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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
ENDIVIDAMENTO: REAJUSTE NA CONTA DE LUZ VAI IMPACTAR NO BOLSO DO TRABALHADOR
É preciso comparar preços, fugir das dívidas, economizar em cada compra e manifestar, sempre que possível, sua insatisfação.
O pronunciamento do Ministro de Minas e
Energia realizado nesta terça-feira (31/09), foi
direto e o mesmo evidenciou um apelo por um
"esforço de redução de consumo" de energia
elétrica. O motivo das medidas é o baixo nível
dos reservatórios das hidrelétricas, em razão da
escassez de chuvas, o que exige o acionamento
de usinas termelétricas, mais poluentes e cuja
energia é mais cara, e a importação de energia.
As hidrelétricas podem parar, advertiu o
presidente da República, Jair Bolsonaro. E, pior,
o consumidor vai pagar a conta e talvez ﬁque sem
energia. “Vai subir e não adianta chorar”,

observou, ironicamente, o ministro da
Economia, Paulo Guedes. “Inﬂação está dentro
do jogo”, acrescentou. “Como gera emprego
com uma CLT tão rígida?”, perguntou o
presidente da República, referindo-se à
legislação trabalhista.
Por tudo isso, e muito mais, é triste dizer, mas
até janeiro de 2023 o consumidor não terá
refresco. Em lugar de chorar, deve comparar
preços, fugir das dívidas e economizar em cada
compra. E manifestar, sempre que possível, sua
insatisfação, democraticamente.
Contudo, a atual situação dos desempregados,

subempregados, das famílias com renda
achatada que pagam preços inacreditáveis para
comprar arroz, carne, óleo de soja, combustíveis,
energia elétrica e gás de cozinha não decorre da
falta de rumo, e sim das ações que estamos
enfrentando nos últimos anos.
Não é a CLT que impede a redução efetiva do
desemprego, mas a instabilidade institucional,
com guerras forjadas contra o STF (Supremo
Tribunal Federal), o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) e a urna eletrônica.
Entretanto, dá vontade de chorar, mesmo, pela
disparada dos preços da energia elétrica, que

afeta todos os segmentos econômicos e os
consumidores em geral, inclusive os que
sobrevivem com alguns reais por dia, quando
conseguem trabalho eventual.
Portanto, temos de chorar pelo rumo
equivocado, que nos lembra a frase de Emílio
Médici, presidente da República entre 1969 e
1974: “O Brasil vai bem, mas o povo vai mal”.
Na verdade e de acordo com as principais
pesquisas realizadas em Minas e no Brasil, todos
estão mal. Ademais, o problema é o rumo, pelo
menos até os próximos anos.
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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"
Normalmente, o ser humano esquece de
agradecer pelo que tem e presta atenção apenas no
que não tem ou no que falta em sua vida. Essa
atitude é muito comum nos nossos dias e é uma
das maiores causas da infelicidade moderna.
Podemos colocar nossa atenção e interpretar
nossa própria vida de diversas formas. O que
temos não é apenas uma vida, mas suas várias
versões. Claro que muitas vezes não damos conta
das belezas do nosso dia-a-dia porque algum
elemento do passado nos impede, algum trauma
que vicia nossa perspectiva. Quando isso ocorre,
precisamos buscar nossa libertação, elaborando
tais traumas. Se não conseguimos sozinhos,
podemos pedir ajuda proﬁssional.
A felicidade, antes de tudo, é um ato de gratidão
pela vida. Quando chegamos a um momento e
podemos agradecer, quando de fato temos

gratidão pela vida, encontramos alguma coisa
próxima à felicidade. Podemos ver o copo cheio
ou vazio. Algumas pessoas aparentemente
possuem tudo, mas tem uma percepção de que
possuem ainda pouco, concentram sua visão na
falta. Outros não possuem muito, mas
valorizam cada conquista.
A nossa vontade está muitas vezes voltada
àquilo que nos falta. Quando alcançamos o
objeto de desejo, ele não nos falta mais,
deixamos de ter interesse e a felicidade
evapora. O ﬁlósofo francês André Sponville
nos mostra que existe uma ideia de insatisfação
construída pela sociedade contemporânea.
Somos levados, em diversos momentos, a
querer o que nos falta, não a querer a partir do
que temos. Claro, podemos sempre querer, sair
do lugar de inércia. Mas precisamos querer

bem, de forma reﬂexiva e consciente, a partir do
que somos. Essa dinâmica desejante é o modo
que o homem encara sua vida e sem a sabedoria
e a reﬂexão não é capaz de fugir desse círculo
ingrato que desconﬁgura a felicidade assim que
tomamos posse pelo que nos faltava. O desejo
irreﬂetido é uma constante armadilha: quando
conquistamos seu objeto, queremos mais. A
falta está sempre aparente.
O desaﬁo é desenvolver a sabedoria para
sermos felizes com o que temos, somente assim
alcançaremos um estado de gratidão, caso
contrário, não faremos mais do que reclamar de
tudo e de todos. Sponville chama isso de
“Felicidade em ato”, desejar o que temos, o que
fazemos, o que é – o que não falta.
Por isso, caro leitor, cara leitora, é um ato de
sabedoria agradecer e elencar os bons

momentos e os bons feitos de nossa vida.
Vamos tentar deixar para um momento
posterior, de menor importância, o que nos
falta. E se o que nos falta é, de fato, real, o nosso
real.

99184-9384

dentzrene

DEIXE DE ATRAPALHAR A EDUCAÇÃO BRASILEIRA
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
Hipócrates, no século V aC. defendeu o
tratamento para deﬁcientes auditivos, visuais e
físicos, por chamados "métodos milagrosos".
Acredito em milagres! A ciência dava passos em
direção à fé como intervenção de cura. Não só
cura, mas um grande avanço nas atividades
terapêuticas que possibilitam o bem-estar mental,
físico e intelectual. Creio, profundamente, nas
terapias! Plutarco, 122 dC., denominado por mim
de GENOCIDA (quantos genocidas os poderes já
criaram?) mandou aniquilar recém-nascidos que
apresentavam "anormalidades", lançando-os do
alto do Monte Taijetol. Na Idade Média, os que
padeciam de transtornos mentais eram integrados
ao trabalho laboral, pois, nessa época necessitavase de mão de obra barata e não especializada.
Os períodos renascentista e moderno, amparados
em descobertas cientíﬁcas e culturais, abrem as
portas para a redescoberta do homem como
sujeito ativo no processo educacional e cultural.
Eis as conquistas de possibilidades para todos os

grupos que não tinham acesso à educação, como
os de pessoas com deﬁciência. Vários
estudiosos defenderam a educação especial em
centros especíﬁcos; outros trabalharam com a
educação Inclusiva. Na segunda metade do
século XVIII, Valentin Hauy fundou o primeiro
Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris. Um
rapaz cego, José Álvares de Azevedo, que
regressou ao Brasil depois de ter estudado
durante seis anos em Paris, foi apresentado ao
médico Xavier Sigaud, que esteve a serviço da
corte imperial brasileira. E foi através deste
médico, que o jovem Azevedo teve contato com
D. Pedro II, conseguindo despertar no
Imperador o interesse para a educação de
deﬁcientes visuais.
O início deste texto, não é para enfadar o leitor
fatigado por informações históricas (longe
disto!), mas reforçar alguns eventos sobre o
desenvolvimento da educação de pessoas
especiais, desde épocas em que o homem
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caminhava a passos titubeantes perante o
desconhecido, desenvolvendo ações de inclusão
e exclusão; monstruosas feito a de Plutarco; ou
abnegada, como a de D. Pedro II. Estes
apontamentos, certamente, incompletos,
demonstram facetas sobre "olhares" e visões em
relação à educação de pessoas especiais. O que
fazer perante uma pessoa especial? O que
ensinar? O que aprender com eles? Quais os
desaﬁos que surgem como consequência dos
processos de atenção à diversidade? Excluir?
Obviamente, o Desministro da Educação do
Brasil não sabe o que faz ao propor o desmonte
de uma política de inclusão, que é de Estado;
não conhece nem sabe analisar enfoques de
diagnóstico e avaliação na educação inclusiva,
não buscou saber o que é planejar e estruturar as
adaptações curriculares, para alunos que
apresentem necessidades educativas especiais;
não procurou saber sobre a estrutura
organizacional das instituições educativas, não
sabe e não quer saber o que signiﬁca atenção à
diversidade; não conhece o processo de
utilização das TICS no sistema educativo; não
sabe da importância das redes sociais, dentro de
uma educação inclusiva; talvez nunca tenha
ouvido falar em um possível modelo de
avaliação curricular psicopedagógica, capaz de
abranger a análise do contexto educacional e
desempenho individual.
O Desministro não sabe o que é Educação
Inclusiva. Será que sabe o que é Educação? Será
que sabe quanto são dois menos quatro? Sabe
por que o r é duplo nos vocábulos: carro, barro,
jarro, farra, garrafa? Será que sabe conjugar
verbos no futuro do pretérito? E o gerúndio e o
particípio? E a tabela periódica? Não sei,
destarte, se algum ser paradigmático
assessorante vai responder por ele. O tempo, ah,
o tempo, tempo que passa, tempo que se arrasta
feito tartaruga. Sinto-me idiota, Desministro da
Educação! Nunca fui idiota, com orgulho e
tanto brio. Idiota de continuar na lida
educacional, idiota de comprar livros, canetas,
lápis, computador e mais livros! Idiota de
encher meu espírito com estudos e estudos.
Idiota autêntica e o suﬁciente para dizer que sua
declaração de que o deﬁciente atrapalha, pois é
impossível a convivência, é discriminatória e

exclusiva. Se os professores não têm
capacitação necessária, a culpa é de quem? De
quem não capacita, de quem não propõe uma
política pública decente da educação especial,
dos processos de atenção à diversidade...
O senhor propõe o crescimento de processos de
exclusão social. A inclusão, senhor "ministru",
visa a um modelo de escola direcionado à
qualidade, que não seja discriminatório, e que
assuma a heterogeneidade como fator de
enriquecimento. Mas o senhor não sabe, não é?
Para o senhor, convivência "atrapalha" o
caminho da educação, atrapalha a competição.
Na escola inclusiva não há competição, não há
oponente. O que há, prezado ministro, é o
exercício de vida plena, de um Estado
Democrático de Direito garantindo direitos e
oportunidades. Que o senhor garanta a
permanência de projetos de inclusão nas
escolas, de capacitação de professores e de
educadores sociais! Quiçá, dessa forma, o
senhor deixe de ATRAPALHAR a educação
brasileira!
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RECONHECIMENTO: SAMARCO CONQUISTA O 1º LUGAR NO PRÊMIO “LUGARES
INCRÍVEIS PARA TRABALHAR” NA CATEGORIA MINERAÇÃO, METALURGIA E
SIDERURGIA
@jornalpanetus

Mineradora também aparece em 7º lugar na lista de empresas de grande porte e 22ª colocação no ranking geral promovido pela FIA e pelo UOL.

