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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
PANDEMIA DE COVID COMPLETA DOIS ANOS E OS
DESAFIOS ESTÃO NOS ENSAIOS DE VOLTA À NORMALIDADE
Nesses ensaios, além dos investimentos no setor da saúde é preciso investir em segurança pública.
Com tantos anúncios antecedentes a declaração
da (OMS) o mundo e respectivamente seus
governantes não imaginariam tamanha
preocupação. Com isso, no dia 11 de março de
2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS),
declarava o início da pandemia de Coronavírus,
doença infecciosa registrada inicialmente na
China que, em pouco mais de três meses, fora
capaz de se multiplicar com espantosa rapidez por
todos os continentes.
Não temos dúvida que nesses dois anos, a mais
grave crise sanitária desde a gripe espanhola, um
século atrás, produziu impactos profundos e
possivelmente duradouros no planeta, da vida
cotidiana à economia, passando pelos sistemas de
saúde e pelas relações de trabalho nos mais
variados segmentos.
Embora, se é verdade que, onda após onda, o

ﬂagelo segue surpreendendo e ceifando um
número assustador de vidas, também é fato que,
desde então, fomos capazes de desenvolver armas
eﬁcazes o bastante para fazer frente a ele, a vacina.
Ademais, de acordo com os registros mundiais, o
vírus causador da Covid já infectou cerca de 460
milhões de pessoas e provocou 6 milhões de
mortes, a quantidade real pode ter sido o triplo da
registrada, segundo estudo recém-publicado na
revista cientíﬁca Lancet.
Em nosso país, estima o estudo, teríamos
alcançado a trágica marca de 800 mil mortes,
aproximadamente 150 mil a mais que as
computadas nas estatísticas oﬁciais. Impossível
não imaginar quantos brasileiros poderiam ter
sido salvos caso não tivéssemos a infelicidade de
contar com um gestor que caminhava na
contramão.

A chegada das vacinas, em ﬁns de 2020,
representou um ponto de virada na pandemia.
Feito cientíﬁco de proporções históricas, os
imunizantes não só foram desenvolvidos em
tempo recorde como se mostraram altamente
eﬁcazes ante a doença, oferecendo uma primeira
possibilidade de saída da crise.
Esse inegável sucesso, entretanto, vem sendo
contrabalançado pelo acesso desigual aos
produtos. Enquanto 63,5% da população mundial
já recebeu pelo menos uma primeira dose, nos
países de baixa renda essa proporção ainda não
chega a 15%. Especialistas apontam que esse
cenário pode geral novas variantes, e isso é
preocupante.
Embora o enfrentamento do Sars-CoV-2 vai
deixando de ser a prioridade em vários países, que
anunciam o ﬁm das restrições, estamos ensaiando

um retorno à normalidade.
Por mais que o risco de surgimento de novas e
mais perigosas variantes permaneça presente, os
progressos e aprendizados dos últimos dois anos
dão esperança de que, em breve, falaremos da
pandemia apenas no passado.
Portanto, entro no tema que destaquei acima,
tema que diz respeito a criminalidade com
consequência da violência que entristece nossa
região. A Praça Gomes Freire, foi palco de um
lamentável ocorrido que rapidamente viralizou
em nossos smartfones. O vídeo que foi destaque
no ﬁnal de semana destacou vários pontos de
fragilidade sobre qual a real utilização do nosso
querido Jardim. Esses pontos devem ser
analisados efetivamente com um amplo estudo
com a comunidade. Queremos um espaço de lazer
para as famílias ou apenas para os jovens?

AMAR EM TEMPOS EGOÍSTAS
CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS e da
FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Ita aia-BH, Pós-Doutorado Université de Fribourg-Suíça
Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
O amor nos tempos do egoísmo, em nosso século,
apresenta formas de relação muito especíﬁcas,
diferentes do que gerações passadas presenciaram.
Amor não é uma força transcendente ao eu, como se
viesse do destino. Alguns tentam encontrar segurança,
certezas e acabam mergulhados em paranoias sem ﬁm.
No fundo, tudo o que leva para longe do humano passa
também longe do amor. Tudo o que colocamos fora da
subjetividade para dar conta do que sentimos, pode nos
apresentar armadilhas. O problema é que há uma
tentação de identiﬁcarmos o nosso eu com um
elemento controlável.
O ﬁlósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, ao meditar
sobre as primeiras e mais simples operações da alma
humana percebe o princípio do amor de si e caracterizao como princípio anterior à razão, que “nos interessa
ardentemente ao nosso bem-estar e à nossa
conservação”. O amor de si é “a fonte de nossas
paixões, a origem e o princípio de todas as outras, a
única que nasce com o homem e nunca o abandona
enquanto ele vive”. Amor de si é sinal de boa saúde
mental e faz bem para todos. No entanto, ele não pode

ser confundido com egoísmo, quando é exacerbado.
O amor romântico, por sua vez, foi uma ﬁcção
construída historicamente. O interesse pragmático
deu lugar ao afeto, sem dúvida foi um ganho. Há
uma mudança no motivo do relacionamento. No
entanto, estamos vivendo outro paradigma social.
Há um amor em desencanto. É preciso saber que o
momento do encantamento é ilusório. Precisamos
nos aproximar do real, suportando frustrações e
atestando vulnerabilidades. O outro é um reﬂexo,
mas não de forma ideal. A relação com ele é uma
desconstrução. É algo totalmente contrário ao
mundo narcisista atual. Aﬁnal, vivemos um mundo
de supervalorização do eu e, por isso, não são muitos
que estão dispostos a suportar a vulnerabilidade do
outro, muito menos a sua própria.
Na tradição ocidental ﬁlha da cultura grega, o amor
está próximo ao descontrole, como se estivesse
longe da razão e próxima ao páthos (palavra
utilizada para “patologia” e para “emoções”). Esse
dualismo talvez não seja a melhor forma de analisar
o humano. Desde o início de nossa vida somos

colocados em lugares que não nos é comum, lugares
ideais e lugares reais, corporais e mentais, mas
somos construídos em uma unidade. Não somos
dois!
Esse é o mundo onde o habitar é movido pelo
inevitável, onde tudo parece atender a urgente
necessidade que a tudo sacraliza. Rebusca as
longínquas terras da infância e, na potencialidade ali
resguardada – no encantamento sem reservas, lá
onde nos desvencilhamos do medo de estar entre o
dizível e o indizível -, encontra modos para
desconstruir a obviedade existente. Conclama-nos a
penetrar por frestas da subjetividade, da liberdade
individual, conscientes de que no império do
necessário e da impossibilidade não há sujeito, não
há liberdade, tampouco criação (BÊTA, 2012, p.
28). Embora não se trate de negar que o ser humano
tenha uma tarefa a realizar, a luta pela ética é a luta
pela liberdade, ou seja, luta para que possamos
experimentar nossa “própria existência como
possibilidade ou potência” (AGAMBEN, 2007, p.
9).

A sabedoria do amor é a compreensão do real a
partir de uma signiﬁcação original, mais original que
a própria realidade, que exclui qualquer pretensão de
conhecimento fechado ou sistemático, tanto no
presente como em qualquer futuro previsível
(LÉVINAS, 2006, p. 12). Essa renúncia não é o
fracasso de um conhecimento limitado que
comprove a grandeza do labor que se tem proposto,
senão algo que se estabelece de antemão -uma
compreensão do real e suas consequentes revelações
humanas.
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RIO DE SANGUE NO JARDIM
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
Calor! Quanto calor. Dois pernilongos
incomodaram minha noite de sono. Bailaram de
uma parede à outra. Rodovia movimentada, apesar
das altas horas. Coluna dói. Fiquei em pé na ﬁla do
banco, mais de uma hora. Uma senhora reclama do
atendimento. Rispidez dos vigilantes. Estresse e
cansaço? Não dói ser educado. Confesso que há
dias, o aborrecimento me toca, profundamente.
Não pelo tempo nem pelas burocracias genéricas,
é pela teimosia a favor da continuidade no mau
caminho, no caminho do improviso ou da
burocratização do que é necessário

desburocratizar.
O preço da gasolina e do mamão está pela hora
do meu desprezo. Peguei outra ﬁla no xerox.
Fiquei mais vinte minutos na porta, aguardando
atendimento. Uma criança reclama do calor. O
pai pede paciência. Estou impaciente, também.
A ou o atendente usa blusa de frio cor de rosa
clara, calça caqui; de máscara, cabelos curtos
tingidos, magra (o), olhos verdes. Não vejo mais
detalhes do rosto nem a expressão. São quatro
horas da tarde. Mais clientes chegam. É tanto
xerox de documentos. Coitados!
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O meio ambiente se entristece. Eu me entristeço.
Falam sobre o rio de sangue despejado no jardim.
Das pessoas que preferem ﬁlmar uma briga a
chamar a polícia ou apartar o embate. Morreu
mais um jovem. O lugar perdeu o status de espaço
da boa convivência. Música alta, droga, bebida,
urinol a céu aberto... Bebida nem deveria ser
vendida em garrafa de vidro. Jardim ou praça
deveria ser um local de convivência cultural.
Respeito é condição sine qua non para a vida em
sociedade. Já não escuto as fatídicas notícias da
semana. A criança pede sorvete. O pai consulta a
carteira. Pratas e cartão. Cartão recusado. Dou dez
reais para a menina. O pai olha e agradece.
Sorria, você está sendo ﬁlmado (a). Visto máscara
no rosto. Minha expressão sempre foi sisuda; não
consigo disfarçar. A franqueza me possui, mas
tenho tido resiliência em desprezar essa faceta de
minha personalidade, às vezes, terrível. Tenho
curiosidade em saber o sexo da atendente ou do
atendente. Ele ou ela me chama a atenção. Seu
jeito discreto de falar, seu jeito discreto de atender,
seu jeito discreto de me olhar, seu jeito discreto de
ser. Creio que ele ou ela sabe de minha
curiosidade. As roupas largas disfarçam a
silhueta. Cabeça baixa, concentrado (a). Ensaio
algumas formas de tratamento. Neutro me
desagrada.
Amigxs e colegxs são expressões bizarras, a meu
ver. Virou moda. Nada a discutir sobre gênero e
forma de tratamento neste texto. Sou atendida.
Atendente solícita, discreta. Os vigilantes do
banco teriam uma boa aula de educação com essa
(esse) atendente. Meu vestido está molhado de
suor. Que calor substancioso. A atende ou o
atendente, de blusa de frio. É a quarta vez que o
(a) vejo de roupas de inverno. Nenhuma gotícula
de suor na roupa, cabelos e rosto. Talvez, uma
disfunção hormonal... Outro mistério. Meus olhos
percorrem seu rosto. Aguardo a encadernação do

