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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
REFLEXÃO: MARIANA E SEUS 326 ANOS
destacaremos questões políticas, mas o
município perdeu e muito com a inconsistência
política gerada pela ganância, ou o desejo
exacerbado pelo poder. Ademais, tudo começa
com a descoberta do ouro na região por
bandeirantes paulistas, entre os séculos XVII e
XVIII, quando se consolidou como a primeira
vila, cidade e capital de Minas Gerais, e chega
aos dias atuais, em que a economia local é
pautada pela exploração de minério de ferro
como fonte gerado de emprego e renda.
Em pouco tempo, toda a área do Ribeirão do
Carmo, onde havia a faixa intensa da mineração,
foi povoada. Devido à proximidade a Ouro
Preto, as duas cidades se tornaram centros quase
unidos e passaram a atrair muitas levas de
imigrantes vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e
outras áreas, o que determinou o rápido
crescimento da população.
Para tanto, assentamentos erguidos nas
cercanias da então capital ainda hoje revelam
memórias dos tempos áureos do Ciclo do Ouro.
Entre eles, Passagem de Mariana, que abriga
uma das únicas minas abertas à visitação do

Mineração é o ponto chave da economia,
mas o tempo tende a mudar. Precisamos de
uma economia forte para proporcionar
educação, saúde e qualidade dos serviços ao
nosso povo.
Desde 1696, antes mesmo da constituição do
estado, Mariana, antiga Vila do Carmo, já
exercia seu papel de primazia. Inicialmente
chamada de Ribeirão do Carmo, a cidade
ganhou o nome de Mariana em 1745, em
homenagem a D. Maria Ana de Áustria, esposa
do rei D. João V.
Atualmente, nossa querida cidade conta com
pouco mais de 61 mil habitantes e está localizada
a cerca de 110 quilômetros de Belo Horizonte,
Mariana tem muita história para contar. Tantas
batalhas, conquistas e derrotas. Não

mundo. No local, é possível descer à
profundidade de 120 metros, percorrer galerias e
observar um lago de água cristalina. Outro
programa que atrai visitantes é o Conjunto
Paisagístico Arqueológico dos Morros Santana e
Santo Antônio, um dos mais expressivos
registros da história da mineração do estado.
Assim como outras cidades históricas de Minas
Gerais, Mariana abriga igrejas centenárias,
museus, praças e centro comercial com
construções coloniais e clima acolhedor. Aqui, o
público descobre curiosidades a respeito do
município, que foi também sede do primeiro
bispado e a primeira cidade projetada no estado.
Mariana é uma das principais cidades do
Circuito do Ouro, parte integrante da Trilha dos
Inconﬁdentes e do Circuito Estrada Real.
Embora tenha retornado ao Circuito do Ouro
recentemente, na gestão Juliano Duarte. Uma
cidade tombada em 1945 como Monumento
Nacional e repleta de riquezas do período em
que Minas Gerais começou a se desenvolver.
Contudo, devido ao pioneirismo no
desenvolvimento político, econômico e cultural,

Mariana recebe, todos os anos, o Dia de Minas em
16 de julho, quando o Governo do Estado de Minas
Gerais se instala simbolicamente na cidade,
realizando cerimônia alusiva na Praça da Sé.
Portanto, a extração do minério de ferro é a
nossa principal atividade industrial, forte
geradora de empregos e receita pública, mas é
preciso cobrar para que o município tenha
contrapartidas. Nosso solo possui a riqueza é
disso que a nossa gente precisa: oportunidade.
Nossos distritos desenvolvem atividades
agropecuárias, porém ainda com poucos
recursos, mas o setor comercial se desenvolve.
Já o artesanato, é variado e expressa a
diversidade cultural de um povo cujo cotidiano
mescla passado e presente, mas é preciso
estímulo e é o que a classe tem cobrado com
frequência. Enﬁm, precisamos de uma Mariana
que realmente seja a primeira em saúde,
educação, geração de emprego e qualidade de
vida.
Com informações da Agência Minas.

DOR E SOFRIMENTO
CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS
e da FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Itatiaia-BH, Pós-Doutorado Université
de Fribourg-Suíça Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
Vivemos, no mundo contemporâneo, um
aprofundamento de dores que não se transformam em
sofrimento. A subjetividade que estamos vivendo não
permite mais facilmente estabelecer essa transformação.
A dor é uma experiência do sujeito, vivenciada de
forma isolada, com ele mesmo. Não existe nela, a
experiência de abertura ao outro, não há alteridade. A
vivência de um lamento e de passividade são marcas da
dor, existindo a esperança de que alguém ou algo a
retire. Por isso, hoje presenciamos pessoas que
acreditam que o parceiro amoroso ou os amigos irão
trazer a salvação, fazer a dor desaparecer! Quando
percebem que isso não acontece, não dão conta de si e
do outro, surgem as violências em diversas formas.
Também acreditamos cegamente que os medicamentos

cessarão a dor. Enﬁm, processos que não permitem a
simbolização da dor, para que ela seja inserida em
sua temporalidade, não apenas espacialidade, no aqui
e agora.
O sofrimento é vivência, é alteridade, nele, o tempo
atua. Por isso, permite a ressigniﬁcação e a superação
do ressentimento. “A interlocução do sujeito com o
outro evidencia uma experiência eminentemente
temporal, pela qual o discurso assume formas
eminentemente simbólicas” (BIRMAN, 2021). Ao
sofrer, o sujeito se projeta para dentro e fora de si ao
mesmo tempo. O sofrimento nos situa em
dimensões humanas, em nossa corporeidade e
historicidade.
O sofrer pode então ser narrado, alcança um nível

de linguagem. É possível, com ele, encontrar
correspondências em outros indivíduos e vivenciar
uma das dimensões mais belas e profundas da
humanidade: a identiﬁcação do humano com o
humano.
Ao contrário, inserida na cultura do ressentimento, a
nossa subjetividade atual se mostra demasiadamente
narcísica, não permitindo abertura ao outro, com o
qual constantemente rivaliza. Ou seja, não é possível
pedir ajuda, fazer um apelo. É uma atitude não muito
aplaudida, pois releva uma “fraqueza”, uma
dimensão vulnerável.
Enﬁm, a subjetividade contemporânea não consegue
transformar dor em sofrimento, pois há pouca
possibilidade de diálogo e interlocução. Dessa
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maneira, o sujeito é jogado em um abismo, não
encontra sentido. Seu corpo, então, se apega a
sentidos imediatos, espaciais, fora das
temporalidades que nos permitem vivenciar
alteridades e nossa própria humanidade!

SOBREVIVER À BARBÁRIE
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
De que são feitos os monstros que caminham
com duas pernas pelas ruas ou redes sociais? De
que matéria é feita o ser "humano"? Que massa
nefasta compõe os sentimentos obscuros e
nebulosos do homem? Episódios horrendos
comprovam que estamos ﬁcando potencialmente
doidos pela perversidade, retornando à época das
cavernas, à época das barbáries, à época dos
monstros. Grosso modo, o homem era tacanho em

épocas priscas, o que justiﬁca suas práticas
rústicas nos primeiros passos da história da
humanidade: dente por dente, olho por olho,
tudo em nome da sobrevivência. Hoje, a cultura,
a educação e a informação estão ao alcance de
todos, a um clique, a uma visada de tela... Rico,
pobre, culto ou inculto. Negro, branco, pardo.
Quanto ao ódio cotidiano que corre nas veias
de neuróticos declarados ou adoradores da
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violência, que cospem seus ódios em ofensas ou
partem pra cima de seus oponentes desferindo
socos, palavrões, assédios, pontapés, facadas e
tiros, em nome de partidos políticos e de falsos
mitos, tudo indica que veio à tona a época de
rusgas e de incivilidade, em forma ou fôrma de
mito do ódio, da violência, do olho por olho, dente
por dente. Mito é Cristo! Mito é Shakespeare!
Mito é Beethoven! Mito é Machado de Assis!
Mito é irmã Dulce! Mito é Cecília Meireles! Mito
é quem trabalha de sol a sol, recebe saláriomínimo, estuda em busca do conhecimento, cria e
educa seus ﬁlhos, cuida de seus pais, respeita os
vizinhos, levanta a bandeira da paz, sabe defender
seu ponto de vista sem impor, ferir ou humilhar o
oponente. Mito é quem sabe respeitar e conviver
com a opinião alheia e se enriquece na
divergência. Toda unanimidade é pobre, cega e
burra. Quem pensa com a cabeça dos outros não
precisa pensar. Mito, nos dias de hoje, é quem não
responde a provocações, a ataques de ódio
político nos ambientes sociais ou presenciais...
Que sociedade é essa, que mata, agride, atira,
violenta, esfaqueia, estupra? Que sociedade é essa
que rodopia no sangue e na dor alheia? Preﬁro ser
borboleta, planta, pássaro, chão ou móvel
infestado de poeira. Que sociedade é essa, meu
Deus, que humilha quem está do outro lado do
aprendizado? Faltam alguns meses para a guerra
começar a esquentar. Tenho medo do que vem por
aí. Tenho pressentimentos que não me atrevo a
compartilhar nem a narrar. Estou apreensiva e
com medo; não posso falar, opinar, publicar
minhas divergências ou contestar os extremistas.
Tenho medo de caminhar nas ruas. Tenho medo
de quem anda atrás de mim. Tenho medo dos
alterados, tenho medo dos nervosos e valentões;