A Samarco é a primeira colocada entre as
empresas do setor de siderurgia, metalurgia e
mineração 2021 do prêmio “Lugares Incríveis
para Trabalhar”, promovido pela Fundação
Instituto de Administração (FIA) e pelo portal
UOL. No resultado divulgado, na terça-feira
(31/08), a empresa, que retomou suas atividades
em dezembro do último ano, alcançou ainda o 7º
lugar no segmento de empresas de grande porte e
22ª colocação no ranking geral.
“A certiﬁcação reconhece nosso esforço contínuo
de construir um ambiente agradável para os
nossos proﬁssionais, aliado às boas práticas de
gestão, acompanhamento de carreira, sempre com
um olhar atento para os nossos times para
promover um clima e cultura organizacional cada
vez mais fortes”, aﬁrma o diretor-presidente da
Samarco,
Rodrigo Vilela. Ele ressalta que o
reconhecimento surge em um momento de
reestruturação da dívida ﬁnanceira da empresa,
demonstrando o engajamento dos empregados no
enfrentamento dos desaﬁos.
Além da retomada gradual, com 26% da
capacidade produtiva, e do processo de

Lucia, o reconhecimento demonstra que a empresa
está no caminho certo nos esforços para garantir
um ambiente de trabalho saudável, equilibrado e
agradável.
“Aliando as expectativas e valores da empresa às
expectativas e talentos de cada empregado e
empregada, criamos um ciclo de desenvolvimento.
A Samarco é feita de pessoas. Nosso propósito e
valores são a bússola que orientam nossa
caminhada. Acreditamos que somente é possível
continuar aprendendo para evoluir e transformar
por meio das pessoas”, explica Vera Lucia.

recuperação judicial, somam-se ao período os
desaﬁos provocados pela pandemia do
coronavírus, que ﬁzeram com que a empresa
repensasse os modelos e as relações de trabalho.
“Neste período singular pelo qual estamos
passando, fomos desaﬁados a repensar novos
modelos e relações de trabalho, sempre pautados
pelos nossos valores. Implementamos melhorias
rápidas em tecnologia e aos novos modelos

organizacionais e operacionais, com foco em
manter a produtividade, a segurança e o bemestar físico e emocional da nossa força de
trabalho. Nossas ações são guiadas pelo respeito
às pessoas, numa jornada rumo a uma mineração
diferente”, conclui o diretor-presidente da
Samarco.
Para a gerente-geral de Desenvolvimento
Humano e Organizacional da Samarco, Vera

Clima Organizacional
Ainda no mês de agosto, a Samarco recebeu a
certiﬁcação “Clima Organizacional”, da FIA, que
reconhece o esforço de dirigentes, gestores, área de
Recursos Humanos e demais empregados e
empregadas em construir um ambiente de trabalho
agradável para se trabalhar.
Na oportunidade, a empresa alcançou o índice de
clima organizacional (i-CO) de 90,2 em uma
escala de 100 pontos e teve grande participação de
empregados e empregadas na pesquisa.

ESPORTE EM ALTA: MARIANA APOIA 150 ATLETAS MARIANENSES FORNECENDO
DESCONTO E INSCRIÇÃO GRATUITA PARA O IRON BIKER 2021
@jornalpanetus

Evento acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de novembro.

Fotos: Raissa Alvarenga / Divulgação

Na segunda-feira, dia 24, foi realizado o
repasse das inscrições de 154 atletas marianenses
para o Iron Biker 2021. A Prefeitura de Mariana,
através da Secretaria de Esportes, informou que
os atletas do município interessados em
participar do evento receberão um desconto no
valor da inscrição, que se encerrou no dia 20 de

agosto. Com isso, 52 ciclistas associados à
Associação de Ciclismo de Mariana - ACM
receberão a isenção de 100% da inscrição e 105
pagarão apenas 50%.
O Iron Biker Brasil é sempre realizado em
cidade com apelo histórico, realçando as belezas
naturais do local. O evento, que é um elemento

turístico, cultural e social, acontecerá nos dias 12,
13 e 14 de novembro. Pretende valorizar a prática
esportiva do município, incentivando atletas de
fora e locais, nascidos a partir de 2002, a
participarem e elevarem o nome de Mariana. Os
atletas, se sentem agradecidos e valorizados com
essa ação do município. “Fiquei muito satisfeito

pela Prefeitura apoiar o ciclismo em Mariana.
Sou muito grato pela ajuda que ela está nos
dando”, aﬁrma Luan Fernando Cardoso, atleta
Marianense de 33 anos.
Para mais informações, entre em contato com a
Secretaria de Esporte pelo 3557-2128 ou pelo email, secretariadedesportos@gmail. com.

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana
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EM MARIANA: SIMULADO DA SAMARCO CAPACITA 675 PESSOAS PARA SITUAÇÕES
DE EMERGÊNCIA NO COMPLEXO DE GERMANO
@jornalpanetus Empregados e contratados da Samarco participaram da atividade rotineira que mede a eﬁciência dos treinamentos e de ações preventivas.

Cerca de 675 empregados e contratados da
Samarco, baseados no Complexo de Germano
(MG), participaram na última sexta-feira (27/08),
de um simulado interno de emergência. A
atividade, em caráter preventivo, teve como
objetivo medir a eﬁciência dos treinamentos e de
ações de preparação para situações adversas.
Durante o exercício, as sirenes internas foram
acionadas e empregados e contratados
paralisaram suas atividades e se digiram ao ponto
de encontro mais próximo à sua frente de
trabalho, onde assinaram lista de presença e
responderam à pesquisa de avaliação. A iniciativa
integra o Plano de Ação de Emergência para

Barragens de Mineração (PAEBM), em
cumprimento à legislação vigente.
“Treinamento, preparação e realização de
simulados são fundamentais para gerenciar
riscos. Nosso objetivo com exercícios como esse
é reforçar a cultura de prevenção, orientar
nossos empregados e contratados a proceder em
caso de emergência em áreas de atividades
minerárias”, aﬁrma a especialista de riscos da
Samarco, Melissa Manger.
Melissa explica que desta vez não houve
deslocamento de moradores da região. “Mesmo
sendo um simulado interno, avisamos
previamente os moradores de distritos próximos

à unidade por meio de carros de som e faixas
para que estivessem cientes da atividade, uma
vez que o aviso sonoro da sirene, dentro da
unidade de Germano, pôde ser ouvido da estrada
e nos arredores do Complexo de Germano”,
aﬁrmou Melissa.
"O simulado foi ótimo. As equipes foram
corretamente separadas, os pontos de encontro
estavam organizados e sinalizados. Todos
ﬁcaram satisfeitos com o exercício. Sinto que,
com a capacitação, ﬁcamos mais preparados
para uma eventual situação adversa", declara o
técnico de segurança do trabalho da Samarco,
Luam Olímpio Guimarães da Silva.

Estruturas estáveis
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.
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CARTILHA DA FUNDAÇÃO DO CÂNCER AJUDA FUMANTES A LARGAR O VÍCIO
@jornalpanetus

Material informativo já foi baixado por 4,6 mil pessoas em todo o país.

Fumante desde os 15 anos de idade, o mecânico
de manutenção Edinilson Rodrigues de Paula, de
47 anos, está há um mês sem fumar, graças à
Cartilha Prática para Parar de Fumar, lançada em
maio deste ano pela Fundação do Câncer, e que
já ajudou em torno de 500 pessoas a deixarem o
cigarro durante a pandemia.
Edinilson contou que, desta vez, está decidido a
não voltar a fumar. “Estou pegando ﬁrme.
Quando vejo um sujeito fumando, viro a cara e
saio de perto. Não quero mais não. Eu acordava
cedo com aquela tosse de cachorro. Agora, já
está diminuindo a tosse”.
Para seguir no propósito, ele também cortou
café, pão, refrigerante, cerveja. “Tudo que
instiga o sistema nervoso para pegar cigarro, eu
abandonei”. Com o dinheiro que ele gastava
comprando cigarros abriu uma conta no banco e
está fazendo uma poupança, “como a cartilha
sugere também. Se for botar na ponta do lápis, é
uma loucura. Deus me livre!”.
O vício de fumar também acompanhou Carlos
Augusto dos Anjos durante 40 anos. Hoje,
depois de seguir as orientações da cartilha, ele
conseguiu largar o cigarro. Segundo ele, o
material foi de grande ajuda para incentivá-lo e,
o mais importante, sem pressão. “Foi crucial; foi
importante. Mais uma força para que eu
abandonasse o cigarro”.
Carlos chamou a atenção da relação
custo/benefício. “O benefício de você parar de
fumar é muito maior do que o falso prazer de
fumar, de estar ingerindo nicotina, alcatrão, esse
monte de química que todo mundo sabe. Essa
satisfação de você sentir que não fuma mais é
muito mais prazerosa do que o falso prazer de
fumar. E quando você ﬁrma na sua cabeça que
não quer mais, pronto, acabou! O primeiro
passo é dizer para você mesmo que não quer
mais. Daí, tem sua força de vontade, sem pressão
de ninguém. Isso é muito importante”.
Levantamento
Levantamento feito com 4,6 mil pessoas de
todo o Brasil que baixaram a cartilha até agora no
site da Fundação do Câncer mostrou que 10%
pararam de fumar com a ajuda do material
educativo. “Foi uma surpresa boa. A gente sabe
que não é fácil, mas é um bom retorno inicial. Há
tão pouco tempo a gente lançou a cartilha e já
tem um resultado desses; é realmente muito bom.
Para a gente, é gratiﬁcante”, disse o diretorexecutivo da Fundação do Câncer, oncologista

Luiz Augusto Maltoni.
O médico destacou que o que se viu muito
durante a pandemia do novo coronavírus, e que
foi comprovado por muitos trabalhos cientíﬁcos,
é que os tabagistas aumentaram muito o
consumo, por causa da ansiedade, pela questão
de ﬁcar em casa, sem poder sair.
Por outro lado, nesse ambiente de tanta
adversidade, provocado pela pandemia, a
Fundação do Câncer quer mostrar que quem
fuma pode largar o vício. ”Porque é uma
oportunidade, para não permitir que a
associação ruim do cigarro com a covid-19 se
estabeleça ainda mais, e também para evitar que
aqueles que não fumam não venham a
começar”.
Luiz Augusto Maltoni observou que os
adolescentes estão fumando cada vez mais cedo,
a partir das alternativas de cigarros ditos
orgânicos, mas que apresentam alto índice de
nicotina e são viciantes, e também dos cigarros
eletrônicos. Esses produtos aumentam a
probabilidade de transmitir o vírus devido ao
compartilhamento de piteiras e mangueiras e de
dispositivos que permitem exalar gotículas de
vapor.
Até agora, porém, continua valendo a Resolução
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) RDC nº 46, de 28
de agosto de 2009, que proíbe a propaganda e
comercialização desses produtos no país,
embora eles sejam vendidos pela internet, disse o
diretor-executivo da Fundação do Câncer.

Informação correta
Para Maltoni, é importante que a população
receba informação correta. Ele conta que todas
as formas de uso do tabaco podem elevar o risco
de desenvolver covid-19, especialmente para
complicações de quadros mais graves e
potencialmente fatais. Estudo recente feito por
pesquisadores do Utsunomiya Hospital e da Jichi
Medical University, do Japão, reiteram que os
fumantes correm risco de ter uma resposta
imunológica mais baixa que o da população não
fumante, após receber a vacina contra a covid19.
"A gente já sabia que o tabagista tinha uma
fragilidade imunológica maior, principalmente
pelas portas de entrada, que são os órgãos
respiratórios, mais vulneráveis a infecções e,
com a covid, isso ﬁcou mais que demonstrado,
com situações de maior gravidade, desfecho
clinico pior para pacientes tabagistas,
comparado com aqueles que não são
tabagistas”. O mais seguro, segundo Maltoni, é
buscar tratamento, deixar o cigarro, não fumar.
“Isso é uma evidência que já temos".
A cartilha reúne uma série de informações já
disponíveis, tentando traduzi-las de uma
maneira simples, clara e fácil, além de atrativa e
amigável. “E que criasse facilidades, não
diﬁculdades. Esse foi o objetivo de ajudar as
pessoas que têm consciência de que isso (fumo)
faz mal e que querem parar de fumar”. O médico
sugeriu que as pessoas acessem a cartilha e deem
contribuições para que a Fundação do Câncer

possa aprimorar esse material.
Dependência
O epidemiogista Alfredo Scaff, consultor
médico da Fundação do Câncer, salientou que
tratar a dependência do tabaco de forma natural
ajuda a sociedade. “É algo que está em nosso
cotidiano e que muita gente não vê como
dependência química, mas é. Quando lançamos
ações que falam abertamente, a população
entende, reﬂete e temos resultados positivos”,
comentou Scaff.
Em formato eletrônico, a Cartilha Prática para
Parar de Fumar traz informações sobre como e
por onde começar na tentativa de abandonar o
vício. O material propõe uma reﬂexão sobre
aquilo que as pessoas têm consciência que é
desagradável e que pode estimular o abandono
do tabaco, como o cheiro forte do fumo, o gosto
na boca, o fato de o produto causar diversas
doenças que podem levar à morte, como vários
tipos de câncer.
Luiz Augusto Maltoni lembrou que há
tratamento gratuito para o tabagismo no Sistema
Único de Saúde (SUS). As informações podem
ser obtidas através do Disque Saúde, no telefone
136. O diretor-executivo aﬁrmou que o Brasil é
um dos poucos países do mundo que tem uma
estrutura bem organizada em relação à Política
Nacional de Controle do Tabaco. Há grupos em
todo o país e nas secretarias de Saúde para
auxiliar as pessoas a largar o hábito de fumar, não
só por meio de consultas, mas também com
medicamentos.

