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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
REMODELAGEM DO NOVO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Auxílio Brasil só será ecaz com desenho criterioso e respeito ao Orçamento.
Ainda que com claro objetivo eleitoreiro, a
proposta do governo para reformular e ampliar o
Bolsa Família, que passaria a ser chamado de
Auxílio Brasil, abre uma oportunidade para
aperfeiçoamento da mais impactante política de
transferência de renda do país.
O novo programa mantém as três modalidades
básicas do Bolsa Família e cria seis benefícios
adicionais. Mantém-se a lógica de auxílio a
famílias em situação de extrema pobreza e
pobreza, com foco na primeira infância e nos
jovens; amplia-se o corte de idade de 17 para 21
anos, em tentativa de incentivar a conclusão do
ensino médio.
Os componentes acessórios propostos incluem

incentivos para a entrada de jovens no mercado de
trabalho e premiação para desempenho escolar e
esportivo.
O benefício criança-cidadã, ademais, prevê
pagamento para que pais que precisam trabalhar
possam matricular crianças de até 4 anos em
creches particulares, se não houver vaga em
instituição pública ou privada conveniada.
Contudo, a medida provisória enviada ao
Congresso não estipula valores para os benefícios,
cuja média está atualmente em R$ 189, mas as
manifestações de membros do governo indicam
um aumento de pelo menos 50%, além da
ampliação da cobertura para 18 milhões de
famílias (ante 14,8 milhões hoje).

ampliação da cobertura devem ser promovidos de
forma criteriosa.
Cabe agora ao Congresso aperfeiçoar o formato e
os incentivos para maximizar a eﬁcácia. A
começar pelo presidente em busca frenética de
popularidade, não se deve cair numa competição
política por cifras sem compromisso com
resultados e justiça distributiva.
Portanto, a ﬁm de consolidar ganhos de renda
para os mais pobres, é imprescindível manter a
disciplina ﬁscal, com respeito ao teto de gastos.
Infelizmente, não é essa a mensagem do governo
que, ao contrário, ﬂerta com o descontrole das
contas, aparentemente alheio ao fato de que mais
inﬂação e desemprego na verdade subtraem votos.

O custo, assim, poderia se aproximar de R$ 25
bilhões anuais, que se somaria aos R$ 34,9 bilhões
já alocados para o Bolsa Família.
Para tanto, especialistas reconhecem méritos nas
intenções, mas apontam falhas no desenho, falta
de clareza sobre os estudos que lastreiam a
proposta, riscos de perda de efetividade pelos
vários objetivos postos, entre outros. O outro
debate fundamental se dá em torno dos valores,
das dimensões da despesa e das fontes de recursos.
O Bolsa Família se mostrou bem-sucedido
justamente por manter foco claro nos mais pobres,
obtendo expressivo impacto social com custo
orçamentário relativamente baixo. Preservar esse
princípio é crítico; o reajuste de benefícios e a

A ERA DO MEDO
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"
No mundo em que vivemos, o medo se apresenta
constantemente e incessantemente. Parece que a
segurança acabou, não temos mais certeza de nada,
não sabemos o que vai acontecer amanhã em
nenhum campo do conhecimento e de atuação. Se
conﬁgura um mundo em que estamos eternamente
perdidos e desorientados. Não é à toa que surgiram
nos últimos anos diversos proﬁssionais para
orientar as pessoas em várias dimensões, vivemos a
era do “personal”, para que não estejamos perdidos
em estilo, no que comer, no corpo, na educação, no
design, no marketing pessoal e até mesmo na
organização da nossa própria casa. Claro, existem
orientações e cuidados necessários e importantes.
No entanto, estamos vivendo fugas através de
ﬁxações e compulsões devido a um ideal de
perfeição que tem signiﬁcado medo excessivo:
temos medo da violência, temos medo do glúten,
temos medo do outro que nos observa
(presencialmente e virtualmente), temos medo do

fracasso, temos medo de envelhecer...
Por que vivemos dessa forma hoje? De fato, o
mundo atual é um mundo sem grandes amarras,
temos mais liberdade
para mudar de vida,
alterar rumos e corrigir erros. Por outro lado, toda
vez que nos deparamos com a liberdade, temos
também um encontro com a responsabilidade. Aí
o cenário se complexiﬁca... Temos medo!
É muito comum escutar de pais e mães que se
chocam com a atitude de seus ﬁlhos adolescentes
que hoje têm tudo e não dão valor, não querem
seguir nada, pois simplesmente tem medo.
Lutamos pela evolução, por mais liberdade, mas
o cenário de muitas escolhas gera angústia. Em
um mundo antigo, as pessoas não tinham muitas
dúvidas, não tinham escolhas. Não era um bom
cenário, pois liberdade é uma dimensão
fundamental para o bem-estar e a saúde mental
do ser humano.
Como podemos superar o medo? Primeiro, é

muito importante entender que algum grau de
medo sempre teremos! A angústia até certo ponto
pode ser uma realidade da existência humana.
E o que podemos fazer com tanto medo diante
de tantas possibilidades? Primeiro, precisamos
entender que a nossa existência é real no
presente, mesmo que este seja uma constante
atualização do passado. Nosso desejo é um
reﬂexo do passado no presente, com indicações
de futuro. Se tivermos elaborado nossos desejos
e, sobretudo, nossos traumas, teremos mais
lucidez dos nossos medos e eles poderão ser
dissolvidos em sintomas cada vez mais leves. Eis
um aspecto importante do medo: ele revela
sintomas de traumas passados, sobretudo aqueles
que geram neuroses.
É importante entender que nunca chegaremos a
um estado de ausência de afetações, a não ser que
deixemos de lado nossos afetos (e talvez nossa
existência como ser desejante, portanto, de falta).

Desse modo, as turbulências serão sempre
possíveis. Os medos podem surgir! O mais
fundamental é compreender que, se estivermos
bem psiquicamente, com nossos traumas
razoavelmente elaborados, teremos recursos
conscientes e inconscientes para enfrentar as
complexidades de determinado momento da
vida, que o destino ou a realidade caótica
apresentar.

dentzrene
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ESTOU CANSADA!
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
Estou cansada! Cansada demais, verdade seja dita,
sem meias palavras ou expressões vazias. Mas não é
cansaço físico dos afazeres, dos estudos, da
pandemia, do distanciamento social. Já me acostumei
com esse cenário. Destarte, estou cansada do descaso
das chamadas grandes nações pela vida humana.
Esta história é velha, tão velha quanto a criação do
mundo. Quem dera voltássemos em eras priscas ou
nascêssemos de novo, para tentar melhorar esse
mundo. Mas, me cansei também desses profetas dos
novos tempos, das renovações. Chega de Vietnã,
chega de Afeganistão! Chega de descaso! Chega de
guerra! Chega de violência! Chega de ganância! Aí,
o terremoto! Chega de negacionismo!
O negacionismo já matou mais 570 mil pessoas só
no Brasil! Dez anos depois, um novo terremoto
assola o Haiti, e o mundo ainda não o tinha socorrido

do terremoto da década passada. Estou cansada
demais de ouvir pedidos de socorro ao planeta. E
mais uma vez, cansada do descaso dos poderosos,
que continuam desmatando e jogando toneladas de
CO² na atmosfera. O que será de nós, meu Deus!?
Estou cansada de ver nações que escravizam
mulheres, conﬁnando-as sob burcas e fechando
para elas os portões das escolas, os portões da
cultura, os portões da liberdade. Que planeta é este
que aprisiona? Que planeta é este que anda a
marcha a ré? Que planeta é este que massacra,
violenta, escraviza e amordaça mulheres e
crianças? Que planeta é este, meu Deus!
Estou cansada, deverasmente muito cansada.
Cansada de ouvir desgraças todos os dias; com
medo de sair de casa, com medo das ruas desertas
ou cheias de pessoas; vielas escuras, claras; das
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esquinas, dos lotes vagos... Tenho medo da
violência verbal, do massacre psicológico, da
inveja, do ódio, da fome. Estou cansada de ver
governos inventando guerras ou decretos de posse
ou portes de armas, só para lucrarem bilhões com a
indústria bélica. Estou cansada de ouvir poderosos
cultuarem Deus e armas. Que país é este que
aventa o voto impresso em plena tecnologia?
Retrocesso! Que cansaço e que preguiça! Choveu
um punhado na madrugada. Acordei assustada
com o barulho da chuva sobre o meu telhado.
Bem-vindas águas de agosto/setembro, que não
sejam violentas nem alaguem as moradas. Que
venham para despoluir os rios e os mares. Que
venham para limpar o planeta da violência e
parvoíce humana! Que venham para limpar os
corações de ódio e sede do poder! Que venham
para limpar as bocas de pessoas que soltam
impropérios! Que venham para limpar a mente
humana! Que venham para tirar ideias que
promovem o terror, a violência e a repressão. Que
nossas bocas sejam desentupidas de palavras que
vociferam ódio e injúrias.
Que galerias pluviais sejam desentupidas. O
alagamento, prezados, é sempre pontual em
galerias entupidas. Que cada cidadão não jogue
lixo nos bueiros e nos rios. Quanto lixo vi
ﬂutuando no Rio do Carmo (próximo à arena).
Todo o ano é a mesma ladainha: não jogue lixo,
não jogue lixo! Ensinei meu cãozinho a fazer as
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necessidades do lado de fora da casa. Ele aprendeu,
depois de erros e acertos, mas aprendeu. Falei para
uma criança para não jogar papel de bala na rua.
Ela sorriu e apanhou o papel, colocando-o no
bolso. Senti-me tentada a lhe dar um beijo no rosto,
mas substitui o beijo por um aceno caloroso,
seguido de palmas. Que crianças são estas que
aceitam um ensinamento ou conselho de uma
pessoa mais velha? Talvez, esta nova geração,
quem sabe, cresça, cultuando o amor à natureza, às
pessoas, aos estudos e ao planeta!
Pois é, estou muitíssimo cansada, mas o cansaço
desapareceu com este pequeno gesto de respeito,
aprendizado, consciência, ESPERANÇA...
Esperança de dias melhores, esperança de ver
nações dando voz, liberdade e direito às mulheres,
libertando-as das mordaças de chadris, da
escravidão, da violência sexual, abrindo-lhes os
portões da educação e da cultura... No entanto, o
que será de nós, meu Deus, até que isso aconteça!?
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THIAGO COTA DEFENDE CRIAÇÃO DE PROGRAMA PARA
SAÚDE OCUPACIONAL DE PROFESSORES
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

Promover e proteger a saúde ocupacional dos
proﬁssionais da educação é uma preocupação
do deputado Estadual Thiago Cota, que votou
“sim” ao Projeto de Lei (PL) 2.522/2015. O
documento, aprovado na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), prevê a
criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e
Auditiva para professores.
“Dentro de uma sala de aula, a voz e a audição
são ferramentas de trabalho importantes.
Precisamos de políticas que previnam o
adoecimento e busquem o bem-estar dos nossos
servidores”, pontua Thiago Cota. O PL
estabelece diretrizes e objetivos que devem ser
observados, como a promoção da qualidade de
vida no trabalho.
O texto também destaca o estímulo à pesquisa,
à produção de conhecimentos e à difusão de
experiências que apoiem a promoção da saúde
dos proﬁssionais de educação e a capacitação
dos gestores escolares para prevenir a violência
e demais formas de sofrimento no local de
trabalho. De autoria do deputado Glaycon
Franco, o documento foi aprovado em segundo
turno e segue para sanção do governador.

