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2 MIL COMPETIDORES: MARIANA ENTRA NA
CONTAGEM REGRESSIVA PARA A 28ª EDIÇÃO DO
IRON BIKER BRASIL
Competição será realizada neste nal de semana, na Praça da Sé, na Primaz de Minas
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
PERDA PRECOCE: A VOZ FORTE QUE ENCORAJOU MILHARES
DE MULHERES
Na era da internet, precisamos levar em consideração o dia de hoje, apenas hoje.
O Brasil parou no último ﬁnal de semana com a
partida precoce de Marília Mendonça. A cantora
que conquistou uma legião de fãs dedilhou o
violão enquanto pediu um sorriso e decretou: "Eu
sei que o mundo anda pesado demais...".
Contudo, o vídeo de Marília Mendonça viralizou
nas redes, a exemplo de tantas outras imagens da
artista que morreu tragicamente e cedo demais.
Embora, a morte na era da internet pode ser
ainda mais brutal. Pelo volume contínuo de
informações e pelo ruído ensurdecedor de cada
um de nós a reagir a uma notícia como a
publicada às 16h39 da última sexta-feira (05/11):
"Morre Marília Mendonça em acidente de avião
no interior de Minas".
Saiu até no The New York Times, exemplo
máximo de importância em um mundo em que os
grandes veículos de massa eram a medida
suprema de prestígio.
Entrou, claro, para o Trending Topics do Twitter,
a nova régua do que importa para as múltiplas

bolhas que se confrontam na internet em um
constante diálogo de surdos ou bate-boca global.
Como cada um de nós conectados a uma rede
social é um veículo de comunicação em si,
Marília Mendonça é assunto em moto-contínuo
nas mais diversas plataformas.
Ademais, sua voz rouca e potente é onipresente:
se faz ouvir nas canções preferidas de cada fã ou
até mesmo na timeline de quem apenas a
descobriu diante da avalanche de notícias e
postagens de sua morte prematura aos 26 anos e
no auge da carreira.
Esse desconhecimento também diz muito sobre
nossa nova era: a comunicação de massa hoje
trafega por estradas próprias, ao sabor dos
algoritmos, o que explica o fato de um fenômeno
como o "feminejo", marcado pelo sucesso de
vozes femininas no universo sertanejo até então
dominado por homens, ser ignorado por uma
parcela considerável de brasileiros, enquanto lota
estádios e bate recordes nas plataformas musicais

de streaming.
Os famosos da era do rádio e da tevê eram
conhecidos ou reconhecidos de modo mais
uniforme e massivo. Embora as celebridades da
era digital também sejam fenômenos de massa,
elas gozam de uma fama mais disforme,
compartimentada.
É um mundo bem mais complexo também, que
parece se encontrar apenas na dor. Um mundo
que anda pesado demais, como cantou Marília
Mendonça.
Um peso que se mede em uma balança na qual
machismo, gordofobismo e tantos outros ismos
parecem estar se tornando de fato inaceitáveis.
Pelo menos no discurso e na prática do
cancelamento. Um jeito radical de cortar a
conversa com quem pisa na bola ou pensa
diferente. Somos todos juízes e donos da verdade,
pegando carona na polêmica da vez em busca de
likes e aceitação nas nossas bolhas.
No meio dessa balbúrdia, o jornalismo

proﬁssional é atacado por deslizes e erros que
reverberam no tribunal das redes sociais. O que
só demonstra a responsabilidade de ser a fonte
primeira e a de maior credibilidade nessa aldeia
global digitalizada, agora dividida com tantas
outras vozes potentes. A repercussão positiva ou
negativa tanto pode ser um justo e bem-vindo
contraponto como apenas barulho.
Para tanto, a morte na era da internet se dá numa
arena cheia de leões ruidosos, ávidos por minutos
de fama em posts lacradores e polêmicas vazias.
A substância, muitas vezes, passa ao largo:
Marília Mendonça se foi desse mundo pesado
demais. Deixou um ﬁlho e uma legião de fãs
órfãos de seu talento traduzido em canções que se
conectaram com o coração de milhões de
brasileiros. Descanse em paz, Marília.
Portanto, o seu canto é um pedido: Dá um sorriso
aí pra mim/ Não ﬁque assim/ Quero te ver feliz/
Eu sei que o mundo anda pesado demais/ Que
seja leve o que vier/ Fique em paz.

NARCISISMO E PERDÃO
CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Ph.D.Psicanalista nas clínicas Atapem (Mariana) e Ânima
(Ouro Preto) Professor na PUC-Minas e UNIPAC-Mariana / Pós-Doutorado pela Université de Fribourg/Suíça /
Autor do livro " Horizontes de Perdão"
Narcisismo é um termo que vem sendo muito
utilizado no campo psíquico. Além de ser um
conceito proveniente da psicanálise, é ressaltado pelo
contexto atual de enorme exposição da autoimagem.
Muitas vezes é confundido com “individualismo”,
mas apresenta características de personalidade para
além de tendências egoístas.
O narcisista é aquele que vive um mundo particular,
mas atesta o outro. No entanto, esse outro deve
sempre estar preso ao seu mundo. Ele não permite
que nenhum desses outros escapem à sua realidade,
às suas fantasias. Por isso mesmo, é comum
presenciarmos nas relações abusivas o narcisismo: na
relação entre pais e ﬁlhos, nos relacionamentos
conjugais e mesmo nas relações entre amigos. Para
que exista tal tipo de relação, é preciso a criação de
dois personagens: o controlador e o controlado. O
primeiro, normalmente é um narcisista. O segundo,
pode apresentar algumas vulnerabilidades, vazios do
passado, traumas ainda não nomeados ou mesmo

