em 20 anos
foi fundamental nos processos de implantação e
desenvolvimento do sistema único de saúde em

Mariana e região. Ela também deixou seu nome
marcado em projetos sociais como a Pastoral da
Criança, a Comissão Arquidiocesana de Mulheres
de Mariana, o Projeto Desperta Cidadão e
participou ativamente da criação da Escola de Fé e
Política Dom Luciano, reconhecida pela CNBB.
Filho da homenageada, Ícaro Costa, se emocionou
com a homenagem e conta como sua mãe foi
exemplo de força e dedicação. “Ela foi uma
excelente mãe, avó, proﬁssional dedicada, eu me
sinto pequeno diante de tantas coisas que minha
mãe fez para a comunidade. Espero que sua
trajetória seja um exemplo para toda a
comunidade, que a gente sempre pode fazer mais
pelo próximo”.
Os atendimentos acontecem de segunda a sextafeira, de 07h às 16h, à rua Dom Viçoso, 217,
Centro.

31 99880-7120
Av. dos salgueiros - 85 - A

98299-3382
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INSTAGRAM: “ARRASTA PARA CIMA” NOS STORIES ACABA ESTE MÊS
@jornalpanetus

Em contrapartida, os usuários da rede social poderão anexar links nos Stories, mas de outra forma.

A função “arrasta para cima” nos Stories de
contas veriﬁcadas e com mais de 10 mil
seguidores está próxima de acabar. O Instagram
anunciou a novidade nessa segunda-feira
(23/08).
No entanto, os usuários da rede social ainda
poderão anexar links nos Stories, mas a partir de
30 de agosto será feito em ﬁgurinhas. Ao clicar
no adesivo, a pessoa será redirecionada para a
página da web anexada à imagem.
A ﬁgurinha com link poderá ser adicionada em
qualquer lugar da tela. "A 'ﬁgurinha de link'
funciona assim como as outras, ou seja,
oferecendo mais opções criativas às pessoas,
incluindo a possibilidade de alternar para estilos
diferentes, ser redimensionado e colocado em
qualquer lugar do Stories", disse o Instagram,

em nota.
Além desta mudança, uma outra novidade é a
possibilidade dos usuários poderem receber
reações e respostas rápidas com a ﬁgurinha. Pois
antes não era possível responder a um Stories
com o link de “deslizar para cima”. O link nos
Stories continua sendo disponível somente para
contas veriﬁcadas e com mais de 10 mil
seguidores.
"Estamos avaliando se o acesso ao link será
expandido para mais contas no futuro, levando
em conta aspectos como integridade e segurança
e como isso poderia impactar na disseminação
de desinformação e spam. Esta transição entre o
link 'deslizar para cima' e a ﬁgurinha nos
ajudará a determinar se é a decisão certa antes
de expandir o acesso a mais pessoas", aﬁrmou.

DESENVOLVIMENTO: PESQUISA DA FGV APONTA MELHORA NO
CLIMA ECONÔMICO DA AMÉRICA LATINA
@jornalpanetus Foram ouvidos especialistas em economia de 15 países da região.

O indicador que mede o clima econômico na
América Latina, calculado pela Fundação

Getulio Vargas (FGV) apresentou recuperação
no terceiro trimestre e chegou ao maior patamar

desde o primeiro trimestre de 2018. Para calcular
o índice, a fundação ouviu 149 especialistas em
economia de 15 países da região.
A Sondagem da América Latina mostra que o
Indicador de Clima Econômico (ICE) subiu de
81,2 pontos do segundo trimestre para 99,7
pontos no terceiro. O patamar de 100 pontos é
considerado neutro, e somente valores acima de
100 conﬁguram um clima favorável para os
negócios.
A recuperação do indicador ocorreu na
percepção da situação atual (ISA), que melhorou
de 28,2 pontos para 59,1 pontos. A melhora é
atribuída ao cenário internacional mais
favorável e ao avanço da imunização contra a
covid-19 na região, ainda que irregular.
Já o indicador que mede as expectativas dos
especialistas para o futuro (IE) teve recuo de 156
pontos para 150,6 pontos. Nesse caso, a FGV
cogita que o movimento esteja associado a
incertezas sobre os efeitos das novas cepas do
SARS-CoV-2.
Entre os dez países pesquisados, o Paraguai é o
que apresenta a melhor avaliação do clima
econômico, com 125,1 pontos. Em seguida estão
Brasil (116,5), Chile (104,1) Peru (102,0) e
Colômbia (101,1). Os demais países foram
avaliados pelos especialistas ouvidos pela FGV
com clima econômico desfavorável. É o caso do
México (92,4), Uruguai (79,2), Equador (77,9),
Bolívia (73,2) e Argentina (60,3).
A pesquisa elevou a previsão de aumento do
Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos) do conjunto dos países

pesquisados em 2021. No segundo trimestre era
esperado um crescimento de 4,3%, enquanto que
no terceiro trimestre a previsão aumentou para
5,4%. A pesquisa projeta que Peru (9%), Chile
(8%) e Colômbia (6,4%) terão os maiores
crescimentos, e os demais ﬁcarão abaixo da
média regional. Para o Brasil, a projeção é de
uma alta de 5,2% no PIB.
O estudo da FGV mostra que problemas de
desabastecimento de insumos e/ou matérias
primas estão afetando a economia da América
Latina de forma grave para um em cada quatro
especialistas ouvidos. A pesquisa ressalta que
quanto maior e mais diversiﬁcado é o parque
produtivo de um país, maior é a probabilidade de
haver impactos desse desabastecimento.
No caso do Brasil, 46,2% dos especialistas
acreditam que o país está sendo afetado de forma
grave e outros 46,2% responderam que os
impactos são moderados ou leves. Somente
7,7% aﬁrmaram que a economia brasileira não
está enfrentando esse tipo de problema.
Outro aspecto avaliado na sondagem foi sobre
quanto tempo deve durar o cenário de
valorização do preço das commodities, que
impulsiona a economia da região. Para 58,5%
dos entrevistados, o cenário deve se prolongar
por mais 12 meses, e 23% aﬁrmam que ele deve
se encerrar já no ﬁm de 2021. A expectativa,
portanto, é que não se repita um superciclo de
commodities como o da primeira década do
século 21.
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SÃO FOCO DE CAMPANHA
DE VISIBILIDADE
@jornalpanetus Iniciativa trabalha inclusão e mostra que deﬁciência é diversidade.
A abertura oﬁcial dos Jogos Paralímpicos de
Tóquio 2020 começou nesta terça-feira (24/08).
Por meio deles, os olhos de todo o mundo estarão
voltados para grandes expoentes de uma parcela
considerável da população: as pessoas com
deﬁciência.
Esses homens e mulheres representam, hoje,
15% da população mundial, cerca de 1,2 bilhão
de pessoas. Por isso mesmo, o Comitê
Paralímpico Internacional (IPC) lançou a
campanha Nós, os Quinze, que tem como
objetivo acabar com a discriminação e chamar a
atenção para a inclusão desse público. A
campanha do COI usará a Paralimpíada para
aumentar a visibilidade da causa.
O objetivo da Nós, os Quinze é colocar pessoas
com deﬁciência "no coração da agenda de

inclusividade e diversidade quebrando barreiras
sociais sistêmicas que limitam a realização do
potencial de pessoas com deﬁciência."
A campanha tem duração prevista de uma década
e também aborda outras características que são
alvo de discriminação, como gênero, etnia e
orientação sexual.
No vídeo da campanha, pessoas com diversos
tipos de deﬁciência mostram "que, assim como
qualquer um, realizam atividades como arrumar
a cama, pagar boletos, casar. E falam que não
querem ser colocados num pedestal, e sim
tratados como iguais."
Entre as empresas que apoiam a campanha do
COI, estão a Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), o
Banco Mundial e a Comissão Europeia.