Foto: Divulgação

INOVAÇÃO: TOTEM DIGITAL REÚNE TRABALHOS DA CLASSE
ARTÍSTICA-TURÍSTICA DA PRIMAZ DE MINAS
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

Os trabalhos apresentados como contrapartida
dos contemplados pelo incentivo da Lei Manoel
da Costa Ataíde já podem ser conferidos. A
divulgação está sendo feita através de um totem
digital, instalado no Centro de Atenção ao
Turismo- CAT.
A iniciativa busca difundir os materiais
audiovisuais como vídeo performance, ensaios
fotográﬁcos, newsletter, entre outros formatos,
produzidos pelos beneﬁciados pelo auxílio
emergencial dos segmentos culturais e turísticos.
Os materiais disponíveis até o momento, são os
dos aprovados na 1ª listagem. A cada 15 dias,
novos projetos são disponibilizados de acordo
com a sequência das listas. No equipamento
também é possível conhecer a história de Mariana
e acessar um mapa com os principais pontos
turísticos do município.
Para democratizar o acesso aos trabalhos pela
comunidade, os trabalhos também podem ser
conferidos no canal do Youtube Totem Secretaria
da Cultura ou através do link:
culturaeturismomariana.com.br
Sobre a Lei Manoel da Costa Ataíde
Por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio
Histórico, Turismo e Lazer, a Lei Municipal

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

Foto: Jonathan Robert / Divulgação

Manoel da Costa Athaíde - nº 3.399, foi criada
para minimizar os impactos causados pela
pandemia à classe artística e turística no
município. O auxílio emergencial é destinado a
proﬁssionais e organizações do Município, cuja
atividade principal seja: Música, Artes Cênicas,

Artes Plásticas, Artes Culinárias, Artesanato,
Literatura, Fotograﬁa, Audiovisual, Cultura
Popular, Escolas e Organizações Culturais,
Produção Cultural, Técnicos da área cultural,
Receptivo de turismo e Agências de turismo.
Após a análise das propostas e apresentação da

contrapartida, os aprovados recebem 3 parcelas
de R$ 1 mil para pessoas físicas e R$ 1,2 mil para
pessoas jurídicas. Até o momento, 290 projetos
foram contemplados em 4 listas. Ainda haverá
uma quinta listagem devido a grande demanda
com data ainda a ser divulgada.
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O projeto social Alferes criado em 2010 e com
atividades no bairro Santo Antônio (Prainha)
desde 2014. A instituição tem como objetivo
realizar ações sócio-educativas promovendo o
exercício da cidadania e da inclusão social de
crianças e adolescentes do bairro Santo Antônio,
em Mariana (MG).
Atividades desenvolvidas: Oﬁcinas de arte e
artesanato, música, informática, esporte, dança,
trabalhos de prevenção, reforço escolar e
civismo.
A Primaz Telecom Provedora de Internet,
empresa que teve sua criação no Bairro Santo
Antônio em 2017, idealizada pelo jovem Filipe
Roberto, já com atendimento em toda Mariana e
distritos, ﬁrmou uma parceria com a instituição

Foto: Divulgação

Alferes. Procurada pelo Presidente do Alferes
Vanderley, onde apresentou a importância em ter
o serviço disponível às crianças ali atendidas e na
manutenção dos serviços burocráticos da
instituição a equipe da Provedora Primaz
Telecom, sensibilizada com a importância dos
serviços, disponibilizou, de forma gratuita, um
link em ﬁbra óptica e equipamentos para receber
o sinal.
“Vendo este mercado promissor crescer, vimos a
necessidade de ajudar e apoiar um projeto social
do bairro onde nasci e moro”. Destaca Filipe
Roberto.
“Apoio como este nos enche de orgulho e nos
motiva a continuar trabalhando para as crianças
do bairro Santo Antônio”. Pontuou Vanderley.

CONSELHO DO FGTS DEVE DECIDIR DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO
A TRABALHADORES
@jornalpanetus

Fundo lucrou R$ 8,46 bilhões em 2020.

Os trabalhadores com carteira assinada podem
se preparar para ver o saldo na conta do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) subir até o
ﬁm do mês. O Conselho Curador do FGTS deve
decidir ainda nesta semana a distribuição de parte
do lucro de R$ 8,467 bilhões em 2020.
Formado por representantes do governo, das
empresas e dos trabalhadores, o conselho decidirá
o percentual do lucro a ser repassado às contas do
FGTS. Feita desde 2017, a distribuição ocorre de
forma proporcional ao saldo de cada conta em 31
de dezembro do ano anterior. Quanto maior o
saldo, maior o lucro recebido.
No ano passado, o FGTS distribuiu cerca de R$
7,5 bilhões aos trabalhadores, o que equivale a
66,2% do lucro de 2019. Caso o percentual seja
mantido neste ano, seriam repassados cerca de R$

5,8 bilhões às contas vinculadas. Segundo a Caixa
Econômica Federal, caso a distribuição dos lucros
seja aprovada, o crédito em cada conta será feito
até 31 de agosto.

Em 2017 e 2018, a legislação ﬁxava a distribuição
de 50% do lucro do FGTS no ano anterior aos
trabalhadores. Em 2019, o Congresso tinha
aprovado a distribuição de 100% do lucro, na lei

que criou a modalidade de saque-aniversário, mas
o presidente Jair Bolsonaro vetou o artigo, e o
percentual passou a ser aprovado a cada ano pelo
Conselho Curador.
Com rentabilidade ﬁxa de 3% ao ano, o FGTS tem
os rendimentos engordados com a distribuição dos
lucros. Em 2020, o procedimento elevou a
rentabilidade do fundo para 4,9%.
O pagamento de parte dos ganhos do FGTS não
muda as regras de saque. O dinheiro só poderá ser
retirado em condições especiais, como demissões,
compra da casa própria ou doença grave. Quem
aderiu ao saque-aniversário pode retirar uma parte
do saldo até dois meses após o mês de nascimento,
mas perde direito ao pagamento integral do fundo
no caso de demissão sem justa causa.
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G20: POPULAÇÃO DIZ QUE PLANETA ESTÁ PERTO DE
PONTO DE DIFÍCIL RETORNO
@jornalpanetus

Três quartos da população dos países ricos defendem proteção ambiental

A maioria da população dos 20 países mais
industrializados do mundo concorda em tornar
prioritário o combate à crise climática e a
proteção da natureza. Os empregos e lucros
podem passar para segundo plano, dizem 74% da
população dos países do G20, de acordo com
pesquisa feita para a Global Commons Alliance.
A atividade humana empurra o planeta para um
ponto de difícil retrocesso. A opinião é três
quartos da população dos países mais ricos do
mundo. Para eles, a prioridade é apoiar ações
decisivas para inverter esse caminho, mesmo que
implique perder lucro econômico.
Entre os entrevistados nos países do G20, 58%
aﬁrmam que estão extremamente preocupados
com o estado do planeta.
"O mundo não caminha como um sonâmbulo
para a catástrofe. As pessoas sabem que estamos
correndo riscos colossais, querem fazer mais e
querem que seus governos façam mais", aﬁrma
Owen Gaffney, da Global Commons Alliance,
um dos autores do estudo.
Para ele, "os resultados da ciência devem
fornecer aos líderes do G20 a conﬁança para
agir mais rapidamente e implementar políticas
mais ambiciosas para proteger e regenerar
nossos bens comuns globais"
O estudo mostra que, entre as nações do G20,
73% das pessoas acreditam que a "atividade
humana empurrou a Terra para perto de pontos
de inﬂexão".
Os países menos ricos têm maior consciência
desses riscos - Indonésia (86%), Turquia (85%),
Brasil (83%), México (78%) e África do Sul

(76%) - comparativamente às respostas dos
países mais ricos - Estados Unidos (60%), Japão
(63%), Grã-Bretanha (65%) e Austrália (66%),
que reconhecem menor perigo.
Quatro em cada cinco entrevistados aﬁrmaram
que estavam dispostos a alterar o seu cotidiano
para ajudar a regenerar os bens comuns globais.
Elizabeth Wathuti, ambientalista queniana,
escreveu no prefácio da pesquisa que "as pessoas
começam a sentir que a natureza está reagindo".
"As pessoas no poder parecem achar que não há
problema em derrubar árvores velhas ou destruir

ecossistemas naturais para construções ou
estradas, ou extrair petróleo, desde que plantem
novas árvores. Mas essa abordagem não está
funcionando, e as descobertas no relatório
mostram que muitas pessoas não apoiam mais
essa idiotice econômica", alerta Wathuti.
Resistência
Os autores do trabalho acreditam que vão
encontrar resistência entre grandes grupos
económicos e investidores, mas por outro lado, o
documento representa a opinião pública desses
20 países industrializados.
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Mais de 8% das pessoas ouvidas pretendem
proteger o equilíbrio da natureza e 69%
defendem que a proteção dos sistemas de suporte
à vida do planeta custará menos que os danos
causados pelas alterações climáticas. Os
brasileiros são os que mais apoiam essa ideia e os
franceses, menos.
Apenas 25% das pessoas questionadas dizem que
os governos devem manter a prioridade em
garantir empregos e lucros.
Pandemia
A Covid-19 também foi assunto do estudo - 75%
das pessoas acreditam que a pandemia demonstra
como o comportamento humano pode se alterar
de um momento para outro e abrir porta para a
mudança.
Se a ONU e outras organizações internacionais
deveriam receber mais poder para proteger a
natureza, o consenso entre indianos, chineses e
turcos ultrapassou os 75%. Os americanos são
quem menos apoiam - apenas 49% apresentaram
resposta favorável.
O relatório também identiﬁcou que a consciência
e a vontade de agir são menores entre os homens,
pessoas mais velhas, habitantes rurais, população
dos Estados ricos e pessoas de tendência política
nacionalista.
O trabalho foi realizado em abril e maio, antes das
ondas de calor, inundações e incêndios do verão
do Hemisfério Norte.
O levantamento fará parte da base de trabalho de
reuniões e conferências internacionais sobre a
vida planetária, a Cop26, que ocorrerão em
Glasgow, na Escócia.
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ESTUDO INÉDITO IDENTIFICA O RISCO DE EXTINÇÃO DE
ESPÉCIES AQUÁTICAS DA BACIA DO RIO DOCE
@jornalpanetus

Com base na pesquisa, Fundação Renova elaborou o Plano de Ação para recuperação e conservação da fauna aquática.