tenho medo dos extremistas, dos fanáticos;
tenho medo de quem não sabe respeitar a opinião
alheia. Que legião é esta que não respeita nada e
ninguém, nem o juramento na hora da
formatura? O que passa na cabeça de quem fez o
juramento para defender a vida do outro? Se
médico, se polícia, se professor. O que espero do
professor é ensinamento, companheirismo e
aprendizado.
O que espero do policial é proteção! O que
espero de um proﬁssional da saúde é cura ou
tratamento de dores ou comorbidades. O que
espero de um líder? Exemplo e respeito às leis,
às pessoas, à vida das pessoas, às liberdades.
Que tenhamos incitadores da paz, do diálogo, do
respeito às opiniões divergentes. Quem dera
fossem estas as incitações! Que tenhamos líderes
que sejam exemplos de paz, de respeito à
constituição, ao dinheiro e à coisa pública. Sei
que este país, ainda, não deu certo. Liberdade
acima de todas as repressões. Respeito às
opiniões contrárias acima do ódio e do
extremismo. É pedir, demais? Que os pássaros e
as borboletas possam nos ajudar nessa árdua
missão: sobreviver à barbárie que ronda o
romper dos dias atuais.

Jornal

Panetu’s
3
14/07/2022 a 21/07/2022
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

BUF F E T

Jornal

Panetu’s

Jornal

Panetu’s
4
14/07/2022 a 21/07/2022
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

ONU: PANDEMIA REDUZ EXPECTATIVA DE VIDA
EM 3 ANOS NA AMÉRICA LATINA
@jornalpanetus Na média global, a estimativa caiu de 72,8 para 71 anos.

A expectativa de vida global ao nascer caiu
para 71 anos em 2021, abaixo dos 72,8 em 2019,
interrompendo uma sequência de cinco de
décadas de crescimento. A informação foi
divulgada na segunda-feira (11/07), data em
que se celebra o Dia Mundial da População, em
relatório da Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre as perspectivas populacionais em
2022.
A redução foi causada pelo impacto da
pandemia de covid-19. Segundo o relatório, o
impacto variou entre regiões e países. No centro

e sul da Ásia e na América Latina e Caribe, por
exemplo, a expectativa de vida ao nascer caiu
quase 3 anos entre 2019 e 2021. Para Bolívia,
Botsuana, Líbano, México, Omã e Rússia, as
estimativas caíram mais de 4 anos entre 2019 e
2021.
Por outro lado, a população combinada da
Austrália e Nova Zelândia ganhou 1,2 anos,
devido a menores riscos de mortalidade durante
a pandemia para algumas outras causas de
morte. A pandemia também "restringiu
severamente" todas as formas de mobilidade

humana, incluindo migração internacional. "A
magnitude do impacto da pandemia nas
tendências migratórias é difícil de determinar
devido a limitações de dados", diz o relatório.
Neste ano, a população mundial também
atingirá a marca de 8 bilhões de pessoas,
projeção prevista para ocorrer em novembro. As
últimas projeções das Nações Unidas também
sugerem que a população global pode crescer
para cerca de 8,5 bilhões em 2030, 9,7 bilhões
em 2050 e 10,4 bilhões em 2100.
O crescimento populacional é possível, em

parte, pelo declínio dos níveis de mortalidade,
como reﬂetido no aumento níveis de esperança
d e v i d a a o n a s c e r. S e g u n d o a O N U ,
globalmente, a expectativa de vida atingiu 72,8
anos em 2019, um aumento de quase 9 anos
desde 1990. Prevê-se que novas reduções na
mortalidade resultem em uma longevidade
média mundial de cerca de 77,2 anos em 2050.
A expectativa de vida ao nascer para as
mulheres excedeu a dos homens em 5,4 anos em
todo o mundo, situando-se em 73,8 e 68,4,
respectivamente. "Uma vantagem de
sobrevivência feminina é observada em todas as
regiões e países, variando de 7 anos na América
Latina e no Caribe a 2,9 anos na Austrália e
Nova Zelândia", diz o relatório da ONU.
Crescimento
Após queda na mortalidade, o crescimento
populacional continuará ocorrendo enquanto a
fecundidade permanecer em níveis altos níveis.
Quando a fertilidade começar a cair, a taxa
anual de crescimento populacional também
cairá.
Em 2021, a fecundidade média da população
mundial foi de 2,3 nascimentos por mulher ao
longo de uma vida, tendo caído de cerca de 5
nascimentos por mulher em 1950. A
fecundidade global é projetada para diminuir
para 2,1 nascimentos por mulher até 2050.
Em 2020, a taxa de crescimento global caiu
abaixo de 1% ao ano pela primeira vez desde
1950. A população mundial deverá atingir um
pico de cerca de 10,4 bilhões de pessoas durante
a década de 2080 e permanecer nesse nível até
2100.
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PROCON: TELECOMUNICAÇÕES LIDERAM RANKING
DE RECLAMAÇÕES EM MINAS
@jornalpanetus Órgão faz alerta também sobre crescimento de golpes financeiros contra idosos.
Das 643 reclamações registradas no Procon da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
no primeiro semestre de 2022, quase 10% foram
contra o segmento de telefonia celular. O chamado
“combo”, que é o pacote de TV por assinatura,
telefonia e internet, aparece em segundo lugar, com
7,7% das queixas. Há mais de dez anos que o setor
de telecomunicações lidera as reclamações
protocoladas no órgão de defesa do consumidor.
O terceiro e o quarto lugar no ranking são
ocupados por assuntos ﬁnanceiros: os empréstimos
nas modalidades pessoal e consignado foram
responsáveis por 7,3% das reclamações, enquanto
que os cartões de crédito responderam por 6,8% das
queixas. A tabela abaixo mostra os cinco setores
que mais geraram litígio entre consumidores e
fornecedores no primeiro semestre de 2022:
Golpes
Outra preocupação do Procon Assembleia é com o

aumento do número de cidadãos que têm
comparecido ao órgão para denunciar golpes
ﬁnanceiros dos quais são vítimas. O Procon não
tem o número exato de reclamações porque muitas
vezes os consumidores são encaminhados
diretamente à Delegacia de Polícia de Defesa do
Consumidor. Mas nos primeiros 180 dias do ano
foram dezenas de denúncias, nas quais as vítimas
são majoritariamente pessoas aposentadas.
Nesse sentido, o coordenador do Procon
Assembleia, Marcelo Barbosa, faz um alerta aos
familiares: “Fiquem atentos às ligações telefônicas
recebidas pelos idosos em sua família. Golpistas
têm se passado por funcionários de instituições
ﬁnanceiras ou lojas para extraírem informações
sigilosas das vítimas e, assim, provocarem
desfalques em suas contas bancárias”. O alerta
vale também para as mensagens recebidas via
celular por SMS ou aplicativos de conversa.