meu livro de literatura infantil.
É uma história sobre pássaro e cão. A (o)
atendente olha com curiosidade as laudas
preenchidas com letra Times New Roman". É
livro, senhora?" A voz do (a) atendente não era
masculina nem feminina. Não consegui identiﬁcar.
"Sim, é um livro ... Esqueci o seu nome." Ele (a)
sorriu através dos olhos. Disse-me o nome.
Comum de dois gêneros. JESSI. Fui embora do
xerox, desapontada com minha investigação
malsucedida sobre o sexo do (a) atendente. Hoje,
foi um dia infernal. De calor substancioso, de ﬁla
substanciosa, de mistério substancioso, de notícia
substanciosa sobre o rio de sangue que correu no
jardim ou na praça. Não sei se é praça ou jardim. É
um espaço que perdeu o locus da convivência
fraterna, dos laços de amizade, dos passeios para
respirar ar puro... Perdeu-se. Um local onde se faz
necessário a presença constante de polícia; é
cenário pouco aprazível. Perdeu-se o foco do
descanso, do entretenimento saudável, dos ﬁnais
de semana em que as pessoas se sentavam nos
bancos para prosear... Entrei no táxi depois de mais
uma longa ﬁla na lotérica.
Amanhã é outro dia para enfrentar mais ﬁlas,
inclusive, no xerox. Atendente, independentemente
de sexo ou do diminutivo de Jéssica ou JESSÉ, sua
forma leve de olhar é um presente para minha
criatividade solapada...
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AUMENTO NO NÚMERO DE CASOS DE SÍFILIS
PREOCUPA PROFISSIONAIS DA SAÚDE
@jornalpanetus Infecção também pode atingir recém-nascidos e crianças e causar sérios problemas.
A síﬁlis é uma doença sexualmente
transmissível, com um crescente número de
notiﬁcações. A infecção atinge principalmente
adultos, mas também recém-nascidos e idosos.
Em plena pandemia da covid-19 em 2021 enquanto a procura por internações hospitalares
relacionada a outros motivos caiu
consideravelmente - somente no Hospital
Eduardo de Menezes (HEM), da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig),
foram notiﬁcados 183 novos casos de síﬁlis. A
unidade faz parte do projeto estratégico de
enfrentamento à doença e apoia as regionais do
Barreiro e Venda Nova, em Belo Horizonte, para
discussão de casos e alinhamentos técnicos com
proﬁssionais de saúde da atenção primária.
“É uma epidemia silenciosa, com um imenso
número de portadores, a maioria sem sintomas e
com possibilidades de transmitir a doença, o que
nos mostra a importância do uso de preservativos
durante as relações sexuais - já que esta é a
principal forma de evitar a infecção pela síﬁlis e
outras patologias”, aﬁrma o infectologista do
HEM João Gentilini Fasciani de Castro.
A gerente assistencial da unidade, Tatiani
Fereguetti, faz um alerta e reforça a importância
da popularmente conhecida “camisinha”.
“Tivemos um aumento exponencial no número
de casos e nas taxas de reinfecção na última
década, o que, provavelmente, aponta para a
baixíssima adesão ao uso de preservativos,
especialmente em práticas sexuais orais. É
importante lembrar que a síﬁlis, nas fases iniciais,
é muito contagiosa e pode ser facilmente
transmitida pelo contato sexual ou até mesmo por
beijo na boca”, explica.
De acordo com o infectologista João Gentilini,
os exames sorológicos são fundamentais para o
diagnóstico e o tratamento precoces, quebrando a
cadeia de transmissão tanto da síﬁlis adquirida
(por contato sexual ou transfusão de sangue)
quanto da síﬁlis vertical, quando é passada da

gestante para a criança.
Sintomas
Ainda segundo o infectologista, os sintomas
variam de acordo com os diferentes tipos da
infecção. No caso da síﬁlis primária, as primeiras
manifestações podem ocorrer, em média, três
semanas após o contato sexual infectante, com
uma úlcera ou erosão no local de entrada da
bactéria. “Chamamos de cancro duro e é
geralmente única e indolor, podendo vir
acompanhada de uma íngua inguinal. Este estágio
pode durar de duas a seis semanas e desaparecer
de forma espontânea, ou seja, independentemente
do tratamento”, explica o infectologista.
Na síﬁlis secundária, os sinais surgem, em
média, entre seis semanas e seis meses após a
infecção e duram de quatro a 12 semanas. Neste
caso, o médico aﬁrma que os sintomas podem
desaparecer também de forma espontânea em
poucas semanas. “Podem ocorrer erupções
cutâneas em forma de máculas ou pápulas,
acometendo o corpo, podendo atingir os pés e as
mãos. E, também, febre, mal-estar, dor de cabeça,

desânimo e aumento de ínguas”, relata Gentilini.
Já a fase terciária pode apresentar seus primeiros
sintomas de 2 até 40 anos depois do contágio. A
manifestação ocorre por meio de inﬂamação e
destruição dos tecidos, podendo acometer a pele,
os ossos, o cérebro e o coração. É o caso também
da neurosíﬁlis, que compromete o sistema
nervoso central, podendo ser observado já nas
fases iniciais da infecção.
De mãe para ﬁlho
A neonatologista e gerente assistencial da
Maternidade Odete Valadares (MOV), Luciana
Grizze, explica que a síﬁlis congênita é
transmitida por meio da corrente sanguínea da
gestante infectada para o feto, pela placenta ou,
em alguns casos, por contato direto com a lesão
genital no momento do parto. “Geralmente, a
infecção se dá quando a mãe não é testada para
síﬁlis durante a gestação ou quando não foi
tratada adequadamente antes ou durante a
gravidez”, ressalta.
A chamada transmissão vertical vem crescendo
de forma preocupante e pode ser precoce,
surgindo até o segundo ano de vida, ou tardia,

apresentando os primeiros sintomas após essa
idade, podendo atingir diversos órgãos e sistemas.
“Apenas os casos mais graves, que são minoria,
de recém-nascidos vivos com síﬁlis apresentam
sintomas ao nascer. Porém, quando tardia, e não
diagnosticada ou adequadamente tratada, pode
causar perda auditiva, alterações na pele, ossos,
dentes e olhos (coriorretinite, glaucoma
secundário, atroﬁa do nervo óptico), atraso no
desenvolvimento, crises convulsivas, entre outros
problemas. Por isso, é fundamental o diagnóstico
e tratamento clínico prolongado e mais detalhado
dessa criança, com acompanhamentos frequentes
do pediatra, avaliação oftalmológica, audiológica
e neurológica”, aﬁrma a gerente.
Luciana ressalta ainda que a doença pode
também ser causa de aborto espontâneo,
prematuridade, baixo peso ao nascer (menor que
2,5 kg), hepatomegalia (fígado aumentado de
tamanho), esplenomegalia (baço aumentado de
tamanho), atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor, manchas na pele, icterícia,
anemia, anormalidades ósseas, meningite e
pneumonia.
Esses problemas podem ser prevenidos com o
adequado pré-natal realizado pela mãe, seguido
de tratamento durante a gestação, quando
diagnosticada a infecção, além do tratamento dos
seus parceiros sexuais.
Diagnóstico
A síﬁlis tem cura e as unidades básicas de saúde
possuem o chamado teste rápido, com resultado
apresentado em minutos, que detecta também
hepatite C, B e HIV. Quando diagnosticados, os
pacientes são tratados com uso de antibióticos.
No caso da síﬁlis congênita, quando os sintomas
ainda não surgiram, o diagnóstico exige a
combinação da suspeita epidemiológica
(histórico materno de síﬁlis, seu tratamento e
seguimento na gravidez), avaliação clínica do
recém-nascido ou da criança e testagem
sanguínea.
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MINAS RESSALTA IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO COM A
POPULAÇÃO E ATUAÇÃO A FAVOR DOS ATINGIDOS POR
BARRAGENS
@jornalpanetus

Encontro na sede do MPMG, na capital mineira, reuniu poder público e representantes de movimento em data de referência internacional para o tema.