O Livro Vermelho da Biota Aquática do Rio
Doce Ameaçada de Extinção Pós-Rompimento
da Barragem de Fundão, Mariana | Minas Gerais,
lançado em agosto de 2021, apresenta uma
inédita lista de espécies ameaçadas da bacia do rio
Doce. Fruto de um acordo de cooperação técnica
entre a Fundação Biodiversitas e a Fundação
Renova, essa foi a primeira vez que a biota
aquática do rio Doce foi objeto de estudo com
essas características. A partir dos resultados, foi
elaborado um Plano de Ação para Recuperação e
Conservação da Fauna Aquática do rio Doce.
No Brasil, até o momento, nunca havia sido
gerada uma lista de espécies ameaçadas em uma
escala de bacia hidrográﬁca. A metodologia
aplicada foi desenvolvida pela União
Internacional para Conservação da Natureza
(IUCN), que é adotada por governos,
pesquisadores, organizações não governamentais
(ONGs), universidades e empresas de diversos
países para elaboração de listas vermelhas de
espécies ameaçadas.
De acordo com o livro, “uma das maiores
diﬁculdades encontradas foi a inexistência de
dados especíﬁcos das espécies da região antes do
rompimento da barragem”. A pesquisa destaca
também que, “apesar de ser uma das bacias mais
importantes do Sudeste brasileiro, a
biodiversidade aquática da bacia do rio Doce
ainda é pouco conhecida”.
No entanto, para qualquer avaliação do risco de
extinção de espécies, em qualquer escala
geográﬁca, o relatório conclui que “é
imprescindível o reconhecimento de que se esteja
trabalhando com os melhores dados disponíveis
naquela ocasião, ainda que incompletos e com
certo grau de incerteza. Após uma primeira
categorização das espécies, pesquisas mais
direcionadas podem ser desenvolvidas para
responder questões levantadas pela avaliação”.
A coordenadora de Biodiversidade da Fundação
Renova, Renata Stopiglia, aﬁrma que, mesmo
antes do rompimento, a maioria das espécies já
estava ameaçada por um conjunto de fatores
antrópicos (causados pelo homem), que vêm
afetando de modo negativo a bacia do rio Doce há
tempos. “No entanto, não havia sido aplicada
para essas espécies, até então, a metodologia
para análise do risco de extinção, especialmente
em nível de bacia hidrográﬁca”.
Legado para a conservação
Renata Stopiglia ressalta que, como mencionado
no estudo, esta avaliação não substitui nem altera
o risco de extinção das espécies em nível nacional
ou estadual e não há mudança de status das
espécies pós-rompimento, uma vez que não há
listasanteriores ao evento que permitam uma

comparação no nível de bacia hidrográﬁca. “Por
isso, o resultado da avaliação do estado de
conservação das espécies publicado e a reunião
inédita de informações em um banco de dados
são um legado para a conservação da biota
aquática do rio Doce. A partir do momento que
isso é documentado e as informações acerca do
grau de ameaça são de conhecimento, é possível
partir para ações de reparação e conservação”,
aﬁrma.
Das 515 espécies dos quatro grupos-alvos com
ocorrência para a região da bacia do rio(peixes,
crustáceos, odonatos e efemerópteros- sendo os
dois últimos insetos aquáticos), 123 foram
selecionadas para análise do risco de extinção.
Dessas 123 avaliadas, 23 espécies foram
consideradascom algum grau de ameaça no
contexto da bacia do rio Doce. Nove não
foramconsideradas afetadas pelo rompimento da
barragem e estão ameaçadas por outras fontes de
degradação. Estão nessa situação sete espécies de
efemerópteros e duas de peixes.
Onze espécies são avaliadas também como

ameaçadas por outros motivos, mas o rejeito
oriundo do rompimento impactou o estado de
conservação. Nesse grupo, estão nove crustáceos
e dois peixes, todos estuarinos e dependentes do
mangue.
O rompimento da barragem aparece como
principal ameaça apenas para duas espécies de
efemerópteros.
Para uma espécie de peixe não foi possível
estabelecer correlação entre o rompimento da
barragem e o grau de ameaça pela ausência de
dados.
Plano de ação
A partir do Relatório da Avaliação do Estado de
Conservação das Espécies, coordenado pela
Fundação Biodiversitas, a Fundação Renova
elaborou um Plano de Ação para Recuperação e
Conservação da Fauna Aquática do rio Doce. Ele
foi construído em um processo participativo, com
a contribuição de entidades e especialistas. No
escopo, estão ações de recuperação dos
ambientes aquáticos e Áreas de Proteção
Permanentes (APPs), monitoramento e pesquisas

com foco nas espécies ameaçadas e deﬁcientes de
dados, educação ambiental, tratamento de
eﬂuentes, análise de risco e de impacto de
ocorrência de espécies invasoras ou que possam
impactar as espécies-alvo na bacia do Doce, entre
outras.
A versão ﬁnal do Relatório de Avaliação do
Estado de Conservação das Espécies da Biota
Aquática Impactadas pelo Rompimento da
Barragem de Fundão, em Mariana (MG) foi
protocolada na Câmara Técnica de Conservação e
Biodiversidade (CT-Bio) neste ano, pelo
programa de Biodiversidade da Fundação
Renova.
O estudo foi produzido em cumprimento à
cláusula 164 do Termo de Transação e de
Ajustamento de Conduta (TTAC). Segundo o
termo, é responsabilidade da Fundação Renova
elaborar e implementar medidas para a
recuperação e conservação da fauna aquática das
áreas onde houve deposição de rejeitos nas calhas
e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e
Doce.

Jornal

Panetu’s

7
19/08/2021 a 26/08/2021
_____________________________________________
GOVERNO DE MINAS APRESENTA LOTE OURO PRETO DO
PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

@jornalpanetus BR-356, MG-262 e MG-329 que, juntas, totalizam 190,3 quilômetros de extensão, serão tema de audiências públicas.
O Governo de Minas Gerais, por meio da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
(Seinfra), fará audiências públicas presenciais para
apresentar o lote Ouro Preto do Programa de
Concessões Rodoviárias. A primeira sessão será na
cidade de Ouro Preto, no dia (20/08), às 14h. Já a
segunda reunião está marcada para (23/08),
também às 14h, em Ponte Nova.
Devido à pandemia, a participação presencial
seguirá regras especíﬁcas, considerando a
limitação de espaço e de pessoas, nos termos dos
protocolos determinados pelo Minas Consciente.
Os interessados em acompanhar a reunião
presencialmente devem se inscrever previamente
no e-mail:
lotesrodoviarios@infraestrutura.mg.gov.br.
A mensagem precisa ser encaminhada até as 18h
do dia útil anterior à audiência e deve conter nome
completo, endereço de e-mail, telefone para
contato e empresa/entidade que representa,
conforme regulamento disponível no site da
Seinfra.
Além da oportunidade de divulgar o projeto, as
audiências públicas garantem mais transparência
ao processo, sendo uma importante ferramenta de
participação dos cidadãos na construção de
políticas públicas junto ao governo.
É obrigatório o uso de máscaras durante o evento,
além do cumprimento de todas as medidas
sanitárias e de isolamento.
A participação no modo virtual será integralmente
acessível ao público e por meio de transmissão ao
vivo nos mesmos dias e horários, no canal da
Seinfra no YouTube.
Lote Ouro Preto
O lote rodoviário Ouro Preto abrange as rodovias
BR-356, MG-262 e MG-329, que, juntas,
totalizam 190,3 quilômetros de extensão. Os
trechos são interceptados por 11 municípios, sendo
eles: Nova Lima, Rio Acima, Itabirito, Ouro Preto,

Mariana, Acaiaca, Barra Longa, Ponte Nova,
Urucânia, Piedade de Ponte Nova e Rio Casca.
O projeto foi estruturado pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) em
parceria com o Banco Interamericano de
Investimento (BID) e inclui recursos do governo
japonês por meio do programa de preparação de
PPPs e concessões.
Benefícios da concessão
A expectativa com o Programa de Concessões
Rodoviárias é aprimorar a segurança viária e a

qualidade das estradas mineiras, com melhora dos
indicadores.
A concessionária estará obrigada a fazer, já nos 12
primeiros meses, os investimentos iniciais. Até o
quinto ano de concessão, a empresa deve realizar a
recuperação de toda malha, garantindo a melhoria
das condições de tráfego e segurança das estradas
que estão sob sua responsabilidade.
Destacam-se a duplicação de 67 quilômetros da
BR-356, a implantação de 41 quilômetros de faixa
adicional, a readequação de 66 quilômetros de

acostamento e a construção de contorno em
Cachoeira do Campo.
O valor total de investimentos é de cerca de R$ 1,9
bilhão.
Consulta pública
Também está em andamento a consulta pública
para o processo de concessão do lote Ouro Preto. A
população poderá opinar sobre o projeto até o dia
30/08/2021 seguindo o modelo de questionamento
disponibilizado no repositório de arquivos do
programa.
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MINAS GERAIS: FOCOS DE QUEIMADAS CRESCEM NA
ESTIAGEM E CAUSAM PREJUÍZOS
@jornalpanetus Interrupção no fornecimento de energia e destruição da natureza são alguns dos danos; incêndios ainda colocam vidas e patrimônio em risco.
O número de clientes prejudicados por queimadas na
área de concessão da Cemig aumentou 6,4 vezes nos
sete primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo
período de 2020. De janeiro até julho de 2021, a
companhia registrou 145 queimadas que interferiram
no funcionamento da rede elétrica, interrompendo o
fornecimento para mais de 277 mil clientes. No