ainda não elaborados. Assim, se torna presa fácil e
projeta, em muitos casos, o preenchimento do seu
vazio no outro, fantasiando e, distante do real, não
consegue notar os mecanismos de dominação e,
por vezes, de perversidade. Assim reforça o
psicanalista francês Jacques Lacan:
“É numa identiﬁcação com o outro que ele vive
toda a gama das reações de imponência e
ostentação, cuja ambivalência estrutural suas
condutas revelam com evidência, escravo
identiﬁcado com o déspota, ator com o espectador,
seduzido com o sedutor” (Lacan, 1998, p. 116).
É quase impossível romper o mundo próprio do
narcisista. Por mais que uma ﬁlha demonstre sua
rejeição, sua insatisfação com a mãe, esta apenas
coloca a primeira em seu esquema egóico. O
mundo da mãe inclui a ﬁlha apenas por
contingência, mas não por necessidade real. É uma
dura constatação, mas necessária. Muitas vezes as
pessoas não entendem isso e insistem, fazem de

tudo para obter o amor, o reconhecimento e
sofrem... Sofrem... É necessário ressigniﬁcar
aquela relação, libertando-se, não esperando mais
o amor, que não virá.
No caso de relacionamentos amorosos, o
narcisismo está na origem de relacionamentos
abusivos. Felizmente hoje muitas pessoas estão
tendo acesso a esse tipo de conhecimento e se
libertando. O relacionamento abusivo pode gerar
muitas marcas, traumas e conﬂitos internos.
Justamente porque a pessoa que sofre está
vulnerável, projetando no outro sua sustentação,
acaba necessitando daquele lugar. No entanto, ao
contrário do que é “prometido”, o que surge é
rejeição e afetação. De fato, em muitos casos, a
pessoa que sofreu com um relacionamento
abusivo dessa maneira, precisa se reinventar e
recolher os seus cacos.
Ainda mais ilusório é acreditar no perdão nesses
casos. Para que haja o perdão, é preciso vivenciar

um encontro com o real, entendendo o que de fato
foi afetado, elaborando profundamente o horizonte
da dor do outro. Isso não é feito pelo narcisista. É
até comum que ele se considere o afetado, mesmo
tendo atingido o outro. Então, o narcisista não
consegue entender e vivenciar a dimensão do
perdão, a não ser que ele vá elaborar clinicamente
sua condição, mas, a princípio, não vê
necessidade, pois ele mesmo considera que pode
controlar o mundo e a si mesmo.

99184-9384

dentzrene

BREVE REFLEXÃO SOBRE NOSSA EXISTÊNCIA
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
A obra Voltairiana satiriza e debocha sobre o
otimismo de Leibniz, que garante ser este o
Melhor dos Mundos Possíveis. Leibniz acreditava
que o melhor dos mundos deveria apresentar uma
maior diversidade e assim possuir o maior número
possível de indivíduos. Daí ele não aceitar a ideia
do vácuo, pois o Universo “quanto mais matéria
existir, mais Deus terá ocasião de exercer sua
sabedoria e seu poder”. Voltaire era avesso à ideia
defendida por Leibniz, de que este é o melhor dos
mundos possíveis, construído por Deus, e que
tudo “estava bem”.

Cândido, um conto ﬁlosóﬁco clássico de
Voltaire, conhece o “mundo” apenas sob os
ensinamentos e sob os olhos otimistas do
personagem Pangloss, ou seja, somente o
“mundo em que vive”, faltando-lhe experiência,
vivência e conhecimento sobre o mundo
externo. Após ser expulso do castelo em que
morava, ao ser ﬂagrado pelo barão beijando sua
ﬁlha, o personagem começa a aprender por
conta própria, que o mundo e as pessoas que o
cercam também podem ser hostis. Cândido é
apartado, brutalmente, do “mundo do conto de
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fadas” ou “do paraíso de melhor dos mundos
possíveis”.
Sua primeira experiência com o mundo externo é
extremamente cruel ao ser preso e torturado por
soldados búlgaros. Voltaire mostra através do
personagem Cândido uma visão “desencantada”
com a ideia do “melhor dos mundos possíveis”,
quando os “olhos” do personagem abrem-se à
realidade nua e crua da vida, para ver que não se
produz tudo da melhor maneira possível e que o
TRABALHO afasta de nós três grandes males: o Por isso, esta crônica tem a seguinte mensagem:
tédio, o vício e a necessidade.
É PRECISO CULTIVAR NOSSO JARDIM,
Podemos colher inúmeras sementes do Jardim de CULTIVAR NOSSA MEMÓRIA, CULTIVAR
Voltaire para nossa vida:
QUE ENGRANDECE A NOSSA CULTURA.
1Não construímos nada sozinhos.
2Aprender a enxergar o lado positivo
das pessoas é uma habilidade que devemos
cultivar no jardim da vida.
3Saber reconhecer valor no outro é
combustível para melhorar a nossa relação com
os outros e com o nosso próprio ser.
4Saber reconhecer o valor de uma
pessoa é NOBRE HABILIDADE e
SABEDORIA, que devemos cultivar por toda
vida.

É PRECISO cultivar nossas novas e velhas
amizades. É preciso cultivar o amor. É preciso
cultivar o estudo; a leitura, a cultura, a união. É
preciso cultivar nossos dons. É preciso cultivar
O QUE HÁ DE MELHOR EM NÓS. É
PRECISO VALORIZAR E RECONHECER O
TRABALHO DO OUTRO.
Em tempos de pandemia, nada mais apropriado
que reﬂetir sobre nossa existência, buscando
formas de torná-la não só possível, mas
prazerosa!
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EM MARIANA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO É
PRORROGADA ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO
@jornalpanetus

O Ministério da Saúde prorrogou a Campanha de Multivacinação até o dia 30 de novembro.

