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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
MESMO DURANTE À PANDEMIA ELEIÇÕES NÃO SAI DA PAUTA
Cenário político para as eleições presidenciais em 2022 e a expectativa para uma eleição extemporânea que poderá ocorrer em Mariana.
A existência dos liberais como um grupo inﬂuente no
pensamento econômico e social em nossa região não é
uma novidade, mas sua relevância política é.
É comentado nas rodas de conversa instantânea que
ao longo dos anos o município marianense sofreu
duramente com gestões pouco operante mais
precisamente em relação à políticas públicas
eﬁcientes. Porém é válido destacar que houve sim
atuação, houve trabalho, houve desenvolvimento e
houve Progresso. Em outra medida, vale considerar
que também houve esquecimento, falta de
investimento em vários setores, principalmente em
um que destaco: o saneamento básico.
Estamos enfrentando um imbróglio jurídico eleitoral
que foi narrado sistematicamente durante as eleições
2020. Nossa justiça carrega um fardo tremendo, essas
artimanhas e a morosidade, permite que o sistema se
torne vicioso e pessoas não bem intencionadas as
utilize de má-fé.
Voltando ao tema principal, destaco que alguns dos
prefeitáveis 2020 em Mariana estão utilizando com
frequência diária as redes sociais. São eles: Bruno
Mól, Newton Godoy, Chico Veterinário e Patrícia
Ramos. Eles estão divulgando suas particularidades,
seus ideais e conquistas, ou seja, estão interagindo
com os munícipes e aguardando o futuro eleitoral. Já
por outro lado e durante as eleições utilizavam as

redes com intensidade hoje nem bom dia publicam.
São eles: Celso Cota e Roberto Rodrigues.
Já na esfera federal, desde que a nova direita aﬂorou,
em meados da década passada, os liberais ganharam
espaço no debate público, embora ainda pequeno em
comparação com a esquerda, o centro ou mesmo os
conservadores, seus primos-irmãos no mundo destro.
Considerando uma essa força ascendente, que se
expressa em incontáveis institutos e ONGs, além do
mundo corporativo, está órfã eleitoralmente. Uma das
grandes questões em aberto, à medida em que se
aproxima a campanha de 2022, é quem conseguirá
conquistar o coração liberal.
O candidato mais bem posicionado para isso era João
Amoêdo, do Novo, que anunciou sua desistência da
disputa, ao menos por ora. Não que ele tivesse ilusões
de receber o apoio uniﬁcado dos liberais, uma vez que
este é um bloco bastante diverso, o que não deixa de
ser um reﬂexo de seu crescimento.
Uma parte dos liberais, embora decrescente, seguirá
no barco de Jair Bolsonaro (sem partido), buscando
relevar seus arroubos autoritários e valorizar algumas
medidas econômicas que ele conseguiu implantar,
ainda que abaixo da expectativa inicial. É a turma que
ainda se empolga com as promessas grandiloquentes
do ministro Paulo Guedes (Economia).
Já o liberalismo antibolsonarista, que hoje parece ser

majoritário, é bem dividido, incluindo desde o Novo
(que, por sua vez, também está bastante rachado) até o
Livres, grupo que ﬂerta com posições mais de centro.
E há liberais isolados em diversos partidos, do PSDB
ao Cidadania.
Essa gama variada tem como ponto de contato a
crença na menor presença do Estado na economia e
maior valorização das liberdades pessoais. É mais o
indivíduo, e menos o coletivo.
Sem Amoêdo, que outras alternativas liberais se
apresentam? O Novo provavelmente terá um
candidato, embora certamente alguém que apenas fará
ﬁguração. Alguns colegas de partido já lançaram o
nome do deputado federal Tiago Mitraud de Minas
Gerais.
O PSL, outra legenda que se apresenta como liberal
(após ter se divorciado de Bolsonaro), ﬁliou José Luiz
Datena e promete lançá-lo candidato a presidente.
O apresentador, que fez fama em programas
esportivos e policiais do estilo mundo cão, está longe
de ser um liberal raiz, no entanto. Em compensação,
ele poderá receber o apoio do MBL (Movimento
Brasil Livre), esse sim um grupo assumidamente
liberal.
Alguns liberais chegaram a se a animar com uma
candidatura de Luciano Huck, que prometia um mix
de menos Estado e maior rede de proteção social. Mas

o global também ﬁcou pelo caminho.
A lacuna já foi percebida por outros candidatos. Nesta
segunda-feira (26), o governador João Doria (PSDB)
publicou em suas redes sociais uma espécie de
prestação de contas de tudo que fez na rubrica
“enxugamento da máquina pública”. Incluiu
concessões de rodovias, aeroportos e até do Jardim
Zoológico.
“Prometemos uma gestão liberal e estamos
cumprindo. As concessões reduzem despesas
administrativas e nos possibilitam focar
investimentos públicos em áreas essenciais, como:
educação, saúde, segurança pública e proteção aos
mais vulneráveis”, escreveu o governador, que
ascendeu na política apregoando sua condição de
empresário bem-sucedido.
Faltando ainda 1 ano e 3 meses para a eleição, o
tabuleiro liberal ainda deve sofrer mudanças (o
próprio Amoêdo pode repensar sua desistência). Mas
diﬁcilmente algum candidato desse campo consiga
furar a polarização entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula
da Silva (PT).
Portanto e, num segundo turno, é grande a chance de
parte considerável da direita liberal votar no atual
presidente de nariz tapado, por não admitir a volta da
esquerda. É com isso, aliás, que Bolsonaro conta para
se reeleger.

MAIS RÁPIDO, MAIS ALTO, MAIS FORTE, JUNTOS

CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Ph.D.Psicanalista nas clínicas Atapem (Mariana) e Ânima
(Ouro Preto) Professor na PUC-Minas e UNIPAC-Mariana / Pós-Doutorado pela Université de Fribourg/Suíça /
Autor do livro " Horizontes de Perdão"
“Citius, Altius, Fortius”, esse foi o lema criado pelo
Barão Pierre de Coubertin, pai dos jogos olímpicos
modernos. No latim signiﬁca: “Mais rápido, mais alto,
mais forte”. No entanto, o presidente do comitê olímpico
internacional, Thomas Bach, em seu discurso de abertura
dos jogos olímpicos de Tóquio, na última sexta, 23,
acrescentou: “Mais rápido, mais alto, mais forte,
JUNTOS”. É um sinal da mudança de tempos e a
necessidade de adaptação do velho discurso, que reﬂetia
outros tempos, para um mundo em que a diversidade em
sua riqueza necessita ser compreendida. Os jogos
olímpicos de Tóquio 2020, que estão sendo realizados
esse ano por causa da pandemia, está deixando diversas
lições.
As Olimpíadas surgiram na Grécia Antiga como
expressão do ideal grego, ﬁlosóﬁco, de “corpo são, mente
sã”. Tratava-se de uma demonstração de que o ser humano
pode representar uma unidade, tendendo à perfeição. No
entanto, nesse momento histórico, não havia ainda ideia de
inclusão, ao contrário, aqueles que não podiam alcançar
esse estágio eram descartados. Após a sua história antiga,
os jogos foram extintos, até chegarmos ao período

moderno, com a criação das Olimpíadas modernas pelo
acima citado Barão de Coubertin, com os jogos de
Atenas, em 1896. Nesse momento, vivíamos um
mundo ainda com muitas marcas dos ideais iluministas
de razão, o esporte era visto mais como precisão, razão
e determinação. Ao longo dos tempos, diversos outros
ideias foram somados aos originais, muitas vezes
alterando quase que completamente aqueles
originários. Podemos mencionar, por exemplo, os jogos
olímpicos de Berlim em 1936, onde o governo alemão
propiciou um triste episódio de racismo, os jogos ainda
contribuíram para exaltação do espírito nacionalista que
se mostraria trágico eticamente nos anos seguintes (a II
Guerra Mundial teve início em 1939).
Após décadas, a história presenciou outra mudança.
Em um mundo vivendo o auge da guerra fria, o esporte
passou a ser visto como um dos elementos de
demonstração de poder de superação, de expressão de
um mundo mais eﬁcaz. Vivenciamos grandes estudos
de psicologia do esporte por parte do bloco capitalista,
liderado pelos Estados Unidos, bem como por parte do
bloco socialista, liderado pela União Soviética. Foi a

década do boicote aos “jogos do inimigo” em Moscou
1980 e Los Angeles 1984.
Findado o mundo bipolar, tivemos sequência de
edições dos jogos olímpicos marcados por diversos
exemplos positivos de superação e espírito olímpico,
mas também pelo “doping”, por tentativas de burlar o
sistema. Aﬁnal, altos rendimentos signiﬁcariam
grandes patrocínios, dinheiro, fama. O esporte passou a
ser visto como um grande negócio, virando, em muitos
casos, uma fábrica de resultados, perdendo sua
característica lúdica, de espontaneidade, criatividade e
diversidade.
Hoje vivemos um lado positivo do esporte, que é seu
vínculo com uma vida mais saudável, ﬁsicamente e
psicologicamente. No entanto, tem se mostrado
também como fonte de compulsão, escondendo
elementos de ﬁxação neurótica, por vezes como fugas
traumáticas.
Chegamos ﬁnalmente ao ano de 2021. Talvez agora
seja somado ao esporte um outro elemento
fundamental: aquele de construção de um mundo
melhor, o melhor de nós e para nós, para todos. Há

pouco tivemos uma bela demonstração de resgate da
espontaneidade e liberdade que pode ser despertada
pelo esporte no skate, bem como em sua diversidade de
gênero, corpos, estilos e linguagens. Esperamos que os
jogos de Tóquio deixem esse legado: é possível
vivermos em um mundo onde a diversidade é vista
como uma riqueza humana, onde modelos e padrões
não devam ser necessariamente seguidos, que o ouro vá
para aqueles que demonstram suor, leveza,
espontaneidade e criatividade!