mesmo período do ano passado foram 93 ocorrências
que causaram interrupção para cerca de 43 mil
usuários.
Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), o estado de Minas Gerais registrou
um aumento de 104% no número de focos ativos nos
primeiros sete meses do ano, quando comparado com

o mesmo período de 2020, ﬁcando 65% acima
da média anual.
Este aumento signiﬁcativo é justiﬁcado por
diversos fatores, mas o principal está relacionado
com a fraca estação chuvosa de 2020/2021, que
conduziu a umidade do solo a níveis mais baixos
do que o usual neste período.
Historicamente, especialistas apontam os meses
de agosto, setembro e outubro como os que
concentram cerca de 77% do total de focos no
ano. Mas, considerando as condições atuais, a
previsão é de um período crítico para os
próximos meses.
Prevenção
Para minimizar as ocorrências de queimadas
em sua área de concessão, a Cemig realiza,
todos os anos, campanhas para conscientizar a
população.
A companhia descreve os danos provocados
pelas queimadas, que prejudicam não apenas
milhares de clientes, mas também destroem a
natureza, matam animais silvestres e colocam
em risco o patrimônio. As crianças formam um
público importante dessas campanhas, pois se
sensibilizam mais facilmente e levam para os
adultos as informações sobre os cuidados para
evitar os danos causados pelo fogo em áreas
abertas.
Além de queimar postes e os cabos da rede
elétrica - especialmente na área rural -, os
incêndios podem causar curtos circuitos que
interrompem o fornecimento de energia, com
risco de prejudicar hospitais, postos de saúde,
indústrias, serviços, produção rural e até mesmo
cidades inteiras.
“O aquecimento de cabos e equipamentos da
rede elétrica pode levar ao desligamento de
linhas de transmissão, linhas de distribuição e
subestações e, pior, causar graves acidentes com
pessoas que estão próximas a essas áreas.
Portanto, são muitos os transtornos para quem
depende da energia elétrica que é interrompida
pelas queimadas”, explica o gerente de Saúde e

Segurança do Trabalho da Cemig, João José
Magalhães Soares.
Um dos maiores desaﬁos para as equipes de
campo da Cemig, para fazer a manutenção desse
tipo de ocorrência, é chegar ao local da rede
elétrica atingida. “Normalmente, são locais de
difícil acesso e em áreas muito amplas. Além
disso, levar estruturas pesadas como torres e
postes em áreas acidentadas torna ainda mais
complexa a manutenção das redes prejudicadas
pelas queimadas”, aﬁrma.
As queimadas também podem prejudicar a
geração de energia, já que contribuem para a
formação de erosão, vetor responsável por
causar o carreamento de solo (terra) e o
assoreamento dos reservatórios de
abastecimento de água e de geração de energia,
como os demais cursos de água. "Por isso é
importante lembrar: além dos já citados
problemas com a falta de energia, há também o
prejuízo em relação à água, que é um bem
essencial à vida do homem, animais e vegetais",
completa João José Magalhães Soares.
Alerta
Além de campanhas educativas, a Cemig
realiza, constantemente, ações preventivas,
investindo na limpeza de faixas de servidão,
com poda de árvores e arbustos que estão sob as
os cabos de energia, além da remoção da
vegetação ao redor dos postes, torres,
subestações e usinas.
A Cemig também criou um sistema de alerta de
queimadas para antecipar-se a ocorrência do
problema sob suas linhas de transmissão e
distribuição de energia.
Este sistema utiliza dados de satélite e de
modelos meteorológicos para identiﬁcar,
monitorar e prever o deslocamento de focos de
queimadas nas proximidades de suas linhas de
distribuição e transmissão, permitindo às
equipes de campo realizar inspeções em pontos
especíﬁcos para avaliar os riscos de possíveis
desligamentos.

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É PANDEMIA DENTRO DA PANDEMIA
@jornalpanetus Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher discute alternativas para combater problema, agravado por connamento.
Uma pandemia dentro da pandemia. A
deﬁnição, feita por uma das convidadas da
audiência pública realizada na última sexta-feira
(13/08) pela Comissão de Defesa dos Direitos da
Mulher da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), resume bem o que se tornou a
violência doméstica e familiar, tendo como
vítimas sobretudo as mulheres, em meio ao
isolamento social decorrente da pandemia de
coronavírus.
O debate, realizado no Auditório José Alencar,
atendeu a requerimento da presidenta e da vicepresidente da comissão, respectivamente as
deputadas Ana Paula Siqueira (Rede) e Andréia
de Jesus (Psol), e ainda das deputadas Leninha
(PT) e Ione Pinheiro (DEM).
Também fez parte de uma série de eventos
institucionais que marcam os 15 anos da Lei
Maria da Penha. A norma é um marco para o
enfrentamento da violência doméstica no Brasil
e traz tantas medidas de repressão, voltadas aos
agressores, como medidas de proteção, voltadas
às mulheres e às crianças vítimas de agressão.
A deputada Ana Paula Siqueira lembrou que, no
primeiro semestre de 2021, o feminicídio foi o
único crime que registrou aumento no Estado,
segundo dados da Polícia Militar. Em média, são
registrados, por dia, 400 boletins de ocorrência
sobre violência doméstica em Minas Gerais.
Segundo a parlamentar, apesar de a Lei Maria da
Penha ter sido considerada a terceira melhor
norma desse tipo no mundo, o País ocupa a
quinta posição mundial no ranking de violência
contra as mulheres.
Entre os participantes do debate, foi consenso
que as mulheres são as mais impactadas durante
a pandemia e que as agressões e assassinatos são
apenas a face mais crua dessa realidade,
precedida pela perda de empregos e sobrecargas
de diversas ordens.
A deputada citou, por exemplo, dados da
pesquisa “Visível e Invisível: A Vitimização de
Mulheres no Brasil”, realizada em todo o País

Foto: Divulgação

pelo Datafolha a pedido do Fórum Nacional de
Segurança Pública, e que chegou em 2021 a sua
terceira edição.
Pesquisa
Segundo o levantamento, em torno de uma a
cada quatro mulheres brasileiras (24,4%) acima
de 16 anos aﬁrma ter sofrido algum tipo de
violência ou agressão nos últimos 12 meses,
durante a pandemia de Covid-19, o que
representa dizer que cerca de 17 milhões de
mulheres sofreram violência física, psicológica
ou sexual no último ano.
A estimativa é de que 4,3 milhões de mulheres
(6,3%) foram agredidas ﬁsicamente com tapas,
socos ou chutes. Isso signiﬁca que a cada minuto,

oito mulheres sofreram agressão física no Brasil
durante a pandemia do novo coronavírus.
Ana Paula Siqueira acrescentou que, segundo a
pesquisa, cinco em cada dez brasileiros (51,1%)
relataram ter visto uma mulher sofrer algum tipo
de violência no seu bairro ou comunidade no
período pesquisado. O estudo aponta ainda que
48,8% das vítimas relataram que a violência mais
grave vivenciada no último ano ocorreu dentro
de casa, percentual que vem crescendo. Outro
dado preocupante é que 44,9% das mulheres não
ﬁzeram nada com relação à agressão.
“Precisamos melhorar a infraestrutura do
Estado de intervenção emergencial e de
acolhimento dessas mulheres. E, paralelamente,

combater a questão cultural que leva muitas
vezes a que o próprio agressor não se reconheça
como autor da violência”, lamentou.
Efetividade
Para a deputada Leninha, ainda falta efetividade
nas políticas públicas sobre o tema. “Isso se faz
sobretudo com orçamento, apontando
prioridades, e o papel da Assembleia é
importante nesse sentido”, destacou.
“Estamos enfrentando um problema estrutural
da nossa sociedade, fruto dessa cultura do
patriarcado que vem isolando e matando as
mulheres, sobretudo as negras, pobres e
periféricas”, acrescentou a deputada Andréia de
Jesus.
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DESENVOLVIMENTO: ALMG DESTINA RECURSOS DE ACORDO
PARA ÁREA DE SAÚDE E SOCIAL
@jornalpanetus Entidades e programas de saúde e assistência terão R$ 84,5 milhões para combater a Covid-19 e atender pessoas carentes.
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Uma solenidade realizada no Plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na última sexta-feira
(13/08) marcou a destinação de R$ 84,5 milhões para o
combate à pandemia de Covid-19 e à assistência a pessoas
e segmentos em situação de vulnerabilidade social. Os
recursos são oriundos do acordo judicial ﬁrmado com a
Vale pela reparação dos danos provocados pela tragédia de
Brumadinho (Região Metropolitana de Belo Horizonte).
Os beneﬁciários da iniciativa são: Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), com R$ 30 milhões para o
desenvolvimento de vacina contra a Covid-19; Rede
Cuidar (R$ 25 milhões); Bolsa Reciclagem (R$ 10
milhões); Hospital da Baleia (R$ 9,5 milhões); Instituto
Mário Penna (R$ 5 milhões); e Comitê PopRua (R$ 5
milhões).
O presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus
(PV), destacou a importância desses recursos para a
pesquisa cientíﬁca e para o atendimento das pessoas mais
necessitadas. Ele lembrou que o repasse direto de recursos
para entidades assistenciais não estava previsto no acordo
original com a Vale, e esses atores foram beneﬁciados
graças ao trabalho da Assembleia.
Segundo o presidente, os recursos vão possibilitar, além
da pesquisa para a produção de vacina, a ampliação do
atendimento pelo SUS nos Hospitais da Baleia e Mário
Penna e o ﬁnanciamento de ações voltadas para famílias
em situação de vulnerabilidade, população de rua e
catadores de materiais recicláveis. “A opção da
Assembleia foi de permanecer ao lado de quem mais
precisa”, aﬁrmou.
A reitora da UFMG, Sandra Goulart, ressaltou a
importância dos recursos para os estudos sobre a vacina
Spintec, um dos três projetos de imunizante nacional
contra a Covid-19 em estado mais avançado de
desenvolvimento. “A UFMG demonstrou, com a ajuda da
ALMG, que é muito mais que uma instituição de
formação; é uma instituição que cuida das pessoas, por
meio de seus projetos de pesquisa e extensão”, aﬁrmou.
Ela lembrou que a parceria do Legislativo com a
universidade começou no ano passado, no início da
pandemia. Por meio do remanejamento da verba
indenizatória, foram destinados recursos para o
desenvolvimento de um respirador de baixo custo, para a
produção de protetores faciais para proﬁssionais de saúde
e para a ampliação do serviço Telessaúde do Hospital das
Clínicas.
Na Rede Cuidar, os recursos serão essenciais para
garantir o atendimento prestado no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social (Suas). “Estamos vivenciando
um subﬁnanciamento das políticas públicas nos
municípios. Os gestores municipais estão isolados pela