MARIANA: LANÇAMENTO DA OBRA “DE REINO
TRAFICANTE A POVO TRAFICADO”
Dia 17 de julho, às 15:30, a Casa de Cultura Academia Marianense de Letras, Ciências e Artes
receberá o lançamento do livro do marianense
Moacir Maia, vencedor do Prêmio Arquivo
Nacional, um dos mais importantes do país.
Vamos prestigiar a prata da casa?
A Casa de Cultura - Academia Marianense de Letras,
Ciências e Artes divulga e convida toda a
comunidade, para o lançamento do livro do
acadêmico, Professor Dr. Moacir Maia.
Dia: 17 de julho de 2022
Horário: 15:30
Local: Casa de Cultura - Academia Marianense de

Letras
Mediadores: Aida Aniceto e José Benedito Donadon
Leal.
O livro trata de um dos mais dramáticos capítulos
da história da Humanidade.
A obra analisa momentos da vida de um grupo de
africanos escravizados da chamada Costa da Mina,
que se autoidentiﬁcavam como courás/couranos em
Minas Gerais no século XVIII. E revela como
criaram e recriaram laços de solidariedade,
dependência e autoridade com indivíduos do mesmo
grupo, em uma espécie de (re)encontro nas
Américas.
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PARCERIA ENTRE FUNDAÇÃO RENOVA E INSTITUTO TERRA
OFERECE FORMAÇÃO GRATUITA A JOVENS PARA ATUAREM
NA RESTAURAÇÃO FLORESTAL
@jornalpanetus Com investimento de R$ 4,4 milhões, a iniciativa será realizada nos próximos sete anos com foco em meio ambiente e agricultura.
Com o desaﬁo de formar proﬁssionais
especializados na restauração de ecossistemas
ﬂorestais, o Instituto Terra oferece o curso de
Formação de Agentes em Restauração
Ecossistêmica para jovens de todo o Brasil. Este
ano, foram selecionados 16 proﬁssionais, que
serão capacitados pelo Núcleo de Estudos em
Restauração Ecossistêmica (NERE), do
Instituto Terra, para atuarem nas áreas de meio
ambiente, sistemas agroﬂorestais e agricultura,
com foco na conservação dos recursos naturais.
Desses 16 estudantes, treze são ﬁnanciados pela
parceria do Instituto Terra com a Fundação
Renova que, com o investimento de R$ 4,4
milhões, tem o intuito de capacitar 80 jovens de
diferentes idades, nos próximos sete anos.
A seleção é feita por meio de um processo
seletivo, que pode ser acompanhado pelo site do
Instituto Terra. Todo ano, cerca de 20 vagas são
abertas, com 2000 horas/aula, atividades
práticas, alojamento e alimentação gratuitos.
“Temos o objetivo de recuperar áreas
degradadas na região do Vale do Rio Doce.
P a rc e i ro s c o m o a F u n d a ç ã o R e n o v a
potencializam nossas ações. Capacitar jovens é
uma forma de conscientizar e educar futuros
proﬁssionais da produção rural para trabalhar
no meio agrícola de forma mais sustentável”,
comenta Andressa Catharina, Gerente de
Educação e Pessoas do Instituto Terra do
Instituto Terra.
Parceria

Desde 2016, a Fundação Renova tornou-se
parceira do Instituto Terra para reﬂorestar
nascentes e áreas de recarga hídrica na bacia do
rio Doce. A Fundação atua via Instituto com
ações de engajamento de produtores rurais,
proteção das áreas, implantação de tecnologias
sociais, fornecimento de mudas e capacitações.
Segundo Leonardo Silva, da Gerência de
Desenvolvimento Sustentável da Fundação
Renova, o trabalho desenvolvido com o NERE
consolida mais essa frente de trabalho conjunto,
que é fundamental para o processo de
reparação.

“Com a ambiciosa meta de recuperar 5 mil
nascentes e 40 mil hectares em Áreas de
Preservação Permanente (APP) e de Recarga
Hídrica (ARH), apostar na formação de capital
humano é fundamental para o futuro da bacia,
pois estes jovens, em breve, serão os próximos
gestores e terão de tomar decisões importantes.
Muitos desses estudantes são contratados pela
Fundação Renova e pelos parceiros, como o
próprio Instituto Terra”, comenta Leonardo
Silva.
Formada pelo NERE, em 2008, a Engenheira
Ambiental na Fundação Renova, Letícia

Bernardes, conta que a formação foi
fundamental na sua vida proﬁssional. “Tive
acesso a oportunidades de trabalho e hoje atuo
na Fundação Renova em um dos maiores
projetos de restauração ﬂorestal em uma bacia
hidrográﬁca no Brasil e no mundo”, conta.
Segundo a engenheira, os futuros estudantes
podem esperar um curso completo com diversas
atividades dentro da própria instituição, como
atividades no viveiro e de plantio, e atividades
externas junto à comunidade, recuperação de
nascentes, atividades culturais, minicursos.
Instituto Terra
Fundado em abril de 1998 pelo casal Lélia
Deluiz Wanick Salgado e Sebastião Salgado, o
Instituto Terra é uma organização civil sem ﬁns
lucrativos, voltada para a restauração ambiental
e o desenvolvimento rural sustentável do Vale
do Rio Doce.
Núcleo de Estudos em Restauração
Ecossistêmica (NERE)
Inaugurado em agosto de 2005, pelo Instituto
Terra, o NERE proporciona a formação póstécnica, teórica e prática de técnicos agrícolas,
ambientais e ﬂorestais. O objetivo desse núcleo
é se tornar referência na capacitação de
proﬁssionais que possam atuar na recuperação
de áreas degradadas, na restauração e valoração
ambiental, além de fazer uso sustentável dos
recursos naturais e de técnicas alternativas à
produção, administração e manejo de
propriedades rurais.
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EM MARIANA O TRABALHADOR E O MORADOR RURAL
PODEM CONTAR COM O SUPORTE DO INCRA
@jornalpanetus O espaço está integrado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no município.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), com o objetivo de
descentralizar os serviços oferecidos em suas
Sedes Regionais, realiza no município, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em
parceria com a Sala Mineira do Empreendedor do
SEBRAE, o atendimento e prestação de serviços
gratuita, voltado para os lavradores e produtores
rurais da região.
A unidade de Mariana atende cerca de 25 pessoas
por dia e seus funcionários passam periodicamente
por capacitações, encontros regionais, seminários
e palestras, com o intuito de sanar dúvidas, inovar e
efetivar cada vez mais o atendimento ao público,
sempre com o foco na troca de experiências e
melhorias para o atendimento às propriedades
rurais.
Além da emissão do Certiﬁcado de Cadastro de
Imóvel Rural (CCIR) e Imposto Territorial Rural
(ITR), o INCRA presta uma série de outros
serviços, como é possível consultar na listagem
abaixo:
Reconhecimento de área rural – chacreamento,

descaracterização de imóvel rural para urbano, etc;
Informações de Cadastro de ITR (Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural), CCIR (Certiﬁcado
de Cadastro de Imóvel Rural);
Orientação e direcionamento para cadastramento
do CAR (Cadastro Ambiental Rural);
Serviços e atendimentos junto aos Sindicatos

Rurais para informações referente a cadastro e
contagem de tempo para aposentadoria rural;
Expedição, regularização e emissão de CCIR
(Certiﬁcado de Cadastro de Imóvel Rural);
Atendimento referente ao ITR (Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural), dentre eles:
emissão de guia e regularização;

Orientação para regularização e instrução aos
proprietários rurais, em relação a imóveis
adquiridos por assentamentos feitos pelo INCRA;
Consulta de imóveis cadastrados, ou não, como
rurais ou urbanos;
Consultas e Cadastros no CNIR (Cadastro
Nacional de Imóveis Rurais);
Consultas e Cadastros no CIB (Cadastro Imóvel
Brasileiro);
Emissões de Certidões de Regularidade Fiscal do
Imóvel Rural, Certidão Negativa, etc;
Emissão de Declarações como Proprietário de
Imóveis Rurais, constantes na relação de imóveis
rurais cadastrados;
Consultas, atendimentos e informações correlatas
a código e imóvel rural.
Os atendimentos são realizados de maneira
presencial, por ordem de chegada, de segunda a
sexta, nos horários de 08h às 11h30 e de 13h às
17h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, localizada no Centro de Convenções.
Por Giovanna Pereira

PODER EXECUTIVO DA CIDADE DE MARIANA FIRMA
CONVÊNIO COM POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL
@jornalpanetus O investimento será utilizado na compra de insumos, materiais e em ações da Polícia Militar do Meio Ambiente.
A Prefeitura de Mariana assinou um convênio
com a Polícia Militar Ambiental no valor de
R$57.600,00. O investimento será utilizado na
compra de insumos, materiais e em ações da
Polícia Militar do Meio Ambiente - PMMA,
proporcionando melhores condições de trabalho
e resultados mais eﬁcientes.
De acordo com o primeiro Sargento da Polícia
Militar e Comandante do Grupamento de Polícia
Militar do Meio Ambiente, Valdecir Geraldo
Nascimento, o convênio possui considerável
importância para Mariana. “Podemos aﬁrmar
que sem o convênio, ﬁcaria difícil e ainda mais
árdua nossas ações de Proteção e Preservação
ao Meio Ambiente. Assim, podemos atender às
demandas, tendo sempre os recursos necessários
para o pronto atendimento. Sabemos das
diﬁculdades de gerir todos os setores de forma
tão eﬁcaz, mas o município de Mariana tem nos
apoiado e atendido as demandas necessárias”,
aﬁrmou.
Investimento em Insumos

Para garantir a funcionalidade das ações dos
agentes da PMMA, alguns insumos são
necessários nas tarefas diárias, como peças de
viaturas, reparos, limpeza e manutenção dos
veículos e materiais de escritório. Desse modo, ao
estarem em boas condições, é possível atender as
necessidades dos marianenses e da sociedade em
geral.
O papel da Polícia Militar Ambiental
O convênio é uma iniciativa que contribuirá
com a preservação do meio ambiente na região de
Mariana. A PMMA tem como função proteger e
preservar a natureza, aplicar o Programa de
Educação Ambiental – PROGEA nas escolas do
município para a conscientização das crianças
sobre a importância da preservação, ministrar
palestras sobre prejuízos da caça, garimpo,
desmatamento, poluição e intervenções em
recursos hídricos sem o devido licenciamento e
apoio das entidades, além de ﬁscalizar essas
condutas.