As crianças e adolescentes de até 14 anos,
poderão atualizar a caderneta de vacina, na
Central de Imunização, localizada à Rua Santa
Cruz, 368 - Barro Preto, ou nas Unidades
Básicas de Saúde de referência.
A Campanha objetiva oportunizar as vacinas
do Calendário Nacional de Vacinação da
Criança e do Adolescente, atualizar a caderneta
de vacina e aumentar a cobertura vacinal, além
de contribuir para a erradicação das doenças
imunopreveníveis nas crianças e adolescentes
menores de 15 anos de idade. A visita à Unidade
deve ser otimizada, para aplicação do maior
quantitativo de vacinas possíveis, desde que
tenha o intervalo mínimo exigido entre as doses.
As vacinas da campanha no município estão
disponíveis na Central de Imunização, na
Unidade Básica do bairro Cabanas e em
Passagem de Mariana, além das unidades de

referências dos distritos. Os pais ou
responsáveis que tiverem dúvidas em quais
vacinas devem ser administradas, deverão levar
a caderneta de vacina para passar por análise do
proﬁssional de saúde, para que possa ser
avaliada se há algum imunizante que ainda não
foi administrado, ou se há doses que necessitam
ser aplicadas, para completar o esquema vacinal
recomendado no calendário.
Conheça a campanha: O Ministério da Saúde
realiza ações de multivacinação nesta faixa
etária desde os anos 80, mas a campanha
exclusiva, ocorre desde 2012, objetivando
reduzir o número de oportunidades perdidas de
vacinação. Assim, destacam-se a necessidade
de vacinar o maior número possível de crianças
e adolescentes durante o período da campanha
que tem sido realizada anualmente.

ELEIÇÕES 2022: CIDADÃOS TÊM SEIS MESES PARA TIRAR OU
REGULARIZAR O TÍTULO DE ELEITOR
@jornalpanetus

Cadastro eleitoral será fechado no dia 04 de maio de 2022.

Ainda falta quase um ano para as Eleições
2022, mas o prazo mais importante para as
eleitoras e eleitores está bem mais perto: o
cadastro eleitoral será fechado no dia 4 de maio.
Portanto, cidadãs e cidadãos têm apenas mais seis
meses para solicitar a emissão da primeira via,
transferência, atualização ou regularização do
título de eleitor e estar com o documento pronto
para exercer o direito de voto.
O atendimento pode ser solicitado pelo sistema
Título Net, no site do TRE. Será necessário
anexar os seguintes documentos:
- Frente e verso do documento oﬁcial de
identiﬁcação;
- CPF (caso possua);
- Comprovante de residência (para solicitação
de transferência, o documento deve comprovar
que o interessado reside no endereço há, pelo
menos, três meses);

- Fotograﬁa do próprio rosto, em estilo selﬁe, ao
lado do documento oﬁcial de identiﬁcação;
- Para homens que solicitarem o primeiro título,
também é necessária imagem do certiﬁcado de
quitação do serviço militar.
Quem já tem o título de eleitor deve consultar,
antes de solicitar atendimento, se tem algum
débito com a Justiça Eleitoral. Havendo
pendências, basta fazer o pagamento da multa
por boleto, PIX ou cartão de crédito.
Após o envio da solicitação, o eleitor pode
acompanhar o processamento do seu pedido
pelo sistema de acompanhamento do Título
Net. Quando ele for concluído, não será enviada
via impressa do título para a casa da eleitora ou
eleitor. Os dados da inscrição, incluindo o local
de votação, poderão ser consultados no site do
TRE ou no aplicativo e-Título, que pode ser
instalado gratuitamente no celular.
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CULTURA: MARIANA APRESENTA O AMARBANDAS
@jornalpanetus Apresentando em casa, página com apresentações das bandas de Mariana.
Buscando constantemente expandir e valorizar a
cultura musical do município, a Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria de Cultura,
Turismo e Lazer, criou o Amarbandas Apresentando em Casa. O evento será
completamente online, destinado para que todos
que desejam apreciar um pouco mais das músicas
que contam a história da cidade.
Serão 4 vídeos de cada uma das 11 famosas
bandas locais, totalizando 44 apresentações,
programadas para serem publicadas
semanalmente, de quarta a domingo, com
encerramento marcado para 25 de dezembro. Se
tratando de um evento online, foi criado uma
página no Youtube, onde serão publicados todos
os vídeos.
Com um repertório repleto de músicos e bandas
de alta qualidade, desenvolvemos diversos
projetos que possibilitam a apresentação desses
artistas para a comunidade marianense. Dentre
eles estão o Banda na Praça, o Encontro de
Corais, o Canta Mariana, entre outros que
buscam garantir um entretenimento de
qualidade para aqueles que passeiam pelas ruas
de Mariana.

FÉ / RELIGIÃO: TRICENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA DA LAPA
@jornalpanetus Ouro Preto segue realizando as preparações para o tricentenário.