ausência dos governos federal e estadual, que são
corresponsáveis pela política de assistência social”,
relatou o vice-presidente do Colegiado Estadual de
Gestores Municipais de Assistência Social, José Crus.
Os recursos também vão possibilitar a retomada do
pagamento da Bolsa Reciclagem, que beneﬁcia catadores
de materiais recicláveis. “Será um sopro de vida em um
momento extremamento difícil para todos nós”, aﬁrmou o
integrante da Coordenação do Movimento Nacional dos
Catadores, Luiz Henrique da Silva.
No Hospital da Baleia, os recursos vão permitir a
ampliação do centro de nefrologia. Será possível dobrar o
tamanho do serviço de hemodiálise, com a aquisição de
equipamentos, mobiliário e a construção de um espaço
exclusivo para transplantados renais. Com isso, será
possível realizar 100 mil sessões de hemodiálise por ano,
segundo a diretora da instituição, Tereza Paes.
Já no Instituto Mário Penna, que tem nas doações
espontâneas uma importante fonte de receita, o dinheiro
será essencial para garantir a continuidade do atendimento
pelo SUS a pacientes com câncer. “Esse recurso vem em
boa hora. Durante a pandemia, tivemos que paralisar
parte do atendimento oncológico, que será retomado
agora”, informou o diretor da instituição, Marco Antônio
Viana Leite.
Por sua vez, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento
da Política Estadual para a População em Situação de Rua
(Comitê PopRua) terá mais recursos para políticas
inclusivas. Segundo a integrante da coordenação da
Pastoral do Povo da Rua, Cristina Bove, a ausência de
recursos para iniciativas voltadas para trabalho, moradia e
saúde impede uma solução deﬁnitiva para o problema
dessas pessoas. “Apenas com políticas assistenciais, essa
população não tem condições de sair da rua”, disse.
Acordo é reparação pela tragédia de Brumadinho
O chamado acordo da Vale prevê o pagamento total de
R$ 37,7 bilhões como reparação por impactos
socioeconômicos e socioambientais gerados pelo
rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho,
em janeiro de 2019. A tragédia matou 272 pessoas.
Coube à ALMG analisar a destinação de R$ 11,06
bilhões referentes a crédito suplementar ao orçamento do
Estado de 2021. O restante dos recursos será usado pela
própria Vale, em ações diretas de reparação. Entre as
alterações propostas no Legislativo, estão o repasse direto
aos municípios de R$ 1,5 bilhão e a destinação de R$ 84,5
milhões para saúde e assistência.
O Projeto de Lei (PL) 2.508/21 foi aprovado em
deﬁnitivo pela ALMG em 14 de julho, após intensas
negociações e debates, e gerou a Lei 23.830, de 2021,
sancionada pelo Executivo e publicada em 29 de julho.
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LÍNGUA!
Aliviado pelo NÃO “voto impresso”
Esse assunto já foi tratado esse jornal semanário,
mas com um enfoque diferente ao qual
pretendemos fazê-lo. Por 229 votos favoráveis –
seria necessário, por se tratar de emenda
Constitucional, 308 - e 218 votos contrários, a
Câmara dos Deputados rejeitou a PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) do voto impresso. Na
prática, caso a emenda passasse, seria obrigatória a
expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo
e l e i t o r, a s e r e m d e p o s i t a d a s e m u r n a s
indevassáveis, para ﬁns de auditoria. Contrariando
nosso messiânico Presidente, gostei do resultado.
Se tudo está dentro da normalidade, qual a
preocupação que gostaria de apontar se “ele” fosse
aprovado? O coletor eletrônico de voto ou urna
eletrônica foi universalizado no Brasil em 1994.

Anteriormente nossas eleições eram realizadas por
cédulas de papel e a apuração ou “contagem” era
manual. Irregularidades e fraudes eram frequentes.
Esses são fatos inegáveis, incontestáveis e
“venéricos” (como diria Paulinho Gogó). Um
pouco diferente, na proposta atual do “voto
impresso”, teríamos outros inconvenientes.
Vejamos! Você votaria, a urna produziria um
“comprovante de votação” com todos os seus
dados e esse impresso seria deixado em uma outra
urna para uma possível conferência, em caso de
suspeitas de irregularidade. Entendo que
poderíamos ter alguns questionamentos. Como
ﬁcaria garantida o “segredo” do nosso voto, até
então, assegurado pela Constituição? Quais os
mecanismos que o Estado teria para garanti-lo?
Quem teria acesso a tais informações e qual a pena
para quem a usasse indevidamente? Quais as
garantidas para a “segurança” e para a
“inviolabilidade”, destas urnas extras? O eleitor
não se sentiria pressionado ou receoso com esse
procedimento? Estaríamos expostos a um “voto de
cabresto eletrônico”? Creio que criaríamos uma

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

tensão entre “eleitor” e “candidato”. Já imaginou
ouvir: “eu sei o que você fez nas eleições
passadas!” Plagiando o nome de um antigo ﬁlme.
Poderia vir a ser uma das observações mais comuns
entre os maus políticos. Nos livramos desse
perigosa cobrança constrangedora. Prevaleceu o
direito ao sigilo da livre e espontânea vontade
popular que em muitas vezes manifestamos o
“votei”, sem na verdade ter “votado”. Por enquanto
e, diante dos políticos que temos, o assunto está
enterrado. Salve a Democracia!
Haiti: uma inﬁnita tragédia humanitária.
Embora tenha sido o primeiro “território LatinoAmericano” a se tornar independente (1804) e,
diga-se de passagem, através de uma Revolução de
escravos e negros, essa foi o maior e único feito de
sua História. Quando o assunto é instabilidade
política, miséria, violência e corrupção, o Haiti se
mantem entre os “top 5” do mundo. Sucessivos
acontecimentos o faz permanecer nessa situação.
Vamos nos portar somente nesse século atual.

Creio ser o suﬁciente para provar o que estou
aﬁrmando. Em janeiro de 2010, um terremoto de
proporções catastróﬁcas - 7,3 graus, numa escala
que atinge 8 na escala Richter –, se estima que mais
de 300 mil pessoas ﬁcaram feridas, com 300 mil
mortos, outros 2,5 milhões de desabrigados e
destruição de 80% (oitenta por centos) das
construções haitianas na região do terremoto. Nem
o Palácio Governamental resistiu. Na semana
passada (sábado, 14) um outro tremor voltou a
atingir a mesma região de 2011. Por que esse foi
menos devastador em número de vítimas e
destruição? Resposta simples: muito pouco havia
sido reconstruído em relação ao anterior. Na prática
“esse” veio para “compactar” os escombros já
existentes. Temos, porém, um acréscimo pouco
divulgado: um ciclone com chuvas fortes e ventos
de até 75km/h. Deﬁnitivamente o Haiti vive uma
sina (destino) de inﬁnita tragédia humanitária. Que
o Criador tenha misericórdia de mais essa tragédia.
Temos outras, diga-se de passagem!
Gregório de Matos, in memoriam!

INCENTIVO: FESTA DE NOSSA
SENHORA DA LAPA É
COMEMORADA COM AÇÕES PARA
GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO
MONUMENTO NATURAL
@jornalpanetus

Durante o evento, foram assinados Decretos e Termo de
compensação espeleológica.

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana
Por Vanência Magela
Foto: Neno Vianna / Divulgação

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

Manter a cultura e devoção de um povo signiﬁca
não só preservar uma identidade, mas também
garantir meios para a conservação de um
Monumento e do espaço que lhe pertence. Assim,
foi comemorada a festa em homenagem à Nossa
Senhora da Lapa, no distrito de Antônio Pereira, no
domingo, 15 de agosto.
Importantes ações foram realizadas pela Prefeitura,
que tem trabalhado para garantir e defender o
Monumento Natural Municipal “Gruta Nossa
Senhora da Lapa”. Um stand envolvendo a
Secretaria de Meio Ambiente foi montado próximo
à entrada da Gruta e uma blitz educativa com o tema
“A Prevenção, o melhor caminho para combater os
incêndios” foi realizada. Houve distribuição de
panﬂetos, mudas nativas e orientações sobre o
assunto e materiais reciclados foram expostos para
provocar a conscientização ambiental.
Uma missa foi celebrada às 11h pelo padre Marcelo
Moreira Santiago em homenagem à santa, também
conhecida como “Nossa Senhora da Conceição da
Lapa”. Devotos de várias localidades participaram
da cerimônia, acenderam velas e deixaram seus
pedidos e agradecimentos próximo à gruta, que se
manteve fechada em função da pandemia do covid19.
O prefeito Angelo Oswaldo chegou para a missa
depois de fazer a caminhada do Morro de São João
até a Gruta da Lapa, acompanhado do secretário de
Meio Ambiente, Chiquinho de Assis, e mais alguns
servidores municipais e amigos, como já é de
costume.
Em seguida, foram assinados os decretos que
dispõem sobre o Conselho Consultivo do
Monumento Natural Municipal “Gruta Nossa
Senhora da Lapa” e outro para a nomeação dos
conselheiros, visando a proteção e preservação do
Monumento. Ambos serão publicados no Diário
Oﬁcial do Município nesta segunda, 16 de agosto.
Também foi assinado o Termo de Compromisso de
Compensação espeleológica entre a empresa
Samarco Mineração, representada por Guilherme
Louzada, a Diocese de Mariana e a Prefeitura de
Ouro Preto. A partir dessa compensação será
construído um portal de entrada para o Monumento;
o cercamento para delimitação da unidade; revisão
do Plano de Manejo (um documento técnico