dentzrene

99184-9384

EDUCAÇÃO REMOTA OU PRESENCIAL?
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
Aﬁnal, o que motiva os alunos a aprenderem a não
desistir no meio do caminho? Uma educação voltada
para a memorização e à aplicação de regras rígidas,
computadores e calculadoras soﬁsticadas, ou uma
educação voltada para um amanhã de uma sociedade
brasileira de povo livre; uma sociedade composta de
sujeitos da história; uma sociedade descolonizada de
parâmetros de avaliação desenvolvidos por renomados
intelectuais que pensaram o Brasil sob primas

estrangeiros? Pensar o Brasil não é o mesmo que
pensar sobre o Brasil, segundo Paulo Freire. Sim,
Paulo Freire lutou por uma educação desvestida de
roupagem alienada e alienante, para ser força de
mudança e de libertação; por uma educação para a
liberdade; por uma educação para o homem-sujeito;
por uma relação dialógica entre educador e
educando, em profundo respeito aos conhecimentos
dos educandos.
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Sociedades democráticas podem sonhar com
gerações que possam propor projetos autônomos de
vida, mas não ingênuos, não presos a processos
excludentes, próprios das sociedades fechadas.
E a liberdade? Conquistar a liberdade é conquistar
uma educação que não impõe, não sufoca, não
enfada; uma educação libertadora de troca de ideias,
não de imposição de ideias; que discute e debate
temas, trabalha com o educando e não sobre ele;
permite adesão do educando e não lhe impõe uma
ordem a ser cumprida, automaticamente; permite o
pensar autêntico e não simplesmente lhe oferta
fórmulas a serem memorizadas e aplicadas; permite
o esforço por procura, criação e não apenas de
resultados já disponíveis nos compêndios cientíﬁcos
ou nos midiáticos. Enﬁm, liberdade é resultado de
esforço conjunto de educação humanizada, pelo
reconhecimento de capacidades intelectualmente
organizadas a produzirem projetos de emancipação.
Nesses tempos difíceis em que vivemos, de
distanciamento social, de vírus mortal a circular
livremente pelas ruas do mundo, extirpando vidas e
sonhos, é difícil, muito difícil e complexo, falar em
Educação Presencial. A Educação Remota recriada
em timelines, em telas de dispositivos móveis ou de
computadores, que aos trancos e barrancos, se
solidiﬁcou... O que pensaria, Paulo Freire? Em
liberdade, liberdade sem sufocamento da ciência e a
favor da manutenção da vida. Liberdade e respeito às
escolhas do homem-sujeito (que é responsável pelos
seus atos); de uma educação acessível a todos em
qualquer quadrante do país. Ensino híbrido, para os
que defendem o distanciamento social, enquanto
não vem a vacinação da grande maioria da
população, é opção posta à discussão para antes do
pleno retorno presencial. A liberdade é do sujeito. Os
protocolos de distanciamento não são fáceis de
serem cumpridos. O contingente humano não é
suﬁciente para fazer cumprir os protocolos
sanitários à risca...

O cenário é complexo, sem dúvida alguma. O
exercício da liberdade de ir e vir, de andar sem
máscaras, de descumprir os protocolos de
segurança, de não higienizar as mãos, de pensar que
é imortal faz parte, equivocadamente, do universo
discursivo de muitos... O exercício de liberdade está
sujeito ao conceito de responsabilidade.
Responsabilidade em usar máscaras, lavar as mãos,
sentar-se afastado do colega, manter
distanciamento no ônibus, na escola, na carteira;
não dividir merenda, material escolar; sem abraços,
sem apertos de mão, etc. etc. e etc. Temos que
cumprir mais uma etapa diﬁcílima (quase
impossível), uma educação libertadora que ao invés
de impor, conscientiza, que em vez de punir, faz o
sujeito repensar suas ações; que em vez de ditar
ordens, analisa fazeres e escolhas. A Educação em
tempos de pandemia é missão, missão de
sobrevivência e proposições de projetos autênticos
de vida; missão de escolha de caminho: educação
remota ou presencial? Muitas famílias estão sendo
obrigadas a tomar uma decisão: autorizar os ﬁlhos
ao retorno a aulas presenciais ou mantê-los em aulas
remotas? Que as escolas possam ter instalações com
suportes tecnológicos que possam atender a essas
duas demandas reais e justiﬁcadas. Que em
qualquer uma das escolhas os alunos possam ter
garantida a qualidade do ensino. Se o ensino é
libertador, como tão bem pregou Paulo Freire, que o
Brasil possa, ainda que tardiamente, possibilitar o
exercício da liberdade de escolha da modalidade de
acesso à educação.
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PATRIMÔNIO: FONTE DA GLÓRIA EM PASSAGEM DE MARIANA
É REVITALIZADA
@jornalpanetus
que quase toda nossa região era feita por minas.
Ela está aqui desde antes de Dom João dar o
nome de sua amada Maria Ana D'Áustria à
cidade.
A história conta da época em que a fonte e a
Igreja Nossa Senhora da Glória não eram
separadas pela pista que liga Mariana a Ouro
Preto. Ainda como nascente, decidiram construir
um canal na lateral para que as pessoas pudessem
usá-la para lavar roupas. Surgiu, então, a
necessidade de fechar o ambiente para maior
proteção das lavadeiras. Tempos depois,
descobriram que a água era pura para consumo e,
então, foi ainda mais reconhecida. A fonte foi
desde sempre importante e útil, não só aos
moradores locais, mas para toda região.
Hoje, a fonte da Glória ainda é usada pelos
moradores locais e visitantes, e ajuda a manter
viva a memória desta parte da história. O
patrimônio faz também a diferença ao oferecer
água pura e gratuita.

A pedido da comunidade, a fonte da Glória,
localizada na Rua Dom Veloso, no Centro de
Passagem de Mariana, passou por reformas em
quase toda sua estrutura. O local é um dos
monumentos mais antigos de nosso município. A
prefeitura de Mariana, junto à Subsecretaria de
Gestão Urbana (SGU), realizou nos últimos dias
a obra que restaurou os telhados e pisos do local.
A reforma trouxe também uma nova via de
acesso ao ambiente, com o intuito de garantir
mais segurança aos moradores e visitantes, uma
vez que a antiga entrada levava diretamente à rua,
apresentando riscos de acidente. O novo acesso
alternativo foi construído na lateral da fonte e
com rampas e corrimões de acessibilidade,
permitindo o acesso de todos ao local.
A obra foi concluída após uma nova pintura nas
paredes e aplicação de verniz na estrutura do
telhado. O local se encontra aberto para
visitações.
Conheça a história da Fonte da Glória
A fonte traz em lembrança o ouro e a época em

Foto: Marcella Pontes / Divulgação

ESPERANÇA: TRIBUNAL NA INGLATERRA REATIVA PROCESSO DE
R$ 35 BILHÕES POR DESASTRE
@jornalpanetus Grupo conseguiu reviver processo de cerca de 5 bilhões de libras.
Um grupo formado por cerca de 200 mil reclamantes
brasileiros conseguiu ressuscitar um processo de 5
bilhões de libras (cerca de R$ 35 bilhões) movido na
Inglaterra contra a mineradora anglo-australiana BHP
pelo rompimento de uma barragem em Mariana (MG)
em 2015, que causou o maior desastre ambiental da
história do Brasil.
Em uma reviravolta, o Tribunal de Recursos de
Londres disse hoje que permitirá que o caso seja
reaberto, concedendo permissão para um recurso contra
decisão de um tribunal inferior, que havia suspendido a
ação em novembro.
Paralelamente, um acordo está sendo negociado entre as
mineradoras Samarco, Vale, BHP e autoridades para
reparar danos causados pelo rompimento. No começo
deste mês, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema
(NOVO), disse que o acordo poderá atingir R$ 100
bilhões a serem desembolsados em cinco anos.
As renegociações, já previstas para ocorrer desde 2016,
começaram no mês passado e deverão durar cerca de
120 dias. O colapso da estrutura da Samarco, uma joint
venture da Vale com o grupo anglo-australiano BHP, foi
considerado à época o maior desastre socioambiental da
história do Brasil, deixando 19 mortos e centenas de
desabrigados, além de poluir o rio Doce em toda a sua
extensão até o mar capixaba. Foram afetadas
diretamente 41 cidades, segundo o MPF.
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Segurados do antigo auxílio-doença tem prazo para agendar perícia.

Cerca de 170 mil segurados da Previdência
Social que recebem benefícios por incapacidade
temporária – o antigo auxílio-doença – devem
ﬁcar atentos para agendar nova perícia médica. Os
prazos para fazer o agendamento começam a
expirar em agosto. Quem não tomar a providência
corre o risco de ter o pagamento suspenso.
Desde 30 de junho, o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) começou a enviar cartas
para segurados que não realizam perícia médica
há mais de seis meses. Quem recebe a convocação
tem 30 dias, a contar da data de recebimento
notiﬁcada pelos Correios, para agendar o
procedimento.
O INSS poderá também convocar as revisões
utilizando a rede bancária, considerando o órgão
pagador do benefício, quando esse tipo de
notiﬁcação for disponível. Estão previstas ainda as
convocações por meio eletrônico ou edital em
Diário Oﬁcial.
A revisão em benefícios por incapacidade
temporária segue até dezembro, quando todas as

convocações já devem ter sido expedidas. As
revisões serão realizadas por peritos médicos
federais em horários extraordinários.
Segundo o INSS, das 724 agências da Previdência
que possuem serviço de perícia médica 619 estão
funcionando e 2.549 peritos médicos estão com as
agendas abertas para atendimento. O tempo médio
entre o agendamento e a realização da perícia

médica está em 39 dias.
Revisão administrativa
Em outra frente, o INSS leva adiante também as
revisões administrativas de benefícios, que são
feitas com regularidade. Na atual etapa, a previsão
é que 1,7 milhão de segurados recebam a
convocação para regularizar alguma pendência de
documentação identiﬁcada pelo INSS.

Desde setembro do ano passado, foram enviadas
732.586 cartas para revisão administrativa de
benefícios com pendências documentais
identiﬁcadas pelo INSS.
Quem recebe o aviso de revisão administrativa
tem o prazo de 60 dias para regularizar a
documentação solicitada e manter o pagamento
regular do benefício. O INSS incentiva que o
envio de documentos seja realizado por meio do
Meu INSS (site ou aplicativo), no campo
Atualização de Dados de Benefício.
É possível fazer a regularização também
presencialmente. Para isso, o segurado deve ligar
para o telefone 135 e escolher a opção Entrega de
Documentos por Convocação e agendar
atendimento na agência do INSS mais próxima de
sua residência.
O INSS alerta que, em qualquer caso, as
convocações são feitas somente pelos Correios,
motivo pelo qual o segurado deve sempre manter
seu endereço atualizado junto à Previdência
Social.