GOVERNO DE MINAS PRORROGA ATÉ 23 DE SETEMBRO PRAZO
DE ADESÃO AO REFIS DO ICMS
@jornalpanetus Medida busca possibilitar que mais empresas regularizem seus débitos tributários.
e trouxe um alento, que foi a possibilidade de as
empresas colocarem em dia suas ﬁnanças. A
prorrogação da data vem atender a expectativa
de contribuintes que não conseguiram se adequar
a tempo do fechamento do primeiro prazo, que foi
16/08, mas que ainda têm a intenção de aderir. É
importante frisar que a prorrogação não fere o
objeto principal do programa, que são as dívidas
fundadas até 31/12/2020", aﬁrma o secretário.
A medida, publicada no Diário Oﬁcial desta
terça-feira (24/08), pelo Decreto 48.262, atende
ao pedido de deputados do Bloco Luiz Humberto
Carneiro, em conjunto com o líder do Governo na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), deputado Gustavo Valadares.
Gustavo Barbosa alerta às empresas sobre o
cumprimento do novo prazo-limite, pois não está
prevista outra prorrogação.
Balanço
Até o dia 16/08, o Reﬁs Mineiro - ICMS recebeu
18.921 habilitações, totalizando R$ 3,901 bilhões
em débitos regularizados, entre à vista e
parcelados. Desse montante, R$ 463,7 milhões já
foram efetivamente pagos.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema,
prorrogou até (23/09), o prazo de adesão ao
programa de regularização de débitos tributários
relativos ao ICMS.
O prazo inicialmente estabelecido havia expirado
em (16/08). Com a prorrogação, as empresas que
aderirem ao programa até (23/09) poderão efetuar
o pagamento, à vista ou da primeira parcela, até
(30/09).
O benefício oferecido pelo Reﬁs Mineiro aos
contribuintes devedores continua o mesmo: a
oportunidade de regularizarem suas dívidas do
ICMS com descontos de até 90% sobre multas e
juros cobrados pela inadimplência.
O secretário de Estado de Fazenda, Gustavo
Barbosa, enfatiza que o Reﬁs Mineiro, criado a
partir do plano Recomeça Minas, aprovado pela
ALMG e sancionado pelo governador Romeu
Zema, foi de grande importância para as empresas
que enfrentaram diﬁculdades, sobretudo em 2020,
devido à crise econômica gerada pela pandemia
da covid-19.
"O Reﬁs Mineiro foi instituído no contexto de um
ano de várias adversidades para os contribuintes

GABINETE
GABINETE DO
VEREADOR EDIRALDO RAMOS
-Indicações
-Sugestões
Trabalhamos em
prol da
comunidade!

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

VOCÊ JÁ VISITOU A
NOVA UNIDADE
DA LOPES
CALÇADOS?
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SEINFRA REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PROGRAMA DE
CONCESSÕES RODOVIÁRIAS EM PONTE NOVA
@jornalpanetus

Lote rodoviário Ouro Preto abrange as rodovias BR-356, MG-262 e MG-329. Consulta pública também está em andamento.
Projeto
O lote rodoviário Ouro Preto abrange as
rodovias BR-356, MG-262 e MG-329, que,
juntas, totalizam 190,3 quilômetros de extensão.
Os trechos rodoviários são interceptados por 11
municípios, sendo eles: Nova Lima, Rio Acima,
Itabirito, Ouro Preto, Mariana, Acaiaca, Barra
Longa, Ponte Nova, Urucânia, Piedade de Ponte
Nova e Rio Casca.
O projeto foi estruturado pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) em
parceria com o Banco Interamericano de
Investimento (BID) e inclui recursos do governo
japonês por meio do programa de preparação de
PPPs e concessões.

A segunda audiência pública para apresentação
e discussão do lote Ouro Preto do Programa de
Concessões Rodoviárias do Governo de Minas
foi realizada nessa segunda-feira (23/08), em
Ponte Nova. A íntegra da reunião pode ser
acessada no canal da Seinfra no YouTube.

No encontro, a chefe do Núcleo de Estruturação
de Projetos da Seinfra, Fernanda Alen
Gonçalves da Silva, reforçou os diversos
benefícios esperados com a concessão do Lote
Ouro Preto.
“O projeto vai promover maior ﬂuidez do

tráfego e gerar mais segurança viária para os
usuários. Entre as intervenções mais
importantes, temos a previsão de duplicação de
praticamente toda a extensão da BR-356 e, além
disso, a construção e implantação de terceiras
faixas nas demais rodovias”, salientou.

Benefícios
A expectativa com o Programa de Concessões
Rodoviárias é a melhoria da segurança viária e
da qualidade das estradas mineiras, com melhora
dos indicadores. A concessionária que vencer a
licitação estará obrigada a realizar, já nos 12
primeiros meses, os investimentos iniciais. Até o
quinto ano de concessão, a empresa deverá
realizar a recuperação de toda malha com a
melhoria das condições de tráfego e segurança
das estradas sob sua responsabilidade.
Destacam-se a duplicação de 67 quilômetros da
BR-356, a implantação de 41 quilômetros de
faixa adicional, a implantação/readequação de
66 quilômetros de acostamento e a implantação
do contorno em Cachoeira do Campo. O valor
total de investimentos é de cerca de R$ 1,9
bilhão.
Consulta Pública
Também está em andamento a Consulta Pública
para o processo de concessão do lote Ouro Preto.
A população poderá opinar sobre o projeto, até a
próxima segunda-feira (30/08), seguindo o
modelo de questionamento, disponibilizado no
repositório de arquivos do programa.
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OURO PRETO: CASA DE BONECAS É INAUGURADA NA CASA
DE CULTURA DO PADRE FARIA
@jornalpanetus Evento contou com a presença do prefeito, Angelo Oswaldo.
Pensando no pós-pandemia e retomando
algumas ações de cultura e lazer, a Prefeitura de
Ouro Preto apoiou a Casa de Cultura do Padre
Faria na inauguração da “Casa de Bonecas”.
Será um espaço para introduzir conhecimento,
história e brincadeiras às crianças ouropretanas.
A vice-prefeita Regina Braga agradeceu toda a
equipe pelo trabalho realizado na Casa e
ressaltou a importância desse espaço para Ouro
Preto. “Saímos daqui emocionados em ver
nossos centros culturais voltando a funcionar e
pela inauguração da Casa de Bonecas. Também
estou orgulhosa pelo trabalho que vem sendo
realizado pela nossa gestão em cada bairro e
distrito”.
Margareth Monteiro, secretária de Cultura e
Patrimônio, reforça a importância das crianças
conhecerem sobre o patrimônio da cidade. “A
nossa intenção é começar, logo após a
pandemia, ações com as crianças para
introduzir, através de oﬁcinas e atividades,
conceitos necessários para a preservação do
patrimônio, que é memória, identidade,
cidadania e alteridade. Que eles possam já
crescer com uma pré-formação no seu bairro, na
sua comunidade da importância do sentimento
de pertencimento”.
“Agradeço a todos os funcionários e a atual
gestão, pois ninguém faz nada sozinho”. Com
essa frase, Maria José, a Ica, disse estar feliz por
ter realizado esse projeto. “A Casa de Bonecas
era um anseio meu e que só foi possível com o
apoio da atual gestão e é algo que gostaria que
fosse feito em todos os bairros. Assim, todas as
casas vão trabalhar de mãos dadas, para levar
alegria, conﬁança e todas as atividades às
crianças”. Devido a pandemia, as ações da Casa
de Cultura estavam paralisadas, mas há 15 dias
a pintura e bordado em tecido foi retomada