Na última segunda-feira (14/03) - Dia
internacional de luta dos atingidos por
barragem, pelos rios, pela água e pela vida -,
representantes do Movimento dos Atingidos
por Barragens e do poder público se reuniram,
na sede do Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG), O Governo de Minas foi
representado pelo advogado-geral do Estado,
Sérgio Pessoa, e pelo secretário adjunto de
Planejamento e Gestão, Luis Otávio de Assis.
Na oportunidade, Sérgio Pessoa ressaltou a
importância do diálogo entre o poder público e
suas instituições, a população e as mineradoras.
"É uma satisfação poder participar dessa
reunião e dizer que a AGE-MG está aqui com a
postura de escuta, de diálogo, com o propósito
de construir pontes. Nossa postura tem sido
nesse sentido e a orientação do governador

Romeu Zema, desde as tragédias ambientais de
Brumadinho - e agora com a repactuação
Mariana -, tem sido centralização de que todas
as ações se dirijam em prol e a favor dos
atingidos. Essa tem sido a lógica de atuação, o
apoio de assessoramento jurídico da AGEMG", disse o advogado-geral do Estado.
O procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares
Júnior, destacou que a causa ambiental, social,
cultural e econômica norteia o trabalho do
Ministério Público. "O MPMG está ao lado dos
atingidos, atento aos seus direitos e buscando
sempre garantir a reparação dos danos e o
acesso à justiça", pontuou.
Descaracterização de barragens
O evento ocorreu quase três semanas após o
Governo de Minas, o MPMG, o Ministério
Público Federal (MPF), com interveniência da

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

9 8253-0025
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto

Agência Nacional de Mineração (ANM),
ﬁrmarem um Termo de Compromisso com
mineradoras responsáveis por barragens a
montante no estado para que cumpram a
descaracterização de 41 estruturas. Isso porque,
inicialmente, as empresas não cumpriram o
prazo deﬁnido pela Lei Estadual 23.291,
conhecida como Mar de Lama Nunca Mais, que
terminou em (25/02), deste ano.
O documento prevê indenizações por dano
moral coletivo e estabelece novos prazos para a

conclusão da descaracterização das barragens
sob pena de sanções, como multa diária, além da
ﬁxação de medidas mínimas e adicionais de
segurança e publicidade no processo.
Data
O 14 de março é celebrado como o Dia
Internacional de luta contra as barragens, em
defesa dos rios, das águas e da vida desde 1997,
quando, em Curitiba, ocorreu o primeiro
encontro entre representantes de populações
atingidas de 20 países.
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LANÇAMENTO DO PROGRAMA CINEMA NA CIDADE 2022
ACONTECE EM MARIANA COM SESSÕES DE FILMES E
ATRAÇÕES ARTÍSTICAS NA PRAÇA GOMES FREIRE
@jornalpanetus

O cinema brasileiro vai chegar em 10 cidades do interior de Minas Gerais, de março a outubro, levando programação gratuita para toda família.

democrática os espaços públicos de cada cidade",
destaca Raquel Hallak, diretora da Universo
Produção e coordenadora geral do Cinema na
Cidade.
LANÇAMENTO DO PROGRAMA |
MARIANA

A cidade de Mariana vai sediar o lançamento do
programa Cinema na Cidade 2022, nos dias 18 e 19
de março, com sessões de ﬁlmes brasileiros, cortejo
musical, show de mágica, show musical e conta
com patrocínio da Cedro Mineração e apoio da
Prefeitura Municipal
Em 2022, a Universo Produção realiza mais uma
edição do Cinema na Cidade - um programa de
entretenimento que vai contemplar 10 municípios
do interior de Minas Gerais - Mariana, Itabirito,
Nova Lima, Congonhas, Itabira, Nova Era, Santa
Bárbara, Barão de Cocais, Rio Acima e Sabará, de
março a outubro, com uma programação gratuita
para todas as idades em espaços públicos de cada
cidade. Na tela, a diversidade da produção do
cinema brasileiro. No palco, a música, o teatro e o
circo fazem uma ponte com os valores dos locais
onde o programa acontece.

O Cinema na Cidade é um empreendimento
audiovisual que está caracterizado por sessões de
cinema brasileiro em espaços alternativos de
exibição, que, em circuito itinerante, percorrerá
comunidades e cidades do interior de Minas Gerais
que em sua maioria não possuem ou tiveram suas
salas de cinema fechadas. Portanto, a realização
desta iniciativa vai proporcionar, muitas vezes, o
acesso do público, pela primeira vez, a uma sessão
de cinema.
"O programa foi idealizado para ser veículo de
integração e expressão da nossa cultura,
proporcionar o encontro amplo do público com o
cinema brasileiro, promover intercâmbio, reﬂexão,
formação de novas plateias, criar espaços
alternativos de exibição, fomentar a indústria
cinematográﬁca e gerar a conexão do cinema com
as outras artes, ocupando de forma saudável e

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101

Arantes Móveis

Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Nos dias 18 e 19 de março, sexta e sábado,
Mariana será sede do lançamento do programa
Cinema na Cidade - Edição 2022, que vai levar
diversão para toda família, na Praça Gomes Freire.
A partir das 18h30, o público do município poderá
conferir, na Praça Gomes Freire, exibição de ﬁlmes
brasileiros, shows de música e espetáculo de
mágica. Toda a programação é oferecida
gratuitamente.
"O cinema é encantador, único e um grande
facilitador de emoções. Em uma cidade como
Mariana, que respira cultura, essa movimentação
nos proporciona sensações e sentimentos capazes e
oferecer outras perspectivas de vida, bem como um
melhor entendimento sobre o próximo", destaca
Andréa Umbelino Secretária de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer.
Patrocinadora da etapa de Mariana no programa, a
Cedro Mineração já vem buscando apoiar
inciativas que promovam mais acesso à cultura e ao
lazer para a população de Mariana. “É importante
criar cada vez mais espaços importantes como este
projeto porque a população precisa disso. Ainda
mais depois de um tempo tão fechado à cultura por
causa da pandemia poder apoiar uma iniciativa
dessa natureza é motivo de orgulho para a
companhia”, diz Guilherme França, diretor da
Cedro Mineração.
No dia 18, sexta, o grupo musical Barroco Jazz
Band abre a programação às 18h30, com seu
cortejo. A concentração é no Centro de Atenção ao
Turismo (CAT - Rua Direita, 91), de onde a banda

segue até o local do evento, na Praça Gomes Freire.
Na sequência, o público se reconhecerá em tela
com a exibição de uma sessão de curtas com
Produtos Audiovisuais da Lei Manoel da Costa
Athaíde. E, para encerrar a programação do dia, às
20h30 terá a exibição do longa premiado "O
Palhaço", direção de Selton Mello. O ﬁlme, que
traz as aventuras do Palhaço Benjamin (vivido por
Selton), promete emocionar o público.
No dia 19, sábado, a programação abre às 18h30
com atrações especiais dedicadas à criançada: um
show de mágica com o incrível Mágico Caio e uma
sessão de curtas pensada especialmente para a
turminha. Na sequência, será exibido o novíssimo
longa "A Sogra Perfeita", de Cris D'Amato.
Lançado em novembro do último ano, a comédia
traz a atriz Cacau Protásio no papel de Neide, uma
mulher de 40 e poucos anos que decide treinar uma
funcionária para ser a esposa perfeita para seu ﬁlho
adulto que se recusa a sair de casa. Para fechar o
programa em grande estilo, a banda Samba de
Sobra, sob o comando de Erika Curtiss, convida o
artista João Fernandes para um show animado com
o melhor do samba de raíz e do chorinho.
Cinema na Cidade
O mundo passa por transformações sociais
profundas, ancoradas em conquistas tecnológicas
cotidianas, transformando os meios audiovisuais
nas principais formas de comunicação e expressão,
um instrumento formador de opinião e de
comportamento. Nos meios audiovisuais hoje
incluímos o cinema, o vídeo, a TV, a internet, o
celular, os jogos eletrônicos, a videoarte e os
múltiplos usos da fotograﬁa.
Ao realizar o programa Cinema na Cidade, a
Universo Produção, os patrocinadores e Prefeituras
Municipais, juntos, estarão atuando para contribuir
com a formação do cidadão consciente e ético,
preparado para enfrentar os desaﬁos do mundo
atual.

Como chegar ao Ateliê?
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DINHEIRO: NASCIDOS DE 1968 A 1983 PODEM AGENDAR
SAQUE DE VALORES ESQUECIDOS
@jornalpanetus É necessário login prata ou ouro no Portal Gov.br para fazer retirada.
A partir desta segunda-feira (14/03), as pessoas
nascidas entre 1968 e 1983 ou empresas abertas
nesse período poderão pedir o saque de recursos
esquecidos em instituições ﬁnanceiras. O
processo deve ser feito no site Valores a
Receber, criado pelo Banco Central (BC) para
consulta e agendamento da retirada de saldos
residuais.
A consulta foi aberta na noite de 13 de
fevereiro. Na ocasião, o próprio sistema
informou a data e o horário em que usuários
com recursos a sacar devem retornar ao site para
fazer o agendamento. O processo vai até esta
sexta-feira (18/03). Quem perder o prazo ou o
horário poderá fazer uma repescagem no
sábado (19/03), das 4h às 24h. O usuário que
perder a repescagem só poderá retornar a partir
de 28 de março.
Após o pedido de saque, a instituição
ﬁnanceira terá até 12 dias úteis para fazer a
transferência. A expectativa é que pagamentos
realizados por meio de Pix ocorram mais
rápido.
Para agendar o saque, o usuário deverá ter
conta nível prata ou ouro no Portal Gov.br.
Identiﬁcação segura para acessar serviços
públicos digitais, a conta Gov.br está disponível
a todos os cidadãos brasileiros. O login tem três
níveis de segurança: bronze, para serviços
menos sensíveis; prata, que permite o acesso a
muitos serviços digitais; e ouro, que permite o
acesso a todos os serviços digitais.
Segundo o BC, cerca de 114 milhões de
pessoas e 2,7 milhões de empresas acessaram o
sistema de consultas criado para o resgate do
dinheiro. Desse total, 25,9 milhões de pessoas
físicas e 253 mil empresas descobriram que têm
recursos a receber.
Conﬁra abaixo o passo a passo para a

retirada do dinheiro:
Passo 1
Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na
data e no período de saque informado na
primeira consulta. Quem esqueceu a data pode
repetir o processo, sem esperar o dia 7 de março.
Passo 2
Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou
ouro). Se o cidadão ainda não tiver conta nesse
nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o
nível de segurança (no caso de contas tipo
bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O BC
aconselha ao correntista não deixar para criar a
conta e ajustar o nível no dia de agendar o
resgate. Conﬁra aqui como aumentar o nível do
login Gov.br.
Passo 3
Ler e aceitar o termo de responsabilidade
Passo 4