Valorizar a cultura popular e perpetuar a
devoção do povo ouro-pretano e todos que

visitam a Gruta de Nossa Senhora da Lapa em
Antônio Pereira. Esse é o propósito da Prefeitura
Municipal que está investindo nos preparativos
para comemorar o ano jubilar das aparições de
Nossa Senhora da Lapa, em Antônio Pereira.
Em agosto deste ano foram assinados decretos
que dispõem sobre o Conselho Consultivo do
Monumento Natural Municipal “Gruta Nossa
Senhora da Lapa” visando a proteção e
preservação do Monumento. Também foi
assinado o Termo de Compromisso de
Compensação espeleológica, a partir do qual
serão tomadas iniciativas para consolidar o
local como uma Unidade de Conservação, com

@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

cercamento, instalação de biodigestores, dentre
outros.
Algumas ações já estão sendo desenvolvida,
como a iluminação do Nicho da Gruta, realizada
recentemente pela equipe técnica da Prefeitura,

e outros projetos estão sendo pensados a ﬁm de
que o espaço esteja adequado para receber os
devotos na comemoração do tricentenário da
aparição de Nosso Senhora da Lapa, que
acontecerá em 2022.
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SOCIAL: PRESIDENTE EDITA DECRETO QUE REGULAMENTA O
AUXÍLIO BRASIL
@jornalpanetus Famílias atendidas pelo Bolsa Família migrarão sem recadastramento.

O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que
regulamenta o novo programa social do governo
federal, o Auxílio Brasil. O documento foi
publicado na segunda-feira (08/11), em edição
extra do Diário Oﬁcial da União e prevê que todas
as famílias atendidas pelo Bolsa Família serão
migradas para o Auxílio Brasil, sem a
obrigatoriedade de recadastramento.
No Auxílio Brasil, a cesta de benefício foi
alterada e passa de seis para três:
- Benefício Primeira Infância: no valor mensal de
R$ 130 por pessoa - contempla famílias com
crianças até 36 meses incompletos.
- Benefício Composição Familiar: no valor
mensal de R$ 65 por integrante - diferente da
atual estrutura do Bolsa Família, que limita o
benefício aos jovens de até 17 anos, será
direcionado também a jovens de 18 a 21 anos
incompletos, com o objetivo de incentivar esse
grupo a permanecer nos estudos para concluir
pelo menos um nível de escolarização formal.
No caso desses dois primeiros benefícios,
considerados em conjunto, serão pagos até o
limite de cinco benefícios por família.
- Benefício de Superação da Extrema Pobreza:
calculado por integrante e pago no limite de um
benefício por família beneﬁciária - se, após
receber os benefícios anteriores, a renda mensal

per capita da família não superar a linha da
extrema pobreza, ela terá direito a um apoio
ﬁnanceiro sem limitações relacionadas ao
número de integrantes do núcleo familiar.
O valor desse último benefício será o resultado da
diferença entre o valor da linha de extrema
pobreza (R$ 100), acrescido de R$ 0,01 (um
centavo), e a renda mensal per capita,
multiplicado pela quantidade de membros da
família, arredondado ao múltiplo de R$ 2
imediatamente superior, e respeitado o valor
mínimo de R$ 25 por integrante da família.
“Vale explicar que um conceito fundamental do
programa é a criação de instrumentos para as
famílias se emanciparem”, destacou, em nota, a
Secretaria-Geral da Presidência. “Como parte das
medidas emancipatórias, os beneﬁciários que
tiverem aumento da renda per capita e essa nova
renda ultrapasse o limite para a inclusão no
Auxílio Brasil, serão mantidos na folha de
pagamento por mais 24 meses. É a Regra de
Emancipação. A família beneﬁciária que deixar
de receber o Auxílio Brasil, por vontade própria
ou após os 24 meses, poderá retornar ao
programa com prioridade, sem enfrentar ﬁla,
desde que atenda aos requisitos de elegibilidade”,
explicou.
Na semana passada, o governo já havia
reajustado os limites para classiﬁcação das

famílias em situação de pobreza e de extrema
pobreza e o valor dos benefícios básicos do Bolsa
Família, que foram levados em conta para o
pagamento do Auxílio Brasil. Houve um
aumento de 17,84% no tíquete médio, que passou
a ser de R$ 217,18 mensais.
As famílias com renda per capita de até R$ 100
passaram a ser consideradas em situação de
extrema pobreza; aquelas com renda per capita de
até R$ 200 passam a ser consideradas em
condição de pobreza. No Bolsa Família, os
valores eram, respectivamente, de R$ 89 e de R$
178 por pessoa.
Os benefícios básicos foram incorporados ao
programa em caráter deﬁnitivo e não tem relação
com o valor mínimo de R$ 400 por família para o
Auxílio Brasil em 2022. O pagamento deste
valor, previsto para ser pago em dezembro
retroativo a novembro, depende da aprovação,
pelo Congresso Nacional, da Proposta de
Emenda à Constituição 23/2021, a PEC dos
Precatórios.
O texto-base PEC foi aprovada em primeiro turno
na Câmara na semana passada e a votação dos
destaques e do segundo turno está prevista para
hoje. O texto ainda tem que passar por duas
votações no Senado. O valor de R$ 400 do
Auxílio Brasil tem caráter temporário com
duração até 31 de dezembro de 2022.
Os pagamentos do Auxílio Brasil começam em
17 de novembro para cerca de 14,6 milhões de
famílias, seguindo o calendário habitual do Bolsa
Família.
Outros benefícios
Além dos benefícios básicos, o programa terá o
Benefício Compensatório de Transição que será
pago, um por família, para aquelas beneﬁciárias
do Bolsa Família que tiverem redução no valor
ﬁnanceiro total dos benefícios recebidos, em
razão do enquadramento na nova estrutura de
benefícios do Auxílio Brasil. Será concedido no
período de implementação do novo programa e
mantido até que haja majoração do valor recebido
pela família ou até que não se enquadre mais nos