seguindo todos os protocolos.
O prefeito Angelo Oswaldo participou da
inauguração e durante o evento, presenteou as

crianças com livros. Ele também tomou ciência
de algumas ações que precisam ser feitas na
Casa e já se prontiﬁcou a buscar soluções para

as demandas.
Por Nathália Souza
Foto: Neno Vianna / Divulgação

Jornal

_____________________________________________
10
MARIANA AVENTURA É UM PROJETO DE CAMINHADA
ECOLÓGICA LANÇADO NO MUNICÍPIO
26/08/2021 a 02/09/2021

Panetu’s
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

@jornalpanetus O evento acontece neste sábado dia 29 e o primeiro roteiro contenha a Serrinha.

Endereço: Rua Santa Cruz -86 - Barro Preto - Mariana
Telefone: 98328-6720

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto

9 8253-0025

O Projeto Mariana Aventura, realizado por meio da
Secretaria de Esportes, é mais uma das iniciativas que se torna
realidade no município. Para dar início ao cronograma de
atividades, o primeiro destino do projeto é a Serrinha e a
caminhada será realizada no dia 29 de agosto. Os passeios
possuem limite de 30 pessoas. As demais ﬁcarão em uma lista
de espera para o próximo evento ou serão chamadas em caso
de desistência. O cadastro ﬁcará disponível até o dia 26 de
agosto.
O objetivo da ação é promover a prática da caminhada
ecológica ao percorrer trilhas da cidade e entornos. O evento e
inscrições, que serão realizados quinzenalmente, são abertos
para todo o público acima de 12 anos.
Com a implementação do Mariana Aventura, a Prefeitura
busca o bem-estar da população, a valorização das riquezas
naturais da cidade e o incentivo à preservação ambiental.
Nesta primeira edição, serão dez quilômetros percorridos em
aproximadamente seis horas, em uma trilha com nível
considerado de leve a moderado.

De acordo com o Secretário adjunto de Esporte, Ruy Vidal, a
Serrinha é um lugar único. “Água limpa, um pouco gelada,
característico de cachoeiras… conexão e energia sem igual”,
aﬁrmou. O guia especializado também recomenda que os
inscritos nos passeios sejam comunicativos, cordiais e
prestativos para que o passeio seja um “momento único para
todos”.
Para se inscrever, basta preencher a ﬁcha de inscrição,
encaminhá-la para o e-mail:
secretariadedesportos@gmail.com e apresentá-la no dia do
evento. Além disso, é necessário assinar um termo de
responsabilidade, aﬁrmando assim, a ciência da participação
em uma atividade que possa ter algum risco.
Alertamos que é necessário que todos os protocolos sanitários
contra a Covid-19 sejam respeitados e ressaltamos que os pais
e responsáveis devem se responsabilizar por crianças e
adolescentes.
Para mais informações, entre em contato com o secretário
adjunto Ruy Vidal por meio do número (31) 3557-2128.

MARIANA CELEBRA A SEMANA NACIONAL
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL E MÚLTIPLA
@jornalpanetus O tema deste ano “É Tempo de Transformar Conhecimento em Ação”.

Pensou em feijoada? Pensou
em Restaurante do Gonzaga!
Venha experimentar e
se encantar!
(self-service e marmitex)
Endereço: Rua
Wenceslau Bráz - 300 - Mariana

Endereço: R. Sete Lagoas, 20 - cabanas, Mariana - MG

Telefone: (31) 3558-4354

A Semana Nacional da Pessoa com Deﬁciência Intelectual
e Múltipla deste ano, que possui o tema “É Tempo de
Transformar Conhecimento em Ação”, acontece até o dia 27
de agosto. Com o intuito de abordar questões relacionadas à
inclusão digital desta parcela da população, a APAE
Mariana, em conjunto com a Federação das Apaes do
Estado de Minas Gerais, promove diversas ações de
conscientização da sociedade sobre a temática.
Uma das atividades propostas pelo Instituto de Ensino e
Pesquisa - Darci Barbosa UNIAPAE-MG é a leitura do
texto “Inclusão Digital e Participação Social na
Pandemia”, o qual possibilita a reﬂexão sobre o papel da
pessoa com deﬁciência na sociedade e seu acesso às
tecnologias de interação nas redes sociais. De acordo com
o documento, em relação a essa participação, a família
deve aceitar a possibilidade e a autonomia da PCDMI.

Conﬁra a programação completa das atividades
Dia 26 de agosto (quinta-feira)
Divulgação do vídeo dos alunos Autodefensores da APAE
O vídeo será divulgado nas redes sociais
Dia 27 de agosto (sexta-feira)
9h30 - Palestra com a psicopedagoga e terapeuta Mariana
Dourado
Tema: Autismo
(Via Google Meet)
APAE Mariana - A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Mariana foi fundada em 30 de janeiro de
1993. Os principais pilares da instituição são educação,
saúde e assistência social.
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LÍNGUA!
O problema no Afeganistão é só Cabul?
Nas duas últimas semanas, o dito “grupo extremista
islâmico” Talibã, depois de 20 anos (1996-2001),
voltou a dominar Cabul, a capital afegã e
consequentemente, o controle sobre o Afeganistão.
A mídia nacional, principalmente os telejornais,
tem divulgado e explorado diuturnamente “esse
retorno”. Em tão, perguntariam nossos leitores, o
que podemos extrair deste acontecimento? O fato
desta mesma mídia só convergir seus holofotes
para a situação no aeroporto de Cabul e a tentativa

“desesperada”, por parte de alguns países, em
resgatar apoiadores do regime anterior. Nesse
contexto podemos nos perguntar: essa situação
acontece exclusivamente nos arredores do
aeroporto de Cabul? Por que essa “preocupação”
não se estende além desse minúsculo foco? Apenas
os “apoiadores” do antigo regime merecem tal
resgate? E a população do resto do país, reprimida,
passando por inúmeras necessidades, repressões
violentas, não seria merecedora da “mesma
preocupação, tratamento e atenção humanitária”?
Resgatar tão somente a “população” que contribuiu
com os países que estiveram ao lado do Poder
deposto, no nosso entendimento, não caracteriza
“ação humanitária”. Tá mais para salvar a própria
pele de seus compatriotas. Aguardemos o
desenrolar dos acontecimentos!