mediante o qual, com fundamento nos objetivos
gerais de uma Unidade de Conservação, se
estabelece o zoneamento e as normas que devem
presidir o uso da área e o manejo dos recursos) e
instalação de biodigestores para tratamento do
esgoto local.
“Assinamos hoje um acordo entre a Arquidiocese,
a Prefeitura de Ouro Preto e a Samarco, de maneira
a fazermos todo o agenciamento dessa área de
entorno da Gruta da Lapa e do Parque Monumental
Nossa Senhora da Lapa para proteger um território
tão importante para a fé e a cultura do povo de
Antônio Pereira e do Município de Ouro Preto”,
destacou o prefeito Angelo Oswaldo. A vice-prefeita
Regina Braga reforçou: “estamos assinando
decretos e termo de parceria para que possamos
cuidar e zelar da nossa Gruta em honra a Nossa
Senhora da Lapa”.
“São muito importantes esses três documentos que
foram assinados hoje. Estou muito feliz e agradeço
toda a nossa equipe do Meio Ambiente que está aí
lutando para transformar essa realidade e valorizar
o Meio Ambiente. Viva Antônio Pereira”, pontuou o
secretário de Meio Ambiente, Chiquinho de Assis.
Para a realização dessas ações, a Prefeitura contou
com os seguintes parceiros: Corpo de Bombeiros,
Guarda Municipal, Brigada 1, Brigada Andorinhas,
Polícia Militar de Meio Ambiente e pelas Unidade
de Conservação: APA Seminário Menor de
Mariana, Parque Estadual do Itacolomi, Estação
Ecológica do Tripui, Floresta Uaimii, Parque
Natural Municipal das Andorinhas, Monumento
Itatiaia.
Também o vereador Vander Leitoa esteve presente e
manifestou sua satisfação pelas melhorias
alcançadas e agradeceu os esforços de todos os
envolvidos na causa.
Sobre a Gruta
De acordo com a história, a descoberta da Gruta da
Lapa se deu em 1757 por algumas crianças que
brincavam naquele local e relataram ter visto Nossa
Senhora. A partir daí, o lugar se tornou ponto de
oração e encontro de ﬁéis.
A Gruta de Nossa Senhora da Conceição da Lapa
ﬁca a 26 km de Ouro Preto e está localizada no
distrito de Antônio Pereira.
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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.

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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Telefone: 35582755 /
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COMPENSAÇÃO: REPASSE DA AGENDA INTEGRADA A 38
MUNICÍPIOS E GOVERNOS DE MG E DO ES É CONCLUÍDO

@jornalpanetus Ao todo, foram depositados R$ 828,5 milhões para investimentos em educação, saúde e infraestrutura nos dois estados.
A Fundação Renova concluiu o repasse dos
recursos compensatórios previstos nos acordos
da Agenda Integrada assinados com 38
municípios impactados pelo rompimento de
Fundão e com os governos de Minas Gerais e do
Espírito Santo. A terceira parcela, da ordem de
R$ 124,3 milhões, foi depositada dentro do prazo
previsto, no último dia 21 de julho. No total, os
repasses atingiram R$ 828,5 milhões.
A Agenda Integrada é uma ação em conjunto
entre a Fundação Renova, os governos de Minas
e Espírito Santo, com a participação do Fórum
dos Prefeitos do Rio Doce. A iniciativa destinou
os repasses para investimentos em educação,
infraestrutura e saúde na região impactada. Os
depósitos começaram a ser realizados em agosto
do ano passado, com a primeira parcela, da
ordem de R$ 455,7 milhões. Em janeiro de 2021,
foram depositados mais R$ 248,5 milhões.
Entre os investimentos previstos estão a criação
do Distrito Industrial de Rio Doce (MG) e a
reestruturação de 153 km de estradas e de até 900
escolas, além da conclusão das obras do Hospital

Regional de Governador Valadares (MG).
Pelo acordo judicial homologado na 12ª Vara
Federal, cabe à Fundação Renova realizar os
depósitos judiciais dos valores acordados, para
que as ações previstas sejam executadas pelos
entes públicos correspondentes – governos

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

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

9 8253-0025

estaduais e municipais. A responsabilidade pela
condução das obras cabe a esses entes. À
Fundação Renova cabe apenas o repasse dos
recursos, etapa concluída agora com o depósito
da terceira parcela.
Desenvolvimento
Um dos principais objetivos da agenda
integrada, ﬁrmada em conjunto pela Fundação
Renova e os governos estaduais e municipais, é
induzir a diversiﬁcação da economia local. Por
isso, uma das frentes incluiu a destinação de R$
12,2 milhões para o município mineiro de Rio
Doce com o objetivo de implantar o Distrito
Industrial, com área estimada de 68 mil metros
quadrados e potencial de beneﬁciar pelo menos
outros 5 municípios do entorno.
Outra obra importante, para a região de
Governador Valadares, é a estruturação do
Hospital Regional, localizado na Macrorregião
de Saúde Leste de Minas Gerais, que abrange 86

municípios e população estimada de 1,5 milhão
de habitantes. O governo de Minas recebeu R$
75,3 milhões para dar andamento à segunda etapa
da obra e aquisição de equipamentos para o
hospital.
Educação
Na área de educação, a aplicação de recursos
pretende contribuir para a qualidade de vida da
população atingida, especialmente crianças e
jovens. Estão previstos investimentos da ordem
de R$ 238,9 milhões, sendo R$ 44,3 milhões para
instituições públicas de ensino de Minas Gerais e
R$ 34,6 milhões do Espírito Santo.
Os recursos para educação foram distribuídos de
acordo com a população de cada cidade. Para
investimentos em educação pública de
municípios mineiros, foram destinados R$ 137
milhões, e quatro municípios capixabas
receberam R$ 23 milhões.
Infraestrutura
Estão previstos também investimentos nas
obras de 153 km de rodovias de Minas Gerais e
do Espírito Santo. Para o governo de Minas
Gerais, foram repassados R$ 140 milhões, sendo
R$ 12 milhões para a estruturação do trecho da
MG-900 para acesso ao Parque Estadual do Rio
Doce (Bispo) e R$ 128 milhões para a
estruturação do trecho rodoviário da MG-760,
entre a BR-262 e São José do Goiabal–Cava
Grande, que conecta o vale do Rio Doce à Zona
da Mata mineira.
Já no Espírito Santo, foram destinados R$ 365
milhões para a execução de três trechos
rodoviários na foz do rio Doce: ES-010, entre
Vila do Riacho e Regência; ES-440, entre a BR101 e Regência; e ES-248, entre a ES-358 e
Povoação.

OPORTUNIDADE: A EMPRESA
SAMARCO ABRE INSCRIÇÕES
PARA O PROGRAMA DE TRAINEE
@jornalpanetus

As inscrições vão até 9 setembro e as oportunidades são para diversas áreas.

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

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

Telefone: (31) 3558-4354

A Samarco está com inscrições abertas para seu
programa de trainee. As oportunidades são para as
áreas de tecnologia, engenharia, comunicação, entre
outras, e as vagas são para atuação em áreas
operacionais e corporativas na sede administrativa
em Belo Horizonte e nas unidades de Germano
(MG) e Ubu (ES). As inscrições vão até o dia 9 de
setembro.
Para participar, é necessário que o candidato tenha
se formado a partir de dezembro de 2019 ou em
graduação com conclusão até março de 2022. Além
disso, é preciso ter disponibilidade para trabalhar
presencialmente no local da vaga. O inglês é nível
avançado.
As oportunidades são para os cursos de Engenharia,
Relações Internacionais, Sistema de Informação,
Ciência da Computação, Química, Biologia,
Geologia, Sociologia, entre outros.

“O programa de trainee da Samarco é uma
oportunidade de crescimento pessoal e proﬁssional.
Buscamos novos talentos para integrar nosso time e
trilhar conosco ruma a uma mineração diferente. Os
selecionados terão a oportunidade de desenvolver
suas habilidades, competências e performance”,
comentou a analista de Seleção da Samarco,
Carolina Porto.
Como se inscrever
As inscrições vão até 9 de setembro no
https://trabalheconosco.vagas.com.br/samarco/traine
e-samarco. As etapas de seleção consistem em testes
online em inglês e entrevistas com o objetivo de
conhecer o perﬁl, habilidades e competências do
candidato. O trainee tem previsão de início em
novembro deste ano, e o programa tem duração de
dois anos.
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Volta de coligações em eleições proporcionais precisa ser barrada por senadores.

A distorção mais visível do sistema político
brasileiro é o número exorbitante de partidos com
baixa representatividade, escasso conteúdo
ideológico e, ainda assim, acesso aos canais de
poder.
Há nada menos que 24 legendas com assento na
Câmara dos Deputados, e as duas maiores, PT e
PSL, contam com 53 parlamentares cada uma,
apenas 10,3% da Casa. Outras 14 não atingem os
5%.
O atual presidente da República já esteve ﬁliado a
cinco agremiações diferentes, sem incluir na conta
processos de fusão e mudança de nomes, e hoje não
pertence a nenhuma. O famigerado centrão reúne
cerca de 150 deputados de quase uma dezena de
siglas sem identidade programática e interessadas
em verbas públicas.
Tal estado de coisas é hostil para o eleitor, que não
dispõe de coordenadas conﬁáveis para a escolha de
seus representantes, e para a formação de governos,
que depende de coalizões cada vez mais
dispendiosas e frequentemente instáveis.
Ajustes a serem feitos no sistema devem, portanto,
induzir à redução do número e ao fortalecimento dos
partidos. Nesse sentido, é bem-vinda a derrota, na
Câmara, da proposta que introduzia a invencionice
conhecida como distritão a partir das eleições de

2022.
O mecanismo elegeria deputados os candidatos
mais votados em cada estado, à diferença do modelo
atual, em que as vagas são divididas entre os partidos
conforme o número de sufrágios recebidos por seus
nomes. A mudança, como se vê, favoreceria o
personalismo em detrimento das legendas.
A Câmara patrocinou um retrocesso, porém, ao
aprovar a volta das coligações partidárias em
eleições proporcionais, corretamente vedadas
apenas quatro anos atrás —até aqui, o pleito
municipal de 2020 foi o único realizado sob a
norma.
As coligações, em geral uma mistura heterogênea de
siglas em busca de maior tempo de propaganda
eleitoral, favoreciam legendas nanicas que
conseguiam vagas no Legislativo graças ao
desempenho dos partidos maiores. O Senado,
felizmente, dá sinais de que não pretende endossar
essa involução.
Reformas políticas são difíceis porque cabe aos
beneﬁciários do statu quo —os políticos eleitos
pelas regras em vigor— deliberar sobre as mudanças
necessárias. Inexistem, ademais, modelos ideais
isentos de falhas. O melhor a fazer é buscar
aperfeiçoamentos graduais e contínuos, sem
tentativas de reviravolta a cada quatro anos.