Jornal

Panetu’s

8
14/07/2022 a 21/07/2022
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

CULTURA: BANDALHEIRA FOLCLÓRICA OURO-PRETANA
COMEMORA 50 ANOS
@jornalpanetus A retomada do tradicional desfile da Bandalheira faz parte da retomada das atividades culturais em Ouro Preto.

Foto: Isabella de Paula / Divulgação

COMÉRCIO
DE METAIS

GS

COMPRA E VENDA DE SUCATA, MATERIAIS( FERROSOS
E NÃO FERROSOS), LATINHA, METAL, BATERIA,
ALUMÍNIO EM GERAL E SUCATA DE FERRO
Telefones:
(31) 98251-6976/ (31)98742-0598
(31) 98893-2948

A Bandalheira Folclórica Ouro-pretana (BAFO)
retomou o desﬁle após dois anos de paralisação
devido à pandemia da Covid-19. A marcha foi
realizada em 09 de julho e teve início na rua
Donato da Fonseca (Ponte Seca) no Rosário. O
desﬁle fez parte da programação do aniversário
de 311 anos de Ouro Preto. O cortejo também
aproveitou para comemorar os 50 anos da
Bandalheira, pois no início do ano, quando a
BAFO completou o cinquentenário, não foi
possível realizar a comemoração.
A Bandalheira surgiu em 10 de janeiro de 1972
no bairro do Rosário, quando um grupo de
adolescentes resolveu fazer uma sátira das
antigas paradas militares. De modo a não gerar
muitos gastos, eles improvisaram um uniforme,
sendo uma camisa social branca, gravata, calça
preta, cinto e calçado fechado. Naquela época,
era comum que nas casas dos cidadãos tivesse um
pinico esmaltado de cor branca, sendo assim, este
objeto serviu como capacete para incorporar no
uniforme, além de um rolo de papel higiênico ser
acoplado no cinto, tudo isso para fazer referência
às vestimentas militares.
Sendo uma tradição na região e uma das
atrações do carnaval ouro-pretano, o desﬁle é na

maioria das vezes realizado pelas ruas de Ouro
Preto, Mariana e outras regiões, com pessoas
tocando instrumentos improvisados, não sendo
necessário saber realmente tocar, já que a
intenção é fazer barulho e espalhar alegria por
onde passar.
Milton Maia, morador do bairro Cabeças, em
Ouro Preto, desﬁla na Bandalheira desde 1987 e
relata, "agora em julho, retornaremos com o gás
total, com muita alegria, harmonia e o coração
no pé. A velha guarda, a que estou incluído,
entrará no túnel do tempo com muitas boas
recordações e saudades de muitos ordinários que
nos deixaram. Entraremos com a mesma emoção
como se estivéssemos saindo pela primeira vez.
Peço a Deus para podermos continuar
derramando alegrias pelos corações por onde
passarmos. É muito gratiﬁcante ser um
bandalheiro”. O termo ordinário refere-se a
quando o maestro da Bandalheira Folclórica
Ouro-pretana convoca os integrantes da BAFO.
A retomada do tradicional desﬁle da Bandalheira
faz parte da retomada das atividades culturais em
Ouro Preto e simboliza um grande marco para os
seus integrantes e para a população ouro-pretana.
Por Isabella de Paula

PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL, DEYVSON RIBEIRO
PARTICIPA DA BLITZ DA RÁDIO
MARIANA FM
@jornalpanetus

Deyvson Ribeiro, destacou a importância de manter um diálogo
ativo com a comunidade.

Fotos: Maria Gabriela / Divulgação
No último sábado (09/07), aconteceu a blitz de
aniversário dos 26 anos da Rádio Mariana FM. A
Drogaria Americana e o Banco Sicredi patrocinaram o
evento, distribuindo brindes e kits comemorativos para
pedestres e motoristas que passavam em frente ao
Centro de Convenções. A blitz contou com o apoio da
Guarda Civil Municipal da cidade.
O empreendedor e dono da franquia Americana em
Mariana, Ouro Preto e Lafaiete, Deyvson Ribeiro,
esteve presente distribuindo brindes e conversando

com os cidadãos sobre a importância da
conscientização no trânsito, os cuidados com a saúde e
ouvindo demandas da população.
Deyvson é pré-candidato a deputado estadual e apoia
iniciativas educativas. “Que possamos cada vez mais
conscientizar a população sobre a segurança no
trânsito, redobrando nossa atenção e prezando pela
vida. Fico muito feliz em poder participar e conversar
com a população ouvindo as demandas existentes”,
aﬁrmou o empreendedor.
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CAUSA ANIMAL: OURO PRETO RECEBE O CASTRAMÓVEL
@jornalpanetus Município realizou a entrega do veículo que visa a saúde e o bem-estar animal.
somente à saúde pública, mas também ao bem-estar
animal, como ressaltou Adriana Santana, representante
da Aopa.
A vice-prefeita Regina Braga e o secretário de Meio
Ambiente, Chiquinho de Assis, falaram que essa luta e
construção de parcerias acontece desde que eram
vereadores. “Demos um passo enorme no sentido da
construção de uma luta e agradeço imensamente os
militantes da causa animal”, aﬁrma o secretário.
O prefeito Angelo Oswaldo lembrou que o
castramóvel é a celebração de uma conquista,
ampliando o serviço que a Secretaria de Saúde já presta
e os trabalhos das Ongs. “A Prefeitura está em vias de
remeter à Câmara um projeto de lei para a criação do
conselho municipal de defesa animal, uma política
pública para que haja mais clareza nas políticas
públicas em relação à causa animal”, acrescentou.

Foto: Ane Souz / Divulgação
Mais um presente aos 311 anos de Ouro Preto e uma
grande conquista no auxílio a saúde pública e bem-estar
animal. No último sábado, 09 de julho, a Prefeitura
realizou a cerimônia de entrega do castramóvel, na
praça Tiradentes. A aquisição do veículo veio por
emenda parlamentar por intermédio da Ong Aopa
(Associação Ouropretana de Proteção Animal)
O Município possui política pública de controle
populacional de cães e gatos e realiza castrações

gratuitas. Entretanto, como explicam os coordenadores
da zoonose, o centro de castração consegue,
atualmente, atender a sede de forma eﬁciente, mas
como o território é extenso com 12 distritos, com o
castramóvel será possível assistir as demais regiões,
que possuem demandas reprimidas.
“Para a saúde isso é de extrema importância para o
controle da zoonoses, além de dar acessibilidade a
população dos distritos para o cuidado com os

animais. Agradeço muito aos que se envolvem com a
causa animal”, disse o secretário de Saúde, Leandro
Moreira, que lembrou também que o Município realiza
a microchipagem de animais. A técnica colabora no
reconhecimento dos tutores dos animais e no combate
ao abandono dos pets.
Os representantes dos protetores independentes e das
ongs falaram sobre a importância da aquisição do
castramóvel, ressaltando que essa ação é benéﬁca não