Três “não é mais demais”, mas sim necessário
Já dizia a frase popular: “um é pouco, dois é bom,
três é demais”! Pelo menos era o que se dizia. Ela é
usada no nosso cotidiana em situação especíﬁca.
Uma dessas aplicações seria quando uma terceira
pessoa, que “está de vela”, ou seja, está
atrapalhando um casal ou usado em outras
situações, como ao falarmos sobre coisas em
excesso, por exemplo. A China, por incrível que
pareça, quebrou esse signiﬁcado. Esclareceremos!
Até 2016, a República Popular da China (capital
Pequim) adotava como política governamental a
“autorização” de um ﬁlho por família. Quebrar essa
“regra” implicava em sanções do governo sobre o
casal ou a família. De 2016 a 2021, essa
“autorização” pulou para dois. Recentemente uma
nova ﬂexibilização das políticas de planejamento

familiar passou a vigorar. Após veriﬁcar queda da
natalidade nas últimas décadas, o crescente
números de jovens optando em não casar e uma
possível crise demográﬁca, o Escritório Nacional
de Estatísticas da China fez o alerta e o Congresso
Nacional do Povo (algo parecido com o nosso
Congresso brasileiro) aprovou resoluções para
incentivar o aumento da taxa de natalidade no país.
Agora as famílias chinesas podem der um terceiro
ﬁlho. O que estaria por trás desta nobre e inusitada
medida? Resposta: manter “a vantagem da China
em termos de recursos humanos”, ou em outras
palavras, a manutenção de um mercado de mão-deobra que sustente seu crescimento econômico. Isso
é que é capitalismo selvagem!
Gregório de Matos, in memoriam!

ANVISA DIZ QUE REAÇÃO INDESEJADA A VACINAS PRECISA
SER COMUNICADA
@jornalpanetus Subnotiﬁcação pode retardar identiﬁcação de sinais de risco.
quando o produto está no mercado e os
benefícios continua superando os riscos”,
explica Helaine.
A comunicação pode ser feita por meio do site
da Anvisa, pelo sistema Vigimed e Notivisa.
Ali, há possibilidade de relatar problemas em
diversos produtos, entre eles medicamentos e
vacinas.
As notiﬁcações podem ser feitas por médicos e
outros proﬁssionais de saúde, além de
farmacêuticos e usuários dos medicamentos.
A Anvisa disponibiliza também um número de
telefone caso haja diﬁculdade para enviar a
notiﬁcação pelo site: 0800 642 9782.
Queixas técnicas

Quando uma pessoa toma um medicamento,
como uma vacina, e tem uma reação indesejada,
essa consequência é chamada na medicina e
pelas autoridades sanitárias de “eventos
adversos”. Nesses casos, a orientação é
comunicar o episódio à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
A notiﬁcação precisa ser feita mesmo se não

houver suspeita de que o desconforto foi
provocado pelo medicamento. De acordo com a
Anvisa, a subnotiﬁcação pode retardar a
identiﬁcação de sinais de risco e subestimar a
dimensão de um problema.
Segundo a gerente de Farmacovigilância,
Helaine Capucho, o monitoramento feito pela
Anvisa é importante para avaliar se a reação a

um produto está aumentando e se há problemas
associados a ele. A subnotiﬁcação pode retardar
a identiﬁcação de sinais de risco e subestimar a
dimensão de um problema.
“A notiﬁcação é importante para que possamos
conhecer o perﬁl de benefício e risco dos
produtos, porque todo produto tem um risco na
utilização. Então, precisamos [da notiﬁcação]

Nessa página, foi criado também um canal
para apresentação de queixas técnicas sobre
vacinas contra a covid-19. O termo é usado para
designar suspeita de alteração ou irregularidade
do produto nos aspectos técnicos e legais, que
podem, ou não, causar danos à saúde.
São exemplos a alteração de cor ou de aspecto,
um corpo estranho dentro do frasco da vacina, a
suspeita de contaminação por micróbios,
problemas de vedação do frasco ou de quebra
da ampola ou falsiﬁcações.
Diferentemente do evento adverso, a queixa
técnica é direcionada ao produto, e não a um
efeito indesejado que tenha ocorrido com o
paciente, além de servir como uma forma de
ﬁscalização da qualidade das vacinas.

Arantes Móveis

Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável
Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733

Madeiras para telhado em Paraju
e Roxinho
Réguas para curral,
Mourão de eucalipto tratado
Tudo isso você encontra lá na
Construrey Materiais de Construção.
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RESPONSABILIDADE: SÉRIE DE VÍDEOS TRAZ INFORMAÇÕES SOBRE
A ADOÇÃO E GUARDA DE ANIMAIS
@jornalpanetus Conteúdos trata de boas práticas para o bem-estar dos bichos; interessados em adotar podem visitar evento em Belo Horizonte.
Para estimular a conscientização sobre a
adoção e a guarda responsável de animais, a
Fundação Renova lançou uma série de vídeos
que traz informações sobre as cinco liberdades
dos animais, princípios que norteiam as boas
práticas de bem-estar dos bichos. O pacote
apresenta, ainda, nove animais resgatados após
o rompimento da barragem de Fundão que
ainda disponíveis para adoção.
Os três vídeos, com cerca de cinco minutos de
duração cada, também contam as histórias e
ﬁnais felizes dos animais resgatados que já
encontraram um lar.
A série está disponível no canal do YouTube da
Fundação Renova. Os interessados em adotar
os bichinhos resgatados também podem
conferir o catálogo com os animais disponíveis
e a cartilha sobre guarda responsável. Um
evento de adoção está programado para
acontecer entre os dias 26 e 28 de agosto em
Belo Horizonte.
A analista do programa de Assistência aos
Animais da Fundação Renova, Luciana Sales,
reforça a importância da conscientização sobre
as cinco liberdades para manter uma relação
digna e justa com os animais: “Abordar a

O Programa de Assistência aos Animais da
Fundação Renova é responsável pelos cuidados
aos animais resgatados após o rompimento da
barragem de Fundão, nas fazendas Castro e Asa
Branca, em Mariana. Elas abrigam os bichinhos
disponíveis para adoção e, durante a pandemia,
o programa oferece atendimento a distância e
entrega do animal até mesmo em outras cidades
ou estados. Para saber mais, basta entrar em
contato pelo telefone: (31) 99712-9806
(WhatsApp) ou pelo e-mail:
luciana.sales.crtf@fundacaorenova.org.

guarda responsável com a adoção de animais é
uma forma de conscientizar as pessoas sobre a
relação de responsabilidade que temos com
eles. Isso vale para os tutores, futuros adotantes
e todas as pessoas que têm ou terão essa

relação com algum animal. Lembrando que
adotar um animal adulto é dar a oportunidade
para que ele tenha o ﬁnal feliz que tanto espera
e, acreditem, quem ganha de verdade somos nós
humanos: o carinho é único”, diz a analista.

Evento de adoção
Alguns dos animais resgatados após o
rompimento da barragem de Fundão estarão no
evento de adoção em Belo Horizonte, nos dias
26, 27 e 28 de agosto. O evento acontecerá no
piso 3 do Pátio Savassi (av. do Contorno, 6061,
São Pedro), das 11h às 19h.
A Fundação Renova tomará as medidas de
segurança e saúde necessárias diante da Covid19 para participação segura no evento de
adoção, como aferição de temperatura, controle
de acesso, distanciamento e uso de máscara,
face shield e álcool em gel.