Qualidade &
Preço justo!

CONECTOR CPD
15MM R$12,00

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

3558-1252

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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ESTÍMULO: ROMEU ZEMA ASSINA AUTORIZAÇÃO PARA REPASSE DE R$ 1,5 BILHÃO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS
@jornalpanetus Governo de Minas efetua pagamento da primeira parcela durante evento com cerca de 500 prefeitos no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.
O governador Romeu Zema assinou, nesta
segunda-feira (30/08), a autorização para o
repasse de R$ 1,5 bilhão aos 853 municípios de
Minas Gerais referente ao Termo de Medidas de
Reparação de Brumadinho. A ordem de
pagamento da primeira parcela, de um total de
três, foi realizada durante cerimônia no Palácio
das Artes, em Belo Horizonte, que contou com a
presença de cerca de 500 prefeitos de todas as
regiões do estado, além de representantes do
Poder Público.
“O dia de hoje é muito marcante porque ele
demonstra que quando trabalhamos unidos,
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
conseguimos muito mais, mas não podemos nos
esquecer da tristeza que tivemos em 25 de janeiro
de 2019. É preciso lembrar que 272 vidas foram
perdidas, e nove joias ainda não foram
encontradas. Os Bombeiros ainda continuam
trabalhando”, aﬁrmou o governador Romeu
Zema, durante seu discurso.
O repasse de R$ 1,5 bilhão aos municípios
mineiros, proporcionalmente à população, está
previsto na Lei 23.830/21 e será utilizado para
execução no Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Municipal (Padem). O
montante que será pago diretamente aos
municípios está previsto na lei, que autoriza a
utilização de R$ 11,06 bilhões, correspondentes a
parte dos recursos do acordo judicial, em ações e
projetos no estado.
“A primeira parcela do acordo de Brumadinho
está na conta das prefeituras. Nós, gestores
públicos, temos a obrigação de fazer com que
esses recursos sejam direcionados para o bem do
povo mineiro”, ressaltou Romeu Zema,
lembrando que o termo é considerado como o
maior acordo reparatório já ﬁrmado na América
Latina em volumes ﬁnanceiros e com
participação do Poder Público.
Para o vice-governador, Paulo Brant, o termo de
reparação foi um acordo que se baseou em um
trabalho técnico muito bem feito e que teve a
capacidade de dialogar com os outros Poderes e
instituições. "É mais um exemplo que Minas dá
para o Brasil”, disse Brant.
O secretário de Estado de Governo, Igor Eto,
também recordou das vítimas da tragédia.
Segundo ele, os recursos serão utilizados na
reconstrução e Minas Gerais.
“Hoje, damos um pontapé inicial prático na
reconstrução do nosso estado, com esperança de
dias melhores para cada um dos mineiros. Vamos
dar suporte a todos os prefeitos, que serão
responsáveis pela utilização e aplicação destes
recursos, para que juntos a gente consiga dar o
melhor destino, de forma a ajudar os 21 milhões
de mineiros”, aﬁrmou o secretário.
Planejamento
Durante o evento, os prefeitos também
receberam orientações sobre a utilização e a

prestação de contas dos recursos, que poderão ser
usados para uma série de melhorias nos
municípios.
A secretária de Estado de Planejamento e
Gestão, Luísa Barreto, aﬁrmou que o termo
garantiu mais celeridade no processo. “Este
acordo resultou em uma solução mais célere e
eﬁcaz para a reparação integral e justa para toda a
população de Minas Gerais. Nós buscávamos não
só os recursos, mas, de fato, condições melhores
para todos que foram atingidos, para reparar, em
termos ambientais, sociais, e econômicos, o que
aconteceu a partir do desastre”, disse.
No início deste mês, o Governo de Minas, por
meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov)
e do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, abriu as
contas no Banco do Brasil para cada um dos 853
municípios.
A previsão legal é que os valores referentes a cada
município sejam depositados em três parcelas,
sendo 40% (quarenta por cento) até 30 de agosto
de 2021; 30% (trinta por cento) até 31 de janeiro
de 2022; e 30% (trinta por cento) até 1º de julho
de 2022. Conforme determinado na Lei, as contas
bancárias, os objetos da aplicação dos recursos e
os valores a serem alocados em cada objeto
deverão ser informados pelo município ao
membro do Ministério Público de sua comarca e
ao Tribunal de Contas do Estado.
União
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais (TJMG), o desembargador Gilson
Soares Lemes, enfatizou que, por meio do acordo
celebrado, é possível identiﬁcar onde o dinheiro
que está sendo recebido da Vale será aplicado e
para onde será encaminhado.
“Sabemos da dor de todos aqueles que passaram
pela tragédia, mas sendo agora ﬁxado os valores
eles devem ser efetivamente aplicados no serviço
público”, lembrou.
O procurador-geral do Ministério Público de
Minas Gerais, Jarbas Soares, explicou que o
diálogo para a execução dos recursos será
mantido.
“O governador não colocou um real no caixa do
Estado. Os recursos são destinados a melhorias e,
parte deles, foi destinada aos municípios, e
estamos no momento de execução deste acordo.
Temos uma equipe que acompanha a parte
ambiental, a transferência aos atingidos, as obras
no estado, e vamos continuar dialogando para
execução destes recursos”, disse.
Para o defensor público-geral do Estado de Minas
Gerais, Gério Patrocínio Soares, não há como
deixar de se emocionar ao lembrar do dia 25 de
janeiro de 2019, data em que todos ﬁcaram,
inicialmente, perdidos com a extensão da
tragédia.
“No entanto, o governador Zema, com apenas 25
dias de mandato, assumiu o protagonismo desde
o primeiro momento, trazendo segurança para a

atuação de todas as instituições. Três meses após
a tragédia, a Defensoria Pública já tinha
construído em termo de reparação dos atingidos e
um termo de compromisso com a Vale para a
reparação dos direitos individuais. Foi o primeiro
passo. Pela primeira vez o cidadão está no
primeiro lugar da ﬁla na reparação. Hoje é o
coroamento disso: o cidadão como protagonista,
sem esquecer os danos”, disse.
Para o procurador da República, Carlos Bruno
Ferreira da Silva, sem a busca pela união que o
Estado fez entre as instituições públicas, o acordo
não seria alcançado. “Estamos aqui para ajudar
na aplicação desses valores e para termos a
garantia que os recursos sejam muito bem
aplicados e que tragam benefícios duradouros
para as suas populações”, aﬁrmou.
De acordo com o presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro
Mauri Torres, o evento constitui um momento
importante para o nosso Estado e para a nossa
história.
“A participação de todas as instituições
constituídas no Estado de Minas Gerais teve um
papel relevante na construção desse acordo
histórico não só para Minas, mas para todo o país.
Porque em Minas Gerais nós temos um fator
muito importante, que é o diálogo. Isso
proporcionou a todos os envolvidos na
construção desse acordo alcançarem um
entendimento. Nós precisamos levar esse
exemplo ao país”, aﬁrmou.
Gestão eﬁciente
O presidente da Associação Mineira dos
Municípios (AMM), Julvan Lacerda, valorizou a
gestão do governador Romeu Zema e disse que o
trabalho realizado próximo aos municípios tem
permitido avanços em todas as áreas. Ele
ressaltou o compromisso da gestão com os
repasses constitucionais e o pagamento das
dívidas do governo passado.
“Agradecemos ao governador pela sua
disposição, assim como toda a equipe, de se
movimentar para construirmos e chegarmos ao
acordo. Nós temos a responsabilidade de bem
aplicar os recursos e deixar um retorno e

compensação aos municípios. É um critério justo,
que é populacional, repassado direto ao caixa dos
municípios sem as burocracias dos convênios, e
com a aplicação com a necessidade de cada
município”, disse o presidente da entidade.
O primeiro vice-presidente da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, Antônio Carlos
Arantes, destacou que os investimentos serão
levados a quem mais precisa. “Este recurso vai
tirar poeira de muitas famílias que estão nos
bairros mais pobres – em que geralmente falta
pavimentação, falta esgoto, iluminação pública,
educação e saúde. Na mão dos municípios estes
recursos crescem e acontecem”, reforçou.
Próximos passos
A partir da autorização do pagamento, o
município precisa ativar a conta aberta na agência
de relacionamento no Banco do Brasil para ter
acesso aos recursos. As contas bancárias, os
objetos da aplicação dos recursos e os valores a
serem alocados em cada objeto deverão ser
informados pelo município ao membro do
Ministério Público de sua comarca e ao Tribunal
de Contas do Estado.
Os valores serão depositados em três parcelas: a
primeira de 40% do total e as outras duas, de
30%. Os recursos podem ser aplicados em ações
de mobilidade e de fortalecimento do serviço
público, nos objetos especiﬁcados no Anexo V da
Lei n° 23.830, de 28 de julho de 2021, que
também especiﬁca o que não pode ser feito.
O Termo
O Governo do Estado de Minas Gerais, o
Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério
Público Federal e a Defensoria Pública de Minas
Gerais assinaram, no dia 4 de fevereiro de 2021,
Termo Judicial de Reparação que garante que a
empresa Vale S.A. seja imediatamente
responsabilizada pelos danos causados pelo
rompimento da barragem da Minas Córrego do
Feijão, em Brumadinho, em 2019.
O termo visa reparar integralmente os danos
decorrentes do rompimento da estrutura, que
vitimou fatalmente 272 pessoas e gerou uma séria
de impactos sociais, ambientais e econômicos na
Bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado.
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RECURSO: 1 MILHÃO DE REAIS PARA INVESTIR NA SAÚDE OURO-PRETANA
@jornalpanetus

Importância será aplicada no melhoramento em Unidades Básicas de Saúde.

Após receber 200 mil reais de emenda
parlamentar para a Santa Casa de Ouro Preto, o
Governo Federal, por meio do Deputado Federal
Júlio Delgado, disponibilizou o recurso no valor
de 1 milhão e 100 mil reais para melhoramentos
em Unidades de Atendimento Básico de Saúde.
O prefeito Angelo Oswaldo se reuniu com o
deputado na última sexta-feira, 13 de agosto,
quando foi anunciado que o recurso
disponibilizado será aplicado principalmente na
Unidade de Pronto Atendimento de Cachoeira
do Campo e em outros programas de saúde
básica.
“Nosso reconhecimento a esse parlamentar que
representa Ouro Preto na Câmara Federal, não
só lutando pelos nossos interesses e buscando
recursos para o Município, mas também
marcando uma posição política digna das

Foto: Neno Vianna / Divulgação

tradições ouro-pretanas”, destacou o prefeito.
O repasse orçamentário da saúde é obrigatório,
assim, com esse recurso extra, sobrará mais
recursos da Prefeitura para investir em outras
ações como cultura, assistência, esporte e na
área da cidadania.
O deputado federal Júlio Delgado ressaltou,
"nós temos o compromisso com a cidade de
Ouro Preto, temos compromissos com nossos
amigos, nossos companheiros daqui e, acima de
tudo, com as pessoas nesse momento de
pandemia. A gente pega o recurso obrigatório
da saúde e coloca para que Ouro Preto possa
estar sempre atendida nesse momento tão difícil
do Brasil”.
Também estiveram presentes no encontro o
secretário da Casa Civil, Zaqueu Astoni, e o
secretário de Governo, Felipe Guerra.