350 LIVROS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RECEBE
DOAÇÃO DE LIVROS DA ESCRITORA ANDREIA DONADON
Buscando incentivar a leitura dos alunos da rede
municipal de ensino para a formação de cidadãos
conscientes do seu papel no seu país e em nossa
cidade, a Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Educação, na Casa da Arte
Aldravista, recebeu, por meio do Projeto Poesia
Viva (a poesia bate à sua porta), a doação de 350
livros para a Biblioteca Pública Municipal
Benjamim Lemos.
Com diversos exemplares, os livros incluem as
Aldravias da escritora marianense Andreia
Donadon e do José Benedito Donadon, além do
escritor Erico Verissimo, Gabriel Bicalho, Cenir
Gabriel, fortalecendo assim, a leitura, e dando
oportunidade de expandir os conhecimentos dos

estudantes.
As obras foram doadas por Andreia Donadon,
idealizadora do projeto de incentivo à leitura e
acesso aos livros. O Projeto Poesia Viva foi criado
no ano de 2005, pela escritora e professora, onde já
foram distribuídos mais de 200 mil livros. O
projeto também foi vencedor dos prêmios:
VivaLeitura em 2009, MEC/MINC, Prêmio ItaúUNICEF.
Sobre a Aldravia
É um poema sintético, minimalista, capaz de
inverter ideias correntes de que a poesia está num
beco sem saída. Essa nova forma demonstra uma
via de saída para a poesia. O poema é constituído
Foto: Secretaria de Educação / PMM numa linométrica de até seis palavras-verso.
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SAÚDE: MARIANA ADQUIRE UTI MÓVEL COM RECURSO PRÓPRIO
@jornalpanetus

Objetivo é dar suporte ao sistema de Saúde do município.

Foto: Regiane Barbosa / Divulgação

Investindo sempre na saúde pública do
município, a Secretaria de Saúde, adquiriu com
recursos próprios, uma UTI Móvel. O veículo é
totalmente equipado com respirador, monitor,
desﬁbrilador, bomba de infusão e outros
aparelhos que permitirão estabilizar o paciente

para transferi-lo com segurança para a unidade
de saúde. Além dos equipamentos, a UTI
também conta com uma equipe de proﬁssionais
para atender a população que precisa de
cuidados médicos de urgência. Além das
melhorias com o atendimento, a Prefeitura

economizará com o investimento, pois o valor
da diária do veículo gira em torno de R$3.500.
De acordo com a Secretaria de Saúde, antes da
aquisição era necessário alugar o veículo para
atender os pacientes marianenses. O
deslocamento chegava a durar quase três horas,

conforme o local do atendimento. A partir de
agora, a assistência será imediata e os pacientes
receberão um atendimento com mais eﬁcácia e
qualidade.

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

@priscillaportoescritora

Joana vinha viajando de ônibus e se espantou
muito ao ver um céu tão estrelado. Isso porque
Joana fazia faculdade, era casada, tinha dois ﬁlhos
e trabalhava bastante, fora e dentro de casa.
À noite, quando o céu se estrelava, ela estava
sempre cansada demais para abrir as janelas e
apreciar as estrelas como uma astrônoma, uma
ﬁlósofa, uma poetisa ou uma simplesmente uma
admiradora de abstrações. Isso porque Joana estava
imersa no modo de vida contemporâne"ON", no
qual o ter e o fazer regem a vida e até os
sentimentos das pessoas. E tudo que ameaça a

"verdade absoluta” do time is money é veemente
relegado. Ainda mais em tempos de IPVA, IPTU,
juros absurdos, inﬂação exorbitante, pandemia e
crise econômica.
No entanto, Joana iria passar a noite no ônibus,
depois de acompanhar o enterro da avó materna. E,
após ligar para casa e, mesmo de longe, tentar
auxiliar o marido e os dois ﬁlhos em casa, desligou
o celular, virou-se para o lado e se deparou com
aquele céu imensamente estrelado. Um espetáculo
que muitas vezes não vemos, também, por estar
ofuscado pelas luzes da cidade. As mesmas luzes

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

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

9 8253-0025

que nos acompanham em tantos afazeres,
problemas, compromissos e obrigações e que, na
realidade, pouco nos ilumina.
As luzes que se apagaram para a sua avó, que
agora não poderia mais nem ver o lado da cidade –
de céu opaco - nem o lado da estrada, com seu
intrigante e belo manto estrelado.
Então, Joana reﬂetiu que, não só quem morre
perde a visão dos dois lados dos fatos. Muitas
vezes, possibilidades reais e engrandecedoras estão
bem perto de nós, mas ainda insistimos em olhar e
seguir apenas por um lado.

9 8889-1187
@lokauai
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INCENTIVO: PROGRAMA GRATUITO QUALIFICA PREFEITOS E
LIDERANÇAS LOCAIS PARA RETOMADA ECONÔMICA
@jornalpanetus

Com foco na capacitação, estratégia conduzida pela FJP chega à sua quinta turma, com mais de 80 municípios já atendidos.

O Programa de Liderança para a Retomada
Econômica (LRE) do Governo de Minas está com
inscrições abertas, até (21/08), para sua quinta turma. A
iniciativa, lançada em novembro, tem como propósito
auxiliar os prefeitos eleitos em 2020 na condução de
políticas econômicas que levem seus municípios a
recuperar as perdas ocasionadas pela pandemia da
covid-19.
O programa do Governo de Minas, conduzido por
meio da Fundação João Pinheiro (FJP) e da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), em
parceria com a Agência Metropolitana de Belo
Horizonte e da Agência de Promoção de Investimento
e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), já atendeu
mais de 80 municípios desde a primeira turma.
Os participantes são selecionados pela Fundação João
Pinheiro a partir de uma avaliação de critérios técnicos,
sociais e econômicos dos municípios mais afetados
pela pandemia em Minas Gerais. As aulas são on-line
e acontecem sempre em dois ﬁnais de semana, em
período integral, totalizando 28 horas de formação para
as lideranças e oito horas de oﬁcinas com as equipes
municipais. Ao longo de 2021, serão capacitadas seis
turmas, totalizando 300 lideranças de 150 cidades.
Na prática
A estratégia permite a preparação de lideranças locais
e regionais para processos como atração de novos
investimentos, desenvolvimento de negócios, geração
de empregos e fomento ao empreendedorismo. Para
isso, o LRE aborda conhecimentos econômicos e
tributários para a elaboração de políticas públicas
efetivas.
Ao longo do programa, os participantes são
estimulados a desenvolver comportamentos e a utilizar

técnicas de liderança para mobilizar esforços e recursos
de forma assertiva para ampliar a capacidade de
recuperação econômica.
De acordo com o subsecretário de Desenvolvimento
Regional da Sede, Douglas Cabido, no atual momento
econômico, é imprescindível a participação dos
municípios no Programa de Liderança para a
Retomada Econômica.
“Com o vislumbre do ﬁm da pandemia, com a
aceleração da vacinação, agora é, de fato, o momento
de olhar para frente. O curso já está chegando a
quase cem prefeituras atendidas, com muitos
resultados. Os participantes têm acesso a um

ferramental importantíssimo de possibilidades para o
desenvolvimento econômico, a melhoria do ambiente
de negócios e a atração de investimentos. Tudo para
tornar a cidade mais atrativa do ponto de vista de
novos negócios”, avalia.
O LRE também aborda formas de criação e
implementação de ações para a retenção e a expansão
de negócios, além de métodos de utilização dos
instrumentos de planejamento urbano para alavancar o
desenvolvimento econômico local.
Participante da terceira turma do LRE, o diretor de
Indústria, Comércio e Serviços da Prefeitura de
Congonhas, Geordane Silva, destaca o privilégio de

conviver com pessoas determinadas a criar meios para
transformar as cidades mineiras. “Meu maior desaﬁo
em 2021 é buscar soluções que fortaleçam a
economia, gerando emprego e renda e revertendo as
consequências da pandemia", observa.
Silva destaca que o programa me lhe deu, além de
propósito, outra ferramenta fundamental para a boa
política: conhecimento baseado em evidências.
"Conheci ações inovadoras e já testadas de políticas
públicas que realmente geram bons resultados",
destaca. "Agora me sinto mais preparado para
construir a Congonhas que merecemos”, completa.

REFLEXO: COM 60% DA POPULAÇÃO VACINADA, MORTES E
CASOS DE COVID-19 CAEM 40%
@jornalpanetus São 96 milhões de brasileiros vacinados com, pelo menos, a 1ª dose.
milhões são da CoronaVac/Sinovac, 17,8
milhões de Pﬁzer/BioNTech e 4,7 milhões da
Janssen, imunizante de dose única. “Todas as
vacinas estão devidamente testadas, são seguras
e têm autorização da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) para serem
aplicadas nos braços dos brasileiros”, destacou
o Ministério.
Novas doses
Até o ﬁm de 2021, a expectativa é de que mais
de 600 milhões de doses de imunizantes contra
o novo coronavírus, contratadas por meio de
acordos com diferentes laboratórios, sejam
entregues ao Programa Nacional de

Foto: Divulgação

Com a vacinação de mais de 96 milhões de
brasileiros contra a covid-19 com, pelo menos,
a primeira dose do imunizante, o número de
casos e de óbitos pela doença caíram cerca de
40%, em um mês, de acordo com dados do
LocalizaSUS, plataforma do Ministério da
Saúde.
Os números consideram a média móvel de
casos e mortes de 25 de junho a 25 de julho
deste ano. No caso das mortes, a queda é de
42%: passou de uma média móvel de 1,92 mil
para 1,17 mil, no período. O número de casos
caiu para 42,77 mil na média móvel de domingo
(25), o que representa redução de 40% em
relação ao dia 25 de junho, segundo o
Ministério da Saúde.
Vacinas
O Brasil ultrapassou a marca de 60% da
população vacinada com, pelo menos, uma

dose de vacina contra a covid-19. Nessa
situação já são mais de 96,3 milhões de
brasileiros, dos 160 milhões com mais de 18
anos. Apesar da boa marca de primeira dose,
segundo dados do vacinômetro do Ministério
da Saúde, o número de pessoas com ciclo de
imunização completo, ou seja, que tomaram
duas doses da vacina ou a dose única é de 37,9
milhões de pessoas. Para que as vacinas sejam
de fato eﬁcazes, as autoridades de saúde
alertam que é necessário que as pessoas tomem
as duas doses. "A medida reforça o sistema
imunológico e reduz as chances de infecção
grave, gravíssima e, principalmente, óbitos em
decorrência da covid-19", destaca o
Ministério.
Ainda segundo balanço da pasta, das 164,4
milhões de doses enviadas para os estados, 81,5
milhões são da AstraZeneca/Oxford, 60,4