CNJ APROVA REGRA PARA REGISTRO DE CRIANÇAS COM
SEXO IGNORADO
@jornalpanetus

Norma começa a valer no dia 12 de setembro.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou
uma norma para permitir que crianças sejam
registradas na condição de sexo ignorado. A
medida vale para casos de nascimentos com a
chamada anomalia de diferenciação de sexo, uma
malformação na genitália, ocasionando
diﬁculdade na diferenciação entre o sexo

masculino e feminino. As regras estão previstas
no Provimento 122/2021 e passarão a valer em 12
de setembro.
O registro com sexo ignorado deverá ser feito
na Declaração de Nascido Vivo (DNV), que
será emitida pelo sistema de saúde após o
nascimento. Segundo o CNJ, a família poderá

optar por um nome neutro para a criança.
Posteriormente, alterações de nomes e
designação de sexo poderão ser feitas pelos
pais.
Antes do provimento do conselho, os cartórios
de registro civil não poderiam emitir certidões
de nascimento sem a deﬁnição de sexo. Nesses

casos, era necessário entrar com uma ação
judicial. Dessa forma, até a resolução do
processo, a criança ﬁcava sem documentação,
impedindo acesso a vários serviços públicos e
privados, como matrícula em escolas e plano de
saúde.
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CACHOEIRA DO CAMPO EM EVIDÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA OURO-PRETANA
@jornalpanetus Telhado do Oratório passará por reforma e CAIC voltará a abrigar Posto de Saúde.
O prefeito Angelo Oswaldo realizou uma visita
técnica em Cachoeira do Campo nesta segundafeira, (23/08), para analisar uma série de
iniciativas que estão sendo tomadas para
aprimorar as estruturas do distrito.
Dentre as ações, está incluída a reforma do
telhado do Oratório Dom Bosco, dentro do acordo
de comodato do Instituto Salesiano com a
Prefeitura de Ouro Preto. Também foi veriﬁcada a
questão da descentralização do serviço de saúde
do distrito, com iniciativas para que o CAIC volte
a abrigar um posto de saúde. O prefeito também
informou que “nós estamos vendo agora outras
áreas do distrito onde também poderemos instalar
uma unidade básica de saúde que possa atender a
parte de Cachoeira que está do outro lado da
Rodovia”.
A visita foi acompanhada pelo vereador Vantuir
da Silva, que disse estar trabalhando por
melhorias para o distrito e enfatizou a questão da
saúde: “os PSFs que foram colocados no
complexo de saúde, a gente viu que não atendeu a
nossa população, então a gente tá trabalhando
junto - o prefeito e o executivo - para trazer essa
melhoria de volta e realmente atender toda a
população”.
Por Vanência Magela

Foto: Neno Vianna / Divulgação

MARIANA AVANÇA NA IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19 E
VACINA PESSOAS COM 23 E 26 ANOS
@jornalpanetus Saúde imuniza nesta quinta pessoas com 26 anos.
Avançando com a imunização contra a
Covid-19 em nosso município, a Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria de Saúde,
divulga a agenda de vacinação dessa semana.
Serão contempladas as pessoas com idade
entre 23 e 26 anos, sem comorbidade. Todos
os contemplados devem comparecer ao local
de vacinação com documento com foto,
cartão do SUS e comprovante de residência.
Não será necessário o contato prévio para
comparecer ao local de vacinação.
Salientamos que serão vacinados,
exclusivamente, pessoas na faixa etária
divulgada.
Conﬁra o cronograma
26/08 (QUINTA-FEIRA)
Público-alvo: Aplicação de D1 para
indivíduos com 26 anos de idade, sem
comorbidade
Local: Central de Imunização
Horário: 08h às 15h
27/08 (SEXTA-FEIRA)
Público-alvo: Aplicação de D1 para
indivíduos com 25 anos de idade, sem
comorbidade
Local: Central de Imunização
Horário: 08h às 15h
28/08 (SÁBADO)
Público-alvo: Aplicação de D1 para
indivíduos com 24 e 23 anos de idade, sem
comorbidade
Local: Arena Mariana
Horário: 08h às 15h

*Vidros em geral
Rua Jatobá *Forro PVC
Loja 97 - Rosário - Mariana
*Pisos Duraor
*Corrimão de escada
9 8859-9502
*Esquadrias em alumínio
*Box, Fechamento para pias
3558-4159
*Lavatórios

Ligue e peça já!
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IBGE ESTÁ EM CAMPO COM PESQUISA SOBRE TURISMO
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus
geração de emprego e renda em diversas cidades
do país.
A pesquisa segue as recomendações da
Organização Mundial do Turismo. A primeira
divulgação ocorreu em agosto de 2020 e a
próxima está prevista para o último trimestre de
2021.
A pesquisa mais recente, de 2019, teve como
objetivo quantiﬁcar os ﬂuxos de turistas nacionais
entre as diferentes regiões e para o exterior. Foram
apuradas as características da viagem que,
associadas a outras informações, permitem uma
consistente avaliação sobre a demanda turística
doméstica.
Além de quantiﬁcar e conhecer melhor o
comportamento da população em viagens
nacionais e internacionais, a inclusão da temática
na pesquisa contribuir para a construção da conta
satélite de turismo, uma das metas dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em parceria com o Ministério do Turismo, o
IBGE está em campo desde janeiro com a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) Contínua levantando informações sobre
os hábitos de turismo da população. Cerca de 2 mil
entrevistadores estão realizando a coleta de forma
presencial e por telefone, em aproximadamente
210 mil domicílios espalhados em 3.470
municípios, com objetivo de pesquisar o destino
de viagens (nacionais e internacionais), tempo de
estada, tipo de hospedagem e gastos realizados
pelas famílias.
Em geral, esses dados já são essenciais para
conhecer a dinâmica do turismo brasileiro. No
entanto, no cenário da pandemia e suas
consequências nos segmentos de viagens,
hospedagens, hotelarias e aﬁns, a disponibilidade
dessas informações passa a contribuir ainda mais
para um melhor e maior dimensionamento do
setor do turismo e sua importância na retomada da

HUMANIDADE: VACINA PARA O MUNDO
@jornalpanetus Enquanto países ricos preparam 3ª dose, doações são muito aquém do necessário.
que a cobertura alcance um percentual da
população suﬁciente para que o patógeno
enfrente diﬁculdade para infectar novas vítimas
e vá se tornando raro.
Espalhando-se rapidamente pelo planeta, o
Sars-CoV-2 demonstrou que não respeita
fronteiras. Dispondo de condições para
proliferar em parte dos países, continuará a se
desdobrar em novas variantes, como as cepas já
batizadas de alfa a delta —e outras que podem
vir a escapar aos imunizantes.
Países ricos doaram até agora pouco mais de
100 milhões de doses ao consórcio Covax
Facility, que pretende tornar mais equânime a
distribuição no mundo, e prometem que o
número ultrapassará 600 milhões até o ﬁnal de
2022.
Outras transferências foram feitas diretamente
a nações pobres, mas as cifras permanecem
demasiado distantes das 11 bilhões de doses que
a OMS estima serem necessárias para imunizar
70% da população mundial —e proteger, de
fato, ricos e pobres da Covid-19.