MG: FECOMÉRCIO ORIENTA FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO NO FERIADO DA
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
@jornalpanetus

A entidade esclarece empresários sobre a autorização para convocar empregado para trabalhar no dia 7 de setembro.

A Fecomércio MG informa que o comércio em
Minas Gerais, no âmbito da área inorganizada
para o segmento atacadista e varejista de gêneros
alimentícios, está autorizado a convocar o
empregado para trabalhar no feriado da
Independência do Brasil (07/09). Os empresários
devem observar as disposições da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).
As empresas representadas pela Fecomércio
MG que optarem pela utilização da mão de obra
no feriado deverão obter o Certiﬁcado de Adesão
ao Sistema Especial para Trabalho em Feriado.
Esse documento se encontra disponível na Área
da Empresário. Elas também precisarão efetuar o
pagamento da Taxa para Funcionamento e
Trabalho em Feriados, conforme previsto na
cláusula 29º da CCT.
Além disso, as empresas terão que efetuar o

pagamento de gratiﬁcação pelo feriado
trabalhado, no valor de R$ 59,49, ao empregado
que trabalhar nesse dia, a título de alimentação. O
benefício não possui natureza salarial,
independentemente da duração da jornada. O
empregador ainda precisará conceder uma folga
compensatória em até 60 dias após o respectivo
feriado. A gratiﬁcação deve ser paga com a folha
de pagamento do mês de setembro de 2021.
Empresas representadas por sindicato diverso
deverão consultar a respectiva CCT ou a entidade
sindical que as representam, no que se refere à
autorização para o trabalho nesse feriado.
Para obter mais informações sobre as
Convenções Coletivas de Trabalho e/ou trabalho
em feriados, envie um e-mail para:
juridico@fecomerciomg.org.br.
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RECEIO: MAIS DA METADE DOS EMPRESÁRIOS DO COMÉRCIO TEME NOVA
ONDA DE COVID-19
@jornalpanetus

De acordo com levantamento da Fecomércio MG, 58,5% do varejo mineiro receia que piora da pandemia leve a um novo fechamento das empresas.

Altamente contagiosa, a variante Delta do Covid-19 tem
causado novos surtos da doença, principalmente entre
pessoas não vacinadas. Em Minas Gerais, já são 12 casos de
infecção pela cepa indiana registrados pelo Painel de
Monitoramento dos Casos de Covid-19 do governo estadual.
Para frear a disseminação dessa variante, alguns países
voltaram a adotar medidas de distanciamento social. Mas
essa variante também inﬂuencia o humor do empresário do
comércio.
O receio que uma nova onda volte a fechar o comércio
mineiro é compartilhado por 58,5% dos empresários do
estado. Caso esse cenário se conﬁrme, 64,1% dos
entrevistados acreditam ter condições de manter seu negócio
funcionando, sendo 34,5% por até seis meses e 35,5% por
mais de um semestre. Esses dados compõem a quarta edição
da pesquisa de opinião “Impactos do novo coronavírus na
atividade econômica”, elaborada pela Fecomércio MG.
O economista-chefe da Federação, Guilherme Almeida,
pontua que a cautela dos empresários reﬂete os desaﬁos
enfrentados ao longo da pandemia de Covid-19. “Apesar da
retomada das atividades econômicas, muitos negócios
ainda estão lutando para recuperar os prejuízos causados
pela crise sanitária, e uma possível nova onda reforça essa
preocupação”, avalia.
Não por acaso, 45,5% dos empresários precisaram manter
seu estabelecimento fechado em decorrência das restrições
causadas pela pandemia. Dentre esse grupo, 81,8% ainda
sofrem com os impactos da crise sanitária, com destaque
para fatores como a queda na receita (93,9%), o acúmulo de
estoque (33,1%) e a perda de funcionários (24,3%).
Segundo o levantamento, 37,2% dos empresários

apresentaram problemas de liquidez e falta de recursos,
sendo que 43,7% solicitaram empréstimos ou crédito junto
às instituições ﬁnanceiras para honrar seus compromissos.
Mesmo diante da reabertura do comércio, 51,8%
consideram que o ﬂuxo de clientes não retornou ao nível prépandemia. Além disso, 61,8% entendem que o ﬂuxo também
não retornou ao esperado. Para driblar a crise, mais da
metade dos empresários (53,5%) precisaram conter os
gastos para manter as atividades. Entre as medidas adotadas
estão a redução dos pedidos de estoque (43,75), a
negociação de contratos (17,1%) e o corte no quadro de
funcionários (3,3%).
Apesar desse cenário, a maioria dos empresários não
precisou demitir (67,6%). No entanto, 41,3% adotaram
alguma medida do Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda (BEm). Entre os destaques estão a
redução proporcional de carga horária e salário dos
empregados (66,5%), a antecipação das férias (52,4%) e a
suspensão do contrato de trabalho (38,4%).
O economista-chefe explica que o avanço na vacinação
pode contribuir para a recuperação da economia. “Desde que
a c o m p a n h a d a p e l a m e l h o r a d o s i n d i c a d o re s
macroeconômicos, a imunização contra o Covid-19 e a
manutenção dos protocolos sanitários pode contribuir para
um cenário mais promissor no segundo semestre, marcado
por datas comemorativas relevantes para o comércio
varejista.”
A pesquisa de opinião “Impactos do novo coronavírus na
atividade econômica” foi realizada entre os dias 26 de julho
e 4 de agosto 2021, com 398 empresas do comércio varejista,
atacadista e de serviços de Minas Gerais.

AGOSTO LILÁS: EM UM DIA, MINAS PROMOVE
MAIS DE 650 PRISÕES RELACIONADAS À
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

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

Ações das forças de segurança na Operação Maria da Penha continuam por mais um

@jornalpanetus mês em todo o estado.

Somente em um dia 653 pessoas foram presas por violência
doméstica ou por descumprimento de Medidas Protetivas de
Urgência (MPUs). É o que aponta o balanço divulgado pela
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)
das ações feitas em todo o Estado no Dia D da operação Maria
da Penha. O dia é chamado assim por marcar ações integradas
das instituições e forças de segurança envolvidas.
As prisões foram em (23/08), Dia Estadual de Combate ao
Feminicídio. A operação Maria da Penha foi demandada pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública e é promovida em
todo o território brasileiro, entre (20/08) e (20/09).
Coordenadas em Minas pela Sejusp, as atividades do Dia D
foram feitas de forma integrada com a Polícia Militar, a
Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, o Departamento
Penitenciário de Minas Gerais e a Subsecretaria de Prevenção
à Criminalidade (Supec).
Números
A operação abrangeu os 853 municípios mineiros e contou
com 5.435 policiais militares, civis e penais. Duzentos e
quarenta e sete viaturas e um drone foram usados nas ações.
Os dados apontam 23 mandados de prisão cumpridos por
descumprimento de MPUs e 483 prisões por violência
doméstica.
Ao todo, foram 2.195 ocorrências registradas pelas vítimas
nas delegacias e 3.293 atendimentos de violência doméstica
(sem prisão). Somente em 23/8, a polícia militar fez 1.544
visitas/diligências e registrou 916 ocorrências em conduções
para delegacias.
MPU
A Medida Protetiva de Urgência é um dos instrumentos da
Lei Maria da Penha que busca coibir a violência e proteger a
vítima. Ela pode ser solicitada por autoridade policial ou pelo

Ministério Público.
No Dia D, foram 1.545 MPUs requeridas ou expedidas; 69
prisões preventivas representadas por descumprimento de
MPUs concedidas; 309 atendimentos de descumprimento de
MPU (sem prisão); 78 prisões por descumprimento de MPU e
11 apoios a oﬁciais de Justiça para intimação de MPU.
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
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RENOVA: IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E POMARES FORTALECEM A AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL EM MUNICÍPIOS MINEIROS
@jornalpanetus

Em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova, 63 famílias já foram contempladas; técnica circular é implantada.

A Fundação Renova, em parceria com a
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais (Epamig), vem trabalhando no
fortalecimento da agricultura sustentável em
localidades atingidas pelo rompimento da
barragem de Fundão. Hortas e pomares estão
sendo implantados em propriedades rurais de
municípios mineiros. Até o momento 63 famílias
já foram contempladas com pelo menos uma das
109 estruturas ﬁnalizadas, sendo 49 hortas e 60
pomares, nos municípios de Mariana, Barra
Longa, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova.
E, no ﬁm de julho, duas propriedades rurais de
Barra Longa receberam as primeiras hortas
agroecológicas circulares. Essas estruturas
possuem formato que possibilita um melhor
aproveitamento da luz, da água na irrigação e dos
espaços da terra para diversiﬁcação do plantio.
De acordo com o especialista em Uso Sustentável
da Terra da Fundação Renova, Gabriel
Kruschewsky, a expectativa é que as hortas
circulares sejam modelos das ações para a
sociedade e que os agricultores contemplados
sejam multiplicadores.
“Nosso interesse consiste na diversiﬁcação
produtiva e na conformação de agroecossistemas
sustentáveis, que permitirão maior agregação de
valor e, consequentemente, incremento da renda
dos agricultores. Tudo isso constitui um elemento
importante para a estratégia de desenvolvimento
rural nos municípios atingidos e na retomada das
atividades agropecuárias”, diz o especialista.
A implantação de hortas e pomares é uma das
ações voltadas para os produtores rurais que
aceitaram o Plano de Adequação Socioeconômica
e Ambiental (Pasea) da Fundação Renova.
Desenvolvido em conjunto com os produtores
rurais do Alto Rio Doce, o plano propõe melhorias
na produção e na integração entre o meio ambiente
e o meio rural. Abrange a reestruturação produtiva,

hortas, pomares, infraestruturas rurais, Assistência
Técnica e Extensão Rural (Ater) e restauração
ﬂorestal das Áreas de Preservação Permanente
(APPs). As ações são feitas de acordo com as
características de cada propriedade diretamente
impactada pelos rejeitos da barragem de Fundão.
O Pasea prevê a execução de 133 estruturas de
hortas e pomares convencionais ainda em 2021.
Somadas, essas estruturas vão contemplar cerca de
80 famílias de produtores rurais do Alto Rio Doce.
A ideia é que outros municípios mineiros
localizados na bacia do rio Doce também sejam

contemplados.
A implantação das hortas e pomares, feita em
parceria com a empresa Biokratos, conta com a
participação e contribuição dos produtores rurais.
Eles são envolvidos no projeto, indicando o
formato e tamanho das estruturas, local de
instalação dentro da propriedade e tipo de espécies
vegetais desejadas, entre outros pontos.
“Após a instalação, ﬁca a cargo das famílias
conduzirem a horta e/ou pomar. Em qualquer
escolha, a Fundação Renova continua fornecendo
o apoio da Assistência Técnica e Extensão Rural

(Ater), por meio de informações técnicas para a
potencialização da produção, além da
disponibilização de kits com sementes e
ferramentas para que os produtores rurais tenham
condições de dar continuidade ao trabalho”, diz o
coordenador da ação e analista de Uso Sustentável
da Terra, Paolo Lages Sequenzia.
Com a iniciativa, os produtores e suas famílias
ganham em economia ﬁnanceira e em qualidade
de vida, trabalhando a saúde do corpo – com o
consumo de alimentos saudáveis e naturais - e da
mente – com o manuseio de plantas.
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@jornalpanetus Por enquanto, medida está disponível em cinco estados.