Imunizações. Somente para o mês de agosto, a
previsão é de que a pasta receba, pelo menos, 63
milhões de doses.
Produção local
A partir de outubro, o Brasil deve entrar em
uma nova fase em relação à vacinas contra a
covid-19 com a entrega das primeiras doses
100% nacionais. É que o Brasil assinou um
acordo de transferência de tecnologia da
AstraZeneca para a Fundação Oswaldo Cruz
(FioCruz) que permitirá a produção nacional do
Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina de
covid-19. Atualmente, o Brasil só produz
vacina com o IFA importado.
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OURO PRETO: PARCERIA ENTRE PODER EXECUTIVO E GERDAU
PROMOVERÁ REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE MIGUEL BURNIER
@jornalpanetus
Em uma ação conjunta, a Prefeitura de Ouro
Preto e a Gerdau estão deﬁnindo um programa de
investimentos no distrito de Miguel Burnier. Na
última quinta, 22 de julho, foi apresentado aos
gestores municipais o escopo do projeto de
revitalização e urbanização, realizado pelas
arquitetas Cristina Cairo e Priscila Fernandes.
Margareth Monteiro, secretária de Cultura e
Patrimônio, classiﬁcou o projeto como
satisfatório. “Foi apresentado aqui o
cronograma de execução e as etapas vão ao
encontro dos anseios da comunidade como
também da gestão municipal. Acompanharemos
todo o trabalho de revitalização dos núcleos
urbanos e dos bens culturais”.
A vice-prefeita Regina Braga ressaltou que as
melhorias ao distrito são uma forma de se fazer
justiça na região de Miguel Burnier. “O projeto
foi pensado para melhorar, merecidamente, o
nosso querido distrito. Aos poucos estão
chegando as boas notícias, a gente vem
trabalhando muito para que isso aconteça.”
O prefeito Angelo Oswaldo destacou que as
ações serão o resgate da área urbana do distrito,
possibilitando à população uma melhor
qualidade de vida. “É o resgate de Miguel
Burnier como um centro urbano importante
desde a restauração do patrimônio ediﬁcado
como a igreja do Sagrado Coração, uma das
mais bonitas do acervo ouro-pretano, e a antiga
Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora de
Calastróis, além de outras iniciativas muito
importantes que vão deﬁnir uma nova realidade
no quadro do distrito. Estamos muito
entusiasmados.”
As Secretarias de Cultura e Patrimônio e
Agropecuária trabalharão juntas à comunidade: a
Secretaria de Agropecuária oferecerá formação
em cultivo de mel, com apoio da Gerdau, que
possui um programa de valorização de

Foto: Neno Vianna / Divulgação

apicultores, e a Secretaria de Cultura e artesanal que identiﬁque a comunidade de
Patrimônio realizará um projeto de intercâmbio Miguel Burnier”, diz Margareth.
entre os distritos para fomentar a produção Regina ressaltou que o Município dispõe de um
cultural. “A ideia é criarmos um objeto artístico e recurso de meio milhão de reais que será

utilizado na reforma do posto de saúde das
unidades básicas de saúde de Miguel Burnier e
do Mota e na compra de veículo para atender a
área da saúde.
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@jornalpanetus Leonard Thompson, de 14 anos, foi o primeiro a receber o medicamento.
Com o diagnóstico de coma diabético e sem
nenhuma expectativa de sobrevida, o menino
Leonard Thompson, de 14 anos, estava internado
num hospital em Toronto, no Canadá. Era 1921,
há exatos cem anos. Nessa época, ainda não
havia nenhum tratamento para diabetes. O
cenário se tornava ainda mais grave para os
portadores do que chamamos hoje de diabetes
tipo 1.
A única medida para tratamento consistia na
restrição de alimentos. Os pacientes entravam em
um quadro de caquexia (emagrecimento
acentuado) tanto pelo diabetes como pela dieta
extrema. Sem medicamentos para essa condição,
a sobrevida de um portador de diabetes podia
atingir de seis meses a um ano no máximo.
Thompson, no entanto, conseguiria sobreviver
ao diabetes tipo 1, algo inédito em toda a história
da humanidade. Podia haver eletricidade e até
mesmo a capacidade de criar veículos voadores
como os aviões, mas não existia uma solução
para evitar que pais e mães vissem os ﬁlhos
deﬁnharem até a morte diante dessa doença.
Não foi um milagre que salvou Thompson. Foi a
ciência. A melhora dele se deveu à insulina, que
salvaria a vida de milhões de pessoas ao longo do
século seguinte, numa das maiores descobertas
da história da medicina. Mas, para chegar até a
aquele dia em 1921 em Toronto, foi necessário
um processo cumulativo de conquistas cientíﬁcas
ao longo de milênios.
Ser diagnosticado com diabetes, ainda que sem
esse nome, remonta pelo menos ao antigo Egito.
O papiro Ebers, datado aproximadamente do ano
1550 a.C., descrevia uma condição na qual o
paciente bebia água e urinava em quantidades
excessivas.
Séculos mais tarde, já no ano 120 da era cristã, o
grande médico Arateus da Capadócia descreveu
em detalhes a descompensação do diabetes e o
coma diabético. Durante o apogeu da medicina
árabe no século 10, o médico Avicena delineou as
complicações do diabetes, incluindo a gangrena
diabética e o “colapso da função sexual”,
atualmente denominada disfunção erétil.
O advento do cristianismo, no entanto, impediu
até certo ponto a evolução da medicina no
Ocidente, especialmente na era medieval, uma
vez que a cura ou a melhora das doenças só

podiam acontecer pelos milagres. A intervenção
médica era desestimulada.
Esse cenário somente começaria a mudar a partir
do século 18, quando a metodologia cientíﬁca foi
introduzida na medicina. Médicos passaram a
investigar como e por quais causas as doenças
ocorriam. O termo ﬁsiopatologia passou a ser
utilizado para uma melhor compreensão das
doenças em geral e para o desenvolvimento de
tratamentos mais adequados.
A descoberta da insulina tem origem justamente
nessa evolução cientíﬁca e resulta da soma de
vários trabalhos cientíﬁcos que culminaram no
isolamento desse hormônio. Os médicos alemães
Joseph Von Mering (1849-1908) e Oskar
Minkowski (1858-1931), através da
pancreatectomia (retirada do pâncreas),
induziram o aparecimento de diabetes em
animais de experimentação.
Um outro pesquisador alemão chamado Paul
Langerhans (1847-1888) descreveu através da
microscopia as assim chamadas ilhotas de
Langerhans, que constituem grupamentos de
células esparsas pelo pâncreas —daí o nome
ilhotas. O diabetes seria, portanto, uma doença do
pâncreas.
Houve várias tentativas de se isolar uma
substância cuja falta seria responsável pelo
surgimento do diabetes, e a história da descoberta
da insulina é fascinante. O americano-canadense
Charles Best (1899-1978), então estudante de

medicina, sobrinho de uma noviça morta aos 17
anos de coma diabético, decidiu então procurar o
médico canadense Frederich Banting (18911941), na Universidade de Toronto, solicitando
permissão para trabalhar no seu laboratório.
Junto com o escocês John MacLeod (1876-1935)
e o canadense James Collip (1892-1965), iniciou
trabalhos experimentais para isolar um extrato
pancreático, o qual, injetado no paciente com
diabetes, “curaria” a doença.
Através de uma metodologia cientíﬁca bem
estabelecida, os extratos obtidos eram injetados
em animais de experimentação portadores de
diabetes após retiradas do pâncreas e medindo a
redução da glicose no sangue (ensaio biológico).
Após várias tentativas, conseguem extrair numa
solução de álcool ácido um extrato pancreático
mais puriﬁcado. Acreditavam que, se injetado
num paciente portador de diabetes, reverteria o
estado de coma. E assim foi que Leonard
Thompson, citado no início deste artigo, recebeu
o primeiro extrato de insulina, após autorização
de sua família.
O resultado benéﬁco foi parcial e novas
tentativas de puriﬁcação levaram ﬁnalmente a
um extrato que, injetado em Leonard Thompson,
reverteria o coma. Posteriormente, com o
tratamento, o paciente ganhou peso e passou a ter
uma vida normal com injeções de insulina, até
morrer anos mais tarde de pneumonia. Nesta
mesma época, Elizabeth Hughes, ﬁlha do então

(31)98566-4576

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

secretário de Estado dos EUA, Charles Hughes,
pesava apenas 27 kg em decorrência do diabetes.
Diante deste cenário, foi levada a Toronto para
receber as primeiras doses de insulina. Com o
ultrabem-sucedido tratamento, viveu até 1981,
chegando aos 74 anos.
Best e Banting foram premiados em 1923 com o
prêmio Nobel e o dividiram com MacLeod e
Collip. Apesar deste grande sucesso, houve
controvérsias a respeito do descobridor da
insulina —o cientista romeno Nicolai Paulescu
(1869-1931) tinha anteriormente publicado um
trabalho sobre o isolamento deste extrato
pancreático.
A patente dessa descoberta foi vendida pela
Universidade de Toronto pelo valor simbólico de
um dólar canadense. A única condição era de que
a produção de insulina teria de ser supervisionada
pela própria instituição canadense. Nos Estados
Unidos, o empresário Eli Lilly, em Indianápolis,
começou a produção industrial da insulina e
assim inicia-se a "marcha triunfal” que salvaria
milhões de pessoas.
A insulina passou também a ser produzida por
outros laboratórios, como Novo Nordisk e
Sanoﬁ. No Brasil, a produção inicial foi bastante
artesanal com a professora Eline Prado,
bioquímica da Escola Paulista de Medicina. Esta
pesquisadora chegou a receber a visita de Charles
Best para supervisionar a produção. No Brasil, já
há vários anos a insulina é distribuída pelo
governo, assim como glicosímetros, ﬁtas
reagentes e medicações orais para o diabetes.
Após a descoberta da insulina obtida de extrato
pancreático animal, a mesma passou a ser
produzida por técnicas de bioengenharia
genética. Novas preparações mais modernas têm
sido introduzidas, assim como também tem
avançado bastante o uso da tecnologia no
tratamento.
No Brasil, são 17 milhões de pacientes
portadores de diabetes, sendo essencial o
controle glicêmico para evitar as complicações
da moléstia, que oneram tremendamente
qualquer que seja o sistema de saúde utilizado.
Muitos deles, se tivessem nascido mais de um
século atrás, não teriam sobrevivido. Foram
salvos pela insulina.
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LÍNGUA!
Por falar em diplomacia...
Já faz muito tempo que nossa diplomacia não anda
“nada bem das pernas”. O Brasil tem produzido e
provocado uma avalanche de “constrangimentos” e
abalando suas relações internacionais. Este fato é
público e notório! Quando o assunto envolve o
conceito da palavra “comunismo”, aí nossas
autoridades extrapolam sem precedentes. As
agressões gratuitas ou sem embasamento teóricoideológico, são disparadas para todos os lados.
Tudo que tem “cor vermelha” vira um alvo
potencial. Já existe até um movimento para que o
Papai Noel se vista com uma cor menos
“ameaçadora ao sistema capitalista”. O último ato
de “xenofobia vermelha” partiu do ex-Deputado
Federal cassado em 2005, condenado em 2012 pelo
STF por crime de corrupção passiva e lavagem de
dinheiro no esquema do chamado de “Mensalão” e,
por mérito curricular, atual Presidente Nacional do