critérios de elegibilidade.
Outras políticas públicas de inserção econômica
também são parte do novo programa,
“possibilitando às famílias aumentar o valor do
benefício básico e trilhar caminhos de
emancipação”:
- Auxílio Esporte Escolar: no valor de R$ 100,
referentes a cada uma das doze parcelas mensais
do benefício e R$ 1 mil, referentes à parcela
única, por família. É destinado a estudantes com
idades entre 12 e 17 anos incompletos que sejam
integrantes de famílias beneﬁciárias do Auxílio
Brasil e que se destacarem em competições
oﬁciais do sistema de jogos escolares brasileiros.
- Bolsa de Iniciação Cientíﬁca Júnior: no valor de
R$ 100, referentes a cada uma das doze parcelas
mensais do benefício e R$ 1 mil, referentes à
parcela única, por família. Para estudantes com
bom desempenho em competições acadêmicas e
cientíﬁcas e que sejam beneﬁciários do Auxílio
Brasil. Não há número máximo de beneﬁciários.
- Auxílio Criança Cidadã: no valor de R$ 200,
para as famílias que tenham crianças
matriculadas em turno parcial e R$ 300, para as
famílias que tenham crianças matriculadas em
turno integral. Ele é direcionado ao responsável
por família com crianças até 48 meses
incompletos que consiga fonte de renda, mas não
encontre vaga em creches públicas ou privadas da
rede conveniada. O valor será pago até a criança
completar 48 meses de vida e o limite por núcleo
familiar ainda será regulamentado.
- Auxílio Inclusão Produtiva Rural: pago em
parcelas mensais de R$ 200, por até 36 meses aos
agricultores familiares inscritos no Cadastro
Único. Esse benefício é limitado a um por pessoa
e por família.
- Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: pago em
parcelas mensais de R$ 200, a partir do mês
seguinte à comprovação do vínculo de emprego
formal, para quem estiver na folha de pagamento
do Auxílio Brasil e comprovar vínculo
empregatício. Esse benefício também é limitado
a um por pessoa e por família.
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EDUCAÇÃO / VALORIZAÇÃO: ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COTTA
É ENTREGUE AOS MARIANENSES
@jornalpanetus

Escola será referência na padronização dos demais espaços de ensino do município.

A Secretaria da Educação e Desenvolvimento
Social e Cidadania, Secretaria de Obras e Saae,
realizou, na quarta, (03/11), a entrega da reforma
e modernização da Escola Municipal Monsenhor
José Cotta. O espaço foi completamente
reestruturado e o repasse foi feito ao corpo
docente e aos mais de 1600 alunos, que terão um
ambiente educacional mais confortável e seguro.
Dentre os serviços efetuados, foram feitas as
adaptações de salas de aula, corredores,
refeitório, cozinha e demais dependências,
manutenção de sistema elétrico e hidráulico,
pintura, forro, iluminação, reparo na estrutura de
vazão de água do prédio da educação infantil,
instalação de grama sintética, instalação de piso e
revestimento e instalação de vidros com
insulﬁlm em todas as salas.
A obra foi iniciada em junho de 2021 e tem
como como objetivo padronizar as escolas da
região, proporcionando mais segurança física
dos proﬁssionais e alunos, adequação sanitária,
acessibilidade e modernização da estrutura. Ao
todo, foram investidos cerca de R$280 mil.
A diretora da instituição, Kátia Silene, uma das
presentes durante toda a obra e na entrega, se
emocionou contando sobre a importância da
reforma. “É muito importante uma reforma
acontecer no nosso prédio, para atender nossa
comunidade, que merece uma educação e um
prédio de qualidade para atender os nossos
alunos. A comunidade é muito boa e merece todo
cuidado e carinho do poder público,”
comemorou.
A Escola Monsenhor José Cotta foi fundada em
1985 e passou por diversas mudanças estruturais
ao longo dos anos. Atualmente, atende desde a
educação infantil, ensino fundamental e
educação de jovens e adultos - EJA.
Agora, os alunos poderão frequentar um
ambiente seguro e os proﬁssionais que atuam na
unidade de ensino terão mais condições de
trabalho.

Fotos: Lívia Maria / Por Daisy Silva
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NOVO QUARTEL: CORPO DE BOMBEIROS EM OURO PRETO
RECEBERÁ NOVO ESPAÇO
@jornalpanetus

Com a mudança, município passará a contar com um novo estacionamento no centro histórico.

Fotos: Neno Vianna / Divulgação

Uma cerimônia realizada na última sexta-feira,
05 de novembro, marcou o 52º aniversário da 3ª
Cia de Bombeiros Militar em Ouro Preto. O
evento, realizado no quartel da corporação,
contou com a presença do prefeito Angelo
Oswaldo, da vice-prefeita Regina Braga e
diversas autoridades políticas, civis e militares,
além do comandante do 1º batalhão, Coronel
Sérgio José Ferreira, que presidiu a cerimônia.
“Para nós do Corpo de Bombeiros é uma grande
honra fazer parte da sociedade ouro-pretana. Há
52 anos renovamos a cada dia, em cada

atendimento, o compromisso com o cidadão de
Ouro Preto e da região. Reforçamos equipamento
e viaturas, colocando tudo isso a serviço da
comunidade. Um orgulho para nós fazermos
parte disso”, disse o comandante.
Em sua fala, o prefeito de Ouro Preto, um dos
homenageados no evento, relembrou o cinco de
novembro como a data do rompimento da
barragem de Fundão, destacando a atuação dos
bombeiros no atendimento às vítimas e cobrando
da Fundação Renova a inclusão de Ouro Preto
como território vitimado. Angelo anunciou ainda

PROMOÇÃO DE
CABO FLEXÍVEL
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@vigiezeletrica
@vigiez_seguranca