A Autorização para Transferência de Propriedade do
Veículo (ATPV) poderá ser feita por meio do aplicativo
Carteira Digital de Trânsito (CDT), que guarda no celular
os dados da carteira de motorista e do documento do
veículo que esteja no nome do condutor.
A nova modalidade, lançada nesta terça-feira (31/08), pelo
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), poderá ser
feita a partir de uma conta gov.br, a plataforma de serviços
digitais do governo federal.
A ATPV é a versão digital do antigo Documento Único de
Transferência (DUT). Segundo o Ministério da
Infraestrutura, ao qual o Denatran é subordinado, até o
momento a transferência eletrônica só está disponível para
veículos que possuam documentos emitidos a partir de 1º
de janeiro de 2021.
A operação usa a chamada assinatura eletrônica avançada,
que dispensa o reconhecimento de ﬁrma em cartório, uma
vez que o documento do veículo já está armazenado
digitalmente no aplicativo da CDT.
Nessa primeira versão da assinatura eletrônica na CDT,
será possível apenas realizar a venda de veículos por
pessoas físicas para estabelecimentos comerciais
integrados ao Registro Nacional de Veículos em Estoque
(Renave).
“Por enquanto, a assinatura eletrônica da ATPV-e somente
é possível se o Detran de jurisdição do veículo também
estiver aderido ao sistema Renave, que integra os sistemas
dos estabelecimentos às bases de dados do Denatran e da

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810

GOVERNO FEDERAL ANUNCIA PROPOSTAS
QUALIFICADAS PARA VACINAS NACIONAIS
@jornalpanetus

*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!

Receita Federal. Por enquanto, fazem parte do Renave os
Detrans de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito
Santo, Goiás e Mato Grosso”, informou o ministério.
De acordo com o ministério, essa nova modalidade elimina
a necessidade de despachantes, cartórios e outros
intermediários, uma vez que o sistema vai possibilitar a
transferência eletrônica de propriedade, com escrituração
eletrônica de entrada e saída de veículos do estoque das
concessionárias e revendedoras.
Na prática, assim que o estabelecimento avisar, pelo
Renave, que a pessoa deseja transferir o veículo, o
proprietário recebe um comunicado, na central de
mensagens do aplicativo CDT, para fazer a assinatura
digital no documento.
A autenticação da assinatura será feita por meio do login na
conta gov.br, onde será veriﬁcada a identidade digital do
proprietário. Os tipos de conta do gov.br permitidos para
utilização da assinatura eletrônica avançada são os tipos
Prata e Ouro.
O sistema também vai checar nas bases de dados do
governo se existe algum impedimento para a transação. No
caso de o veículo ser entregue para estabelecimento
integrado ao Renave não será mais necessário realizar a
comunicação de venda. Isto porque, uma vez que após o
registro da entrada do veículo no estoque do
estabelecimento comercial, todas as infrações de trânsito, a
partir daquele momento, já serão autuadas sob a
responsabilidade da loja que adquiriu o veículo.

Para ministro, pandemia deixou clara importância da ciência.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI) divulgou nesta terça-feira (31/08), as quatro
propostas qualiﬁcadas preliminarmente, no âmbito do
chamamento público para a prospecção de projetos de
ensaios clínicos de vacinas contra a covid-19
desenvolvidas no Brasil. Com o anúncio, os quatro
proponentes qualiﬁcados terão, a partir de agora, de
apresentar a documentação necessária, conforme previsto
em edital. Ao anunciar os projetos selecionados, o
ministro Marcos Pontes destacou a importância da ciência
para o combate à covid-19.
“A pandemia deixou clara a importância da ciência, que
é a única arma que temos para vencer o vírus. Os
resultados em um ano foram expressivos, com redução
do número de óbitos. Isso mostra a importância da
ciência e dos nossos cientistas. O Brasil tem cientistas
de altíssimo gabarito no cenário internacional, mas
para que a ciência funcione precisa de irrigação de
recursos”, disse o ministro.
Pontes destacou que os investimentos em educação,
ciência, tecnologia e inovação são os diferenciais
característicos de um país desenvolvido. “A chamada de
hoje é simbólica para uma mudança. Nossos
orçamentos foram reduzidos, mas estamos agora em
ponto de inﬂexão. Paulo Guedes [ministro da
Economia] disse que no ano que vem o orçamento do
ministério será aumentado”, acrescentou.
Proponentes qualiﬁcados
Das quatro propostas qualiﬁcadas, anunciadas ao ﬁnal
da cerimônia, três foram desenvolvidas por
universidades públicas e uma pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) - todas a partir de
estudos clínicos que abrangeram as fases 1 e 2 das
vacinas.
A primeira proposta teve como pesquisador
responsável Ricardo Tostes Gazzinelli, da Universidade

Federal de Minas Gerais (UFMG). O ensaio clínico foi
feito a partir de uma vacina quimera composta de
proteínas RBD/nucleocapsídeo derivada do Sars-cov. À
vacina foi dado o nome de Spintec MCTI UFMG.
Desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), a segunda proposta, que teve à frente a
pesquisadora Leda dos Reis Castilho, visa ao
desenvolvimento da vacina UFRJVAC, tendo como
base uma proteína recombinante de variantes de SarsCov-1.
A terceira proposta, desenvolvida pela Universidade de
São Paulo (USP), por meio da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, é a da vacina Versamune MCTI, a partir
de ensaios clínicos de fase 1 e 2, visando ao “tratamento
proﬁlático de infecção causada por Sars-Cov-2”. O
trabalho tem à frente o pesquisador Celio Lopes Silva.
A quarta proposta é a da Vacina RNA MCTI Cimatec
HDT, desenvolvida pelo Campus Integrado de
Manufatura e Tecnologia (Senai Cimatec) da Bahia. Ela
foi formulada a partir de nanopartícula carreadora de
RNA Replicon auto replicante e tem como pesquisadora
Bruna Aparecida Souza Machado.
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ALTA: ANEEL CRIA BANDEIRA TARIFÁRIA DE ESCASSEZ HÍDRICA, E CONTA DE
LUZ FICARÁ AINDA MAIS CARA
@jornalpanetus Cobrança extra passou de R$ 9,49 para R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Especialistas discutem data para uma conta de luz mais suave no bolso.
A conta de luz vai ﬁcar mais cara, mais uma vez.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e
o Ministério de Minas e Energia anunciaram nesta
terça-feira (31/08), a criação de uma nova bandeira
tarifária, chamada de bandeira de escassez hídrica.
Essa bandeira está acima da bandeira vermelha
patamar 2, que vigorou nos últimos meses e era até
então a bandeira mais crítica adotada pela Aneel. A
Aneel aﬁrmou na reunião desta terça que as
bandeiras são deﬁnidas olhando “doze meses para
frente”, e creditou a criação da nova bandeira à
crise hídrica brasileira e à necessidade de importar
energia elétrica.
Com a bandeira de escassez hídrica, a cobrança
extra passará para R$ 14,20 a partir deste setembro.
O valor é aplicado a cada 100 quilowatts-hora
consumidos (kWh), e valerá entre setembro deste
ano e abril de 2022. A cobrança anterior, da
bandeira vermelha patamar 2, era de R$ 9,49. É
uma alta de 49,63% na cobrança extra. A Aneel
estima que o impacto ﬁnal na conta de luz será de
6,78%.
Todos os consumidores do mercado cativo das
distribuidoras pagarão a nova cobrança. A exceção
são os consumidores do estado de Roraima e os
consumidores que usufruem da tarifa social, uma
tarifa subsidiada que atinge 12 milhões de
brasileiros.
O que são as bandeiras tarifárias?
A Aneel adota o sistema de bandeiras na conta de
luz desde 2015, como forma de equilibrar os custos

de produção de energia elétrica. As bandeiras
indicam se as condições estão favoráveis para a
geração de energia (bandeira verde) ou se existem
custos adicionais (bandeira amarela e bandeiras
vermelhas patamar 1 e 2).
Nas bandeiras amarela e vermelhas, existe uma
cobrança adicional a cada 100 quilowatts-hora
consumidos (kWh) na conta de luz dos
consumidores pessoa física e pequenas empresas.
Consumidores que estão no mercado livre de
energia não participam do sistema de bandeiras.
O sistema de bandeiras ﬁcou suspenso entre maio
e novembro de 2020, como forma de aliviar o
bolso dos consumidores durante a primeira onda da
pandemia do novo coronavírus. Em dezembro de
2020, voltou a bandeira vermelha patamar 2 (uma
tentativa de conter a inﬂação no ano de 2020).

Entre janeiro e abril de 2021, a bandeira foi
reduzida para a amarela. Em maio, foi a vez da
bandeira vermelha patamar 1. Desde junho deste
ano, o país adota a bandeira vermelha patamar 2.
Não apenas a bandeira ﬁcou mais crítica, mas a
cobrança extra também subiu. Na bandeira
vermelha patamar 2, a cobrança era de R$ 4,50 a
cada 100 kWh consumidos em 2016. O preço foi
aumentando até bater os R$ 9,49 em julho deste
ano. Como vimos, a cobrança passou para R$
14,20 nesta terça-feira, com a instituição do novo
patamar de bandeira de escassez hídrica.
Por que a conta está cada vez mais cara?
Especialistas estimavam que o aumento
anunciado pela Aneel deixaria a cobrança extra em
um intervalo entre R$ 11 a R$ 20 a cada 100 kWh
consumidos. Já a própria Aneel propunha um

cenário limite de R$ 25.
As bandeiras e as cobranças extras são uma forma
de compensar os custos de produção da energia
elétrica, que aumentaram nos últimos tempos.
Pedro Rio, cofundador da startup do mercado livre
de energia Clarke, explica que o apagão pelo qual o
país passou em 2001 fez com que usinas
termelétricas fossem criadas como fontes de
reserva energética. “As termelétricas evitam a
perda do fornecimento no caso de uma seca, mas
produzem uma energia mais cara e poluente. As
bandeiras tarifárias aproximam o custo marginal
de operação com o custo de venda”, diz o
empreendedor.
O país enfrenta sua pior estiagem dos últimos 91
anos, de acordo com o Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS). Essa crise hídrica forçou a
adoção de termelétricas, que produzem uma
energia mais cara e mais poluente do que
hidrelétricas. O Brasil também teve de aumentar
sua importação de energia de países vizinhos,
alternativa mais cara do que a produção nacional.
“Tanto nas termelétricas quanto na importação, o
megawatt custa mais de R$ 2 mil. Em comparação,
o megawatt no mercado regulado de energia
costuma custar R$ 400 em tarifa de energia. As
distribuidoras assumem parte desse prejuízo, e
outra parte é repassada por meio das bandeiras”,
diz Rio. “Isso porque hoje o nosso consumo ainda
não está em níveis pré-pandemia. Se estivesse,
teríamos risco de um novo apagão.”

ONG SOCIEDADE MELHOR DESENVOLVE AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM
SANTA BÁRBARA
@jornalpanetus

Ação é desenvolvida com apoio de parceiros e entrosamento com as comunidades carentes.