Países ricos, sentados em estoques de centenas
de milhões de doses de vacinas contra a Covid19, ﬁzeram ouvidos moucos à assertiva da
Organização Mundial da Saúde sobre o fracasso
moral da distribuição de imunizantes pelo
mundo.
Nações como EUA, Israel, Uruguai, Hungria e
Alemanha decidiram usar as vacinas de que
dispõem para imunizar crianças e adolescentes
ou para aplicar uma dose de reforço em quem já
tem o esquema vacinal completo —enquanto
expressiva parcela dos adultos do mundo ainda
não está imunizada.
Existem, claro, argumentos em favor dessas
escolhas. Os mais jovens, ao frequentar a escola
e outros ambientes, contribuem para a
disseminação do coronavírus; aqueles com
comorbidades, ademais, podem desenvolver
casos mais graves de Covid-19.
Entretanto, como se sabe, a vacinação é ato
coletivo —e, em se tratando de pandemia,
global. Não se elimina a doença apenas
aumentando a proteção individual; é necessário

(31)98566-4576

Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/
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APROVADO: VEREADOR EDIRALDO RAMOS PROPÕE
PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO QUE CONTEMPLA A CLASSE DA
SAÚDE EM MARIANA
@jornalpanetus

Auxílio foi prorrogado por mais três parcelas.
merecem total reconhecimento e valorização”.
Pontua Ediraldo.
Outra indicação do parlamentar é sobre a
economia do município mais precisamente na
linha de crédito a juros zero para micro e
pequenas empresas da cidade de Mariana.
Segundo o vereador “é preciso aquecer a
economia, injetado recurso e incentivando
nossos pequenos empresários”. Ressaltou Pinico.
O projeto foi anunciado pelo poder executivo
com investimento de milhões de reais. Todas as
indicações apresentadas pelo parlamentar foram
aprovadas pelos legisladores do município.

O vereador marianense Ediraldo Ramos, Pinico
(Avante) destacou a importância da prorrogação
do auxílio que contempla os servidores da saúde
do município de Mariana, ingressando na câmara
com uma proposição que sugere ao Poder
Executivo a ampliação do benefício por mais três
parcelas. Levando em consideração a situação
que se perdura em relação à pandemia. A
indicação foi aprovada pelos colegas vereadores
do município.
“Precisamos dar total apoio e suporte aos
servidores da saúde que estão na linha de frente
assim como muitos outros proﬁssionais que

OPORTUNIDADE: ABERTAS VAGAS PARA ESTÁGIO NA FAOP NAS
ÁREAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

Está aberto o processo seletivo para estágio
remunerado da Fundação de Arte de Ouro Preto |
FAOP, nas áreas de Tecnologia da Informação e
Comunicação, e Administração. As inscrições são
onlines e vão de 24 de agosto até 02 de setembro
(quinta-feira).
Podem se inscrever estudantes do Curso
Superior ou Técnico na área de Tecnologia da
Informação e Comunicação, a partir do 3°
Período para Nível Superior e 2º Período para
Nível Técnico, e do Curso Superior de
Administração, a partir do 4° Período.
Os estágios, com carga horária de 20 horas

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

semanais, terão como principais atividades, em
suas respectivas áreas, a prestação de suporte e
auxílio nas atividades dos setores da Fundação.
Além da bolsa, no valor de R$ 552,16 para o
ensino médio e R$ 652,16 para o ensino superior,
será concedido seguro-obrigatório de estágio e
vale transporte municipal de Ouro Preto.
Para se inscrever, é necessário enviar, com o
assunto "Vaga de Estágio + Área Pretendida”,
(ex.: Vaga de Estágio Tecnologia da Informação),
um e-mail para o endereço:
pessoal@faop.mg.gov.br, contendo os seguintes
documentos: ﬁcha de inscrição e declaração de

disponibilidade, disponíveis em anexo no edital;
comprovante de matrícula do curso; histórico
escolar atualizado; documento de identiﬁcação
com foto digitalizado; e currículo vitae com
documentos comprobatórios.
O processo de preenchimento da vaga vai
ocorrer em etapa única: entrevista individual
online com o responsável pela área pretendida,
em data e horário que serão enviados para o email do candidato. As entrevistas individuais vão
ocorrer entre os dias 08 a 09 de setembro,

conforme critérios estabelecidos no edital, e serão
realizadas pelas plataformas Zoom ou Google
Meet.
O resultado ﬁnal será anunciado no dia 10 de
setembro. Para o esclarecimento de dúvidas, o
candidato deverá entrar em contato pelo telefone
(31) 3551-2014 (ramal 205), ou pelo e-mail
pessoal@faop.mg.gov.br.
Conﬁra o edital completo no site:
http://www.faop.mg.gov.br/.
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COLUNISTA DO PANFLETU´S REPRESENTARÁ MARIANA NA
ACADEMIA INCLUSIVA DE AUTORES BRASILIENSES
@jornalpanetus acompanhe nossas redes sociais:

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus
produção literária para o Braille, além de
doação de diversos livros à Biblioteca
Pública Braille Dorina Nowill. Andreia
publica crônicas e poesias em áudio com o
objetivo de incluir todos os públicos,
especialmente às pessoas com deﬁciência
visual.
A Academia Inclusiva é uma associação
que representa escritores de Brasília, no
Distrito Federal, deﬁcientes ou não. A
Academia busca incentivar autores a

A colunista do Jornal Panﬂetu´s e escritora, Andreia
Donadon Leal tomará posse neste domingo, (29/08),
na Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, pelo

trabalho realizado e espírito de inclusão há 20 anos. A
autora marianense participou de inúmeras feiras do
livro de autores brasilienses, autorizando toda a sua

tornarem suas obras acessíveis aos
deﬁcientes visuais, bem como, oferece
suporte e informações sobre as mais
diversas questões inerentes ao coroamento
do que é ser AIBiano.
Segundo a Presidente Dinorá Couto, a
AIAB ﬁrmará Protocolo de Cooperação
entre as academias de Brasília e Mariana.
A posse será na 91ª Feira do Livro de
Lisboa, às 15:00, via Google Meet.

Telefone e whatsapp: (31)98851-5273 / Endereço: Rua Bela Vista, nº10, Estrela do Sul – Mariana/MG
Email: bichochiquepetstore@gmail.com /
Instagram: @pet_bichochique

Show de bola com Caburé
EM JOGO DE DESPEDIDA DE CHARLES
MINASFER VENCE GUARÁ

Adriana
NOIVAS

*Festas e Damas
*Ternos e Pajens
*Vestidos de Noivas

O último ﬁnal sábado em Monsenhor Horta foi marcado com o jogo de despedida do nosso amigo
Charles, do Futebol.
Durante o jogo foram realizadas várias homenagens da equipe do Minasfer.
Já o Jogo terminou com a vitória da equipe do Minasfer pelo placar de 3 x 1 com gols de Nelinho,
Juninho e Caburé enquanto que Safadão fez o gol da equipe do Guará de Catas Altas.

ESPORTE MARIANA: TORNEIO INVERNO
MÁSTER AGITA FINAL DE SEMANA EM
MONSENHOR HORTA

No último ﬁnal de semana ocorreu em Monsenhor Horta os jogos eliminatórios do 1º Torneio de Inverno Máster
que vem sendo realizado no distrito de Monsenhor Horta.
Tivemos duas grandes partidas que foram decididos nas cobranças de pênaltis.
No primeiro jogo após empate em 4 x 4 às equipes do Amigos de MH e Mainart foram para as penalidades e a
equipe do Amigos de MH venceu pelo placar de 4 x 3. Já no segundo Jogo as equipes do 08 Dezembro e
Palmeirense de Ponte Nova realizaram uma grande partida que terminou no empate em 0 x 0 e nas penalidades a
equipe do 08 Dezembro venceu pelo placar de 4 x 3.
Agora no próximo ﬁnal de semana teremos às 14 horas, disputando o 3º lugar entre Mainart x Palmeirense e às
15:45 horas a grande Final entre Amigos de MH x 08 Dezembro.
Vale a pena prestigiar esse evento esportivo que tem o apoio do Jornal Panﬂetu´s.