3558-1252

a construção de uma nova sede para a unidade de
bombeiros em Ouro Preto e o projeto de um
estacionamento de grande porte onde hoje
funciona o quartel. “A pandemia não nos
possibilitou a comemoração do cinqüentenário
dos bombeiros em Ouro Preto. Expressamos hoje
toda nossa homenagem de reconhecimento e
gratidão pelo meio século de dedicação na vida
dos municípios da região dos Inconﬁdentes. Em
breve, teremos a implantação de um novo quartel
na entrada da cidade, onde havia o camping
clube, para que os bombeiros tenham melhor

condição de expansão e aquisição de novos
equipamentos e atividades, ao tempo em que no
quartel atual, antiga garagem municipal, seja
implantado um projeto de estacionamento que
contemple uma das maiores demandas do
município, que é ter uma área para
estacionamento no centro histórico”, ﬁnalizou.
Fundada em 30 de outubro de 1969, a 2ª Cia de
Bombeiros em Ouro Preto conta atualmente com
61 militares e 11 viaturas, que atendem aos
municípios de Ouro preto, Mariana, Itabirito,
Cartas Altas e Diogo de Vasconcelos.
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ESTÍMULO: ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 49° CONCURSO
NACIONAL DE PRESÉPIOS DA FAOP
@jornalpanetus

Iniciativa busca preservar modo de expressão da arte e da religiosidade popular.

A Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop)
recebe, até (03/12), inscrições para a 49ª edição
do Concurso Nacional de Presépios.
Pessoas de todo o Brasil podem se inscrever
gratuitamente. A premiação busca incentivar a
produção de presépios artísticos para preservar
este modo de expressão da arte e da
religiosidade popular.
Para participar é necessário entregar o
formulário de inscrição e os documentos
solicitados, descritos no edital disponível no
site da fundação.
O presépio também deve ser entregue,
pessoalmente ou via Correios, na Casa do
Rosário da Faop (Rua Getúlio Vargas, 185,
Ouro Preto). O espaço está aberto de segunda a
sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
Serão aceitas inscrições individuais ou em
grupo.
Os participantes podem abusar da criatividade

maneira:
·
Primeiro lugar — R$ 1.000,00;
·
Segundo lugar — R$ 700,00;
·
Primeiro lugar do júri popular — R$
1.000,00.

para criar presépios utilizando as mais diversas
técnicas e materiais, mas existem algumas
exceções. Não são aceitas obras:
·
com materiais perecíveis ou adulteráveis;
·
que impliquem em qualquer alteração do
espaço destinado à apresentação dos presépios;

·
que já tenham participado do concurso, e
que tenham a mesma técnica com resultado
estético semelhante às anteriores.
Os participantes vão concorrer em duas
categorias. Os prêmios, no valor total de R$
2.700,00, estão distribuídos da seguinte

Samuel Silva dos Santos foi o vencedor pelo júri
popular da última edição. Seu presépio foi feito
com garfos de metal. “Foi minha ﬁlha que me
avisou sobre o concurso, e aí coloquei minha
criatividade para trabalhar e encontrar uma
forma de expor. A iniciativa é incentivadora e
gratiﬁcante”, conta.
O resultado do júri técnico será divulgado em
(07/12). Já a apuração dos votos do júri popular
será um mês depois, em (07/01/2022). Os
prêmios entregues até abril.
Os presépios inscritos ﬁcarão em exposição,
entre os dias (07/12) e (06/01/2022), na Galeria
de Arte Nello Nuno, em Ouro Preto.

ONS SUSPENDE PROGRAMA DE INCENTIVO À REDUÇÃO DE
CONSUMO DE ENERGIA
@jornalpanetus

Programa de redução da demanda era voltado ao setor industrial.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico
suspendeu o programa de Resposta Voluntária da
Demanda (RVD). O programa previa o
pagamento de compensação ﬁnanceira a
empresas que se dispunham a reduzir o consumo
por períodos de quatro e de sete horas por dia. O
RVD foi anunciado em agosto pelo governo; já a
suspensão foi anunciada na semana passada.
Segundo a ONS, já existe garantia de suprimento
de energia até o ﬁm do ano, uma das razões da
decisão de suspender o programa junto com a
chegada das chuvas. “A melhora das condições

hidroenergéticas, a efetividade dessas ações
emergenciais e a garantia de suprimento de

energia em 2021 são os principais motivadores da
decisão do Operador”, explicou a ONS, em nota.

Ao mesmo tempo, a ONS não descarta reativar o
programa no ano que vem, caso seja necessário.
Ta m b é m c o n t i n u a r á a c o m p a n h a n d o o
atendimento do Sistema Interligado Nacional
(SIN). “O ONS reforça ainda que o processo de
RVD gerou aprendizado relevante para o uso e
para a regulação de Resposta da Demanda no
país e destaca que mantém abertos os canais de
comunicação para acompanhamento das
condições de atendimento ao SIN e que informará
oportunamente a reabertura das plataformas de
ofertas caso seja necessário”.
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@jornalpanetus Feira e Semana da Arte Aldravista ocorre entre os dias 16 de novembro a 01 de dezembro.
@jornalpanetus

alunos da E.M. Coronel José Brás. São
João Nepomuceno 10:00: Lançamento do livro: O ABRAÇO
e Contação de Estórias com Xibil
***
Dia 19: Alunos do Colégio Flecha: A
Academia Infantojuvenil na escola
15:00 - Membros da Academia Juizforana
de Letras
***
25 de novembro: A importância da
produção textual e da arte para crianças e
adultos - 14:00 - Com oﬁcina de Aldravia
Participação dos alunos do 6º ao 9º ano Escola Municipal Paracatu de Baixo
***
26 de novembro: Visitação dos alunos da
Escola Municipal Paracatu de Baixo 10:00
***
Dia 27 de novembro: Lançamento do
livro: Gestão e Cidadania, de Júlio
Vasconcelos. 19:00
A Sociedade Brasileira dos Poetas
Aldravianistas e a Editora ALDRAVA LETRAS
E ARTES farão a primeira FEIRA DE LIVROS
da Cidade de Mariana (FLIMARI) e 10ª
SEMANA DA ARTE ALDRAVISTA E FEIRA
DE LIVROS – Estações de Mariana, no período
de 16 de novembro a 01 de dezembro de 2021,
das 9:00 às 16:00 (de terça-feira a domingo), na
sede da Casa de Cultura de Mariana.
O evento literário e artístico, segundo a