Veriﬁcar o valor a receber, a instituição que
deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor
a receber. O sistema poderá fornecer
informações adicionais, se for o caso. A
primeira etapa da consulta só informava a
existência de valores a receber, sem dar
detalhes.
Passo 5
Clicar na opção indicada pelo sistema:
"Solicitar por aqui": para devolução do valor
por meio de Pix em até 12 dias úteis. O usuário
deverá escolher uma das chaves Pix, informar
os dados pessoais e guardar o número de
protocolo, caso precise entrar em contato com a
instituição.
"Solicitar via instituição": a instituição
ﬁnanceira não oferece a devolução por Pix. O
usuário deverá entrar em contato pelo telefone
ou e-mail informado para combinar com a
instituição a forma de retirada: Transferência
Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de

Crédito (DOC).
Importante: Na tela de informações dos valores
a receber, o cidadão deve clicar no nome da
instituição para consultar os canais de
atendimento.
Calendário
Para evitar excesso de procura no site, o Banco
Central escalonou o pedido de saque conforme a
idade do correntista ou a data de fundação da
empresa. A cada semana, um público diferente
será atendido.
O prazo de agendamento para pessoas nascidas
até 1968 ou empresas fundadas antes desse ano
ocorreu de 7 a 11 de março, com repescagem no
último sábado (12/03). Para quem nasceu a
partir de 1984 ou abriu empresa nesse ano, a
data vai de 21 e 25 de março, com repescagem
em 26 de março. As repescagens também
ocorrerão aos sábados no mesmo horário, das
4h às 24h.
Quem perder o sábado de repescagem poderá
pedir o resgate a partir de 28 de março,
independentemente da data de nascimento ou
de criação da empresa. O BC esclarece que o
cidadão ou empresa que perder os prazos não
precisa se preocupar. O direito a receber os
recursos é deﬁnitivo e eles continuarão
guardados pelas instituições ﬁnanceiras até o
correntista pedir o saque.
Nesta primeira fase, estão sendo liberados R$
3,9 bilhões esquecidos em instituições
ﬁnanceiras. Em maio, haverá nova rodada de
consultas, com mais R$ 4,1 bilhões disponíveis.
Além dos valores residuais em bancos, o
cidadão pode ter outras fontes de dinheiro
esquecido, como cotas de fundos públicos,
revisão de benefícios da Previdência Social,
restituições na malha ﬁna do Imposto de Renda
e até pequenos prêmios de loterias.

CLUBE MARIANENSE SE PREPARA PARA
NOVAS ELEIÇÕES
@jornalpanetus Diretores do clube Marianense estão se reunindo para definir como serão as eleições, que acontecerão em maio de 2022.
Nas últimas duas semanas, o clube mais
tradicional de Mariana está reunindo diretores
para terminar a reforma do estatuto da
agremiação. A reforma, que está sendo feita
com todos os cuidados perante a lei vigente,
passará por votação em assembleia antes de ser
aprovada. Após isso acontecerão as próximas
eleições para o novo corpo administrativo da
associação.
As reuniões, que acontecem em datas e

horários estipulados previamente entre os que
participam, são para deﬁnição de quem poderá
se candidatar para os devidos cargos. As
eleições acontecerão em maio de 2022, com
posse em junho, mês de aniversário do clube, e
os interessados em se candidatar para os cargos
podem procurar informações diretamente na
sede da agremiação, localizada na Praça Gomes
Freire, 152, em frente ao Jardim de Mariana,
assim como pelo telefone 35571360 ou e-mail

marianensefutebolclube@hotmail.com.
O Marianense está sempre de portas abertas
para receber novos sócios e conta com
variedade de serviços como: sauna, piscina,
espaço para churrasco, descontos em aulas de
dança, academia, sala de jogos, entre outros. Os
sócios têm direitos de expressar suas opiniões
em assembleias feitas pela diretoria do clube.
Participando ativamente da associação, aqueles
que têm interesse.

História do Marianense: Clube foi fundado em
17 de junho de 1912 e instituído em 7 de
fevereiro de 1964. É uma pessoa jurídica de
direito privado, deﬁnindo-se como uma
associação desportiva, recreativa e cultural sem
ﬁns lucrativos. É reconhecida pela comunidade
por oferecer serviços sociais destinados às
práticas esportivas, eventos, reuniões dentre
outros.
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SOLUÇÃO ADOTADA PELA FUNDAÇÃO RENOVA É
RECONHECIDA COMO O MELHOR EXEMPLO EM ÁGUA PELO
PRÊMIO HUGO WERNECK
@jornalpanetus Desenvolvido pela Aplysia Soluções Ambientais, projeto ReNaturalize recria as características do rio Gualaxo do Norte.
Aplysia, juntamente com a Renova, instalaram às
margens do Gualaxo do Norte estruturas de
madeira como árvores, troncos e capins para
auxiliar no controle do ﬂuxo das águas, criando
pequenas porções de remansos a ﬁm de favorecer a
criação e aumentar a variedade de habitats
propícios para a sobrevivência e o
desenvolvimento de pequenos organismos e
peixes.
Ao todo, o Projeto Piloto de Renaturalização já
revitalizou uma extensão de, aproximadamente,
1,8 quilômetro, com a ﬁxação de 203 estruturas no
decorrer do rio Gualaxo do Norte nas
proximidades do córrego Santarém, em Mariana
(MG).
É a segunda vez que o ReNaturalize é
reconhecido em uma premiação. Em 2021, a
solução faturou o BRICS Solutions for SDGs
Awards, na categoria Água Limpa e Saneamento
(ODS 6). A premiação reconhece trabalhos de
impacto, realizados nos países do bloco – Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul – para alcançar
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS), especialmente por meio de projetos
inovadores e soluções digitais de base tecnológica.

Recriar características e processos ecológicos
naturais nos trechos do rio Gualaxo do Norte, um
dos principais aﬂuentes do rio Doce. Esse é o
objetivo da Fundação Renova ao adotar a solução
ReNaturalize desenvolvida pela empresa capixaba
Aplysia Soluções Ambientais. A iniciativa foi
reconhecida como o Melhor Exemplo em Água
pela 12ª edição do Prêmio Hugo Werneck, de
referência nacional e considerado o Oscar da
ecologia no país.
“O método de renaturalização ﬂuvial é uma
iniciativa da Renova no desenvolvimento de
soluções ambientais customizadas e que vem
alcançando bons resultados na recuperação do
Gualaxo do Norte. Esse prêmio reaﬁrma que
estamos caminhando na direção correta”, aﬁrma
Paulo Machado, especialista em Manejo de
Rejeitos.
Implantada em 2019 no rio Gualaxo do Norte, a
solução ReNaturalize visa a aceleração do
restabelecimento das condições ambientais do rio e
integra o Projeto Piloto de Renaturalização para a
reparação ambiental da bacia do rio Doce, atingida
pelo rejeito oriundo do rompimento da barragem
de Fundão. Biólogos, ecólogos e engenheiros da

DECRETO: USO DE MÁSCARA EM MARIANA É FACULTATIVO EM ESPAÇOS PÚBLICOS
Prefeito de Mariana Juliano Duarte, anunciou alteração no decreto nesta terça-feira 15 de março.
com o avanço da vacinação infantil, a medida pôde
ser tomada.
Contudo, em Mariana, 99% da população acima
dos cinco anos já tomaram a primeira dose e 89% já
estão imunizadas com a D2 ou dose única.
Responsabilidades individuais de higienização ainda
devem permanecer e o cuidado e discernimento
também serão pontos para que a medida se
mantenha.

O chefe do poder executivo da cidade de Mariana
Juliano Duarte, (Cidadania), realizou a alteração do
decreto de lei relacionado à Covid-19 em Mariana e
agora, em espaços abertos, o uso de máscara de
proteção é facultativo. O decreto reforça que a
utilização em locais fechados permanece obrigatório.
Com a evolução da vacinação, redução da
incidência de casos positivos, queda de internações e
número de óbitos, percentual estadual e também

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

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

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

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA

Jornal

Panetu’s
17/03/2022 a 24/03/2022
9
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

ANP FAZ ACORDOS COM PROCONS E AMPLIA
FISCALIZAÇÃO
@jornalpanetus

Agência capacita agentes para fiscalizar postos de combustíveis.

Em homenagem ao Dia do Consumidor,
comemorado na última terça-feira (15/03), a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) ﬁrmou hoje acordo de
cooperação com o Procon Municipal de Cuiabá.
A cerimônia foi transmitida pelo canal da
a g ê n c i a n o Yo u Tu b e e c o n t o u c o m a
participação do diretor da ANP, Cláudio de
Souza, do superintendente de ﬁscalização do
abastecimento da ANP, Francisco Nelson de
Castro Neves, e do secretário adjunto de
Proteção e Defesa do Consumidor do Procon
Cuiabá, Genilto Nogueira.
Segundo o diretor da agência reguladora,
Cláudio de Souza, atualmente existem 22
acordos de cooperação técnica da ANP em todas
as regiões do país. Para ele, este modelo de
ﬁscalização tem forte efeito educativo e
contribui para a manutenção das condições
adequadas do exercício do livre mercado de
combustíveis.
“Nos acordos de cooperação técnica e
operacional, a ANP celebra acordos formais
com entidades representantes do poder público.
O processo permite trocas permanentes de
informações e os parceiros podem utilizar das
atribuições da agência para atuar no mercado
de combustíveis de forma direta e individual. É
exatamente o caso do instrumento ﬁrmado com
o Procon de Cuiabá. Os acordos institucionais
formais contribuem para o fortalecimento da
ação regulatória e ampliam a ﬁscalização na
medida que envolve um plano de trabalho e
metas bem deﬁnidas com treinamento e
intercâmbio de informações entre os órgãos
envolvidos”, informou.
Segundo o diretor, a ANP e o Procon de Cuiabá
pretendem realizar trabalhos educativos,
contribuindo para uma postura mais ativa dos
consumidores. “No sentido de conhecer melhor
os produtos, ter ciência das regras básicas do
comércio e acionar os órgãos de controle,

quando houver dúvidas e incerteza da
regularidade nos postos revendedores de
combustível. O acordo confere ferramentas
para uma atuação de ambos os órgãos no
s e n t i d o d e d e f e n d e r o i n t e re s s e d o s
consumidores cuiabanos de combustíveis”,
aﬁrmou.
Fiscalização
Conforme a ANP, os acordos ﬁrmados com
Procons em todo o país “incluem atividades de