Castração
Para ter acesso ao serviço de castração, o cidadão deve
entrar no site da Prefeitura, acessar o portal da Unidade
de Vigilância em Zoonoses, procurar pelo serviço de
castração e preencher a ﬁcha. O setor responsável
entrará em contato para informar o dia e horário da
castração.
Dhiordan Costa, coordenador do Controle
Populacional de Cães e Gatos, explica que, para ser
castrado, o animal precisa ter entre 5 meses a 8 anos.
Quando as ações de castração começarem nos distritos,
a Prefeitura fará o aviso prévio da ação e um formulário
para o preenchimento das vagas será disponibilizado.
Por Júlia Adrielle
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IRON BIKER BRASIL 2022 ACONTECE NOS DIAS 16, 17 E
18 DE SETEMBRO NA PRIMAZ DE MINAS
@jornalpanetus Atletas marianenses terão condições especiais nas inscrições.
Nos dias, 16, 17 e 18 de setembro, Mariana, a
Capital do Mountain Bike, receberá mais uma
edição do Iron Biker Brasil, e os atletas marianenses
não ﬁcarão de fora dessa! 50 atletas da Associação
de Ciclistas Marianenses (ACM) serão
contemplados com inscrições gratuitas - para
conferir os beneﬁciados.
Além disso, 120 atletas marianenses ganharão 50%
de desconto no valor do 1º lote das inscrições. Os
interessados devem encaminhar um e-mail para
inscricoesmariana@gmail.com até o dia 15 de
julho, contendo nome completo, CPF e data de
nascimento. Participe agora mesmo!
Mariana: a capital do mountain bike
Realizado no município desde 2013, o Iron Biker
Brasil se consolidou como uma importante
ferramenta de fomento ao turismo, cultura e
economia na cidade. Pesquisas realizadas pela
equipe da competição apontam o evento como uma
importante ferramenta impulsionadora do comércio

e prestação de serviços locais, comprovada pela
lotação de toda a rede hoteleira da sede e cidades
vizinhas, que tem a ocupação média de 92,63% no
período de realização da competição.
Em pesquisa realizada, 81,4% dos entrevistados
disseram ter a intenção de retornar à Mariana para
passeio, o que comprova o fomento do turismo. A
realização da competição também demonstrou
grande força, atraindo diversos visitantes para o
município, pois dentre os turistas entrevistados,
95% disseram ter o Iron Biker como a principal
motivação para a visita. Além disso, em mais uma
pesquisa realizada, dessa vez, com comerciantes
locais, mais de 60% disseram ter aumentado o
estoque de produtos para a venda em seus
empreendimentos no período do evento, que foi
considerado por mais de 85% dos comerciantes da
cidade como de grande importância para a
economia local.
Por Lívia Vieira

HOMENAGEM A PRIMEIRA CAPITAL DE MINAS GERAIS
Eu faço uma homenagem
A esta cidade querida
Nela passei mais de 60
Anos da minha vida.
Parabéns Mariana
E a todos os marianenses
Não nasci nesta cidade
Mas meu coração a ela pertence.
Nesta data do seu aniversário
Saúdo-te Mariana com mais calor
Terra de gente caridosa

Onde te presto com muito fervor.
É uma linda cidade
Com muitas Igrejas e casarões
Já nos deu muitos poetas
Que nasceram nesta encantada terra.
A ti esta homenagem
Bela cidade querida
Conheço muitas outras
Mas você é a preferida.
Por José Januário (Catador de papel)

chocolatecomafeto52
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MARIANA E SEUS 326 ANOS DE HISTÓRIA, CULTURA E CONQUISTAS
Primeira Vila e primeira capital do estado de Minas festeja seus 326 anos.

MARIANA, MINHA MARIANA
Da Colina ao São Pedro
Do Rosário às Cabanas
Do retiro na Cartuxa
Do repique dos sinos
Da bateia no ribeirão
Dos disformes pés-de-moleque
Do seco chafariz
Das orações nos seminários

De Goiabeiras à Passagem
De Mainart à Santa Rita
Da Vargem a Cláudio Manuel
Do Gualaxo do Sul ao do Norte
Do Pico do Itacolomi ao Frazão
Marianas dialogam com Marianas
Mineradoras de pepitas e de ferrosos
De poesias e de prosas

De culturas tricentenárias
No caminho das águas
Entre vales e serras
Mariana estende seu ventre
De materno acolhimento
J. B. Donadon-Leal

MEU AMOR POR TI, MARIANA
Tênue
teu toque discreto
Suave
teu vento em meu rosto
Acalento
teu aconchego de mãe
Belo
teu sorriso de menina

Abençoada
tua fé inabalável
Breves
as batidas dos sinos
Retumbantes
as vibrações do teu coração
Fortes
tuas ediﬁcações barrocas

Estupenda
a beleza panorâmica da cidade
Miragem
do alto da igreja dos clérigos
Cada olhar revela
o meu amor por ti, Mariana!

Andreia Donadon Leal

Minas Geraes

De aromas e gostos.

Andei pelas cidadelas,
Interioranas,
Pelos interiores
Das Minas Gerais.

Do alimento que
acalenta.
Do torresmo que
croqueia
Em meio aos dentes.
Da linguiça que controla
a insanidade
Entre uma e outra dose
de pinga
Amarelada e velha
Naquela garrafa de
vidro,
Naquela estante
empoeirada.

Caminhei
Por entre os rios
serpentes
E as matas verdes
Do boitatá de fogo.
Caminhei,
Pé ante pé,
Por entre as estradas
E o pó da terra
Que voa junto ao vento,
E repousa sobre as telhas
Do chá que cura
Dos casebres isolados. Do própolis que previne
a gripe
Ali,
Do limão que refresca o
Em meio aos roçados,
calor
De onde da terra, sai o Do quentão que esquenta
sustento.
as noites frias
Com as mãos calejadas
Do junho junino.
Colhe o alimento.
Do leite que faz o queijo
Com os pés rachados
Nas fazendas de vacas.
Rega a horta.
Nos criados de cabra.
Nas beiras das rodovias.
Ali,
Em meio aos roçados,
Nas rodovias largas
Cresce gorda a
Nas rodovias negras
mandioca;
Onde passa o comboio.
Dourado o milho a secar; Onde passa as carretas
Vermelho os grãos
De minério de ferro.
carnudos do café.
Onde passa os bi-trens
Em meio aos pomares,
De minério de ferro.
Nos quintais e no jardim,
As laranjas engordam
Exploram as montanhas
amareladas;
As serras e as chapadas.
Os limões esverdeiam
Soltam o pó tóxico,
com a pele lisa;
Que rodeia a cidade.
O romã cresce vermelho,
Soltam o pó seco
Com a casca dura;
Que mantém a garganta
As ﬁgueiras ornam o
arranhada.
quintal,
O pó do minério
Com suas folhas verde- Caindo sobre os casarões
bandeira.
antigos
Repousando sobre os
Brotam da terra dourada,
profetas
O plantio colhido.
E sobre as estátuas de
Brotam da terra dourada,
Carlos Drummond de
O ouro das minas,
Andrade.
E a terra seca
Que repousa com sono
Andei pelas cidadelas
Por entre as planícies
Pelas cidades e pelas
No inverno seco.
vilas.
Adentrei os redutos
Brotam da terra verde
As vielas e as vias,
Das selvas virgens,
Sem nome e sem
Da mata atlântica.
entrega.
Da terra esmeralda
Andei por entre os
Do brilho diamante
lugares
Do jambu ouro
Das ditas minas
Das matas ﬁrmes.
Do ouro, do diamante e
Das rochas muros.
do ferro bruto.
Andei por entre os
É a chuva que cai no
lugares
verão
Por entre os mandos e
Sobre as ﬂorestas
desmandos
Sobre as cidades
De um velho coronel.
Sobre os rios.
Andei pelos montes e
É o céu cinzento
pelas serras
Chamando chuva
Das terras rochosas
Na terra preta
Da velha Minas Gerais.
Das montanhas duras
Da Vila Rica.
É o céu alegre
Que vem pós chuva.
Por, Luiz R. R. Silva,
É o sol e as nuvens
natural de Piranga,
Brancas claríssimas,
interior de Minas Gerais.
Da sempre viva
É poeta, autor de Minha
Primaz Vila do Carmo.
ﬂor africana e outros
poemas sociais, e
Saem cheias
graduando em história
Do sustento
pela Universidade
Nas tropas cheias
Federal de Ouro Preto.
Pelas estradas
E pelas vias.
Pelos atalhos,
Dos velhos caminhos
Das Minas Gerais.
Montados em mulas
Cortam os caminhos e
descaminhos.
Montados em mulas
Cortam o Brasil.
Partem cheias
De sabores e cheiros.
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CONQUISTA DOS BRASILEIROS, DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO COMPLETA 60 ANOS
@jornalpanetus Gratificação foi criada em meio a disputa entre patrões e empregados.
Uma das principais conquistas do trabalhador
brasileiro está fazendo aniversário. O décimo
terceiro salário completou na quarta-feira (13/07),
60 anos. Equivalente à remuneração mensal, a
gratiﬁcação natalina foi sancionada em 13 de
julho de 1962 pelo então presidente João Goulart.
De autoria do deputado Aarão Steinbruch (PTBRJ), a Lei 4.090/1962 foi proposta em 1959. Na
justiﬁcativa do projeto de lei, o parlamentar
aﬁrmava que as empresas costumavam pagar
gratiﬁcações aos funcionários perto do Natal.
Segundo ele, a lei consolidaria uma situação que
era comum entre os trabalhadores da iniciativa
privada.
Em meio a intensas pressões de entidades
empresariais e de sindicatos, a discussão durou
três anos. A conturbação política do início da
década de 1960 também contribuiu para estender
a tramitação do projeto. Em 1961, dois anos após
a proposição do projeto, o presidente Jânio
Quadros renunciou. Em seguida, João Goulart
tomou posse, e o Brasil passou a adotar o sistema
parlamentarista.
Polêmicas
As entidades empresariais alegavam que a
introdução do décimo terceiro salário traria
prejuízos para as empresas e provocariam a
extinção de empregos. Os sindicatos ameaçavam
greve geral e queriam a aprovação da lei, sem
emendas, ainda em 1961. Em dezembro daquele
ano, uma greve geral chegou a ser convocada em
São Paulo, quando os deputados atrasaram a
votação por 48 horas. A lei só foi aprovada em