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Falamos do
senhor Roberto Jefferson. O alvo foi o Embaixador
da China no Brasil, Yang Wanming. Com duas
armas em punho e fazendo um discurso “cheio de
clichês e desconexo”, ameaçou o Embaixador
chinês, além de insultá-lo de “macaco”,
“ v a g a b u n d o ” , “ p i l a n t r a ” e “ m a l a n d ro ” .
Deﬁnitivamente não é possível entender nossos
“homens públicos e notórios” diante de tamanho
descontrole. Sem palavras!
A Fadinha e seu skate de Condão
As Olimpíadas de Tóquio já produziram um feito
apropriado para chamarmos de “Contos de Fada”.
Estamos falando de nossa medalhista olímpica com
a prata no skate street feminino, a maranhense da
cidade de Imperatriz Rayssa Leal, a “Fadinha do
Skate”. A origem como “Fadinha” surgiu em
07/09/2015, aos 7 anos, quando foi ﬁlmada fazendo
a manobra de skate “heelﬂip”. Considerada uma
manobra bastante difícil, o vídeo viralizou ao ser
visto por 4,8 milhões de vezes. Era o começo de
tudo! Vamos aos recordes! Ela, com 13 anos e 203
dias, se tornou a atleta mais jovem do Brasil a

participar de uma Olimpíada. O recorde anterior
pertencia a Talita Rodrigues, nadadora dos 4x400m
livres nas Olimpíadas de Londres (Inglaterra –
1948) que tinha 13 anos e 347 dias. Por sua vez é,
disparada, a mais “jovem medalhista”, superando o
recorde da nadadora Rosângela Santos, que
conquistou o bronze em Pequim (China – 2008)
com 17 anos. A 7ª medalhista mais jovem de todos
os Jogos jovem (o mais jovem: Dimitrios Loundras,
ginasta grego com 10 anos e 218 dias (Grécia –
1886) e, para ﬁnalizar, a mais jovem medalhista nos
últimos 85 anos. Um fato é inquestionável: os
resultados ﬁnais desta modalidade estreante foram
incríveis e quase inimagináveis para um leigo no
esporte. A campeã foi a japonesa Mojimi Nishiya,
também com 13 anos. Completando o pódio com a
medalha de bronze a “veterana” Funa Nakayama de
16 anos. Deﬁnitivamente nem uma verdadeira
“fada com condão” apostaria ou acertaria o ﬁnal
desta História.
A eternização de uma voz
Aos 101 anos, faleceu (27/07), o ator, humorista e
dublador Orlando Drummond, mais conhecido

como “Seu Peru” da Escolinha do Professor
Raimundo. Sua voz deu vida a “Alf, o Eteimoso”
(um alienígena cheio de mania que vivia com uma
família norte-americana), ao marinheiro “Popeye”
(o mais famoso marinheiro dos desenhos
animados), ao “Scooby-Doo” (desenho que tem um
cachorro Dogue Alemão e que se envolve em
aventuras de detetives investigativos), ao “O
Vingador” (vilão do desenho “Caverna dos
Dragões)”, ao “Puro Osso” (personagem da “As
terríveis aventuras de Billy e Mandy)”. Seu já foi
imortalizado no Guinness Book of Records (ou
Livro dos Recordes) por dublar Scoob-Doo por
quase 40 anos. Não vamos aqui nominar os
inúmeros personagens de ﬁlmes que tiveram sua
voz como dublador. Pessoa que virou personagem
ou personagem que virou pessoa? Jamais
saberemos quem foi quem! Uma coisa é certa: Seu
Peru “de Nova Iguaçu” ou Peru com Mel, “de Vila
Isabel”, fará sucesso onde quer sua alma e seu
espirito chegar. As crianças, como eu já fui um dia,
agradece por tudo.
Gregório de Matos, in memoriam

ONDE MORA O PERIGO
Quando se precisa afirmar mensalmente que as instituições estão funcionando e não há perigo de golpe, nada está funcionando como deveria.
@jornalpanetus

Por Juliano Barbosa

No último dia 8, o Ministro Braga Netto mandou
um “recado” para o presidente da Câmara, Arthur
Lira. O recado era direto: não haveria eleições em
2022 no Brasil se não fosse aprovado o voto impresso,
hoje em tramitação na Câmara dos Deputados.
Estamos lidando com claras e manifestas
demonstrações de ataques constantes à democracia, a
separação dos poderes, porém, os ataques não são só
arroubos idiossincráticos de um aloprado solitário, ou
seja, do presidente.
Na contramão deste discurso cheio de ameaças à
democracia, tem crescido a quantidade de pessoas
que alegam que os arroubos golpistas do presidente e
seus comparsas são meramente um blefe. Que não se
tem ações conjuntas para um golpe e mesmo que ele
ocorra não se tem como mantê-lo.
Porém, não devemos tratar a coisa com tamanha
superﬁcialidade, de forma rasa, pois estamos falando
de um presidente faminto pelo poder, juntamente com
seus ﬁlhos e milicianos. Um presidente que nada mais
é que um projeto militar, que ao contrário de outros

possui apoio em altas patentes, não se tratando de
apoio de conveniência.
Somado a isso temos que a trama já vem sendo tecida
pelo menos desde 2016, com ataques a democracia e
ações que certamente possuem certa obscuridade,
uma cortina de fumaça que vem angariando
seguidores com discursos de ódio, com a velha
máxima do dividir para conquistar.
Imaginem a seguinte situação: Jair Bolsonaro perde
as eleições após a apuração das urnas. Se agravarmos
o cenário: perde para Lula. O presidente faz um
pronunciamento eloquente à Nação e diz que não
perdeu. Que tem provas de fraude. Diz que não vai
sair e que continuará governando para o povo, pela
liberdade dos brasileiros, em defesa da democracia,
respeitando a soberania popular e lutando para que o
Brasil tenha uma eleição limpa, justa e sem fraude.
Parece loucura né? Mas não é, o presidente desde sua
pose só fala em fraudes nas eleições, que a eleição de
2014 teve fraude, nunca provou nada, parte da
população nem se preocupa com isso, e os poderes

constituídos nada fazem. A situação é hipotética, mas
possui suas verdades diante dos diversos fatos que
vem ocorrendo no cenário político militar do nosso
país.
O presidente e seus comparsas sabem que, chegando
a um cenário como este em 2022, um golpe poderia
ocorrer sem necessariamente a existência de apoio
amplo e majoritário. Basta convencer, talvez, aquela
faixa da população que tanto braveja, os que possuem
algum tipo de poder na sociedade brasileira, e aquela
parte da sociedade que convive bem com o discurso
de ódio.
Numa possível ação do presidente, que tenha condão
de viabilizar um golpe – que será vendido para parte
da população como uma medida corretiva contra
investidas antidemocráticas por meio de fraude
eleitoral. Quantos ministros ﬁcarão nesse barco?
Quais pularão fora? Quantos militares? Quantos
policiais? Quantos representantes do “mercado?
Quantos empresários? E na opinião pública? De
quantos Ratinhos precisa essa empreitada? Quantas

Record e RedeTv? Quantos sites, blogs, blogueiros,
páginas e inﬂuencers de redes digitais? De quantos
grupos no WhatsApp e Telegram?
De quantas instituições frágeis e passivas que
apostam na domesticação de um projeto golpista
declarado precisa Jair Bolsonaro para chegar em
2022, numa posição eleitoralmente desfavorável,
para se recusar a deixar a cadeira presidencial?
A essa altura dos fatos e acontecimentos recorrentes
praticados pelo presidente e seus comparsas não há
que se falar em blefe, mas sim constantes investidas.
Ignorar a gravidade desse momento e os desaﬁos que
já estão postos é subestimar o bolsonarismo mais ou
menos como foi subestimado até 2018.
Por isso que é notório que tudo está avesso, nossas
instituições estão sim ameaças, pois as manchetes dão
conta de que haverá eleições, como assim? Essa fala
não precisava ser aﬁrmada ou reaﬁrmada, e a partir da
necessidade de aﬁrmação ou reaﬁrmação da mesma
só denota que as investidas para um golpe estão nas
ações futuras do atual governo.
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BOLSONARO VETA OBRIGAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE DE
FORNECER QUIMIOTERAPIA DOMICILIAR VIA ORAL
@jornalpanetus Governo argumenta que medida resultaria em aumento no valor pago pelo segurado.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou nesta
segunda-feira (26/07), projeto de lei que prevê a
obrigatoriedade de planos privados de saúde
fornecerem cobertura para tratamentos domiciliares de
uso oral contra o câncer.
O governo federal argumentou que a medida, caso
entrasse em vigor, causaria impacto ﬁnanceiro ao
mercado de planos privados e isso resultaria em
aumento nos valores pagos pelos segurados.
A proposta, de autoria do senador Reguffe (PodemosDF), foi aprovada pelo Congresso no primeiro dia do
mês de julho.
O texto aprovado por ampla maioria dos votos, tanto
no Senado como na Câmara dos Deputados, altera a Lei
dos Planos de Saúde e torna obrigatória a cobertura de
quimioterapia domiciliar de uso oral e de medicamentos
que controlem seus efeitos colaterais. As condições é
que haja prescrição médica e que os remédios usados
tenham registro na Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), com uso aprovado para essa
ﬁnalidade.
Estariam incluídos tratamentos antineoplásicos
ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos
radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia
entre as coberturas obrigatórias dos planos privados de
assistência à saúde. Passariam a ter cobertura,
igualmente, medicamentos para controle de efeito
adverso ao tratamento e medicamentos adjuvantes à
quimioterapia oncológica.
O fornecimento dos medicamentos seria feito por rede
própria dos planos de saúde, credenciadas, contratadas
ou referenciadas. O projeto de lei ainda estabelece um
prazo de 48 horas para que a medicação seja entregue e
o fornecimento pode ocorrer de maneira fracionada por
ciclo. Seria também preciso comprovar que o paciente
ou seu representante legal recebeu as orientações sobre