ﬁscalização conjuntas, para promover a
educação e a orientação dos agentes do setor, a
prevenção e a repressão de condutas violadoras
da legislação; implantação de sistema de
intercâmbio de informações para tornar mais
eﬁcientes e eﬁcazes a regulação e ﬁscalização
destas empresas, além de atualizar e
contextualizar espacialmente o cadastro de
agentes econômicos regulados”.
Os agentes dos Procons também passam a ter a

possibilidade de realizar ações de ﬁscalização
isoladas, em nome da ANP, o que é feito após
treinamento fornecido pelo órgão regulador e
informações para o desenvolvimento da
atividade de ﬁscalização, além de material para
a coleta de amostras de combustíveis e modelo
do documento de ﬁscalização a ser preenchido
nas ações. “Os processos administrativos serão
julgados preservando a competência de cada
órgão”, completou a ANP.
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CRIATIVIDADE: OURO PRETO RECEBE A SEGUNDA EDIÇÃO
DO WORLD CRIATIVITY DAY NOS DIAS 20, 21 E 22 DE ABRIL
@jornalpanetus Esta edição será na forma híbrida em mais de 100 cidades.
O Dia Mundial da Criatividade e Inovação
(World Criativity Day) é celebrado em 21 de
abril e foi reconhecido pelas Nações Unidas em
2017 para aumentar a conscientização sobre o
papel da criatividade em todos os aspectos do
desenvolvimento humano. No ano passado,
Ouro Preto contou com a edição do evento, que
aconteceu de forma online em 19 países, 128
cidades, com 443 voluntários, 73.000 mil
participantes, 1340 atividades e mais de
110.000 bolsas de estudo.
Com o tema: Celebrar a vida, a edição de 2022
será híbrida e acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de
abril, sendo que no dia 21, as atividades serão
todas onlines. Até o momento, já são mais de
100 municípios no Brasil e 30 cidades ao redor
do mundo, e Ouro Preto é uma das participantes.
Felipe Guerra, secretário de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Tecnologia, ressalta o
envolvimento da Prefeitura no evento. “Vamos
apoiar com a cessão do espaço para a
realização deste grande festival colaborativo
de criatividade, e apresentar nossos projetos do
Parque Industrial e da moeda digital. São
pautas importantíssimas da nossa pasta e que
vão transformar a economia de Ouro Preto.
Estamos sempre disponíveis para iniciativas
que fomentem o desenvolvimento tecnológico e
econômico do nosso Município”.
Yara Silva, estudante de Turismo na UFOP e
líder local do WCD em Ouro Preto, conta um

pouco das projeções do evento. “Este é o
primeiro ano do evento aqui de forma
presencial também, e nós da organização
ﬁcamos com algumas expectativas sobre a
movimentação na cidade, aﬁnal, queremos
conectar a maior rede criativa possível. Um
grande desaﬁo para nós é o fato de que no dia
21 a cidade já celebra uma data importante que
afeta a movimentação urbana, isso nos faz ser
ainda mais criativos para contornar essa
situação. Para além desses pontos, queremos
mostrar para a população que todos e qualquer
um pode fazer parte desta revolução”.
O que é o Dia Mundial da Criatividade?
Em 2017, as Nações Unidas reconheceram
oﬁcialmente o dia 21 de abril como o Dia
Mundial da Criatividade e Inovação para
aumentar a conscientização sobre o papel da
criatividade em todos os aspectos do
desenvolvimento humano.
Desde 2018, construímos uma comunidade
global que reúne educadores, empreendedores
criativos, líderes sociais e empresariais,
criadores, pesquisadores e outros agentes de
mudança para promover e conectar iniciativas
que promovam a criatividade e a inovação para
o desenvolvimento social, tecnológico e
econômico sustentável.
*Fonte:
https://www.worldcreativityday.com/en

CULTURA: CONCERTO MUSICAL FOI DESTAQUE NO ÚLTIMO
FINAL DE SEMANA NA CASA DA ÓPERA EM OURO PRETO
Foi realizado no último sábado, 12 de março, um concerto musical na Casa da Ópera, com o instrumentista Martin Debischopp e com o musicista Xavier Machout.
A casa, que é o teatro mais antigo em
funcionamento das Américas, inaugurado em 6
de junho de 1770, já se acostumou a receber
belíssimos espetáculos e presenciou algo no
mínimo inovador. O concerto mesclou poesia e
música, aliando também aspectos bastante
diferenciados em relação aos instrumentos, em
destaque o violão tocado com cordas de baixo,
garantindo, como dizem os franceses, o Avantgarde - em uma tradução livre, seria a música

brasileira de vanguarda - marcada pela mudança
e quebra de padrões.
Além disso, o público presente foi agraciado
com a apresentação de um novo projeto dos
artistas, chamado PELOSE: um apanhado de
músicas nos estilos acústico e eletrônico, com
forte utilização de instrumentos clássicos
como violoncelo, teclado e saxofone, traçando
uma ponte entre o rock independente e a
música contemporânea.
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CONSUMIDOR: PROCONS REGISTRAM QUASE 2
MILHÕES DE ATENDIMENTOS EM 2021
@jornalpanetus Questões ligadas a bancos foram as que mais geraram demandas.
Os institutos de Defesa do Consumidor (Procons)
registraram 1.823.797 atendimentos em todo o país,
em 2021. Os dados constam do levantamento
Consumidor em Números 2021, divulgado pela
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom). A
média é de 150 mil atendimentos mensais.
Já os atendimentos feitos pela plataforma
Consumidor.gov.br somaram 1.434.101 reclamações
ﬁnalizadas. Juntos, os dois canais totalizaram mais
de 3,2 milhões de atendimentos no ano passado.
Nos casos dos Proncons, as reclamações
representaram a maior parte (78,9%), com 1.440.411
atendimentos. Na sequência, estão consultas e
orientações prestadas aos consumidores pelos
Procons, com 343.030 atendimentos (18,8%).
Os dados, divulgados nesta segunda-feira (14/03),
mostram ainda mais 40.356 atendimentos
classiﬁcados como Extra Procon, que representam
2,2% do total e se referem a orientações nos casos em
que não há relação de consumo.
Os setores que mais levaram os consumidores aos
Procons foram os serviços ﬁnanceiros, com 21,6%
dos atendimentos; operadoras de telecomunicações,
com 17,4%; Varejo e Comércio Eletrônico, com
10,6%; Concessionárias de Energia Elétrica, com
5,2% e Indústria, com 3,1% dos atendimentos
registrados.
Questões relacionadas aos bancos foram os

assuntos que mais geraram demandas dos
consumidores. Os dados mostram que, em 2021,
foram 184.209 atendimentos relacionados aos
bancos comerciais, o que representa 10,3% do total
de atendimentos.
Na sequência, vêm questões relacionadas à telefonia
celular (9,7%0, com 172.791 atendimentos; energia
elétrica (5,7%), com 102.169 atendimentos; na
quarta posição temas relacionados ao cartão de
crédito (5,3%), com 93.662 atendimentos; e telefonia
ﬁxa (4,7%), com 84.150 atendimentos.
Plataforma
Entre os principais problemas relatados pelos
consumidores estão as cobranças, que representaram
37,1% das reclamações e 660.952 atendimentos; em
seguida, problemas com contrato, com 16% das
reclamações, totalizando 285.457 atendimentos; e
problemas de vício ou má qualidade de produto ou
serviço, com 241.819 atendimentos, representando
13,6% do total.
Além dos atendimentos nos Procons, o boletim traz
dados relativos à plataforma Consumidor.gov.br.
Lançada em 2014, a ferramenta já registrou mais de 5
milhões de reclamações e conta com uma base de 3,5
milhões de usuários cadastrados e mais de 1.148
empresas credenciadas.
Segundo o boletim, em 2021, foram 1.434.101
reclamações ﬁnalizadas e 183 novas empresas

cadastradas.
"Atualmente, 78% das reclamações
registradas na plataforma são solucionadas
pelas empresas participantes, que respondem
às demandas dos consumidores em um prazo
médio de 7 dias", diz o documento.
No ano passado, os bancos, ﬁnanceiras e
administradoras de cartão (29%), as
operadoras de telecomunicações (21,1%), o
comércio eletrônico (7,4%), transporte aéreo
(7,1%); empresas de pagamento eletrônico
(4,5%) foram os mais reclamados pelos
consumidores que acessaram a plataforma.
Dentre os outros assuntos mais reclamados,
destacam cartão de crédito/débito/loja, com
9,2% das reclamações e 131.647
atendimentos. Em seguida vem crédito
consignado/cartão de crédito
consignado/RMC (para beneﬁciários do
INSS), com 7,7% do total de atendimentos e

110.211 reclamações.
Em seguida aparecem assuntos relacionados
a transporte aéreo (7,5%), com 107.960
atendimentos, seguido de bancos de dados e
cadastro de consumidores (5,7%), com
81.945 atendimentos e, ainda, as reclamações
relacionadas à telefonia móvel pós-paga
(5,3%), com 75.765.
Com relação às principais queixas
apresentadas pelos na plataforma
Consumidor.gov.br, questões relativas a
cobranças e contestações aparecem como as
mais reclamadas em 2021, totalizando 52,1%
das reclamações. Problemas relacionados a
contrato/oferta aparecem com 23,8%;
seguido de atendimento/SAC, com 19,1%.
Em quarto, aparecem problemas
relacionados à Informação, com 6,9% e, em
quinto lugar, problemas relativos à entrega do
produto, com 5,3% das reclamações.