A ONG SOCIEDADE MELHOR é uma
associação privada de Santa Bárbara - MG
fundada em 27/04/2017. Sua atividade principal é
atividades de associações de defesa de direitos
sociais.
A ONG Sociedade Melhor, também

denominada ONG SOME, dá a ideia de somar,
juntar, agregar para fazer a diferença. Surgiu no
início de 2017 através de ações de um grupo de
pessoas, moradoras principalmente do Bairro
São Vicente em Santa Bárbara/MG, que
objetivavam construir um meio para poder atuar

em sua comunidade, atenuando as
desigualdades sociais ali veriﬁcadas.
Ação humanitária desenvolvida pela ONG
Sociedade Melhor na última semana em Santa
Bárbara fez jus a sua nomenclatura e
desenvolveu um exemplar trabalho no que diz

respeito a política social.
Parceiros e colaboradores: Fundação Vale;
WFP (Programa Mundial de Alimentos); Ação
da Cidadania; Arebeldia; com a participação de
representantes da ong kelim e representantes do
bairro.

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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INDENIZAÇÃO POR MARIANA PODE GARANTIR VOLTA DA BAHIA-MINAS
@jornalpanetus

Reativação da ferrovia desativada em 1966, já prevista em plano estratégico, pode se beneﬁciar de acordo judicial.

Com os estudos já adiantados, a reativação da
Ferrovia Bahia-Minas depende em princípio de
dois fatores: investimentos iniciais de ao menos
R$ 3 bilhões e da decisão política para efetivá-la.
O primeiro requisito pode vir de um iminente
novo acordo a ser fechado em virtude do
rompimento da barragem de Mariana (Central),
no ﬁnal de 2015. O segundo depende ainda de
uma grande mobilização das lideranças mineiras
e baianas, tanto em nível estadual quanto
municipal. Foi isso que começou a ser articulado
na audiência pública da Comissão Extraordinária
Pró-Ferrovias Mineiras na tarde desta terça-feira
(31/08).
O debate, realizado no Auditório José Alencar
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), mobilizou parlamentares, especialistas
em transporte ferroviário e lideranças políticas
dos dois estados, entre elas o vice-governador de
Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brant. O
requerimento para a audiência foi assinado pelo
presidente da Comissão Pró-Ferrovias, deputado
João Leite (PSDB); pelo vice, deputado Gustavo
Mitre (PSC), pelo deputado Coronel Henrique
(PSL) e pela deputada Laura Serrano (Novo).
A Ferrovia Bahia-Minas, desativada em 1966,
ligava o município de Araçuaí (Vale do
Jequitinhonha) ao porto de Caravelas, no litoral
sul da Bahia. Criada em 1882, a ferrovia tinha
uma extensão de aproximadamente 600
quilômetros e deixou saudades por onde passou
nos dois estados, memória esta eternizada em
músicas de Milton Nascimento e Fernando
Brant, este último irmão do vice-governador.
O clima de saudosismo da época em que os
trens trafegavam entre os dois estados foram
embalados, ainda no início da reunião, em uma
apresentação musical da dupla Beto Lopes
(violão) e Bárbara Barcelos (voz).
Foram executadas as canções “Ponta de Areia”,
composta por Fernando Brant e Milton
Nascimento, e ainda “Encontro e Despedidas” e
“Roupa Nova”, ambas de Milton Nascimento,
todas com referências à circulação dos trens

pelas montanhas de Minas. A primeira delas
inclusive lembra diretamente a estação que era a
parada ﬁnal da ferrovia Bahia-Minas, no distrito
de mesmo nome no município baiano de
Caravelas.
O vice-governador lembrou que o irmão
compôs a letra de “Ponta de Areia” ao cobrir
justamente uma das últimas viagens pela ferrovia
quando era repórter da revista “O Cruzeiro”. “O

trem está entranhado no DNA dos mineiros. Mas
em vez dessa visão poética, sonhadora, agora
temos que pensar na economia para imaginar
como pode ser possível retomar várias dessas
ferrovias que, infelizmente, ﬁcaram no nosso
passado”, pontuou Paulo Brant.
Plano
O vice-governador estava acompanhado da
superintendente de Transporte Ferroviário da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Mobilidade (Seinfra), Vânia Silveira de Pádua
Cardoso, que detalhou o Plano Estratégico
Ferroviário elaborado pela Fundação Dom
Cabral e entregue ao Executivo em julho último.
Segundo ela, o plano contempla estudos de préviabilidade para reativação da Ferrovia BahiaMinas, apontando um potencial de cargas
estimado já para 2025 de um milhão de toneladas
úteis.
Se for reativada com o investimento inicial do
poder público e depois com aportes da iniciativa
privada, o estudo indica o crescimento desse
potencial para 1,5 milhão de toneladas úteis em
2035 e de mais de 2 milhões até 2055, isso
contando também com uma alteração no traçado

original passando por Teixeira de Freitas (BA),
aproveitando para potencializar o transporte de
cargas que hoje trafega pela BR-101.
Essa capacidade inicial de carga, segundo ela,
representa um ponto de partida, mas ainda é
insuﬁciente para garantir a viabilidade
econômica do trecho. “O ideal é transformar
esse estudo em um mais completo e especíﬁco, de
viabilidade técnico-econômica. Seria preciso
levantar in loco o que ainda existe, já que muitos
imóveis foram comprados pelos municípios e
boa parte da faixa de domínio doada e
totalmente descaracterizada", destacou a
superintendente.
"Mas não podemos ignorar o potencial
transformador por onde uma ferrovia passa.
Nesse sentido seria fundamental o engajamento
dos municípios para a gente entender o que será
preciso para tornar essa ferrovia novamente
viável”, completou Vânia Cardoso.
Mobilização nos dois estados pode viabilizar
pleito
O deputado João Leite conclamou os
participantes da audiência a se unirem em uma
frente ampla para pressionar o governo federal a
colaborar na reativação da Bahia-Minas, tanto na
aspecto legal, já que Minas Gerais detém cerca
de 5 mil quilômetros em concessões federais de
ferrovias, quanto nos investimentos necessários.
“Aprovamos na Assembleia no ﬁnal do ano
passado o marco legal que garante a
preservação da infraestrutura, que pode ser
retomada para operações, caso necessário. O
caminho agora é a mobilização dos dois
estados”, aﬁrmou o parlamentar, em alusão à
Emenda à Constituição 105 e à Lei 23.748,
ambas de 2020, marco regulatório que autorizou
a exploração de linhas férreas dentro dos limites
do Estado por meio de permissão e autorização e
abriu a possibilidade de novos investimentos em
trechos de menor extensão, as chamadas short
lines.
E o investimento para isso pode vir de um novo
acordo judicial de indenização pelo rompimento
da barragem da Mineradora Samarco, negociado
em âmbito federal junto às empresas
controladoras Vale e BHP Billiton, multinacional
anglo-australiana, e em vias de ser homologado.
O valor pode superar os R$ 100 bilhões, bem
mais do que os R$ 37 bilhões pagos pela Vale por
tragédia semelhante ocorrida em Brumadinho
(RMBH). A informação foi apurada pelo
deputado federal Fábio Ramalho (MDB-MG)
junto à Procuradoria-Geral da República.
Ele participou da audiência e revelou ainda que,
desse valor, 80% devem ser destinados a Minas
Gerais e o restante ao Espírito Santo, ambos
atingidos pela lama de minério que arruinou a
Bacia do Rio Doce e chegou ao Oceano
Atlântico.
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TURISMO ECOLÓGICO: EXECUTIVO ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO
DO PARQUE DO CRUZEIRO EM MARIANA
@jornalpanetus Investimento será de mais de R$ 2 milhões de reais.
A Primaz de Minas será contemplada com a
construção da sede do Parque Municipal da
Estância Ecológica do Cruzeiro. As obras da área
de proteção ambiental, que será localizada entre o
Bairro Cruzeiro do Sul e o centro histórico, serão
iniciadas e possuem previsão de 8 meses de
duração. Com um investimento de mais de R$ 2,5
milhões, a unidade de preservação atende aos
anseios da população marianense e potencializa o
turismo ecológico, por meio de um ambiente de
lazer de qualidade com propósitos culturais,
paisagísticos e de turismo.
A homologação da criação do Parque do
Cruzeiro foi realizada por meio da Lei
1.957/2005 e o projeto arquitetônico foi
aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional. Para a implementação do
parque, foram realizados diversos
procedimentos nos últimos anos, entre eles a
Regularização Fundiária, o Cadastro Nacional
de Unidades de Conservação no Ministério do
Meio Ambiente e o Plano de Manejo.

O Parque do Cruzeiro, que possui uma área
total de 275.785,04 metros quadrados, está
localizado em uma parte de terreno dentro do
perímetro histórico tombado de Mariana, que é
de propriedade da Prefeitura Municipal, e em
outra que compete à Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP). O local abrange ainda
ediﬁcações religiosas do Século XVIII, da
Arquidiocese de Mariana.
O ponto turístico promoverá ações e
infraestrutura que valorizam o lazer, com
impactos mínimos na paisagem. Serão
construídos auditório, observatório
astronômico, mapa dos monumentos, cafeteria
e teatro aberto. Além disso, o ambiente contará
com área arborizada, amplos espaços de
convivência, mirante com vista para a cidade,
pista de pouso livre, sanitários e bebedouros.
A arquiteta Anna Grammont, responsável pelo
projeto arquitetônico do Parque do Cruzeiro,
pontuou a importância da unidade de
preservação para o município. “Em parceria
com o IPHAN, buscamos uma proposta
arquitetônica que impactasse o mínimo possível
na paisagem e que ao mesmo tempo estimulasse
o uso da área com o lazer para a população de
Mariana”, aﬁrmou.
Administração do Parque Municipal da
Estância Ecológica do Cruzeiro - A função de
conselho do Parque do Cruzeiro compete ao
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Ambiental - CODEMA e o Órgão Gestor da
área será a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, que terá base no local. Além desta,
entre as demais unidades de instituições que
serão estabelecidas no parque estão a Polícia
Militar Ambiental, o Instituto Estadual de
Florestas e também a Sede dos Escoteiros de
Mariana.
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COMARCA DE OURO PRETO-MG–EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – DE 20 (VINTE)
DIAS – Dra. Kellen Cristini de Sales e Souza, MM ª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do seu cargo, na
forma da lei etc. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, expedido dos autos eletrônicos nº 5002174-34..020.8.13.0461, da
Ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA proposta por Luciene Ambronisio da Costa
Ferreira, brasileira, divorciada, professora de nível fundamental, inscrita no RG
13.057.230 e CPF 026.594.966-17, residente e domiciliada na Rua Francisco Isaac, nº 91,
Bairro Alto da Cruz, Ouro Preto, do imóvel urbano, situado na rua Francisco Isaac, nº
91, Bairro Alto da Cruz, Ouro Preto, com área total de 424,43m2, perímetro total
86,64m, área com ediﬁcações 81m2, dentro das seguintes divisas e confrontações:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7.744.748,22 m e E
657.313,59 m; deste segue confrontando com o imóvel de propriedade de José Jacinto
da Costa e s/m Maria da Conceição Aparecida Correia Maia da Costa (Posse), até o
vértice 2 com o seguinte azimute e distância: 126°36'11" e 22,76 m até o vértice 2, de
coordenadas N 7.744.734,65 m e E 657.331,86 m; deste segue confrontando com o imóvel
de propriedade de Giovanni Carvalho Martins e s/m Diana Ferreira Guimarães (Posse),
até o vértice 6 com os seguintes azimutes e distâncias: 233°22'02" e 8,21 m até o vértice 3,
de coordenadas N 7.744.729,75 m e E 657.325,27 m; 203°03'51" e 6,15 m até o vértice 4, de
coordenadas N 7.744.724,09 m e E 657.322,86 m; 230°37'50" e 2,02 m até o vértice 5, de
coordenadas N 7.744.722,81 m e E 657.321,30 m; 230°36'03" e 9,93 m até o vértice 6, de
coordenadas N 7.744.716,51 m e E 657.313,63 m; deste segue confrontando com a Rua
Francisco Isaac, até o vértice 10 com os seguintes azimutes e distâncias: 346°36'07" e 4,79
m até o vértice 7, de coordenadas N 7.744.721,17 m e E 657.312,52 m; 325°17'38" e 3,28 m
até o vértice 8, de coordenadas N 7.744.723,87 m e E 657.310,65 m; 317°45'50" e 4,11 m até o
vértice 9, de coordenadas N 7.744.726,91 m e E 657.307,89 m; 312°15'32" e 5,17 m até o
vértice 10, de coordenadas N 7.744.730,39 m e E 657.304,06 m; deste segue
confrontando com o imóvel de propriedade de Roselmiro do Perpétuo Socorro de
Araújo e s/m Marilha da Conceição Ribeiro de Araujo (Posse), até o vértice 1 (ponto
inicial da descrição deste perímetro) com o seguinte azimute e distância: 28°07'27" e
20,22 m. Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sistema
U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', fuso -23, tendo como datum o
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no
plano de projeção UTM. E,por este edital ﬁcam citados os terceiros interessados, para,
querendo, vir contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de
não o fazendo, presumirem-se aceitos, com verdadeiros, os fatos alegados na inicial
(art. 335 do CPC). Ficando constado que em caso de revelia será nomeado curador
especial, nos termos do art. 257, IV, CPC. E, para que ninguém alegue ignorância,
mandou a MM ª Juíza de Direito expedir o presente edital que será publicado no jornal
“Diário do Judiciário”. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais aos13 de abril de 2021. Eu, Kássios Dávilon Soares Cordeiro, Gerente de
Secretaria, subscrevi.