SINAL VERMELHO É MAIS UM CANAL
DE DENÚNCIA PARA A VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER
A campanha do Sinal Vermelho está em
consonância com o Agosto Lilás no enfrentamento da
violência contra a mulher. Assinalar um “X” na mão,
geralmente vermelho, e mostrá-lo a um comerciante
ou a alguém de conﬁança é um gesto de denúncia
silenciosa para a mulher que se encontra em situação
de abuso.
O objetivo e desaﬁo maior da campanha é fazer
com que os comerciantes, frentistas, agentes
públicos e maior número possível de pessoas
reconheçam o gesto e acionem as autoridades
competentes de forma silenciosa. Pensando nisso, a
Prefeitura de Mariana, engaja a campanha na
divulgação do gesto tanto para as vítimas quanto
para a população.
No último dia 29 de julho, a campanha de Sinal
Vermelho se tornou a lei n° 14.188/2021 e faz parte
de um programa do Conselho Nacional de Justiça CNJ e da Associação dos Magistrados Brasileiros
como mais um canal de denúncia para a violência
doméstica e o abuso físico, psicológico, moral,
sexual e patrimonial contra as mulheres.

Em caso de denúncia, desta forma ou de qualquer
outra, acione a autoridade competente mais
próxima. Ofereça ajuda, não julgue e oriente na
busca de informações na rede de atendimento
especializado como CRAS, CREAS ou CREAM
(Centro de Referência de Atendimento à Mulher).
Você também pode orientar, ou ligar no 180, 190 e
153. Viver sem violência é um direito de todos,
inclusive da mulher!

ESTILHAÇOS
Vejo no espelho um horizonte oposto
Ao que se afasta enquanto avanço
Sendo que sigo na marra o balanço
Que me faz sentir um peixe sem mar.
Sinto falta das coisas que ainda
Não vivi, ou se vivi não comento;
Quiçá apenas hesito em não fugir
Dos dogmas e fábulas que me acorrentam.
Júnio Liberato

Tenho vontade de reviver programas a dois
De me encontrar para se perder na noite
Conversar até não me recordar dos deslizes,
Me livrar das discórdias mentais com seu
açoite.
Queria por mais um momento desligar-me de

tudo
Esquecer que a vida é uma perpétua segunda
feira.
E fantasiar a felicidade por alguns minutos
Como quem vive por aí sem eira nem beira.
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LAR DOCE LAR: 36 FAMÍLIAS MARIANENSES RECEBEM UM
NOVO LAR
@jornalpanetus

Prefeitura entrega trinta e seis apartamentos populares.

Fotos: Lívia Maria / Divulgação

Para realizar o sonho de sair do aluguel e ter um
cantinho para chamar de seu, a Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, entregou
no último sábado (14/08), as chaves dos 36
apartamentos populares a famílias marianenes,
que agora podem morar em um lar seguro, digno
e confortável.
O Conjunto Habitacional ﬁca localizado no
bairro Novo Horizonte, também conhecido
como Morada do Sol. Os três prédios têm 12
apartamentos cada, totalmente estruturados. Os
imóveis possuem sala, banheiro, lavanderia e
dois quartos. O espaço em geral também passou
por intervenções, como recapeamento asfáltico,

nova rede especíﬁca de água potável, além da
execução de 120 metros de esgotamento
sanitário, entre outras intervenções para dar
mais qualidade de vida aos novos moradores.
Dayane Roberta do Carmo Chaves, uma das
contempladas com os apartamentos populares,
se emocionou ao receber as chaves do seu novo
lar. “Depois de 12 anos no aluguel, tenho muito
a agradecer por agora ter um lar, uma moradia
onde eu possa oferecer mais conforto às minhas
ﬁlhas”.
Mônica Silva também recebeu seu novo
apartamento e comemorou com grande alegria
e emoção. “Esse momento é a realização de um
sonho, é uma sensação muito boa de poder

conquistar a casa própria, estou muito feliz, só
tenho que agradecer”, comemorou.
Homenageados:
Três importantes personalidades que merecem
reconhecimento foram homenageadas. O exvereador, Magelinha foi sindicalista, sempre se
preocupou com a melhoria nas condições de
vida do trabalhador e foi um verdadeiro líder
por onde passou. Seu nome foi destacado no
prédio 121 do complexo.
Outra merecida homenagem foi também para
o ex-vereador Roberto Eugênio Pereira. Criado
no distrito de Santa Rita Durão, teve sua história
marcada por muito trabalho. Sua passagem pelo
Legislativo Municipal foi destacada pelas ações

de ajuda às pessoas mais carentes, auxiliou na
saúde e realizou outras benfeitorias, gerando
mais qualidade de vida aos marianenses. Seu
nome foi eternizado no prédio 161 do
complexo.
O último prédio a ter o nome destacado por
uma personalidade do município foi o 191, que
levou o nome do ex-vereador Antônio Manoel
Pacheco Filho. Antônio foi uma pessoa de
grande religiosidade e era também amante da
arte, cultura e das letras. Ele atuou em outras
diversas áreas do município como assessor
parlamentar e mestre de cerimônias, onde
contribuiu positivamente para os avanços no
município.

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

31 99880-7120
Av. dos salgueiros - 85 - A
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SEMANA DO PATRIMÔNIO: LANÇAMENTO DO MATERIAL
DIDÁTICO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
@jornalpanetus Evento encerrou as comemorações da Semana do Patrimônio em Ouro Preto.
elas", encerrou Polyana.
3º Fórum de Educação Patrimonial
O Fórum de Educação Patrimonial deste ano foi
incorporado às comemorações da semana do
patrimônio. Houve o lançamento do material
didático do programa “Ouro Preto, o meu lugar” e
a adesão das Secretarias de Meio Ambiente e de
Esportes e Lazer, além da Prefeitura de Ouro
Branco, que elogiou o programa ouro-pretano e
decidiu implantar também na cidade vizinha.
Além das três escolas iniciais do projeto piloto, as
quais contaram com ﬁnanciamento do Ministério
Público para impressão do material didático Monsenhor João Castilho Barbosa, na Barra,
Doutor Pedrosa, em Santo Antônio do Leite, e
Haydeé Antunes (CAIC), em Cachoeira do

Campo, o Programa agora será ampliado para
outras duas escolas: Bernardina Queiroz, de
educação infantil, e Daura de Carvalho Neto,
estadual, ambas em Antônio Pereira e que contam
com ﬁnanciamento da Samarco para o material.
A coordenadora do Programa e da Casa do
Professor, Cláudia Pereira, lembrou que o material
ﬁcou pronto durante a pandemia e, por isso, ainda
não foi entregue aos alunos. Ressaltou também a
parceria com a Ufop para o sucesso obtido.
“Estamos aí para levar adiante esse projeto em
todas as escolas. Quero agradecer à Claudia por
levar adiante e coordenar esse desaﬁo”, ressaltou
o prefeito Angelo Oswaldo. O evento foi
encerrado com depoimentos emocionantes de
diversas pessoas envolvidas no programa.

Foto: Nízea Coelho / Divulgação

O dia nacional do patrimônio cultural foi comemorado
com entusiasmo e boas notícias em Ouro Preto. Em
evento realizado no auditório da Fundação de Arte de
Ouro Preto (Faop) nesta terça, 17, a Prefeitura lançou o
material didático do Programa de Educação Patrimonial
“Ouro Preto, o meu lugar”, oﬁcializou a participação de
mais duas secretarias e da Prefeitura de Ouro Branco ao
Programa e anunciou que as restaurações das igrejas do
Bom Jesus de Matosinhos e de São Bartolomeu estão
nas prioridades do governo, com projetos adiantados
para encaminhamento ao PAC das Cidades Históricas.
O evento englobou o 1º Encontro de Gestores e
Agentes de Preservação do Patrimônio Cultural e o 3º
Fórum de Educação Patrimonial, encerrando a Semana
do Patrimônio que teve início dia 11 de agosto e faz
parte da 8ª edição da Jornada do Patrimônio Cultural de
Minas Gerais.
A secretária de Cultura e Patrimônio, Margareth
Monteiro, lembrou a especiﬁcidade de Ouro Preto e da
história desta cidade. "Nosso patrimônio cultural
perpassa pelas ediﬁcações e pelo intangível, o imaterial.
O que a gente quer é trabalhar junto com a
comunidade e criar laços de parceria para
preservação, pois ninguém preserva aquilo que não
ama. O nosso maior patrimônio é o cidadão", ressaltou.
O presidente do Conselho de Patrimônio Cultural e
Natural (Compatri), Carlos Magno Paiva, completou
dizendo que “não são as leis que vão proteger o
patrimônio cultural, mas o afeto, a educação
patrimonial, o envolvimento do cidadão”.
Ao ﬁm, o prefeito ressaltou que é preciso valorizar os
distritos e fortalecer esse sentimento de pertencimento
com todos. “É a educação que vai salvar o Brasil dessa
crise. Viva o patrimônio cultural”.
Também participaram do evento a superintendente

Regional de Ensino, Raquel Aline Soares de Oliveira
Cordeiro, o presidente da Faop, Jefferson da Fonseca, o
gerente de Patrimônio Histórico da Prefeitura de Ouro
Branco, Edilson Nascimento, a pró-reitora adjunta de
Extensão e Cultura da Ufop, Gabriela de Lima Gomes,
e os secretários municipais Zaqueu Astoni, Felipe
Guerra, Rodrigo Câmara, Crovymara Batalha, Fabrício
Gonçalves, Wagner de Melo, Chiquinho de Assis,
Rogério Fernandes e Débora Etrusco.
1º Encontro de Gestores e Agentes de preservação
do Patrimônio Cultural
As arquitetas da Secretaria de Cultura e Patrimônio,
Ana Paula da Silva Paixão e Polyana Pereira Coelho,
falaram sobre a trajetória de Ouro Preto nos 25 anos do
ICMS Cultural, explicando os trabalhos realizados nos
departamentos municipais de Supervisão e Pesquisa do
Patrimônio Cultural e Natural e de Proteção Cultural e
Promoção da Igualdade Racial.
Ouro Preto tem hoje 2219 ﬁchas de inventário no
Município, trabalho realizado desde 2006 pela
Secretaria de Patrimônio, a qual foi criada no ano
anterior quando Angelo Oswaldo era prefeito.
Atualmente, 100% dos recursos arrecadados com o
ICMS Cultural vão para o Funpatri para que seja
reinvestido em ações voltadas à valorização e
preservação do patrimônio cultural.
Ana Paula ressaltou que "o sucesso da política é fruto
das parcerias entre as secretarias. Ouro Preto tem duas
palavras chave: referência e liderança. E isso se dá
pelas políticas consolidadas de preservação do
patrimônio no município”, lembrando que isso é
resultado de se ter um conselho de patrimônio forte e
atuante, possuir um fundo especíﬁco para o patrimônio
e ter uma gestão consolidada. "A gente tem que
perguntar para as pessoas o que é patrimônio para