Grande honra para nossa cidade, nosso médico da beleza, Dr. Paulo
Macieira essa semana estará palestrando no Panamá no III Congresso
Intercontinental da Sociedade Espanhola de Medicina Estética.
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SUCESSO: MARIANA REALIZA PRIMEIRA EDIÇÃO
DO XTERRA
@jornalpanetus Mariana é a capital do Mountain Bike.

Mariana, a capital do Mountain Bike, recebeu
pela 1ª vez o Circuito XTerra 2022, que ocorreu
na Arena Mariana. A competição é o maior
Evento Off Road do planeta e contou com a
presença de cerca de 1.000 esportistas de diversos
lugares do país, que competiram nas modalidades
de: Mountain Bike, Duathlon, Trail Run 12KM,
21KM, 5KM Noturno e Kids. Além do mais, a
competição contou com a presença de familiares
e prestigiadores do esporte.
O evento teve início na sexta-feira (11/03),
onde os atletas do Duathlon, Trail Run e MTB
Cup puderam adquirir de 16h às 21h o kit
personalizado, que continha dentro de uma
sacochila, camisa, uma lata de Red Bull, dois
sachês de café, e o número de participação na
competição. Além disso, os atletas do Trail Run
5KM Noturno foram contemplados com uma
lanterna para melhor desempenho e segurança
durante o percurso.
A competição iniciou na manhã de sábado (12)

com os atletas da modalidade do Duathlon, que
partiram rumo às trilhas correndo um percurso
de 3KM e, em seguida, ﬁzeram o percurso de 3
KM utilizando a bicicleta, retornando para mais
12KM a pé. O atleta Marcelo Sebastião garantiu
o melhor tempo, ﬁcando em 1° lugar no pódio.
“Vim me preparando bastante para essa etapa.
Ao chegar na prova, vi que meus adversários
eram bem fortes. Tive que usar uma estratégia e
consegui uma boa vantagem na frente dos
demais competidores e consegui garantir a
vitória”, acrescentou Marcelo, da cidade de
Lambari - MG, que ﬁcou acompanhado no
pódio por Fabrício de Oliveira, em 2° lugar, e
Mauricio dos Santos, em 3° lugar.
No MTB, os marianenses Pedro Lage e Liege
Walter foram destaque na modalidade e
garantiram o 1° lugar geral, masculino e
feminino. A atleta é embaixadora oﬁcial do
XTerra, para ela, “a prova foi excepcional!
Apesar de conhecer o percurso, ainda foi duro,

@primebeeff
98328-6720

Peça o seu delivery e receba no conforto de sua casa
Endereço: Rua Santa Cruz -86 - Barro Preto - Mariana
Telefone: 98328-6720

com a intensidade muito alta e com sol. Foi um
desaﬁo lindo de concluir. Parabenizo a
organização e a Prefeitura Municipal pela
iniciativa”, declarou Liege Walter.
A criançada também deu um show na
modalidade XTerra Kids, que deu oportunidade
aos pequenos participarem da competição de
uma forma lúdica. Divididos por faixas etárias,
as crianças menores puderam correr
acompanhados dos seus pais, já os mais velhos
utilizaram a bicicleta e demonstraram bastante
habilidade.
Na Arena Cultural, os prestigiadores, atletas e
familiares puderam aproveitar ainda mais o
evento, onde, na praça de alimentação reuniram
shows da banda Os Traias, Trupe da Gente,
Equipe de Rock, Quarteto Pedra Sabão,
Maracatrupe, Brazuza e Dennis Pires. Além das
atrações de circo, com o Circo Sufoco e
apresentações de dança com os grupos Na
Pegada e Amarelo, que tornaram o evento ainda

mais especial. Além disso, a programação
ofereceu durante todo o evento a exibição de
ﬁlmes infantis no interior da Arena Mariana.
Mariana: capital do mountain bike
O município, que é referência do Mountain
Bike no Brasil, elevou o seu nome com a
participação de diversos atletas marianenses.
Diariamente, mais de 400 pessoas percorrem as
ruas da cidade de bicicleta e correndo a pé, o
que incentiva outras a praticarem o esporte,
portanto, a importância desse evento na cidade
não se faz somente por conta do turismo, lazer e
economia, mas também como forma de
incentivo às práticas esportivas.
Estímulo:
Os trabalhos da Guarda Civil Municipal
(GCM) foram fundamentais para a realização
do evento. Algumas ações, como fechamento
das vias, patrulhamento na escolta das largadas
e acompanhamento na retaguarda ﬁzeram parte
dos trabalhos da GCM.
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CONFIRA 5 DICAS PARA ECONOMIZAR ATÉ 15% NA
PRÓXIMA VEZ QUE FOR ABASTECER O VEÍCULO
@jornalpanetus
@jornalpanetus

Cuidado na condução e manutenção podem diminuir desperdício de combustíveis.

#Economizar #Abastecimento
#Combus veis #Dicas
Com a última alta do preço da gasolina,
chegando a quase R$ 8,00 em Minas Gerais,
condutores podem buscar alternativas para
otimizar o consumo de combustível e gastar
menos dinheiro na próxima vez que for
abastecer.
Segundo o consultor da área de petróleo e gás,
Bruno Iughetti, com 5 dicas simples é possível
economizar até 15%, como evitar acelerações e
freadas bruscas, fugir de postos que oferecem
combustíveis “batizados” e realizar a boa e
velha pesquisa de preço.
"Com os impactos do aumento da gasolina, se
torna cada vez mais necessário que o
consumidor faça uma pesquisa de preço nos
postos perto de onde mora. Aﬁnal, tem uma
questão de mercado e concorrência que faz com
que aconteça pequenas e importantes
diferenças nos preços".
Além disso, recorrer ao etanol hidratado
(álcool) para economizar só é alternativa
interessante, para Iughetti, quando o preço do
litro corresponder a no máximo 70% do preço
da gasolina. Entenda abaixo como funciona o
cálculo, além de outras dicas preciosas neste
momento.
Veja as principais dicas para otimizar o
consumo de combustível
1 - PESQUISA DE PREÇO
Essa é a dica fundamental, segundo Iughetti.
Ele relata que os valores praticados por postos
de cidades grandes podem chegar a 20% entre
um estabelecimento e outro.
Além disso, aproveitar as oportunidades de
descontos oferecidas por aplicativos pode ser
outra forma de economizar no abastecimento

do carro, como o Abastece Aí do Posto Ipiranga,
Shell Box do Posto Shell e Ame da Petrobras.
Inclusive, esses aplicativos têm programas de
recompensas em dinheiro e incentivos para
compra de outros produtos nas lojas parceiras.
2 - MANUTENÇÃO VEICULAR
As manutenções podem evitar uma série de
problemas nos veículos, entre eles o gasto
desnecessário de combustível. Além disso, é
importante manter pneus com calibragens
corretas, porque, secos demandam mais “força”
e, portanto, mais combustível.
Outra dica é veriﬁcar tanto o alinhamento
quanto o balanceamento das rodas a cada 10 mil
km rodados.
Além disso, acelerar e frear de maneira brusca
são condutas que, além dos riscos, fazem gastar
até três vezes mais gasolina, segundo Iughetti.

"É extremamente necessário que o carro esteja
bem regulado, que faça com que o motorista
não acelere demais e nem faça frenagens
bruscas ao longo do dia", aﬁrma o consultor.
3 - AR-CONDICIONADO
Outra recomendação básica é controlar o uso do
ar-condicionado. Segundo Iughetti, o ar pode
aumentar em 20% ou mais o consumo de
combustível.
Para evitar o gasto, o ideal é não colocar o
resfriamento no máximo se não estiver muito
quente e, claro, não ligar quando os vidros
estiverem abaixados.
No entanto, o consultor alerta que andar com os
vidros abaixados pode ser perigoso, por isso é
preciso controlar o uso sem abrir mão da
segurança.
"Entendemos que o ar condicionado faz com

que o consumo do veículo seja maior, no
entanto, caso o motorista não utilize, vai ter que
abrir a janela e ele pode ﬁcar mais exposto a
assaltos e crimes. Então, usar o ar-condicionado
pode ser uma medida de segurança", alerta.
4 - COMBUSTÍVEL ADEQUADO
Fuja de postos que possam ter os preços muito
mais baratos do que a concorrência. O
especialista destaca os riscos de encher o tanque
em postos que oferecem combustíveis (etanol,
gasolina ou diesel) “batizados”. Aﬁnal, isso é
uma das principais causas para o consumo
excessivo.
Uma diferença pequena de um posto para outro
é aceitável. Mas, se o preço for muito abaixo do
mercado, é possível que a gasolina não esteja
dentro dos parâmetros ideias, sendo
considerada 'batizada'.
5 - CARRO FLEX
Iughetti explica que, caso o carro seja ﬂex,
abastecer com etanol pode ser uma boa ideia,
mas só vale a pena se o preço do etanol estiver
valendo 70% o da gasolina.
"Nesse momento atual, com pressão
inﬂacionária por conta da oferta de petróleo, a
gente tem como fazer uma conta bem prática,
que é ver se o preço do etanol está valendo 70%
o da gasolina", explica.
Veja um exemplo prático, se o preço do etanol
estiver R$ 5,69, e o da gasolina estiver R$ 7,59,
é só dividir o valor do etanol com o da gasolina.
Se o número for menor que 0,7, vale mais a pena
usar etanol. Se der acima de 0,7, é preferível
usar gasolina.
Veja a fórmula de cálculo:
Preço do etanol / preço da gasolina =
resultado
Se for menor do que 0,7: melhor abastecer com
etanol
Se for maior a 0,7: melhor abastecer com
gasolina

Inscrições abertas somente nesse sábado! Não percam!