dos recursos. De acordo com o levantamento,
33% compraram presentes de Natal, 24%
gastaram com festas e viagens de ﬁm de ano, 16%
usaram o dinheiro para pagarem tributos e 16%
pagaram dívidas em atraso.
Pagamentos
Poucos anos depois da introdução, o décimo
terceiro sofreu alterações. Em 1965, a Lei 4.749
estabeleceu o parcelamento da gratiﬁcação em
duas vezes: uma paga entre fevereiro e novembro
e outra paga em dezembro. Em 1988, o artigo 7 da
Constituição garantiu o décimo terceiro para
todos os trabalhadores, urbanos e rurais,
aposentados e pensionistas. Em 1998, a emenda
constitucional 19, que tratou da reforma
administrativa no serviço público, garantiu o
pagamento da gratiﬁcação aos servidores
públicos.
Cálculo proporcional
segundo turno em 24 de abril de 1962 na Câmara
dos Deputados e em 27 de junho pelo Senado.
Curiosamente, o décimo terceiro salário não
estava na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), legislação trabalhista promulgada pelo expresidente Getúlio Vargas em 1943. As
reivindicações pelo décimo terceiro, no entanto,
vinham de bem antes. Em 1921, há registro de
greves em duas indústrias paulistas com
demandas pela introdução de um abono natalino.
Os temores dos patrões não se conﬁrmaram. O
décimo terceiro virou uma ferramenta para

impulsionar a economia, garantindo elevados
volumes de vendas para a indústria e o comércio
no ﬁm de ano. Em 2021, a gratiﬁcação injetou R$
232 bilhões na economia, segundo o
Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese).
O décimo terceiro também ajuda a organizar a
vida ﬁnanceira do brasileiro. Segundo pesquisa
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL), no ano passado, 34% dos brasileiros
com direito à gratiﬁcação pouparam uma parte

O décimo terceiro salário só é pago integralmente
a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma
empresa. Quem trabalhou menos tempo receberá
proporcionalmente. O cálculo é feito da seguinte
forma: a cada mês em que trabalha pelo menos 15
dias, o empregado tem direito a 1/12 (um doze
avos) do salário total de dezembro.
Dessa forma, o cálculo do décimo terceiro
considera como um mês inteiro o prazo de 15 dias
trabalhados. Em contrapartida, quem faltar ao
trabalho mais de 15 dias no mês sem justiﬁcativa
terá o mês inteiro descontado.

Telefone: (31) 3558-4354
Endereço: R. Sete Lagoas, 20 - cabanas,
Mariana - MG

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

31 9 8668-3157
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MARIANA 326 ANOS
@jornalpanetus

Vereador Ediraldo Ramos destaca importância de refletir os últimos anos para que possamos progredir nos próximos anos.

É preciso destacar os últimos anos de nossa
querida Primaz de Minas. Mariana sofreu e
muito depois do rompimento da barragem de
Fundão e logo depois a pandemia de covid.
Muitos marianenses sequer receberam suas
indenizações. É preciso darmos continuidade
no que é de interesse de nossa comunidade.
Precisamos agir com objetividade para

conquistarmos um futuro pleno à frente, em que
de fato possamos festejar os próximos
aniversários de nossa querida Mariana. “Quero
desejar os parabéns ao nosso povo marianense.
Nossos marianense que levantam cedo para
conquistar o sustento de suas famílias, nossos
marianenses empresários que empregam nossa
gente e que aquecem nossa economia gerando

renda, nossas crianças e adolescente que
estudam e buscam um futuro melhor.
Queremos, nos próximos anos, festejar com
todos vocês as conquistas através de uma
política honesta, clara e objetiva em que dê
oportunidade e qualidade de vida a nossa
população.” Pontua Pinico.

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

Paula Braga
Uniformes, camisas personalizadas ,
reformas de roupas e muito mais!

(31) 98495-9101

VETERINÁRIA GAMELEIRA
(31) 3558-2755 / 98299-7869

* Pet Shop
* Banho e Tosa
* Consultas
* Raio x
* Ultrassom
* Cirurgia
* Internação
* Exames
Laboratoriais

5 anos
de muito trabalho e competência!
Quem ama seu animal, cuida na Gameleira!

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Carmo - 714 -Mariana - MG

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA
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SAÚDE: PESQUISA E USO DA CANNABIS AVANÇARAM NO
BRASIL NOS ÚLTIMOS ANOS
@jornalpanetus Tema foi debatido em seminário da Fiocruz e Associação.
Nos últimos 10 anos, as pesquisas e o uso legal de
cannabis medicinal aumentaram muito no Brasil.
Segundo o neurocientista Sidarta Ribeiro, que é
professor da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), o avanço acompanha a tendência
mundial de regulamentação de medicamentos feitos à
base da planta, popularmente conhecida como
maconha.
“Isso acontece muito pela ação de familiares de
pacientes, de pacientes organizados em associações,
isso está crescendo muito. São dezenas de milhares de
pessoas que fazem tratamento medicinal com cannabis,
isso não existia há 10 anos atrás. Tem um monte de
gente que tem autorização para importar, que consegue
comprar na farmácia, embora seja caríssimo.”
Ele participou do seminário internacional Cannabis
amanhã: um olhar para o futuro, que ocorreu no sábado
(09/07) e no domingo (10/07), no Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro (MAM), promovido pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Associação de
Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal
(Apepi).
Tradição e proibição

Para o professor, a proibição da cannabis no Brasil não
cumpriu o que prometeu - diminuir o uso recreativo da
substância e a violência envolvida no mercado ilegal da
planta - e isso está sendo percebido pela população.
“As pessoas estão se conscientizando de que foram
enganadas, de que muita injustiça foi cometida em
nome dessa guerra contra a maconha e que, na verdade,
se elas precisam, ou se algum familiar, algum amigo
precisa dessa substância para lidar com situações de
vida ou morte, elas são capazes de romper as amarras
dessa difamação que a maconha sofreu por muitas
décadas.”
Também palestrante no evento, o líder indigenista e
ambientalista Ailton Krenak lembra que a cannabis foi
introduzida no Brasil pelos povos africanos e, depois
incorporada aos rituais de alguns povos indígenas há
300 anos.
“A gente não pode naturalizar a ideia de que a cannabis
integra o repertório de conhecimento dos povos
originários daqui da América do Sul. Ela não é nativa
daqui, ela veio para cá com os povos que vieram da
África, né? Tem gente que acha que ela entrou pelo
Caribe, pela América Central, tem outros historiadores