a administração do medicamento.
No ﬁm de semana, o autor da proposta escreveu em
suas redes sociais que esteve com o ministro Marcelo
Queiroga para pedir apoio para a sanção do projeto.
Ao justiﬁcar o veto, o governo argumenta que a
inclusão de medicamentos de forma automática, sem
uma devida avaliação da ANS (Agência Nacional de
Saúde) para a incorporação de medicamentos no rol de
procedimentos e eventos em saúde, iria contrariar o
interesse público.
Isso porque deixaria de levar em conta “aspectos como
a previsibilidade, transparência e segurança jurídica
aos atores do mercado e toda a sociedade civil, de
forma a comprometer a sustentabilidade do mercado”,
aﬁrma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação
da Presidência.
O texto também aﬁrma que poderiam ser criadas
“discrepâncias no tratamento das tecnologias e,
consequentemente, no acesso dos beneﬁciários ao
tratamento das tecnologias e, consequentemente, no
acesso dos beneﬁciários ao tratamento de que
necessitam, privilegiando os pacientes acometidos por
doenças oncológicas que requeiram a utilização de
antineoplásicos orais”, completa.
O governo também aﬁrma ter sido necessário vetar
integralmente o projeto porque a obrigatoriedade de
cobertura do antineoplásico em 48 horas após a
prescrição médica também poderia criar “substancial
inequidade” de acesso a novas tecnologias para
beneﬁciários dos planos de saúde. Isso porque
permitiria que uma determinada tecnologia ou
medicamento pudesse ser incorporada para compor o
rol de coberturas obrigatórias, sem a aprovação da ANS.
“Por ﬁm, ao considerar o alto custo dos
antineoplásicos orais e a imprevisibilidade da
aprovação e concessão dos registros pela Anvisa,
existiria o risco do comprometimento da
sustentabilidade do mercado de planos privados de
assistência à saúde, o qual teria como consequência o
inevitável repasse desses custos adicionais aos
consumidores, de modo a encarecer, ainda mais, os
planos de saúde, além de trazer riscos à manutenção da
cobertura privada aos atuais beneﬁciários,
particularmente os mais pobres”, aﬁrma a nota.
Também em nota, a Federação Nacional de Saúde
Suplementar se mostrou favorável ao veto presidencial,
aﬁrmando que a decisão foi adequada para a segurança
dos pacientes.
A federação, que concentra os gigantes do setor, alega
que a inclusão automática prevista no projeto
prejudicaria a "sustentabilidade de um sistema que
assiste mais de 48 milhões de pessoas".
"Não haverá perda assistencial para os beneﬁciários,
uma vez que os planos já oferecem 58 medicamentos
oncológicos orais para tratamento de câncer, além de
todos os intravenosos disponíveis no mercado", aﬁrma
a nota.
"A desejada celeridade das incorporações —que
sempre foi a principal justiﬁcativa do projeto de lei—
também já está assegurada por mudança nos ritos das
análises feita recentemente pela ANS, que manteve

respeitadas as melhores práticas adotadas nos
sistemas de saúde mais avançados em todo o
mundo", completa o texto.
Nesta terça-feira (27), em conversa com
apoiadores, Bolsonaro justiﬁcou o veto.
"Na segunda-feira eu vetei um projeto muito bom,
fui obrigado a vetar. Por quê? Quando um
parlamentar não apresenta fonte de custeio, se

sancionar eu estou incurso em crime de
responsabilidade. Daí eu veto, apanho porque eu
vetei. Por falta de conhecimento do pessoal,"disse.
A fala foi transmitida por um site bolsonarista.
"Tratava do câncer esse projeto e estou
apanhando da imprensa, porque vetei. Mas o
parlamentar não indicou a fonte de custeio.

Quem vai pagar a despesa?"

Arantes Móveis

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

(31) 3557-3733
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OPORTUNIDADE: CONFIRA DICAS PARA ECONOMIZAR NA HORA DO BANHO
@jornalpanetus No inverno, a regulagem e o maior tempo de funcionamento do chuveiro elevam a conta de energia.
O chuveiro elétrico pode ser um dos grandes vilões
da economia doméstica no inverno, considerando
que sua utilização pesa bastante na conta de energia.
Quando a temperatura ambiente cai, é comum o
aumento do gasto com eletricidade nas residências,
devido aos banhos mais longos e à regulagem do
chuveiro. Segundo o engenheiro de eﬁciência
energética da Cemig, Fernando Queiroz, uma hora de
banho no modo “inverno” do equipamento pode
equivaler a dois televisores ligados durante 24 horas.
Porém, algumas atitudes podem ajudar na redução
do gasto com eletricidade, mesmo nessa época do
ano. Em primeiro lugar, é aconselhável ﬁcar de olho
no tempo de uso do chuveiro para reduzi-lo ao
máximo, sem prejuízo para a higiene e para o
conforto. Além disso, fechar a torneira quando for
ensaboar o corpo e lavar os cabelos interrompe o
funcionamento do equipamento e o consumo de
eletricidade.
Nas cidades de Minas Gerais com clima mais
ameno, usar a chave de temperatura na posição
“morna” ou “verão” também ajuda a economizar.

“No modo “verão', o consumo de energia cai em
30%, o que, em uma residência, pode signiﬁcar
redução de até 10% ao ﬁnal do mês”, explica o
engenheiro da Cemig.
Outra dica é aproveitar para tomar banhos nos
horários mais quentes do dia e manter portas e janelas
do banheiro fechadas para melhorar o conforto
térmico.
Modelos no mercado
Atualmente, as lojas de materiais elétricos e de
construção oferecem uma grande variedade de
chuveiros, mas, na hora de escolher um novo
equipamento, o consumidor deve ﬁcar de olho na
potência, que é o principal fator de consumo de
energia, independentemente das condições de uso.
Quanto maior a potência, maior o consumo.
Chuveiros com potência de 5.500 watts gastam 20%
a mais do que com potência de 4.500 watts, se
utilizados na temperatura mais alta.
Geralmente, os modelos mais econômicos têm
menor potência e aquecem menos, mas, ainda assim,
é possível aumentar a temperatura da água, se abrir

pouco a torneira. Esse ajuste não consome mais
energia porque o funcionamento do chuveiro não
muda, mas a menor quantidade de água é aquecida
mais rapidamente. Alguns chuveiros vêm,
atualmente, com um dispositivo de ajuste eletrônico,
que permite uma temperatura mais próxima da
desejada, evitando assim a utilização da potência
máxima nos dias mais frios.
“Esse recurso pode ser interessante para economia
de energia uma vez que, com ajustes de temperaturas
intermediárias, é possível evitar que o consumidor
permaneça com a chave seletora na posição
inverno”, explica Queiroz. Mesmo assim, conforme
o engenheiro, a melhor dica continua sendo reduzir o
tempo no banho.
Segurança
Trocar a resistência queimada do chuveiro é uma
tarefa relativamente simples, mas, como qualquer
execução de serviços na instalação elétrica, pode
provocar choques se os devidos cuidados não forem
tomados. Por isso, o mais prudente é que um
proﬁssional realize o serviço. Para fazer a

substituição, a Cemig recomenda as seguintes
medidas de segurança:
Para qualquer intervenção nas instalações elétricas
da residência, o disjuntor correspondente ao circuito
elétrico deve ser desligado;
Sempre adquira uma resistência nas mesmas
características da original queimada; a alteração pode
comprometer a qualidade do produto e as instalações
elétricas, que já estavam projetadas para a resistência
utilizada anteriormente;
Após substituir a resistência e antes de ligar o
disjuntor, abra a torneira e deixe-a aberta alguns
segundos, o suﬁciente para que possa encher o
chuveiro completamente de água, pois este
procedimento evita a queima da resistência instalada;
Utilize sempre conectores apropriados;
Veriﬁque se a potência do chuveiro retirado é
compatível com a potência do chuveiro a ser
instalado, em substituições. Caso o chuveiro novo
tenha uma potência elétrica mais elevada, a
instalação elétrica da residência deve passar por
inspeção de um proﬁssional qualiﬁcado.

MENOS BUROCRACIA: MINAS ELIMINA EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO
DE DOCUMENTOS EM SERVIÇOS ESTADUAIS
@jornalpanetus Autenticação agora é exigida apenas em casos especícos ou com exigência legal. Simplicação facilita acesso dos mineiros aos 1.051 serviços cadastrados no Portal MG.
Desburocratizar e simpliﬁcar os serviços públicos
para atender os mineiros é uma das metas e
compromissos desta gestão. Com foco nesse
objetivo, o Governo de Minas, por meio do projeto
Minas Atende da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (Seplag), eliminou a
exigência de autenticação em documentos nos
serviços públicos cadastrados no Portal MG
(mg.gov.br).
Atualmente, 1.051 serviços estão à disposição no
Portal MG. A medida de simpliﬁcação dá mais
celeridade aos processos e segue determinação do
governador de Minas Gerais, Romeu Zema, de
facilitar aos mineiros o acesso aos serviços
públicos estaduais.