Alugamos:

(31) 9 8466-4877 / (31) 9 8857-2879
Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810
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MINAS: ACORDO VAI VIABILIZAR CRIAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL DE
PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO
@jornalpanetus

Ferramenta vai otimizar tramitação de processos, além de dar mais segurança e transparência aos procedimentos relacionados ao meio ambiente.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o
Instituto Estadual de Florestas (IEF) ﬁrmaram
acordo com a iniciativa privada para
modernização de processos, inovação em
tecnologia e simpliﬁcação para os usuários dos
serviços ambientais. Inicialmente, serão aplicados
R$ 400 milhões para o desenvolvimento do
Sistema de Processamento de Autos de Infração,
totalmente digital. A ação é parte do projeto
estratégico do Governo de Minas para avançar na
melhoria e aumento da oferta de serviços nessa
área.
O recurso será pago pela empresa integrante à
iniciativa e é fruto de medida de compensação
atribuída pelo cometimento de infração
ambiental. O valor será investido diretamente na
contratação de serviço de desenvolvimento de
software, englobando o desenvolvimento de
sistema para processamento de autos de infração,
contendo módulo para implementação do
Programa Estadual de Conversão de Multas
Ambientais, criado pelo Decreto nº 47.772 de
2020.
A criação do sistema de processamento de autos
de infração digital é essencial para possibilitar a
modernização e a informatização dos processos
administrativos de autuações. O processamento
de autos de infração, feito de forma eletrônica,
possibilitará, dentre outros benefícios, a redução
do tempo de processamento dos autos de infração;
transparência; redução do custo operacional;

viabilização do parcelamento das multas impostas
com maior celeridade; elaboração de base de
dados para garantir maior capacidade de atuação
estratégica, além da adoção de políticas públicas
ambientais melhor fundamentadas.
O acordo judicial que resultou na obrigatoriedade
do pagamento foi homologado neste mês de

agosto, entre o empreendedor responsável pela
infração, a Semad e o IEF, com aquiescênciada
Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG). O
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)
também é signatário do acordo, que abordou o
inquérito civil instaurado. Por intermédio do
acordo celebrado, o empreendedor também se

comprometeu a realizar o pagamento integral da
multa simples, devidamente atualizado,
determinada no auto de infração.
Processos concluídos
Para a superintendente de Controle Processual
da Semad, Vanessa Hilário, diversos avanços
foram obtidos no processamento dos autos de
infração nos últimos anos, o que resultou na
elevação do volume de processos concluídos.
Esse avanço é resultado da melhoria de ﬂuxos, do
aprimoramento de procedimentos, da realização
de alinhamentos constantes entre todos os atores
envolvidos e da modernização de normas.
“A criação de um sistema de processamento de
autos de infração mais moderno e adequado às
necessidades atuais é essencial para que
possamos diminuir o tempo de tramitação dos
processos. Certamente, a implantação do sistema
irá se somar a todas as medidas para otimização
do processamento já adotadas na Semad. O novo
sistema eliminará gargalos gerados pela
tramitação dos processos em meios físicos,
permitindo que estes sejam concluídos de forma
mais ágil, com mais segurança e com maior
transparência”, explica.
Além disso, a superintendente ressalta que a
conclusão de processos administrativos permite
que as medidas atinentes ao exercício do poder de
polícia sejam efetivadas, garantindo o resultado
útil da ação da ﬁscalização, com a concreta tutela
dos recursos ambientais para as presentes e
futuras gerações.

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827

TICKET DO DIA SEGUINTE
@jornalpanetus

@priscillaportoescritora

Imagine se vivêssemos - enfaticamente - sem a
certeza de que iríamos acordar amanhã e viver
um dia provavelmente comum (pós e após
pandemia): com trabalho, aulas, almoço, banho
e jantar. Porque apesar de nem termos mesmo
essa certeza, inconscientemente é como se a
tivéssemos. Talvez, por isso, não paramos
muito para pensar. Ainda mais no atual estilo de
vida, no qual parar é privilégio.
No entanto, imagine se as coisas fossem
diferentes. E a regra geral da vida fosse outra: só
teria direito a um próximo, quem aproveitasse
de verdade o seu atual dia. Quem trabalhasse

com gosto, quem estudasse com seriedade,
quem tivesse carinho e compreensão com
familiares, amigos e conhecidos. E não valeria,
de jeito algum, estar com aquela imensa má
vontade - pra não dizer preguiça - de ir pro seu
local de trabalho. Muito menos estar em sala de
aula e não ter a mínima ideia do que o professor
está falando - e nem fazer questão.
Não bastaria também somente ter ﬁlhos. Seria
preciso sentar junto e fazer o dever de casa. E ter
com eles uma incontestável paciência, ainda
que eles “não saíssem do seu pé” e não parassem
de questionar o que é tudo, o tempo todo.

Não valeria apenas cumprimentar o vizinho ou
um conhecido. Seria preciso parar e perguntarlhe de verdade “Como você está?”. E ter a
disposição, também verdadeira, de ouvir a
resposta.
Não bastaria deixar os dias se passarem,
sempre à espera de algo melhor ou de que um
milagre caísse do céu e mudasse sua vida. Você,
sim, teria que ser o completo responsável por
isso.
Só então, após cumprir essas metas, quando Seguinte”. E teria direito a viver mais 24 horas
chegasse o ﬁnzinho do dia, lá pelas 23h55, você pra fazer a diferença, ao invés de desperdiçar a
receberia o seu tão sonhado “Ticket do Dia maioria dos dias de sua vida.

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405
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ADOÇÃO ATRAVÉS DE
EVENTO LEVA LARES PARA CÃES ABANDONADOS
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

O Centro de Acolhimento de
Animais - CAA, realizou no
último domingo, (22/08), o
evento quinzenal de adoção de
animais, na Praça Gomes Freire o Jardim de Mariana. Haviam 12
cães no encontro, todos foram
adotados e tiveram o ﬁnal feliz
que tanto aguardavam.
No ato da adoção, os tutores
foram orientados sobre os
cuidados com os novos amigos,
além de receberem o cartão de
vacina. Para a adoção ser aceita,
os interessados tiveram que
passar por uma entrevista e
análise de perﬁl com a equipe do
CAA. Em seguida, foi entregue
10 kg de ração para cada ﬁlhote

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus
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adotado com o objetivo de
auxiliar na adaptação.
O evento tem como intuito
incentivar a adoção de animais
abandonados e conscientizar a
população sobre a adoção
responsável. Polyana Daher foi
uma das voluntárias que
colaboraram no evento e
reforçou a importância das
adoções e do envolvimento da
comunidade com a causa
animal.
«É importante esses eventos
acontecerem, para dar
visibilidade para os animais que
não são de raça e proporcionar
um recomeço com uma adoção
feliz'', aﬁrma.

Qualidade &
Preço justo!