Foto: Divulgação
que dizem que os povos que vieram do Benim, da África,
levaram ela para o Maranhão e daí ela entrou na
Amazônia.”
Krenak destaca a importância das plantas medicinais no
saber tradicional dos povos originários, muitas cantadas
em rituais tradicionais e outras integrantes de mitos
fundadores desses povos.
“O uso medicinal e o uso ritualístico, ele foi integrado a
outras práticas, assim como a jurema. A jurema é daqui,
é nativa, os povos indígenas do Nordeste têm os rituais
da jurema e assimilaram essa planta que veio da África
como uma planta que é parente da jurema”.
Associação
A advogada Margarete Brito, fundadora e diretora da
Apepi, explica que a associação foi criada em 2014 para
ajudar familiares e pacientes que viram na cannabis
medicinal uma grande melhora na qualidade de vida de
pessoas com doenças rara e neurológicas, como
epilepsia. A família dela foi a primeira a conseguir
autorização judicial para plantar a maconha e extrair o
óleo medicinal em casa e, depois disso, criou a Apepi
para ajudar outros pacientes. Atualmente, a associação
fornece o óleo para quase 4 mil pacientes.
Este é o terceiro evento que a associação promove em
parceria com a Fiocruz, sendo o primeiro em 2018. De
acordo com Brito, os palestrantes apresentaram muitos
avanços nas pesquisas, esclarecimento médico e no uso
da cannabis medicinal no país.
“Até por relato de participantes, médicos,
pesquisadores que estão nessa edição, dizendo o quanto
o debate avançou. As associações já estão conseguindo
plantar e abrir espaço para pesquisa. Hoje, a Apepi tem
parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro e com a Unicamp, que faz a dosagem de todos
os óleos. No último seminário, em 2019, isso nem
existia.”
Ela destaca a importância de se amadurecer o debate
em torno da maconha medicinal, até para baratear o
acesso aos medicamentos, ainda muito caros. Para a
advogada, o preço pode baixar com a aprovação do
Projeto de Lei (PL) 399/15, que regulamenta o plantio
de Cannabis sativa para ﬁns medicinais e a

comercialização de medicamentos que contenham
extratos, substratos ou partes da planta. O PL foi
aprovado na comissão especial da Câmara dos
Deputados no mês passado, mas que teve o trâmite
novamente interrompido.
“Ainda é muito caro. Além de melhorar o acesso, você
gera riqueza para o país, né? Porque hoje existem
inúmeras pessoas que ainda usam o produto que vem lá
de fora, pagando em dólar. Como o Sidarta diz, é igual
você importar mandioca para fazer farinha.”
Pesquisa
O médico sanitarista e assessor de relações
institucionais da Fiocruz, Valcler Rangel, explica que a
Fiocruz pretende implantar ações para induzir a
pesquisa na área, com o objetivo de possibilitar o uso da
cannabis medicinal como um recurso para a saúde
pública.
"A gente está formulando uma proposta de indução de
pesquisas e estudos amplos nessa área, estudos
interdisciplinares, pegando no campo biológico, dos
estudos clínicos e também das ciências sociais. A ideia é
induzir estudos voltados para essa questão do uso
medicinal da cannabis, com a constituição de
plataformas de análise e a criação de um grupo de
trabalho permanente com o pessoal das universidades e
da sociedade civil, que trabalhe uma agenda
combinada das instituições para esse enfrentamento das
diﬁculdades do uso da cannabis”.
Um estudo da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) mostrou que canabinoides são eﬁcazes no
tratamento de doenças neurológicas.
Estudos indicam parkinson, glaucoma, depressão,
autismo e epilepsia. Além disso, há evidências da
eﬁcácia dos canabinoides contra dores crônicas, em
efeitos antitumorais e também contra enjoos causados
pela quimioterapia, além da aplicação no tratamento da
espasticidade causada pela esclerose múltipla.
Os canabinoides também demonstraram evidências de
que são efetivos para o tratamento da ﬁbromialgia,
distúrbios do sono, aumento do apetite e diminuição da
perda de peso em pacientes com HIV; melhora nos
sintomas de síndrome de Tourette, ansiedade e para a
melhora nos sintomas de transtornos pós-traumáticos.
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AS PERGUNTAS DA “GABI”
Diácono Robson Adriano, professor graduado em Filosoﬁa (PUC-Minas) e em Teologia (SSJ-Mariana), especialista
e mestre em Ciência da Religião pela UFJF e graduando em Psicologia (9º) pela Alis-Itabirito.
@jornalpanetus

robsonfil@gmail.com

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

“Deus tem braços, papai”? Essa foi a
intrigante pergunta de uma meiga menina, a
Gabi, para o seu pai, um estimado amigo meu.
Ela perguntou isso depois de já ter perguntado à
mãe se Deus era invisível! Se ela continuasse
em seu raciocínio, talvez seria assim: se Deus é
invisível, como ele tem braço? Ou melhor ainda,
se o braço de Deus é invisível (porque Deus é
invisível), como ele faz para abraçar? Quando a
gente chegar lá no céu, na casa de Deus, como
nós vamos ver Deus, se ele é invisível? E se a
casa dele também for invisível, como vamos
achá-la? Os brinquedos na casa de Deus são
invisíveis também, mamãe? Como vamos
brincar? Meninas como a “Gabi” devem fazer o
coração de Deus encher-se de contentamento!!
É que as perguntas das crianças nunca brotam

de uma inquietação cética, ou seja, da dúvida
que questiona a existência de Deus. As crianças
ainda conservam muito do espanto, da
admiração e do encantamento necessários para
se crer, para não se afastar do mistério. Mistério
este que, à medida que nos tornamos adultos,
vamos aprendendo a justiﬁcar com nossa razão,
ou azedar com nossos desafetos. Gabi e todos os
pequeninos nos ajudam a redescobrir o
encantamento e o “maravilhamento” da fé.
Ora, sabemos que Deus está além de todos nós
e de todas as coisas. Além, no sentido de se
distinguir qualitativamente de todas as
realidades criadas, na exata proporção de ser
autor de todas elas, ser fonte: “Dele, por Ele e
para Ele são todas as coisas”!
(Romanos11,36). Consequentemente, como

autor e princípio de tudo, Deus não pode ser
visto com o órgão de nossa visão, os olhos. Não
pode porque a realidade divina supera nossa
capacidade humana de ver, assim como o brilho
da luz solar supera nossa capacidade de
enxergar o sol, de olhar diretamente para ele.
Essa impossibilidade de ver a Deus é atestada
pela Palavra na aﬁrmação de que “ninguém
jamais viu a Deus”! (João 1,18). Deus é aquele
que habita uma luz inacessível”! (1Tm6,16).
“Ninguém, jamais, viu a Deus”(1João18).
Mas vejamos bem: aprendemos de um grande
cristão, o Saint Exupéry, aquele mesmo do
Pequeno Príncipe, “que o essencial é invisível
aos olhos. Só se vê bem com o coração”! E
como cristão, certamente aprendeu isso de
Jesus: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da

terra, porque escondestes estas coisas aos
sábios e inteligentes, e as revelastes aos
pequeninos”! (Lucas10,21). Que coisas seriam
estas? Certamente as coisas do coração, as
essenciais. Ver com o coração é enxergar com
amor, pois o amor é a “essência” mesma de
Deus.
No mistério de sua existência, Deus não quis
manter-se oculto! Foi exatamente deste mistério
de amor primeiro que é Deus que Ele tomou a
iniciativa absolutamente livre de “abraçar-nos”,
de estar e viver em comunhão conosco. Assim
não fosse, não nos teria criado, não se
envolveria conosco, não colocaria em nossos
corações a semente do amor. As perguntas da
Gabi nos ajudem a não duvidar do invisível e a
enxergarmos o essencial... com o coração!

EDITAL
C O M A R C A D E O U R O P R E TO 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 500057589.2022.8.13.0461, da Ação de
USUCAPIÃO proposta por Helvécio
Borges, brasileiro, desempregado, casado,
CPF n° 934.811.528-68, e Zélia Rodrigues
de Oliveira Borges, brasileira, aposentada,
casada, CPF n° 248.102.236-04, ambos
casados entre si, residentes e domiciliados

à Rua da Abolição, nº 311, Bairro Piedade,
Ouro Preto/MG, do imóvel urbano situado
à Rua da Abolição, nº 311, Bairro Piedade,
Ouro Preto/MG, dentro das seguintes
divisas e confrontações: “Inicia-se a
descrição deste perímetro no vértice 1, de
coordenadas N 7.745.173,64m e E
657.859,35m; deste segue confrontando
com o imóvel de propriedade de Milton

Qualidade
Preço Justo
Endereço: Rua Aleijadinho - 391 - centro - Mariana/MG
35573733 / 971944913