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

COMARCA DE OURO PRETO-MG–EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – DE 20
(VINTE) DIAS – Dra. Kellen Cristini de Sales e Souza, MM ª. Juíza de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em pleno
exercício do seu cargo, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido dos autos eletrônicos nº
5002173-49.2020.8.13.0461, da Ação de USUCAPIÃO proposta por JOSÉ
JACINTO DA COSTA, brasileiro, professor, inscrito no RG sob o nº MG 664.591, e
inscrito no CPF sob o nº 110.296.766-15 e MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA
CORREIA MAIA DA COSTA, do lar, inscrita no RG sob o nº MG 4.383.836, e
inscrita no CPF sob o nº 702.151.466-20, ambos casados entre si, residentes e
domiciliados à Rua Padre Faria, nº 249, Bairro Padre Faria, Ouro Preto/MG, do
imóvel urbano situado na Rua Desidério de Matos, 434, Alto da Cruz, Ouro
Preto/MG, com as seguintes divisas e confrontações: “ Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7.744.761,31 meE 657.320,08 m; deste
segue confrontando com a Rua Desidério de Matos, até o vértice 6com os
seguintes azimutes e distâncias: 116°57'16" e 7,24 m até o vértice 2, de coordenadas
N 7.744.758,03 me E 657.326,53 m; 119°43'36" e 7,78 m até o vértice 3, de
coordenadas N 7.744.754,17 me E 657.333,29 m; 141°33'39" e 3,65 m até o vértice 4,
de coordenadas N 7.744.751,31 me E 657.335,56 m; 152°23'00" e 6,58 m até o vértice
5, de coordenadas N 7.744.745,48 me E 657.338,61 m; 158°36'17" e 4,71 m até o
vértice 6, de coordenadas N 7.744.741,09 me E 657.340,33 m; deste segue
confrontando com o imóvel de propriedade de Giovanni Carvalho Martins e s/m
Diana Ferreira Guimarães(Posse), até o vértice 7com o seguinte azimute e
distância: 232°45'11" e 10,64 m até o vértice 7, de coordenadas N 7.744.734,65 me E
657.331,86 m; deste segue confrontando com o imóvel de propriedade de Luciene
Ambronísio da Costa Ferreira(Posse), até o vértice 8 com o seguinte azimute e
distância: 306°36'11" e 22,76 m até o vértice 8, de coordenadas N 7.744.748,22 me E
657.313,59 m; deste segue confrontando com o imóvel de propriedade de
Roselmiro do Perpétuo Socorro de Araújo e s/m Marilha da Conceição Ribeiro de
Araujo (Posse), até o vértice 1(ponto inicial da descrição deste perímetro) com o
seguinte azimute e distância: 26°22'20" e 14,61 m”. E, por este edital ﬁcam citados
os terceiros interessados, para, querendo, vir contestar a presente ação, no prazo
legal de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos, com
verdadeiros, os fatos alegados na inicial (art. 335 do NCPC). Ficando constado
que em caso de revelia será nomeado curador especial, nos termos do art. 257, IV,
NCPC. E, para que ninguém alegue ignorância, mandou a MM ª Juíza de Direito
expedir o presente edital que será publicado no jornal “Diário do Judiciário”.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais
aos 20 de maio de 2021. Eu, Kássios Dávilon Soares Cordeiro, Escrivão Judicial,
subscrevi.
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MINAS COMEMORA OS 40 ANOS DE INGRESSO DAS MULHERES NA PMMG
@jornalpanetus Operação Filhas de Minas foi lançada em comemoração à data, com ações de prevenção à criminalidade em todo o estado.
O governador Romeu Zema participou, nesta
quarta-feira (1º/09), do lançamento da Operação
Filhas de Minas da Polícia Militar de Minas
Gerais (PMMG), com ações de prevenção à
criminalidade em todo o estado. A ação é uma
das comemorações aos 40 anos do ingresso da
mulher na instituição mineira. Durante a
solenidade, o governador também sancionou a
Lei que instituiu a data (1º de setembro) como o
Dia do Policial Militar Feminino. Além disso,
Zema realizou a entrega simbólica de kits
compostos de armamento e equipamentos de
proteção individual (colete balístico) adaptados
para as mulheres, que serão entregues a todas as
militares.
Em seu discurso, o governador ressaltou que o
trabalho das mulheres nas Forças de Segurança
tem contribuído para que o Estado consiga
alcançar índices recordes na redução da
criminalidade.
“Estamos celebrando os 40 anos de
participação feminina nesta instituição tão
relevante. De 1981 até hoje, a mulher ampliou
em muito a sua participação na sociedade e
aqui, nas Forças de Segurança, não poderia ser
diferente. Fica aqui a minha gratidão a todas as
policiais femininas de Minas Gerais que têm
desempenhado um trabalho que só nos dá
orgulho. Um estado mais seguro signiﬁca,
principalmente, um estado melhor para se viver
e com melhores perspectivas”, aﬁrmou Zema.
Operação

A operação realizada em todas as regiões do
estado nesta quarta-feira terá como foco a
prevenção à criminalidade, com a realização de
blitz, ações educativas e de conscientização,
além da repressão a crimes violentos,
aumentando a sensação de segurança da
população.
Segundo a comandante da Academia de Polícia
Militar de Minas Gerais e comandante da
operação, coronel Cleyde da Conceição Cruz, as
guarnições representativas de todos os serviços
da PMMG, compostas e/ou comandadas por
mulheres que atuam no policiamento ostensivo,
estarão presentes nas ações, destacando a
importância da ocupação dos espaços

proﬁssionais.
“Vamos comemorar esta data nos dedicando
ainda mais à sociedade mineira no nosso
trabalho de prover a segurança pública e trazer
a paz social. Há 40 anos, nós - mulheres estamos trazendo um olhar da sociedade para
dentro da instituição, com o propósito de
humanizar as ações da polícia. Com a mulher
dentro dos quartéis, veio com ela também a
família, a empatia, o engajamento, o olhar do
outro, o olhar das diferenças”, ressaltou a
coronel Cleyde.
Comemoração
Durante o evento desta quarta-feira, o
governador Romeu Zema sancionou a lei que

institui o dia 1º de setembro como Dia do Policial
Militar Feminino durante. O deputado estadual
Coronel Sandro, autor do projeto, participou da
cerimônia e acompanhou a assinatura da lei.
Outros eventos comemorativos em referência à
data estão sendo realizados ao longo desta
semana.
A primeira turma de mulheres na PMMG foi
instalada em 1° de setembro, de 1981, com 112
mulheres. Atualmente, cerca de 10% do efetivo
total da instituição é formado por mulheres.
“A introdução da mulher na Polícia Militar
mineira trouxe a força e a leveza que ela
imprime nas suas relações de trabalho,
interpessoais, e representam a sociedade. Muito
obrigado a todas vocês, parabéns pelo dia e que
nós possamos cada vez mais melhorar a
qualidade do serviço prestado à nossa
comunidade por meio do trabalho de vocês,
mulheres”, ﬁnalizou o chefe do Estado Maior da
PMMG, coronel Eduardo Felisberto Alves.
Atendimento à Mulher
Durante a gestão do governador Romeu Zema
foram criadas duas Companhias de Prevenção à
Violência Doméstica, com o objetivo de ampliar
o atendimento às mulheres vítimas de violência.
A 2ª Companhia de Prevenção à Violência
Doméstica foi instalada em Betim, em 2020, e
atende a 18 municípios. Já a 3ª Companhia foi
instalada em Santa Luzia, neste ano, e também
atende a 18 municípios.

MARIANA: VEREADOR EDIRALDO RAMOS SOLICITA CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTO PARA
REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS
@jornalpanetus

Indicação vai de encontro com as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde.

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

9 8889-1187
@lokauai

(31)98566-4576

O vereador Ediraldo Ramos
(Pinico) – Avante – solicitou
através de indicação na
Câmara Municipal de Mariana
a criação de um departamento
especíﬁco para realização de
empréstimo de equipamentos
para suprir deﬁciência na
mobilidade física nos usuários
do Sistema único de Saúde em
Mariana.
O objetivo desta indicação
será no sentido de emprestar;
Muletas, Bengalas, Camas
Hospitalares, cadeiras de
rodas e cadeiras de banho.
Tudo isso no sentido de apoiar
os pacientes que utilizam os
serviços públicos da saúde e
estão em situação de
diﬁculdade ﬁnanceira.
“Estamos trabalhando com o
objetivo de evidenciar nossa
gente. Nossa missão é
estabelecer qualidade de vida
para aqueles que vivem em
situação de vulnerabilidade.
Muitos pacientes necessitam
de equipamento e na maioria
das vezes o poder público não
consegue atender todas as
demandas. A criação deste
departamento será oportuna
para que todos possam
utilizar os equipamentos com
qualidade.” Pontua o
vereador Ediraldo.
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REGULAMENTAÇÃO DE ÔNIBUS FRETADO É APROVADA EM 2º TURNO
@jornalpanetus