Local de inscrições e endereço
Endereço: Colégio Providência Rua Dom Silvério - 233 - Centro Mariana
Horário: 8:00 - 12:00
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MINAS: CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA TIPO DE
MENINGITE AGRESSIVA É AMPLIADA
@jornalpanetus

Vacina meningocócica C, que já é oferecida para menores de cinco anos, estará disponível até julho para crianças de até dez anos, 11 meses e 29 dias de idade.

#MinasGerais #Vacinação #Miningite #Agressiva
O Calendário Nacional de Vacinação está
oferecendo gratuitamente, até julho, a vacina
meningocócica C (Conjugada) para crianças de até
dez anos, 11 meses e 29 dias de idade que não
tenham nenhuma dose do imunizante registrada no
cartão.
A vacina já é disponibilizada em postos de saúde
de todo o país para menores de cinco anos de idade,
sendo administrada regularmente em esquema de
duas doses, aos três e cinco meses de vida, e uma
dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses

de idade. Normalmente, para as crianças que por
algum motivo perderam a oportunidade de receber
a vacina nas idades indicadas, recomenda-se a
administração de uma dose até os quatro anos, 11
meses e 29 dias de idade.
Prevenção
A ampliação temporária da administração da
meningocócica C (Conjugada) para crianças com
menos de 12 anos ainda não vacinadas tem como
objetivo aumentar a proteção contra a doença, um
dos tipos de meningite mais agressivos e que pode
levar rapidamente à morte ou deixar graves
sequelas. No ano de 2021, em Minas Gerais, foram
registrados 17 casos de doença meningocócica e
quatro óbitos. Já em 2022, até o momento, foram
seis casos e uma morte.
A vacina é a principal forma de prevenção. Em
2020, a cobertura vacinal em Minas Gerais para a
meningocócica C (Conjugada) foi de 86,43% em
menores de 1 ano e de 85,67% em crianças de um
ano de idade ou mais. Já em 2021, a cobertura
registrada foi de 73,7% nos menores de um ano e
de 72,26% para os maiores de um ano de idade. A
meta preconizada pelo Ministério da Saúde é a
cobertura vacinal de 95% dentro do público
indicado para receber o imunizante.
A doença
A meningite é uma infecção que atinge as
meninges, membranas que envolvem o cérebro e a
medula espinhal. Embora todos os tipos de
meningites demandem rigor no acompanhamento
do quadro clínico, a meningite do tipo doença
meningocócica apresenta maior gravidade.
“Todas deixam sequelas e levam à morte, porém a
doença meningocócica tem evolução para óbito em
até 24h, além de sequelas que vão de surdez até
amputação de membros”, reforça Fernanda
Barbosa, referência técnica da Coordenadoria de
Doenças e Agravos Transmissíveis da Secretaria de

Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
Fernanda explica que a doença meningocócica é a
infecção causada por uma bactéria (meningococo),
podendo apresentar vários sorogrupos, sendo A, B,
C, W, X e Y os mais importantes. “A garganta dos
seres humanos é o reservatório natural desse
microrganismo, portanto, a sua transmissão ocorre
por meio de partículas eliminadas durante a
respiração, a fala, a tosse, o espirro, o beijo ou,
ainda, por meio de contato direto com secreções
respiratórias de pacientes ou portadores
assintomáticos”, diz.
Controle
Coordenadora Estadual do Programa de
Imunizações, Josianne Dias Gusmão explica que,
apesar de a faixa etária em maior risco de
adoecimento ser a das crianças menores de um ano
de idade, os adolescentes e adultos jovens são os
principais responsáveis pela manutenção da
circulação da doença na comunidade. “Portanto, a
única forma de controlar a doença meningocócica
é manter elevadas coberturas vacinais tanto na
população infantil como em adolescentes”, reforça.
A coordenadora também destaca a importância da
vacina para evitar a ocorrência de surtos da doença,
bem como hospitalizações pelo sorogrupo C,
sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos.

Jornal

Panetu’s
17/03/2022 a 24/03/2022
15
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

MARIANA, OURO PRETO E ITABIRITO TORNAM FACULTATIVO
O USO DE MÁSCARAS EM ESPAÇOS ABERTOS
@jornalpanetus Em ambientes fechados o uso de máscara permanece obrigatório.
O poder executivo da cidade de Mariana
publicou o decreto de n° 10.895 de 15 de março
de 2022, que torna facultativo o uso de máscaras
em espaços abertos e mantém a obrigatoriedade
em ambientes fechados. A medida foi tomada
após uma avaliação do quadro epidemiológico
da Covid-19 no município, que demonstrou um
baixo índice na transmissão do vírus e uma
ampla cobertura vacinal na cidade.
De acordo com o Governo de Minas Gerais, as
cidades mineiras poderão decidir sobre o uso de
máscaras em locais abertos, se observada a
recomendação de no mínimo 80% da população,
que tenha 5 anos ou mais, vacinada com as duas
doses ou dose única da vacina. Segundo dados
divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde,
Mariana alcançou a marca de 99,3% de
vacinados (público vacinável) com a primeira
dose da vacina e 89,4% com o esquema
completo. Os dados foram atualizados em 15 de

março e demonstram o avanço da cobertura
vacinal na cidade.
O uso da medida protetiva em ambientes
fechados, como unidades de saúde, transporte
coletivo, são exemplos de lugares que
permanecem obrigatórios, além de que as
pessoas que estejam com sintomas gripais ou em
espaços abertos em que haja aglomerações
devem manter o uso da máscara.
É importante ressaltar que a imunização salva
vidas e que a vacinação tem sido o caminho mais
conﬁável para juntos vencermos a pandemia.
Dessa forma, é importante que quem ainda não
tenha tomado a primeira, a segunda ou a dose de
reforço, acompanhe os cronogramas de
vacinação publicados nos canais oﬁciais da
Prefeitura de Mariana e garanta a imunização.
Portanto, os municípios de Ouro Preto e
Itabirito também anunciaram através de decerto
o uso facultativo da máscara em locais abertos.

SAÚDE: MINISTRO SOLICITA AO SENADO PARA REBAIXAR
COVID-19 À SITUAÇÃO DE ENDEMIA
@jornalpanetus

Queiroga já esteve com o presidente da Câmara dos Deputados.

A possibilidade de o país ﬂexibilizar o estado de
emergência sanitária foi o assunto de uma reunião
entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD – MG) e o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, nesta terça-feira (15/03). “Diante da
sinalização, manifestei ao ministro preocupação
com a nova onda do vírus, vista nos últimos dias
na China. Mas me comprometi a levar a
discussão aos líderes do Senado”, publicou o
presidente do Senado em sua rede social.
Queiroga, que na semana passada, encontrou o
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) para
tratar do mesmo assunto, também deve se reunir
com o presidente do Supremo Tribunal Federal,

ministro Luiz Fux, sobre o tema.
Balanço
Segundo dados da última sexta-feira (11/03),
divulgados pela pasta, 91% da população
brasileira acima de 12 anos já tomou a primeira
dose da vacina contra a covid-19. Desse total,
84,38% completou o esquema vacinal e apenas
36,48% das pessoas acima de 18 anos receberam
a dose de reforço. Nas últimas semanas, alguns
municípios e estados revogaram o uso de máscara
em ambientes abertos e fechados. Desde o início
da pandemia, em março de 2020, o país já
registrou 656 mil mortes para o novo coronavírus
e aproximadamente 29,4 milhões de infectados.
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POSICIONAMENTO DO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA
VEREADOR EDIRALDO
DA GAMELEIRA NO DISTRITO
RAMOS SOBRE O
DE ÁGUAS CLARAS SERÁ
RETROATIVO NA COBRANÇA
UMA REALIDADE
@jornalpanetus Indicação é do vereador Professor João Bosco.
DE ÁGUA E REFORÇO NO
Na última semana foi aprovado na Câmara
de Mariana a indicação do vereador João
TRANSPORTE PÚBLICO
Bosco (PDT), que trata da revitalização da
Praça da Gameleira no distrito de Águas
Claras em Mariana. De acordo com a
indicação, os bancos da praça estão
daniﬁcados o que prejudica a comunidade de
utilizar o espaço. A praça é um cartão postal
do distrito e necessita urgentemente de
intervenção.
“Nossa indicação foi aprovada
na Câmara. A comunidade espera
atentamente para que ocorra o quanto
antes as intervenções necessárias para que
a Praça volte a ser um espaço digno à
população. Agradeço aos meus colegas
parlamentares por entender que a
indicação se faz necessária”. Destaca o
vereador.

Vereador não é favorável a cobrança retroa va no município.