CONECTOR CPD
15MM R$12,00

CABO DUPLEX
10MM R$3,60
@vigiezeletrica
@vigiez_seguranca

3558-1252

DENBER – É a
aglu nação dos
nomes Denise e
Bernardo.
É uma empresa que ajuda pais, cuidadores e
educadores a formar adultos mais conﬁantes e
responsáveis.
O nosso diferencial é trabalhar alinhado aos
pilares do desenvolvimento humano, porque nós
atuamos nos principais âmbitos relacionados à
aprendizagem: Família -Aluno - Escola.
Nossa missão está centrada na formação global do
indivíduo tendo o principal objetivo a formação
de um cidadão crítico, autônomo, proativo, capaz
de intervir socialmente de forma positiva.
Será uma honra te ajudar a construir o futuro do
seu ﬁlho.
Juntos por uma educação melhor e mais
humanizada.
Estamos atendendo no formato on-line e
presencial.
Venha nos conhecer!!

DENBERPSICOPEDAGOGICO

31 9 8566-4576
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OURO PRETO: APROVADO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O DIA
MUNICIPAL DA MULHER NEGRA “EFIGÊNIA CARABINA”
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

Durante a 59ª Reunião Ordinária de 2021,
realizada nesta terça-feira (24/08), foi aprovado
em redação ﬁnal o Projeto de Lei Ordinária Nº
342/2021, de autoria do vereador Alex Brito
(Cidadania), que institui o Dia Municipal da
Mulher Negra “Eﬁgênia Carabina” no
calendário oﬁcial de eventos de Ouro Preto, a ser
comemorado anualmente no dia 25 de julho.
Tal Projeto de Lei faz uma justa homenagem à
saudosa Eﬁgênia dos Santos Gomes, Eﬁgênia
Carabina, como era popularmente conhecida.
De acordo com a justiﬁcativa do documento, em
sua trajetória Eﬁgênia atuou como conselheira
tutelar e conselheira de saúde, foi mentora para a
construção da APAE de Ouro Preto e idealizadora
de diversas associações. Participou da primeira
luta em favor das mulheres na cidade, foi líder
comunitária e Presidente do movimento negro,
além de sambista, cantora e compositora,
madrinha vitalícia dos carnavais de Ouro Preto,
promovendo, além disso, durante 20 anos, o
desﬁle da Beleza Negra.
O dia escolhido para ser comemorado o Dia
Municipal da Mulher Negra teve suas origens
durante o 1º Encontro de Mulheres Afro-Latino
Americanas e Afro-Caribenhas realizado em
Santo Domingo, na República Dominicana, em
1992. Essa data relembra o marco internacional
de luta e resistência da mulher negra para
reaﬁrmar a necessidade de enfrentar o racismo e o
sexismo vivido até hoje por mulheres que sofrem
com a discriminação racial, social e de gênero.
“É muito importante ressaltar o quanto Eﬁgênia
Carabina fez por Ouro Preto. Uma lutadora, que
esteve em vários conselhos e participou de
muitas coisas na cidade, estando sempre à frente
de seu tempo. Ela foi uma mulher guerreira, uma
grande amante da política e uma grande política
igualmente. Portanto, essa é uma homenagem,
não só para Eﬁgênia, mas para todas as
mulheres negras ouro-pretanas”, destacou Alex,
vereador autor do Projeto.
Apoio Social
Também durante a Reunião, foram aprovados
diversos documentos visando promover o apoio

@jornalpanﬂetus
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social no município.
A Indicação Nº 461/2021, de autoria do vereador
Kuruzu (PT), solicita ao Prefeito Municipal que
leiloe ou retome a posse do terreno pertencente à
Prefeitura, usado pelo grupo Transcotta/ Turin/
Rota Real desde 1979 e destine o mesmo ou o
dinheiro arrecadado para o programa de moradia
para famílias de baixa renda.
Segundo o vereador, o imóvel se encontra em
desvio de ﬁnalidade, ferindo vários preceitos
legais e constitucionais. Além disso, o grupo que
atualmente faz uso do terreno pretende adquiri-lo
através de Ação de Usucapião, o que é vedado
pelo parágrafo 3º do artigo 183 da Constituição
Federal, que proíbe a aquisição de imóveis
públicos por meio do usucapião.

A Indicação Nº 462/2021, de autoria do vereador
Matheus Pacheco (PV), solicita às Secretarias
competentes para que sejam ﬁrmados convênios
entre o Executivo e óticas da cidade para a
aquisição de óculos e armações para pessoas de
baixa renda.
Segundo a justiﬁcativa do documento,
consoante com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE), aproximadamente 35
milhões de brasileiros possuem algum problema
ocular, sendo que parte signiﬁcativa desses
necessitam da utilização de óculos de grau.
Portanto, tendo em vista que os custos de lentes e
armações novas podem representar grande
comprometimento ﬁnanceiro a famílias de baixa
renda ou até mesmo ser inviável tais aquisições,

faz-se necessária uma intervenção do Poder
Público de modo a garantir a assistência à
população.
Já o Requerimento Nº 376/2021,de autoria da
vereadora Lilian França (PDT) e encaminhado ao
Prefeito Municipal, solicita que o mesmo
encaminhe à Casa Legislativa informações sobre
quando ocorrerão melhorias na rodoviária de
Cachoeira do Campo.
De acordo com a vereadora, diante das inúmeras
adversidades do local, como vazamentos no
telhado, portas daniﬁcadas e falta de papel
higiênico, é necessária uma resposta do Poder
Executivo de modo a preservar o local e zelar
pelas pessoas que utilizam diariamente os
serviços ofertados no espaço.
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Sociais da Leticia Aguilar
Mensagem da semana

Às vezes parece que a vida se torna insuportavelmente difícil, e que nada vai dar certo. Mas você deve manter a
esperança e nunca desistir, pois amanhã tudo pode mudar!
Nada dura para sempre, e momentos difíceis também chegarão ao m. A chuva cai, mas chega o dia em que ela
para e o sol retorna, e assim será na sua vida também. Dias melhores vão chegar, mantenha a esperança, a
persistência e nunca desista de lutar pelos seus sonhos!
Não deixe morrer a esperança que existe em seu coração. Não permita que as nuvens escuras que pairam nos
seus pensamentos façam você duvidar da possibilidade de surgir uma luz para iluminar seu caminho.
Tenha fé que dias melhores estão para chegar e que podem acontecer a qualquer instante. Lute acreditando que
tudo pode mudar e deixe simplesmente o resto acontecer.

@ regianeoliveira.16 Parabéns pro meu caçulinha Heitor Duarte que
completa 10 anos, lho tudo de melhor que tem em mim é pra vc e
seus irmãos o amor por vcs chega a doer a gratidão a Deus pela nossa
família não cabe em mim, que vc cresça na presença Deus e que seja
sal da terra e luz para o mundo, te amo e estarei sempre aqui pra vc e
por vc !

Dia 25 foi aniversário da maravilhosa Cecilia! Felicidades
e muito sucesso em sua vida!

Acácia Costa

Nós somos tão um do outro... ❤

Thayná Carolline está com Laura Duelle.
Gleiser Boroni

Dona Verinha e os lhotes!! ❤❤❤❤❤

Quando nos encontramos é só zueira
@luis_bruuno Cada ato tem sua consequência, assim como
todo risco tem sua recompensa. Arrisque mais, VIVA mais!

Kenia Costa Tavares está com Matêus Edson em Bar do Dico.

Eu pedi pra Deus um presentinho, e olha quem tá
segurando a minha mão
#Feliz1.1 #AiLoviU

Valéria Borges

@nataliafernand_

Eu sou intensamente apaixonada por ele! ❤