PL 1.155/15 proíbe intermediação de terceiros e veda serviço com características de transporte público.
O Projeto de Lei (PL) 1.155/15, do deputado
Alencar da Silveira Jr. (PDT), que regulamenta
o transporte fretado de passageiros no Estado,
foi aprovado em 2º turno na Reunião Ordinária
de Plenário realizada na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta
terça-feira (31/08).
A proposição foi aprovada na forma do
vencido (texto votado em 1º turno com
alterações). Assim, ﬁca proibida a prestação
do serviço de fretamento intermediada por
terceiros que promovam a comercialização
das passagens.
Também é vedado o serviço de fretamento
com características de transporte público, ou
seja, com regularidade de horários e
itinerários e com embarque de passageiros ao
longo do itinerário e em terminais
rodoviários.
Além disso, o PL 1.155/15 autoriza somente
a oferta do serviço de fretamento em circuito
fechado. Assim, são permitidas apenas
viagens de grupos previamente deﬁnidos de
pessoas, que devem retornar à origem no
mesmo veículo que efetuou o transporte na
viagem de ida.
O serviço de fretamento será autorizado pelo
Departamento de Estradas de Rodagem
(DER-MG). Para isso, deverá ser feita uma
requisição até seis horas antes do início do
primeiro trecho da viagem.
A relação nominal dos passageiros a serem
transportados poderá ser parcialmente
alterada e comunicada ao DER-MG até o
momento de início do primeiro trecho da
viagem, no limite de dois passageiros ou de
20% da capacidade do veículo, o que for
maior.
Como punição para o transporte clandestino
de passageiros, estão previstas multa de 1 mil
Ufemgs (o equivalente a R$ 3.990,00),
remoção do veículo e suspensão do cadastro
no DER-MG. A multa se aplica também às
pessoas físicas e jurídicas que ﬁzerem a
intermediação da venda de passagens.
O PL 1.155/15 não estabelece limite de idade
para os ônibus, micro-ônibus ou vans a serem
utilizados no fretamento. Regulamento
posterior deverá dispor sobre os instrumentos
de garantia da segurança dos veículos, os
quais serão mais rigorosos quanto maior for a
idade do veículo.
No caso de fretamento de veículo para
transporte intermunicipal de trabalhadores
rurais, são dispensados o cadastramento do
condutor e o envio ao DER-MG da relação
nominal dos passageiros a serem
transportados.
Mudanças têm impacto direto sobre a
Buser
Essas mudanças promovidas pelo PL
1.155/15 têm impacto direto sobre o chamado
fretamento colaborativo, viabilizado por
aplicativos como o da empresa Buser, que
comercializam passagens mais baratas que as
das empresas de ônibus convencionais.
O deputado Guilherme da Cunha (Novo) foi
à tribuna para defender a rejeição do projeto,
argumentando que os passageiros querem
opções de passagens mais baratas. Ele citou
vários exemplos da diferença de preços
praticados pela Buser e pelas linhas regulares
de ônibus.
No caso da viagem entre Belo Horizonte e
Poços de Caldas (Sul de Minas), o ônibus
convencional custa R$ 186,70, contra R$
59,90 na Buser. O deputado Bartô (sem
partido) e a deputada Laura Serrano (Novo)
também defenderam o direito de escolha dos
passageiros.
O autor do PL 1.155/15 rebateu as críticas
lembrando que o serviço convencional tem
horários regulares, ao contrário dos ônibus
dos aplicativos. “Desaﬁo a Buser a mostrar o
seu quadro de horários”, aﬁrmou.
O deputado João Vítor Xavier (Cidadania)
questionou a honestidade do aplicativo. “Não
acho que o modelo do serviço convencional
de ônibus seja bom. Mas paira uma
desconﬁança muito grande em relação à
Buser”, aﬁrmou.
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CORONAVÍRUS: BRASIL REGISTRA MENOR MÉDIA MÓVEL DE CASOS EM UM DIA
@jornalpanetus A vacinação é o principal motivo da queda, diz o Ministério da Saúde.
O ministro Marcelo Queiroga tem reiterado o
compromisso de vacinar, até o ﬁm de setembro,
toda a população com idade acima de 18 anos,
com pelo menos a primeira dose. Esse montante
equivale a 160 milhões de pessoas. O ministério
contabiliza que, no ﬁm de agosto, 80% da
população adulta já havia sido vacinada com a
primeira dose. “Agora, a meta é completar o
ciclo vacinal de todos os brasileiros adultos até
o ﬁm de outubro”, segundo nota da pasta, ao
ressaltar que, até o momento, foram distribuídas
233,2 milhões de vacinas para todas as unidades
federativas.
Ao todo, 130 milhões de pessoas já foram
vacinadas com a primeira dose, o que
corresponde a 81,2% da população. A segunda
dose (ou a dose única) já foi aplicada em 61,4
milhões de pessoas, o que corresponde a 38,3%
da população.

O mês de agosto termina registrando o dia com
a menor média móvel de casos de covid-19 do
ano. De acordo com o Ministério da Saúde, os
25,7 mil casos registrados na terça-feira (31/08)
foi a menor média móvel de casos de 2021. A
pasta aponta a vacinação como o principal
motivo para a queda, que vem sendo registrada
desde junho, quando chegou-se a notiﬁcar
74,79 mil casos da doença.
“Isso representa uma redução de 65% em pouco
mais de dois meses”, informou o ministério, em
nota, ao esclarecer que a média móvel é um
balanço do número de casos registrados nos
últimos 14 dias. O levantamento aponta
também queda na média móvel de mortes.
Ontem, o Brasil registrou 701 mortes, o que
representa o menor índice desde 6 de janeiro,
quando foi registrada uma média de 696,71
mortes por covid-19.

FUTEBOL: 8 DE DEZEMBRO É O CAMPEÃO DO 1º TORNEIO DE INVERNO MÁSTER 2021
@jornalpanetus

Sucesso total: torneio de inverno máster de Monsenhor Horta.

Foi realizado no último ﬁnal de semana em
Monsenhor Horta os jogos da ﬁnal do 1º
Torneio de Inverno Máster que teve a
participação das seguintes equipes: Amigos
de MH / Mainart / 08 Dezembro e
Palmeirense.
Na Disputa do 3º lugar a equipe do
Palmeirense venceu a equipe do Mainart
pelo placar de 5 x 3.
Já na Grande ﬁnal as equipes do 08
Dezembro e Amigos de MH ﬁzeram uma
grande partida quando terminou em empate
3 x 3 e na disputa de pênaltis a equipe do 08
Dezembro venceu pelo placar de 5 x 4 e
sagrou se campeão do 1º Torneio de Inverno
Máster 2021.
O Torneio de Inverno Máster teve a
organização de Cabure e Elvis e contou com
o apoio da Prefeitura Municipal de Mariana,
Jornal Panﬂetu´s, Lemos Contabilidade,
Lojas infantil Clube do Bebê e Pedacinho de
Gente, Minasfer e Maranata Cabelos

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

98299-3382
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Show de bola
com Caburé

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!!

A 1ª DIVISÃO DE MARIANA TERÁ A PARTICIPAÇÃO DE 12 EQUIPES
DENBERPSICO
PEDAGOGICO

31 9 8566-4576

Equipes serão divididas em 2 chaves classiﬁcando 4 de cada chave
para as quartas de ﬁnal.
As equipes do Meninos da Vila e Reunidos não
vão disputar o campeonato e já estão
automaticamente na 2ª Divisão de 2022. Já no
Campeonato de Mariana na 2ª Divisão terá apenas
4 equipes. Ideal de Águas Claras / Mainart /
Goiabeiras e Vila Nova de Cachoeira do Brumado.
Também ﬁcou deﬁnido que a Categoria Sub-20
masculino terá 6 equipes são elas: Ideal / Vila Nova
/ Olimpic / Guarany / 1º de Maio e 08 Dezembro.
A Grande novidade para esse ano será o retorno
do Campeonato Feminino nas categorias sub-17 e
Adulto. Nesta temporada teremos a participação
das seguintes equipes Sub-17: Vila Nova de
Cachoeira do Brumado / Cachoeirense e Morro
Santana. Feminino Adulto: Vila Nova Cachoeira
do Brumado / São Bento / Cachoeirense e Morro
Santana.

Toque de Bola com Caburé.
* Mesmo com alguns clubes contra a realização dos Campeonatos a diretoria
da Lema já deﬁniu tudo.
* Lamentável. Como pode acontecer uma segunda Divisão de Mariana com
apenas 4 Equipes.
* Gostaria de Parabenizar as equipes que participaram do 1º Torneio de
Inverno Máster de Monsenhor Horta.
* Parabéns a Secretaria de Desportos e Eventos pela volta dos treinos na
Arena Badaró e Ginástica na Praça.
* Quem também está de parabéns e o pessoal da equipe “Máster” que vem
conduzindo um Bonito trabalho.
* Ótima iniciativa da Lema em retornar com o Campeonato feminino.
*Estranho como a diretoria da Lema está realizando as reuniões do Futebol
de Mariana na sede do Sindicato STTROP. Tudo isso pois a sede da Lema
está alugada para um restaurante.
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SAAE MARIANA EM ALERTA DEVIDO A ESTIAGEM PROLONGADA
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

A estiagem em nossa região está fazendo com
que poços e mananciais de Mariana produzam
menos, afetando a captação de água do SAAE
Mariana, Autarquia responsável pelo
abastecimento da cidade. Devido ao longo
período sem chuvas, o lençol freático tem sido
afetado. Devido ao longo período sem chuvas,
em Mariana, a captação que abastece a cidade
feita através de poços e captações de superfícies
estão apresentando baixa na capacidade de
produção de água nos últimos dias.
“O sistema de captação atual nem sempre é
suﬁciente para atender a demanda que a cidade
apresenta. Todos os mananciais e poços estão
funcionando e não apresentam problemas
técnicos. O que ocorre é que estamos passando
por um forte período de seca, que está fazendo
com que o nível de água rebaixe. Assim, a
capacidade de produção do sistema ﬁca
prejudicada”, explica Roberto Verona assessor
de comunicação e relações institucionais do
SAAE Mariana.
Segundo Verona, o diretor Ronaldo Camêlo está
acompanhando diariamente a situação,
mobilizando todas equipes operacionais, frotas
e também pessoal do comercial onde tem início,
as solicitações de serviços.
“Há muitos anos não passamos por uma
estiagem como esta. Mesmo em alta temporada,
antes da pandemia da Covid19, com maior
movimentação de visitantes e turistas, o sistema
de abastecimento de água em Mariana, que
recebeu investimentos, foi suﬁciente para
atender a demanda atual. Este ano está
totalmente atípico e atinge diretamente a
produção natural de água dos mananciais”,
salienta o diretor do SAAE Ronaldo Camêlo.
“Mais do que nunca, neste momento,
precisamos da ajuda de toda população para
que a água tratada não seja desperdiçada. Com

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

economia, a situação ﬁca controlada e
ganhamos fôlego para passar este período de
estiagem. Isso deve ser observado até a
normalização do nível do lençol freático que só
deve acontecer com a chegada das chuvas”,
comenta Roberto Verona.
É tempo de economizar água:

A primeira orientação é para que os moradores
façam o uso consciente da água tratada,
priorizando hábitos de higiene. Além disso,
evitem o uso recreativo com água potável como
os banhos de mangueira. Outro hábito que
desperdiça uma quantidade enorme de água é
lavar calçadas e carros com a mangueira. O
ideal é reutilizar a água da máquina de lavar

roupas. Diminuir o tempo de banho para cinco
minutos também ajuda. É um esforço coletivo
que contribui positivamente no resultado ﬁnal.
O Saae disponibiliza em pontos mais críticos
caminhões pipa para o abastecimento
suplementar. Solicitações podem serem feitas
nos telefones 115 ou 3557-9300.

Jornal

Panetu’s
Leticia Aguilar
_____________________________________________
20
@leticiafaguilar_

Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

facebook.com/JornalPanetus

Sociais da Leticia Aguilar

Mensagem da semana
Se nada mudar, invente,
e quando mudar, entenda.
Se car difícil, enfrente,
e quando car fácil, agradeça.
Se a tristeza rondar, alegre-se,
e quando car alegre, contagie.
E quando recomeçar, acredite.
Você pode tudo.
Tudo consegue pelo amor,
e pela fé que você tem em Deus!

Simpatia em pessoa, essa é Ana Anjos!

Dia 31 foi aniversário do nosso amigo Bruno! Felicidades e
muito sucesso em sua vida!

- Micropigmentação
de sobrancelhas,
lábios e Capilar
- Despigmentação
a jato de plasma
- Design
personalizado
- Cursos

9 8317-3875

Parabéns por mais uma no de vida Luiza!

Casal simpatia: Bruna Gandra e Lauro!
Dia 31 Wendel apagou as velinhas! Felcidades!

Em setembro é aniversário da minha sogra querida, Aline!
Toda a família manda muitos beijos e abraços!

Lauanda Cristina

O meu sentimento hoje é de gratidão, obrigada meu Deus
por até aqui o senhor ter me sustentado!
#20teeei

Jádilla Carneiro

@jugfc

Uma fotinha porque tem muito tempo que não apareço
por aqui