“A retirada da exigência de autenticação de
documentos – prevista, inclusive, em Lei Federal –
é uma meta vencida e não temos dúvidas de quanto
isso facilita a prestação dos serviços, além de
eliminar custos ao cidadão”, aﬁrma a
subsecretária de Gestão Estratégica da Seplag,
Beatriz Góes.
Segundo a subsecretária, agora cabe ao agente
administrativo atestar a autenticidade do
documento, mediante a comparação entre o
original e a cópia, sem a necessidade de o usuário
apresentar a cópia autenticada em cartório.
A Seplag ressalta que a autenticação ainda pode ser
exigida em casos especíﬁcos e/ou por exigência
legal. A exigência de documentos autenticados se

mantém, por exemplo, para os casos em que o
usuário não pode apresentar o documento original
no ato da solicitação do serviço para conferência
do agente administrativo, em documentos
enviados pelos Correios, assim como para os casos
em que o documento solicitado é originalmente
autenticado, como a procuração pública, e em
serviços nos quais a exigência esteja especiﬁcada
em lei.
Estratégico
O Minas Atende é um projeto estratégico do
Estado que tem como objetivo aproximar o
cidadão do Governo de Minas. Em 2019, quando
foi lançado, a Seplag iniciou a coordenação de um

grupo de trabalho responsável pelo levantamento e
pela análise dos serviços que necessitavam da
autenticação de documentos.
Atualmente, além da simpliﬁcação, o Minas
Atende atua em frentes como inovação e
modernização na prestação dos serviços e
incentivo ao desenvolvimento dos funcionários
públicos.
“A frente da simpliﬁcação é relevante para toda a
gestão e para a população, uma vez que facilita o
acesso dos usuários aos serviços públicos e
implementa as diretrizes do Código de Defesa do
Usuário, previsto na Lei Federal 13460/2017”,
ressalta a diretora Central de Simpliﬁcação e
Modernização Institucional, Amanda Dias.
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ASSEMBLEIA DOS DEPUTADOS DECRETA LUTO PELAS 50 MIL
MORTES POR COVID-19 EM MINAS
@jornalpanetus Em razão da medida, cam vedadas comemorações de qualquer natureza no âmbito da Assembleia, durante três dias.
O presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV),
decretou luto oﬁcial de três dias no âmbito do
Parlamento Mineiro, em razão das mais de 50 mil
mortes provocadas pela Covid-19 em Minas Gerais.
O decreto passa a vigorar a partir desta quarta-feira
(28/07).
Durante o período de luto oﬁcial, ﬁcam proibidas
comemorações de qualquer natureza na ALMG. As
bandeiras de Minas Gerais e de Belo Horizonte

ﬁcarão hasteadas a meio-mastro no Hall das
Bandeiras da Assembleia, em memória e respeito às
vítimas da doença.
“Minas atingiu a terrível marca de 50 mil vidas
perdidas pela Covid-19. É uma dor nunca antes
imaginada. Minha solidariedade e meus sentimentos
às famílias das vítimas. Estamos em luto, mas a luta
pela vida do povo mineiro jamais cessará”, aﬁrmou
Agostinho Patrus.
“A pandemia não acabou e precisamos manter as

CULTURA EM EVIDÊNCIA: SESSÃO
SOLENE DE POSSE DA CASA DE
CULTURA - AML
@jornalpanetus

Magna Campos, escritora e professora tomou posse na cadeira de número 3,
cujo patrono é Machado de Assis e Giseli Barros, escritora e professora tomou
posse na cadeira de número 39, cujo patrono é José Severiano de Resende.

Foto: J.B.Donadon-Leal / Divulgação

Na segunda-feira, 26 de julho de 2021, a Casa de
Cultura – Academia Marianense de Letras,
Ciências e Artes se reuniu em sessão solene, para
dar posse a duas novas acadêmicas efetivas.
Magna Campos, escritora e professora tomou
posse na cadeira de número 3, cujo patrono é
Machado de Assis e Giseli Barros, escritora e
professora tomou posse na cadeira de número 39,
cujo patrono é José Severiano de Resende.
A presidente Hebe Rôla, destacou na abertura da
cerimônia a importância da renovação dos quadros
acadêmicos, especialmente com pessoas dinâmicas
e de comprovada competência na produção
literária. O acadêmico J. B. Donadon-Leal fez o
discurso de saudação a Magna Campos, dizendo
que o discurso literário da novel acadêmica é
acolhedor e didático, numa amálgama da escritora
com a escritora.
Andreia Donadon Leal fez o discurso de saudação

a Giseli Barros, deixando caracterizado o espírito
criativo e humano da escritora. Em seguida Magna
Campos fez discurso de saudação a Machado de
Assis, seu patrono, e Giseli Barros a José Severiano
de Resende. As posses foram formalizadas com a
leitura da ata e entrega de diplomas.
Como reconhecimento ao competente trabalho
desenvolvido frente ao Movimento renovador de
Mariana e em prol da educação e da cultura de
Mariana, a Casa de Cultura conferiu à professora
Raimunda dos Anjos, a Grande Medalha de Mérito
Cultural da Casa de Cultura – Academia
Marianense de Letras, Ciências e Artes.
A sessão especial contou com a presença do
Prefeito de Mariana, Juliano Vasconcelos dos
seguintes acadêmicos efetivos: Hebe Rôla
(Presidente), J.B.Donadon Leal (Vice-presidente),
Andreia Donadon Leal (Tesoureira) e Anicio
Chaves (Secretário).

Madeiras para telhado em Paraju
e Roxinho
Réguas para curral,
Mourão de eucalipto tratado
Tudo isso você encontra lá na
Construrey Materiais de Construção.

medidas de prevenção. Cuidem-se mesmo que estejam
vacinados e, se chegou a sua vez, não importa a
marca: vacina boa é aquela que está no braço e salva
vidas”, acrescentou o presidente da Assembleia
Legislativa.

O Boletim Epidemiológico divulgado nesta quarta-feira
pela Secretaria de Estado de Saúde registra 50.059
mortes por Covid-19 e 1.948.753 casos conﬁrmados da
doença.
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RETOMADA DO ESPORTE NA PRIMAZ AQUECE ATLETAS
NESSA ÉPOCA DE FRIO
@jornalpanetus Pedro e Jeferson conquistam o primeiro lugar no masculino livre.
Aconteceu no último ﬁnal de
semana na Arena Mariana o
desaﬁo de Futsal X1 nas
categorias Masculino e feminino
livre e Masculino sub 15 e 17.
Evento esse que teve a
participação de várias duplas.
Conﬁra os resultados abaixo:
Masculino livre
Campeão 1° lugar - Largados
Pedro Henrique Silva de
Oliveira
Jeferson Cristhian Jenuário
Pereira
Vice campeão 2° lugar - TKL
Eduardo Augusto
Pedro Henrique de Oliveira
Souza
Feminino livre
1° lugar - Winks
Samira Ester Silva
Liliane da Silva
2° lugar - Galáticas
Tamara Cristina
Beatriz Costa Silva
Sub-17
1° lugar - Peniel
Mizael Kaique
Felipe Rodrigues
2° lugar - Peniel
Gabriel Santos
Gabriel Lopes
Sub-15
1° lugar - Peniel
Gustavo de Souza
Ranyel Martins
2° lugar - BSG
Richard Filipe
Oliver José Gomes

Adriana
NOIVAS

Foto: Divulgação / Caburé

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

Endereço: R. Sete Lagoas, 20 - cabanas, Mariana - MG
(31) 9 8466-4877 / (31) 9 8857-2879
Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG

Ligue e peça já!

Telefone: (31) 3558-4354

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810
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INCENTIVO: FUNDAÇÃO VALE REALIZA DOAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OURO PRETO
@jornalpanetus Ação faz parte do Ciclo Saúde, programa para o fortalecimento da atenção básica, que visa beneciar mais de 10 mil usuários no município.
A Fundação Vale, por meio do
programa Ciclo Saúde, entregou na última
sexta-feira (23/07), mais uma remessa de
doações para as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) de São Bartolomeu,
Saramenha, Motta e Serra do Siqueira, em
Ouro Preto, totalizando cerca de 100 itens.
Entre os materiais doados, estão
computadores, projetores e roteadores,
que visam fortalecer a utilização dos
sistemas de informação em saúde e criar
ambientes mais favoráveis ao
desenvolvimento de ações educativas
junto aos proﬁssionais. Já haviam sido
entregues para as unidades de saúde
aparelhos de pressão para adultos,
detectores fetais, termômetros
infravermelhos, otoscópios, biombos,
mesas ginecológicas e para exames

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

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

Foto: Divulgação

clínicos, dentre outros equipamentos.
O Ciclo Saúde é um programa da
Fundação Vale para o fortalecimento da
atenção básica nos territórios de atuação
da empresa, por meio de oﬁcinas
formativas, apoio à gestão e doação de
mobiliários e equipamentos para
aperfeiçoamento do diagnóstico e da
prática clínica.
O início das atividades em Ouro Preto
foi em novembro de 2020, em parceria
com o Centro de Promoção da Saúde
(Cedaps) e a Secretaria Municipal de
Saúde. Desde então, equipes de 12
Unidades Básicas de Saúde estão
recebendo capacitações. Por meio das
oﬁcinas e doações realizadas, o programa
beneﬁcia mais de 10 mil usuários do
município.
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SAÚDE: EQUOTERAPIA É UMA REALIDADE NA CIDADE
DE MARIANA
@jornalpanetus Serviço é instituído no município voltado na área da saúde.

A Secretaria de Saúde, em parceria com a
Associação de equoterapia Pequeno Artur,
instituiu o serviço municipal de equoterapia na
rede de saúde do município. O serviço é um
método de reabilitação de pacientes, que utiliza
o cavalo em abordagem interdisciplinar nas
áreas de saúde, educação e equitação, voltada
ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa

com deﬁciência.
Os atendimentos em equoterapia serão
iniciados com um grupo piloto, com demandas
heterogêneas e quadros que respondem bem a
ação, atendendo pacientes por exemplo, com
paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down.
Através do grupo, toda a equipe estará se
preparando para a livre demanda.

O espaço que será utilizado para a reabilitação
dos pacientes ainda precisa passar por uma
estruturação física, como cobertura, construção
de rampas de acesso, banheiros, entre outras
intervenções para melhor receber os
beneﬁciários do projeto.
Ressaltamos que, o atendimento será
condicionado a um parecer favorável de uma
avaliação médica, psicológica e ﬁsioterápica do
paciente. Os encaminhamentos serão
direcionados pelo serviço de ﬁsioterapia do

município.
Para Alessandra Borges, mãe dos gêmeos,
Felipe e Alan, a atividade será de grande
importância para os ﬁlhos que nasceram com
paralisia cerebral. “É um avanço de um
tamanho imensurável para nossa cidade. Estou
muito feliz pelos meus ﬁlhos, e também, por
todas as pessoas que terão oportunidade de
usufruir de uma terapia capaz de proporcionar
grande evolução”, comemorou.
Fotos: Regiane Barbosa / Divulgação

*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

CRIME
Pistas e detalhes
São como o ovo e a gema,
Uma mínima gota
Numa pia pequena
Um gaguejo inesperado
Na tez de um fonema
São lacunas e peças
Pendentes num problema.
Júnio Liberato

Mera fagulha minúscula
Causa grandes desastres
Uma centelha qualquer
Um borrão escarlate
Destelha uma vida
Ceifa dela uma parte.
Uma pena bem leve
Que altera o volume
Uma gota de suor
Que adultera o perfume
São como detalhes pequenos

Que dão vida ao ciúme.
Digitais escondidas
Colhidas na cena,
Uma vírgula a mais
Que altera o poema
São concessões opostas
A materializar o dilema.
Pistas e detalhes
São como o ovo e a gema.