O vereador Ediraldo Ramos – Pinico (AVANTE),
salientou em reunião na Câmara de Mariana que não é
favorável ao serviço de cobrança retroativa da água no
município. “Como pessoa pública, digo que é uma
vergonha e desrespeito ao consumidor. Sabemos das
demandas e necessidades em torno do assunto. Sou pró a
cobrança, aﬁnal um serviço tarifado é justiﬁcável a ser
cobrado de forma mais veemente. E deixa de se ter
d"esculpas”
" . Comenta o parlamentar
O parlamentar salientou também, o reforço nas linhas do
Bairro Liberdade e do distrito de Cachoeira do Brumado.
Devido principalmente ao alto ﬂuxo de trabalhadores e
pessoas que fazem uso do transporte do programa "Tarifa
Zero", principalmente em horários de pico. O vereador
destacou que a população tem necessidade extrema de
que haja um espaçamento em relação ao número de
passageiros dado que enfrentamos uma pandemia.
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NÃO TE IMPORTAS QUE ESTEJAMOS PERECENDO?
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

/JornalPanﬂetus

Em circunstâncias como a que estamos vivendo,
parece ser inevitável sermos tomados pelo medo.
Mal saímos de uma pandemia global, pois ela
ainda nos ronda sorrateira, vemos o terrível
episódio da insensatez da guerra tornar ainda mais
difíceis os nossos dias. Não se trata de uma
abstração, mas de um fato concreto que coloca em
xeque nossos maiores tesouros: nossa vida, a vida
de quem amamos, a vida de todos nós.
Nossa tendência natural ao sentirmos medo é nos
retrairmos, encolhermos, “apequenarmos” como
se quiséssemos, assumindo uma posição que imita
a fetal, voltar para o ventre de nossa mãe; aquele
primeiro reduto de proteção e segurança que
experimentamos. No medo, queremos retornar ao
reduto de aconchego primordial de onde saímos, e
nestas ocasiões, desejamos, de lá, nunca ter saído.
O medo é considerado ainda uma emoção
primária, inata em nós. Sendo uma realidade
primária e praticamente instintiva, o medo não

@jornalpanﬂetus

pode ser espiritualmente considerado um pecado.
Isso mesmo: não há culpa em sentir medo! O
próprio senhor Jesus, em sua humanidade,
experimentou profundamente o medo no horto
das Oliveiras, deduzindo de suas atitudes e da
ﬁdelidade ao Pai, o rumo da própria vida no
embate da cruz. Tanto medo que verteu em
lágrimas e suor seu sangue bendito!!! (Cf. Mt
26,36-46; Lc 22,42-46). E na angústia clamou
pelo nome do Pai, pedindo, como nós pedimos
que nos livre Deus da dor, que aquela hora não se
realizasse. Mas no aconchego da oração aprendeu,
em conﬁança e ﬁdelidade, a “jogar fora todo
medo” (1João 4,18), abandonando-se
conﬁantemente.
Como foi difícil para Jesus, em respeito à
liberdade que o Pai nos concedeu desde o dia que
nos criou à sua imagem e semelhança, ensinar
seus discípulos a vencerem o medo, a expulsá-lo
do coração, a terem fé. Prova disso foi ter sido

abandonado por quase todos os seus discípulos no
derradeiro momento de sua Paixão. Estavam
tomados pelo medo. Tomados aqui pode signiﬁcar
também possuídos!! Não pertenciam mais a si
mesmos.
Mas de todos os episódios de Jesus diante da
fraqueza e do medo de seus discípulos, talvez
esteja entre os mais difíceis de ter vivenciado,
quando, depois do milagre da multiplicação dos
pães, (Marcos 4, 35-41) Jesus convidou os
discípulos para irem à outra margem. Diante de
uma tempestade que parecia colocar a
embarcação num perigo real de naufrágio, mas
inacreditavelmente dormindo à popa, Jesus foi
acordado pelos discípulos e questionado:
“Mestre, não te importas que estejamos
perecendo?” Como eu disse, tinham acabado de
participar de um grande milagre; acompanhavam
constantemente a Jesus e viam todas as
maravilhas que Deus realizava por meio dele; os

cegos viam, os coxos endireitavam a caminhada,
os surdos ouviam, os demônios sucumbiam e todo
bem era feito. Como podiam ainda colocar os
cuidados de Deus em xeque? Como ainda duvidar
do divino amor? Nisto, sim, talvez haja pecado.
Jesus constatava uma vez mais que que os seus
discípulos ainda não conﬁavam e indicou a atitude
capaz de vencer o medo: “Por que sois tão
medrosos? Ainda não tendes fé?”.
Deus nos ajude, pois ele se importa conosco, a
enfrentamos esses tempos difíceis exercitando
nossa fé. Através dela sabemos que a esperança
nunca morre e que enquanto aguardamos tempos
melhores, vamos praticando o amor que não nos
deixa anestesiados, mostrando-nos que, apesar de
tudo, por ele, um tempo melhor já pode ter a força
de fazer-nos recomeçar. robsonﬁl@gmail.com

Corte de grama
Plantio
Fertilização de solo
Poda
Cerca de arame farpado
Paisagismo

(31) 98232-5151

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana
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MEIO AMBIENTE: UNIDADE DO CRIA RECEBE DOAÇÕES
DE ÓLEO DE COZINHA USADO
@jornalpanetus Doe, proteja o meio ambiente e ajude um Desbravador a realizar seu sonho.
O Centro de Referência à Criança e ao
Adolescente (Cria) está recebendo doações de
óleo de cozinha usado, a ﬁm de ajudar o Clube
Itacolomi a participar do Campori 2022. O

evento é um grande acampamento que reúne
crianças, adolescentes e jovens que participam
dos Clubes de Desbravadores.
As doações estão sendo recolhidas de segunda

a sexta-feira, de 07h às 16h, na Recepção do
Cria, localizado na Rua Dois de Outubro, s/n,
Vila Maquiné.
Além de contribuir com os Desbravadores, as

doações têm a ﬁnalidade de conscientizar a
população sobre a importância do descarte
adequado e destinação correta do óleo de
cozinha usado, evitando a poluição da natureza.

TRE MINAS RECEBE A MINISTRA CÁRMEN LÚCIA
NESTA SEXTA-FEIRA 18
@jornalpanetus Palestra "Os Avanços da Justiça Eleitoral" será transmitida no YouTube, às 11h.
O TRE-MG receberá, nesta sexta-feira
(18/03), a ministra Cármen Lúcia, do Supremo
Tribunal Federal (STF) e integrante substituta
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela fará,
às 11h, uma palestra sobre "Os Avanços da

Justiça Eleitoral". O evento marca a abertura do
ano judiciário eleitoral do Tribunal e será
transmitido ao vivo no canal do TRE do
YouTube.
O evento será presencial e realizado no

auditório do TRE. No entanto, terá número
reduzido de participantes (integrantes da Corte

31 9 8668-3157

Eleitoral e convidados), respeitando-se todos os
protocolos sanitários impostos pela pandemia.

gmpconstrucoes

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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OURO PRETO E OUTROS QUATRO MUNICÍPIOS ASSINAM
DOCUMENTO PARA SOLICITAR USO DE LINHA FÉRREA
PARA O CICLOTURISMO
@jornalpanetus O projeto Ouro Trilha, idealizado pelo ciclista Bernardo Comini e por seu amigo Gilberto Gonçalves, prevê utilizar a linha férrea que
liga a região metropolitana de Belo Horizonte até a Região dos Inconfidentes.

Em reunião realizada na última quinta-feira
(10/03), com representantes dos municípios de
Rio Acima, Raposos, Itabirito, Nova Lima e com
a Secretaria de Cultura e Turismo do Governo de
Minas Gerais, a Prefeitura de Ouro Preto
celebrou a assinatura do documento que solicita
ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) a utilização da Ferrovia Dom
Pedro II para o cicloturismo, através da iniciativa
Ouro Trilha.
O projeto Ouro Trilha, idealizado pelo ciclista
Bernardo Comini e por seu amigo Gilberto
Gonçalves, prevê utilizar a linha férrea que liga
a região metropolitana de Belo Horizonte até a
Região dos Inconﬁdentes para a prática
esportiva de Mountain Bike (MTB). A iniciativa
propõe a criação de uma rota para os ciclistas
com início na Antiga Ferrovia do Centro de
Sabará, região metropolitana de Belo

Horizonte, e com seu término em Ouro Preto, na
Ferrovia Dom Pedro II. Ao longo dos 150 km
estimados, o projeto incentiva o cicloturismo
entre as cidades que fazem parte do circuito,
como Ouro Preto, Rio Acima, Raposos,
Itabirito, Nova Lima, Sabará e os municípios ao
entorno.
O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo,
destaca a importância do projeto para a região.
“Tudo aquilo que a gente puder recuperar e
ocupar com uma atividade que é esportiva,
cultural, ambiental e turística é muito
importante para o desenvolvimento de todas
essas frentes de atividades fundamentais na
vida do nosso estado, Minas Gerais.”
A iniciativa ainda pode contribuir com o
aumento da busca pelo ecoturismo nas cidades
que fazem parte do circuito e em toda Minas
Gerais, dado a preservação da área verde no
estado e os pontos turísticos naturais, como
serras, mirantes e cachoeiras.
O secretário adjunto de Cultura e Turismo do
Governo de Minas Gerais, Bernardo Silviano
Brandão, destacou com dados do último ano o
potencial do estado para o turismo. “No ano
passado, nós tivemos números muito expressivos
do turismo em Minas Gerais. Nós chegamos a
ser o estado mais procurado por turistas no
Brasil inteiro, por dois meses, no segundo
semestre do ano passado. Chegamos a ser o
destino turístico mais buscado na plataforma
Google. As pessoas estão querendo vir para
Minas gerais”.
Sobre o Projeto
A ideia da Ouro Trilha surgiu pelo ciclista

Bernardo Comini e por seu amigo de faculdade,
Gilberto Gonçalves. O projeto tem como
inspirações outras trilhas de MTB de Minas
Gerais e do Brasil que são amplamente buscadas
pelos praticantes do esporte, como a Rota do
Ferro (MG), a Maria Fumaça (MG) e o Vale
Europeu (SC).
Os organizadores acreditam que a Ouro Trilha
pode tornar-se o circuito de cicloturismo mais
acessível das Américas, já que sua estrutura,
construída em cima de uma ferrovia, permite que
o terreno seja mais plano.
Além de fomentar o turismo e a economia das
cidades envolvidas e para o estado, a Ouro Trilha
poderá promover um novo espaço de lazer para
os cidadãos da região dos Inconﬁdentes.
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Loja Lelê Beauty

Produtos de beleza em geral, brincos, colares, maquiagem, bolsas e muito mais por
um preço que você nunca viu! Mande mensagem em nosso whatssap e nos siga nas redes sociais!
31 9 86328731

lelebeautyoﬁcial