curadora Andreia Donadon Leal, tem como
objetivo fomentar a circulação e o consumo de
livros, ampliar o contato entre poetas aldravistas
e aldravianistas, escritores, bibliotecários,
livraria, alunos e artistas, estimulando a
formação do leitor e novas práticas de leitura,
bem como atividades que promovam a
circulação e a comercialização de livros, por
meio de expositores, e artesanato literário.
A Aletria participará do evento literário com

expositor de livros infantis, lançamento do livro
"O ABRAÇO", do autor ouro-pretano, Xibil, e o
escritor Júlio Vasconcelos com lançamento do
livro: Gestão e Cidadania

***
01 de dezembro: A Literatura Aldravista,
com o professor Dr. José Luiz Foureaux de
Souza Júnior. 14:00

***

Apoio: Prefeitura de Mariana, Casa de
Cultura e ALACIB-MARIANA -

Programação completa:
16 de novembro: abertura com participação de

AGENDAMENTO DE ESCOLAS:
WhatsApp: (31) 98893-3779

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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CÂMARA CONCLUI PEC DOS PRECATÓRIOS, QUE VIABILIZA
AUXÍLIO BRASIL DE R$ 400, E TEXTO VAI AO SENADO
@jornalpanetus Pela proposta, cerca de R$ 90 bilhões devem ser liberados para despesas no próximo ano.
Em uma vitória do governo Jair Bolsonaro e de
Arthur Lira (PP-AL), o plenário da Câmara dos
Deputados concluiu na noite desta terça-feira
(09/11), a votação da PEC (proposta de emenda
à Constituição) dos Precatórios, proposta que
dá calote em dívidas judiciais da União.
A medida é prioridade do Executivo para
garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$
400 de dezembro até o ﬁnal de 2022, ano em que
Bolsonaro deve disputar a reeleição, além de
abrir espaço para outros gastos federais. Pela
proposta, cerca de R$ 90 bilhões devem ser
liberados para despesas no próximo ano.
O texto-base foi aprovado em segundo turno
por 323 votos a 172, 15 a mais do que o mínimo
necessário para mudanças na Constituição, 308.
Os deputados rejeitaram propostas de supressão
de dispositivos da PEC no segundo turno. A
medida segue para análise do Senado, onde
deve encontrar mais diﬁculdades, segundo
avaliação do próprio Bolsonaro.
Apesar de perder apoio na bancada do
oposicionista PDT entre o primeiro e o segundo
turnos, o governo e o presidente da Câmara
conseguiram ampliar a base de apoio à PEC
nesta terça.
Entre outras estratégias, patrocinaram uma
operação que envolveu distribuição de R$ 1,4
bilhão em emendas parlamentares nas últimas
duas semanas. Para isso, foram usadas as

emendas do relator do Orçamento, cuja
distribuição atende apenas a critérios políticos e
que foram suspensas nesta terça pela maioria
dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Essas emendas são controladas e distribuídas
na Câmara por Lira, com aval da ala política do

governo Bolsonaro.
A ofensiva ampliou a base de apoio entre
deputados aliados que não votaram no primeiro
turno, em partidos como o DEM, PSDB, PP,
PSL e Republicanos.
Durante a votação de destaques no segundo

turno, Lira foi questionado sobre a decisão do
STF de suspender as emendas de relator. Ele
qualiﬁcou a vitória segundo turno de
"excelente", de "demonstração de força da
Câmara" e destacou o aumento da votação em
relação ao primeiro turno.

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

Telefone: (31) 3558-4354

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405
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COBRANÇA: DEPOIS DE MUITOS ANOS COMUNIDADE DE
CAFUNDÃO RECEBE PRÉDIO REFORMADO
@jornalpanetus Cobrança partiu da comunidade e foi cobrado pelo vereador Ediraldo Ramos na Câmara e no Executivo.
No dia (06/11), o vereador Ediraldo Ramos – Pinico
(AVANTE) participou da entrega do Prédio da antiga
Escola para a comunidade como o Centro Comunitário.
Uma demanda antiga em que a Comunidade já buscava
desde quando fechou a Escola, e após muitos anos de
cobrança através de reuniões, ofícios e com o apoio da
Associação a Comunidade venceu a luta.
“Quero agradecer em especial a toda Comunidade pelo
apoio, a todos da Diretoria da Associação desde a
Presidente até aos ﬁscais que juntos lutaram por essa
conquista, os nossos amigos que ajudaram a fundar a
Associação Valmir Do Gesso e o saudoso Benedito
Alves (Careca). Agradeço ao Prefeito Juliano
Vasconcelos Gonçalves, a Secretária de Educação, pelo
empenho e agilidade na conclusão deste sonho que se
torna realidade na comunidade”. Destacou o vereador
Ediraldo Ramos (AVANTE).
A comunidade destacou ainda que o vereador Ediraldo
Ramos, sempre está apoiando as ações e cobranças da
comunidade.