Luiz Guimarães e Maria Iris do Carmo Guimarães, até o vértice 2 com
o seguinte azimute e distância: 105°02'47" e 8,67 m até o vértice 2, de
coordenadas N 7.745.171,39m e E 657.867,72m; deste segue
confrontando com a Rua da Abolição, até o vértice 7 com os seguintes
azimutes e distâncias: 192°27'00" e 0,80 m até o vértice 3, de
coordenadas N 7.745.170,62m e E 657.867,55m; 172°46'55" e 3,82 m
até o vértice 4, de coordenadas N 7.745.166,83m e E 657.868,03m;
194°27'21" e 4,97 m até o vértice 5, de coordenadas N 7.745.162,02m
e E 657.866,79m; 232°13'10" e 9,06 m até o vértice 6, de coordenadas
N 7.745.156,47m e E 657.859,63m; 238°36'35" e 4,84 m até o vértice
7, de coordenadas N 7.745.153,95m e E 657.855,50m; deste segue
confrontando com o imóvel de propriedade de Ester Oliveira Reis da
Silva e Andréia Reis da Silva, até o vértice 1com os seguintes azimutes
e distâncias: 323°38'19" e 3,15 m até o vértice 8, de coordenadas N
7.745.156,49m e E 657.853,63m; 31°33'48" e 4,26 m até o vértice 9,
de coordenadas N 7.745.160,12m e E 657.855,86m; 302°07'30" e
0,51 m até o vértice 10, de coordenadas N 7.745.160,39m e E
657.855,43m; 22°52'36" e 10,98 m até o vértice 11, de coordenadas N
7.745.170,51m e E 657.859,70m; 353°37'11" e 3,15 m até o vértice 1,
ponto inicial da descrição deste perímetro. Tudo conforme planta
topográﬁca anexa. 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 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,
como 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 31 de março de 2022. Eu, Kássios Dávilon Soares
Cordeiro, Gerente de Secretaria, subscrevi.
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SAÚDE: ANVISA REVOGA RECOLHIMENTO DO
ANTI-HIPERTENSIVO LOSARTANA
@jornalpanetus Resolução foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
revogou medidas de recolhimento, interdição e
proibição, anunciadas anteriormente, da
comercialização de lotes de medicamentos que
continham o princípio ativo da substância losartana,
anti-hipertensivo usado para casos de insuﬁciência
cardíaca. A resolução foi publicada no Diário Oﬁcial
da União desta quarta-feira (13/07).
De acordo com a Anvisa, as medidas adotadas
anteriormente tinham sido tomadas de forma
preventiva por questão de segurança. No entanto,
“novos dados” demonstram que o consumo do
medicamento é seguro, no que se refere à substância
azido detectada no princípio ativo losartana.
“As evidências demonstraram, a partir de novos
testes realizados, que a impureza azido não possui a
toxicidade inicialmente identiﬁcada. Assim, com os
novos dados apresentados, os limites de segurança
foram recalculados, indicando que os lotes do
medicamento que foram recolhidos ou interditados
não ultrapassam os limites de segurança”, informou a

agência.
Segundo a Anvisa, a impureza azido é uma
substância que pode surgir durante o processo de
fabricação do insumo farmacêutico ativo losartana.
“Inicialmente, essa impureza foi considerada como
de potencial mutagênico, ou seja, como possível
causadora de alterações capazes de provocar danos
às células humanas. Diante de estudos adicionais
realizados, a impureza foi reclassiﬁcada para não
mutagênica”, detalhou, por meio de nota.
Assim sendo, tendo por base resultados de estudos
mais recentes, ﬁcou demonstrado que “os produtos
objeto das determinações de interdição, recolhimento
e proibição estão aptos a serem mantidos no mercado.
Assim, a decisão adequada foi revogar tais
determinações”, acrescentou a Anvisa após informar
ter recebido, da Agência de Medicina Europeia
(EMA, sigla em inglês), documentos com dados
cientíﬁcos que dão segurança à revogação do
recolhimento das medicações.
“Dessa forma, reaﬁrma-se que os medicamentos

contendo losartana são seguros e que os pacientes
que fazem uso desses medicamentos devem continuar

utilizando-os normalmente”, complementa a Anvisa.
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PARABÉNS MARIANA, CIDADE QUE AMO
@jornalpanetus Vereador Professor João Bosco, festeja os 326 anos da Primaz de Minas Gerais.
Berço da civilização mineira, Mariana se
destaca entre as cidades do estado de Minas
Gerais pelo rico acervo arquitetônico e pelas
belezas naturais encontradas em todos os
nossos distritos.
“Neste dia 16 de julho, em que Mariana festeja
seus 326 anos de histórias, lutas e conquistas
desejo de coração a cada marianense por dias
melhores. Temos a convicta certeza que vamos
juntos desenvolver o melhor para o nosso

município.
Mariana, é a terra que eu amo. Estou como
vereador e desenvolvo a cada dia projetos e
indicações que visam a melhor qualidade de
vida para a nossa gente. Festejar os 326 anos de
nossa querida cidade é uma alegria conciliada
na busca por sempre estar à disposição do
nosso povo. Viva Mariana, viva ao nosso povo
que batalha arduamente para proteger suas
famílias.” Destaca João Bosco.

Maranata Cabelos
Tudo para seus cabelos ﬁcarem bonitos!
Trabalhamos com:
* Fabricação de perucas
*Próteses
* Telas de tic tac e normais
*Aplicação de tranças
* Mega hair
* Penteados afros!

Faça-nos uma visita e
veja a mulher
incrível que há em você!

Rua Bom Jesus - 93 - Centro - Mariana / Whatssap: 31 9 8449-1207

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana
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SISU: COMEÇOU NA QUARTA-FEIRA O PERÍODO DE
MATRÍCULA EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS
@jornalpanetus Não selecionados na 1ª chamada podem se inscrever em lista de espera.
Começou nesta quarta-feira (13/07) e termina no
dia (18/07), o período de matrículas dos
selecionados na primeira chamada do Sistema de
Seleção Uniﬁcada (Sisu) do segundo semestre.
Serão preenchidas 65.932 vagas para mais de 2 mil
cursos de graduação, em 73 instituições públicas
de ensino superior. A matrícula deve ser feita
diretamente na instituição de ensino na qual o
estudante se inscreveu e foi aprovado.
O prazo para que os candidatos não selecionados
na primeira chamada manifestem interesse na lista
de espera também termina no dia 18. A
manifestação deve ser feita pela página do Sisu.
O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da
Educação (MEC) no qual as instituições públicas

de educação superior, sejam elas federais,
estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem

disputadas por candidatos inscritos em cada edição
da seleção. Os candidatos são selecionados para

as opções de cursos indicados no ato de inscrição,
de acordo com a melhor classiﬁcação de nota
obtida na edição mais recente do Enem.
Para participar do Sisu, o candidato deve ter feito
o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
edição de 2021, obtido nota superior a zero na
prova de redação e não ter se declarado treineiro ao
realizar prova.
As vagas ofertadas no Sisu são distribuídas de
acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e
com as políticas e ações aﬁrmativas adotadas por
cada instituição pública de ensino superior. As
ações incluem a reserva de vagas e a aplicação de
bônus sobre a nota do candidato que atenda aos
critérios especiﬁcados.

Jornal

Panetu’s
14/07/2022 a 21/07/2022
facebook.com/JornalPanetus
_____________________________________________
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Sociais da Leticia Aguilar

Sara CONFIRMADA no Troféu 2022!

Nossa querida Beatriz esbanjando simpatia por aqui!

O sucesso nasce
do querer, da
determinação e
persistência em se
chegar a um objetivo.

Limpeza
de pele
Depilação
a laser e
muito mais!

Leticia Aguilar

@leticiafaguilar_

Recanto do Granito CONFIRMADO no Troféu 2022!

Gustavo também apaga as velas no mês de Julho!
Felicidades querido!

A festa de 1 ano da PRIME BEEF foi o maior sucesso!
Parabéns Luan e Pollyana!

Açúcar de coco, demerara, mascavo ou
cristal: qual o melhor?
Em termos de calorias e carboidratos, essas
versões de açúcares, não apresentam
grandes diferenças. Ou seja, substituições
entre os diferentes tipos de açúcar, não
promove grandes benefícios à saúde e nem
ao processo de emagrecimento. E quanto
ao teor de vitaminas e minerais os mais
escuros (demerara, mascavo e coco), de
fato têm maiores quantidades de
micronutrientes. Mas para a quantidade
desses nutrientes ser signicativa, para
nosso organismo, seria necessário, consumir
quantidades exageradas de açúcar
diariamente. Algo que não saudável. Pois
consumo de açúcar em excesso está
associado com o aumento do risco de
desenvolvimento da obesidade e de outras
doenças crônicas não transmissíveis.Então,
não existe o melhor açúcar, o segredo é
sempre consumir com moderação, a versão
que você gosta e que seja acessível ao seu
bolso.

Michelle (estética) & Mara Anjos
são minhas parceiras e prossionais
sensacionais!
Marque seu horário
com elas e que
ainda mais linda!

Elevo sua
auto estima!
*Micropigmentação
e muito mais..

Momento

Viva mais um ano de vida da nossa linda
empresária Geise (Macon).

Instagram : @fernandes_rayssa
WhatsApp (31) 97102 – 3149

9 8229-3087

9 8317-3875