98299-3382

VOCÊ JÁ VISITOU A
NOVA UNIDADE
DA LOPES
CALÇADOS?
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MARIANA E OURO PRETO: DEFESA CIVIL E BOMBEIROS
MILITARES PROMOVEM CURSO INTEGRADO DE CAPACITAÇÃO
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

Adriana
NOIVAS

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

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

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

Foto: Divulgação

Tendo como base os conceitos de Cidades Resilientes
(conceitos que visam um melhor preparo das cidades
aos eventos adversos que provocam os acidentes), as
Defesas Civis Municipais da região, integradas à
Defesa Civil Municipal de Ouro Preto e ao Corpo de
Bombeiros Militares, com apoio da Hindalco,
realizaram nos dias 12 e 13 de agosto uma capacitação
dos seus Agentes de Defesa Civil. O evento envolveu
os municípios de Ouro Preto, Mariana, Itabirito,
Diogo de Vasconcelos e Catas Altas.
De acordo com o secretário de Defesa Social de
Ouro Preto, Juscelino Gonçalves, a interação e
resiliência são os temas essenciais que devem ser
trabalhados dentro da plataforma de SCO (Sistema de
Comando em Operações) pelas Defesas Civis.
Neri Moutinho, coordenador da Defesa Civil de
Ouro Preto, ressalta a importância do esforço
contínuo da Defesa Civil em capacitar tanto os
agentes do Município quanto os das cidades vizinhas,
visto que os riscos presentes em um município são

compartilhados com outros. Esse é o caso das
barragens que possuem um risco tecnológico com alto
dano potencial em Ouro Preto e que pode
eventualmente impactar os municípios vizinhos.
A Defesa Civil de Mariana participou do treinamento
para atuar na gestão de desastres. Segundo o
Secretário de Defesa Social Tenente Freitas, o
treinamento foi realizado em Ouro Preto, e conduzido
pelo Corpo de Bombeiros, tendo como instrutor o
Tenente Torres. Segundo o GCM Stopa, coordenador
da Defesa Civil de Mariana “é mais uma
oportunidade de ﬁcarmos prontos para darmos as
respostas em casos de desastres que por ventura
venham a ocorrer no nosso Município".
Também participaram do treinamento a secretária de
Planejamento de Diogo de Vasconcelos, Izabel
Campos, o secretário de Meio Ambiente e Defesa
Civil também de Diogo de Vasconcelos, Eliezer
Magalhães, além do secretário de Obras de Catas
Altas, Nilson Rodrigues.

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

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405
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A DIVERSIDADE PERFUMADA
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

Em um momento em que está em ebulição
a busca por tornar os ambientes de trabalho,

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

empresariais, sociais e políticos mais em suas maneiras de se apresentarem,
próximos da realidade, ou seja, múltiplos agirem e pensarem, também se aferventam

formas obtusas de mudar a cara, de promover a diversidade que
urra para chegar, para ter oportunidades.
As falhas nesses processos, em geral, nascem da pressa de dar
uma resposta à pressão pública e, consequentemente, ﬁnanceira
ao “novo modelo” de dar as caras ao mundo, de mostrar o valor
de uma marca, de um conceito.
O equilíbrio entre fazer acontecer e saber receber o diverso em
um ambiente que foi tradicionalmente monocromático,
arrumadinho e cheio de testosterona pode não ser tão simples,
embora não possa se fazer absolutamente complexo.
A chance de um processo inclusivo equivocado é tremenda
quando apenas se manda o “povo do RH” acelerar contratações
de pessoas “de outros planetas”, sem que isso tenha passado
antes por um mínimo de conversas coletivas sobre as razões de
sermos mais plurais, sem que antes se entenda minimamente que
uma pessoa com autismo não é um ser que precisa de paredes
acolchoadas para bater a cabeça.
Não acredito que para receber uma visita em casa seja
necessário um aposento de rei, mas também não dá para botar
quem chega a nossa morada para dormir no quintal junto com os
cachorros.
O que parece ser a fórmula do sucesso são os processos
concomitantes: abrem-se as portas ao mesmo tempo que se
procura a melhor acomodação, a forma mais receptiva de agir, a
maneira mais honesta de criar um clima de interação, respeito e
acolhimento.
Receber grupos diversos em uma organização também exige
entender que novos parâmetros vão ser necessários para essas
“boas-vindas”. Quebrar um padrão também implica mexer em
fundamentos, rever princípios, reconstruir conceitos daquilo
que se considerava indispensável.
Se assim não for feito, o resultado será fatalmente a geração da
“diversidade perfumada”, como nomeio a inclusão de pessoas
que, talvez, não tivessem a menor necessidade de um olhar mais
atento, de condições mais razoáveis de acesso, de oportunidades
honestas de acessar a formação, o trabalho, o lazer, a cultura…
Aqui também cabe a tomada de consciência sobre igualdade,
humanidade, respeito ao próximo. Não acho que exista uma
pessoa com mais ou menos deﬁciência, mais ou menos preta,
mas acredito que haja mais ou menos oportunidades, acessos e
condições ﬁnanceiras, sobretudo.
Não dá para esperar que um colaborar cego enxergue um
pouquinho, não dá para querer que um cadeirante dance o baile
como um ator da Broadway. Uma pessoa trans pode ter tido
alguma experiência de marginalização ao longo de sua trajetória
de exclusões, logo é de esperar que uma questão como essa se
manifeste de alguma maneira.
Apenas ter funcionários negros que tiveram formação francesa,
gays “que nem parecem” ou mesmo velhos que trabalham como
camelos sem reclamar não é criar um ambiente diverso, não é
entrar em sintonia com o desejo latente de mudança no
paradigma vigente. É jogar perfume no que se imagina
diversidade.
Quem vem de regiões periféricas traz consigo um novo
vocabulário, uma nova forma de ver os espaços e até os recursos.
Deixar a diversidade chegar é deﬁnitivo para se abrir à demanda
atual de nosso tempo. Que ela seja abraçada com as cores,
formas e sentidos que lhe sejam realmente legítimos e
acolhedores.
Por Jairo Marques
Foto: Divulgação

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

DENBERPSICOPEDAGOGICO

31 9 8566-4576
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SAAE MARIANA PASSA A MULTAR QUEM DESPERDIÇA ÁGUA

Desde que passaram a aplicar multas, os
ﬁscais do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (Saae) em julho e agosto, autuaram 22
moradores da cidade por desperdício de água.
A medida foi anunciada com o início do
período de seca e, segundo o setor de
ﬁscalização da autarquia, a principal infração
cometida é a lavagem das calçadas e veículos.
Para evitar os abusos, a ﬁscalização também
ocorre aos ﬁnais de semanas, feriados e fora
do horário comercial, tanto na sede como nos
distritos.

A inspeção é feita por 5 ﬁscais do Saae que
percorrem toda a cidade para veriﬁcar
ocorrências de desperdício. Em caso de ser
ﬂagrado lavando o carro ou a calçada, a
pessoa recebe uma orientação do ﬁscal, que
registra os dados da residência e emite um
Termo de Ocorrência de Irregularidade no
valor de R$142,00. Em caso de reincidência
desperdiçando água, o valor dobra para R$
R$284,00.
“Nós temos ﬁscais que estão rodando a
cidade e distritos inclusive, aos ﬁnais de

semana e feriados para poder ﬁscalizar e
veriﬁcar as denúncias que nós estamos
re c e b e n d o d e p e s s o a s q u e e s t ã o
desperdiçando”, aﬁrmou o Diretor Geral do
Saae, Ronaldo Camêlo.
A medida é necessária, já que o consumo de
água da cidade aumentou 40% no período de
estiagem. “Nós gostaríamos de não aplicar
multa nenhuma. Mas é importante que as
pessoas se conscientizem. A maior parte já
entendeu e está colaborando”, disse Camêlo.
Mariana enfrenta períodos de manobras na

água e muitas ruas tem alternado o
abastecimento. Isso é feito por que os níveis
das captações estão em situação crítica. “Nós
adotamos essa medida preventiva para evitar
que tivéssemos problemas sérios mais para
frente. Os níveis das captações começaram a
descer com muita velocidade, começou a cair
muito, e aí nós resolvemos entrar em um
período de atenção máxima, porque dessa
maneira a gente passa a ter mecanismos
para poder multar quem estiver
desperdiçando”, explicou Ronaldo Camêlo.
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Sociais da Leticia Aguilar
Mensagem da semana
Sempre é, "dia" de começar mais uma vez, de recomeços do lado de dentro e do
lado de fora. Surpresas, não cam num parênteses chamado (inesperado), quer
surpresas? Lute por elas, faça surpresas a si mesmo, criando novas propostas de
vida e vivendo-as! Não deixe para “o amanhã” o que pode ser feito exatamente
“no agora”, nos intervalinhos de cansaços, amarguras, de indisposições.Crie ltro
para as maledicências, para a inveja, a hipocrisia, injustiças, insensibilidades e
desapegos imaturos, mas não permita que ele ltre suas bravas atitudes e seu
amor por tudo que arranca um sorriso sem o mérito da força, incendeie-se na
Endereço: R. Hélvio Moreira Moraes, 398 transparência de sua essência, vincule os objetivos às concretizações e faça
Vila do Carmo, Mariana - MG, 35420-000
morada em seu próprio coração “ele te pertence e te precisa” ...
Simone Resende

Naiara Nogueira está em Jardim de Mariana.
#25semanas

Olha quem apareceu por aqui, Beth Cota!
Aniversariante especial de agosto!! Nosso amigo e Guarda
Municipal, Siqueira!

Luiza Rodrigues
Somente os bons olhos vejam, sou extremamente
apaixonada por você

Quem apagou as velhinhas no último nal de semana foi o
nosso amigo, Elias Maia. A família Jornal/Tv Panetus
deseja-lhe sucesso constante.

Sandra Teixeira
Ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um
sorriso no rosto , aquele seu sorriso, viva a vida pra vc...

Bruna Lana
Equipe de atendimento do Banco AgibAnk - Mariana

‘’Mais uma fotinha no espelho rs’’.

Dia 19 é aniversário da Leticia!! Se família deseja um feliz aniversário!