Pensou em feijoada? Pensou
em Restaurante do Gonzaga!
Venha experimentar e
se encantar!
(self-service e marmitex)
Endereço: Rua
Wenceslau Bráz - 300 - Mariana
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MINISTRO DA CIDADANIA DEFENDE AUMENTO DE 50%
OU MAIS NO BOLSA FAMÍLIA
@jornalpanetus

Atualmente, o valor médio é de aproximadamente R$ 190 por família, e chegaria a R$ 285 com uma alta de 50%.

Após reunião com o ministro Paulo Guedes
(Economia), o ministro João Roma (Cidadania)
defendeu nesta quarta-feira (28/07) que, na
reformulação do Bolsa Família, o benefício
médio por mês suba 50% ou mais.
Atualmente, o programa de transferência de
renda paga, em média, cerca de R$ 190 por
família. Se for elevado em 50%, esse valor
chegará a R$ 285.
O presidente Jair Bolsonaro já chegou a
prometer que o benefício médio subiria para R$
300. Depois, ele declarou que o aumento seria
de 50%, mas sem informar o valor ﬁnal.
“O presidente falou de um aumento de cerca de
50% do valor. Nós pretendemos que chegue a
isso ou talvez até mais. Mas tudo isso vai
depender obviamente de entendimento
inclusive aqui com a área econômica em
momento oportuno”, aﬁrmou Roma.
As pastas da Cidadania e da Economia
discutem o desenho ﬁnal da proposta de
reformulação do Bolsa Família. A ideia é fundir
várias ações sociais em um único programa
social, que deve inclusive ganhar novo nome,
substituindo a marca Bolsa Família que foi
criada na gestão petista.
O valor médio ainda está em debate no
governo. Roma disse que o valor seja o maior
possível, mas isso depende de limitações
orçamentárias.
Em versão recente elaborada pelo governo, o
número de beneﬁciários também deve
aumentar, passando de 14,7 milhões de famílias

para aproximadamente 17 milhões. Com isso, o
custo do programa tende a subir para cerca de
R$ 53 bilhões por ano. No Orçamento de 2021, a
verba para o Bolsa Família é de R$ 34,9 bilhões.
Guedes aﬁrmou nesta quarta que os “cálculos
estão dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal
e respeitando o teto de gastos”. O teto é uma
norma que impede o crescimento de despesas
acima da inﬂação.
O governo, segundo os ministros, quer enviar a

MP (medida provisória) de reestruturação dos
programas sociais até o início de agosto. Uma
MP passa a valer imediatamente e precisa do
aval do Congresso em até 120 dias para não
perder a validade.
O plano é dar início ao novo Bolsa Família em
novembro, logo após o pagamento da última
parcela do auxílio emergencial.
Nesta semana, Bolsonaro mencionou que o
novo Bolsa Família dependeria de uma PEC

Veterinária
Gameleira

(Proposta de Emenda à Constituição), que
precisa do apoio de 60% da Câmara e do Senado
e tem um rito mais lento no Congresso.
Segundo Roma, a reformulação será por medida
provisória. “Sempre se comenta a possibilidade
de PEC para questões orçamentárias. O auxílio
emergencial, por exemplo, ocorreu através de
uma PEC. No caso, a reformulação desses
programas sociais é possível fazer por medida
provisória”.

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

Elegância e soﬁsticação
Rua Vereador Moacir
Chaves - 8 A - Bauxita

(31)3552-3798

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/
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30 VAGAS: FORÇA LOCAL PROMOVE CAPACITAÇÃO GRATUITA
PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO
@jornalpanetus Serão disponibilizadas 30 vagas para moradores de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Santa Bárbara.

A Samarco, por meio do programa Força Local,
abre nesta sexta-feira (23/07), inscrições para
curso de capacitação para motorista de caminhão
traçado. Em parceria com o Senai/Mariana, serão
ofertadas 30 vagas para proﬁssionais moradores
dos municípios que recebem a Samarco em
Minas Gerais – Mariana, Ouro Preto, Catas Altas
e Santa Bárbara.
Além de residir nestes municípios, para
participar do processo de seleção, é necessário
possuir carteira de habilitação D e mínimo de seis
meses de experiência em caminhão traçado
registrado em carteira.
A gerente de Atração e Desenvolvimento da
Samarco, Adriana França explica que dentre os
pilares do programa, está a capacitação de
proﬁssionais de diversas áreas que se tornam
aptos a atuar tanto na mineração quanto em
oportunidades em outras áreas.
“Esta é mais uma iniciativa prevista no pilar
capacitação do Força Local. Além de incentivar
os proﬁssionais a continuarem na busca
constante conhecimento, a capacitação instrui
sobre segurança e redução de riscos da atividade,
conscientização e atividades práticas exigidas
pela atividade. A mineração diferente que
buscamos inclui promover o desenvolvimento das
comunidades onde atuamos”, falou.

As inscrições vão até o dia primeiro de agosto e
devem ser realizadas no:
https://trabalheconosco.vagas.com.br/capacitaca
o-samarco .
Força Local
O programa, lançado em outubro de 2020, visa
fomentar o desenvolvimento socioeconômico nos
municípios que recebem a Samarco em Minas
Gerais e no Espírito Santo. O Força Local é
baseado nos pilares políticas, capacitação,
negócios, monitoramento e desenvolvimento e
qualiﬁcação. Por meio do programa também são
promovidas palestras e seminários como forma
de melhorar e preparar proﬁssionais e empresas
para o mercado de trabalho.
Outra inciativa importante é o Catálogo de
Fornecedores Locais, que reúne serviços de mais
de 300 empresas em diversos ramos, com o
objetivo de desenvolver e contribuir para a
geração de negócios nos territórios.
Este mês, aconteceu a 1ª Rodada de Negócios,
com a participação de cerca de 200 fornecedores
de diversos setores que tiveram a oportunidade de
trocar experiências e conhecer a atuação da
Samarco e de empresas parceiras da Samarco,
com o objetivo de ampliar e fomentar a economia
local por meio de novos negócios e parcerias.

ELEIÇÃO SINDICAL: “CHICO
VETERINÁRIO” É REELEITO
PRESIDENTE DO SINDSERVMARIANA
@jornalpanetus Vice-presidente da entidade é Lúcia Drumond.
Na quarta-feira da semana passada dia (21/07),
ocorreram as eleições para o quinquênio 2021-2026
do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos
Municipais de Mariana (SINDSERVMARIANA).
Durante o processo de inscrição, apenas uma chapa
foi registrada: “Resiliência e Luta”. Encabeçada por
Francisco de Assis de Souza, mais conhecido como
“Chico Veterinário” (Diretor Presidente) e tendo
como Diretor Vice-Presidente Lúcia Maria Coelho
Drumond, a chapa obteve 100% dos votos.
“O grupo que estará à frente da Entidade nesse
próximo mandato, vem com uma nova mentalidade
e nova proposta de trabalho. Conseguimos uma boa
renovação e um novo gás para enfrentarmos as
diﬁculdades cotidianos de nossos servidores
púbicos”, declarou Chico Veterinário, logo após a
conﬁrmação do pleito.
Uma das novidades desta eleição foi a “confecção”
por parte de Comissão Eleitoral de cédula em Braile
(de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com
baixa visão) já que nos registros de ﬁliados a
Entidade possui um servidor com tal limitação.
“Ainda temos muitas demandas para serem
conquistadas nesse próximo mandato, mas nos
sentimos preparados para continuar enfrentando
todos os desaﬁos que posam vir pela frente”,
manifestou Lúcia Drumond, completando os
mesmos intuitos do presidente Chico.
A equipe do Jornal/TV Panﬂetu`s parabeniza o
êxito dos novos Diretores do
SINDSERVMARIANA e deseja sucesso nessa
renovada caminhada.

Fotos: Divulgação / Comunicação SINDSERV Mariana
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facebook.com/JornalPanetus
Sociais da Leticia Aguilar
Mensagem da Lê
Às vezes é inevitável o desânimo, e há outras vezes em que a tristeza insiste
em manter o seu domínio, tal como agora acontece com você.
Mas não desista, faça uso de todas as suas forças e combata-a! Não permita
que essa tristeza se acomode no seu coração.
Tenha esperança em um amanhã que lhe trará grandes alegrias, e acredite na
Endereço: R. Hélvio Moreira Moraes, 398 sua força para vencer essa tristeza, pois eu sei que você é capaz de superar
Vila do Carmo, Mariana - MG, 35420-000
qualquer contratempo!
Seja feliz!

Lorenna Figueiredo Betônico Paglioto
‘’Parabéns para mim!! Graças a Deus hoje eu completo
mais um ciclo, e me sinto muito grata por tudo o que
tive a oportunidade de viver.’’

O corpo alcança o que a mente acredita! Com
moderação.. #segundou#relaxar#endorna#

Beré Moreira

Saudade de uma cachoeira

Bianca Lopes

Quarteto ❤ ❤ ❤ ❤

Deputado Estadual Thiago Cota

Viva os 38 anos da Adriana! #happy

Chegou a minha vez! #VacinaParaTodos #Covid-19

Minhas três maravilhosas fazem aniversário quase no mesmo dia!
rs. Karol dia 2, Roberta dia 1 e Lorena dia 1 (agosto). Não poderia
deixar de fazer uma homenagem para essas três companheiras,
madrinhas, irmãs.. que convivem comigo há tempos. Neste dia
tão especial eu lhes desejo toda a felicidade do mundo. Vocês são
únicas, cativantes, inteligentes e companheiras. Tenho orgulho de
vocês e me sinto honrada em fazer parte da vida de cada uma.
Que o seu presente continue sendo maravilhoso e o seu futuro
seja fantástico! Desejo muitos e muitos anos de vida, e que eu
esteja sempre ao lado de vocês. Parabéns minhas princesas! Com
muito amor, da sua amiga irmã, Lê!