COMUNIDADE DE MARGARIDA VIANA EM EVIDÊNCIA ATRAVÉS
DAS AÇÕES DO PARLAMENTAR PROFESSOR JOÃO BOSCO
@jornalpanetus Indicação para instalação de academia ao ar livre é aprovada e comunidade é contemplada.

Esse foi mais um excelente trabalho
desenvolvido pelo vereador Professor João
Bosco (PDT), o vereador estar sempre atento as
necessidades da população. O parlamentar
solicitou junto ao Poder Executivo a instalação de

equipamentos para a academia ao ar livre na
comunidade de Margarida Viana, localidade
próxima ao distrito de Furquim.
O vereador teve retorno positivo e a indicação
foi aprovada, o vereador foi acompanhar de

chocolatecomafeto52

perto o início do trabalho de instalação.
“Agradeço a todos envolvidos neste belo
trabalho aos parlamentares amigos e ao chefe
do poder executivo que não poupou esforços
para dar início a instalação da academia. Não

vejo a hora de ver o local pronto para que a
comunidade possa usufruir e praticar suas
atividades físicas”. Destaca o vereador.

Promoção de pisos
e porcelanatos

@construrey19

Telefone: (31) 3558-5353 / 31 9 8518-7082

Endereço: Rua Cônego Amando - nº285 - São José - Chácara - Mariana
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ESTÍMULO: OFICINA DE CRIAÇÃO DE FANTOCHES COM
MATERIAIS RECICLÁVEIS EDUCA CRIANÇAS DE MARIANA
@jornalpanetus Projeto Impulso Cultural, desenvolvido pelo marionetista Catin Nardi, ofereceu uma série de atividades recreativas durante a pandemia.
Em tempos de isolamento social, o marionetista
Catin Nardi sentiu a necessidade de mobilizar as
crianças de Mariana. Para isso, decidiu
desenvolver uma ação que levasse atividades
educativas e recreativas gratuitas em formato
digital. O projeto Impulso Cultural saiu do papel
e foi selecionado pelo Edital Doce, iniciativa
criada pela Fundação Renova.
O projeto, que também contou com o apoio da
prefeitura da cidade mineira, realizou oﬁcina de
marionetes e fantoches feitos com materiais
recicláveis, espetáculo on-line de bonecos e
uma exposição virtual das obras do artista e dos
bonecos criados pelos participantes.
“A oﬁcina foi oferecida, inicialmente, para 200
crianças, que receberam em casa os primeiros
kits com material, mas a procura foi grande.
Assim, acabaram participando mais pessoas
espontaneamente. Já na oﬁcina de
manipulação, minha previsão era de 70
participantes e contamos com a presença de
160”, diz Catin Nardi.
Para Daniela Terra, analista de Educação,
Cultura e Turismo da Fundação Renova, o
projeto Impulso Cultural foi muito além de
propiciar um momento lúdico às famílias em
plena pandemia. “Teve como objetivo despertar
nas crianças o interesse pelos bonecos e

conscientizá-las sobre as possibilidades dos
materiais recicláveis e a importância do
consumo consciente”, aﬁrma.

O projeto foi encerrado com o pocket show
“Kids”, com os bonecos confeccionados pelos
alunos das oﬁcinas. As apresentações

Arantes Móveis
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aconteceram pelo canal do Teatro Navegante de
Catin Nardi, no YouTube. Além disso, houve
uma exposição virtual dos bonecos criados
durante a oﬁcina. As fotos podem ser conferidas
no Flickr da companhia.
Edital Doce
Iniciativa criada pela Fundação Renova para
fomentar e apoiar ações de cultura, turismo,
esporte e lazer nas regiões atingidas pelo
rompimento da barragem de Fundão, em Minas
Gerais e no Espírito Santo, o Edital Doce teve,
somente neste ano, cerca de 150 projetos que
iniciaram suas ações em diversas comunidades.
Até o momento, isso representou 500 postos de
trabalhos e beneﬁciou aproximadamente 63 mil
pessoas. No total, serão destinados R$ 13,5
milhões para os 228 projetos selecionados pelo
Edital Doce nos dois estados.
Segundo o gerente de Educação, Cultura e
Turismo da Fundação Renova, Felipe Moura de
Andrade, a destinação de recursos feita pela
Fundação Renova acontece por meio da seleção
e investimentos nos projetos. “Essa iniciativa
movimenta a economia local porque permite
que esses proﬁssionais também sejam
remunerados. Além disso, são feitas compras e
contratações locais para atender esses
projetos”, explica.
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MAIS DE 30% DOS EMPREENDEDORES BRASILEIROS INICIARAM
TRATAMENTO PSICOLÓGICO NA PANDEMIA
@jornalpanetus Desde o primeiro semestre de 2020, a pandemia da Covid-19 tem impactado trabalhadores de diferentes setores
com demissões, mudanças de local de trabalho e reduções salariais.
Para mapear os efeitos desse cenário entre os
empreendedores brasileiros, a Troposlab, empresa
especializada em inovação, em parceria com a
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais),
realizou pelo segundo ano consecutivo um estudo
sobre a saúde mental das pessoas que atuam nesse
setor.
A pesquisa revela que 30,13% dos entrevistados
iniciaram acompanhamento psicológico durante a
crise sanitária. Além disso, 53,5% dos participantes
disseram ter sido diagnosticados com ansiedade, e
11,22% com depressão — as avaliações foram
realizadas por proﬁssionais especializados. O
levantamento contou com a participação de 312
empreendedores de vários estados do país.
Quando comparado ao estudo realizado no ano
passado, foi possível perceber que,
proporcionalmente, houve uma maior quantidade
de pessoas que começaram a utilizar
medicamentos psiquiátricos em 2021 –26% neste
ano, enquanto 16% alegaram tomar esse tipo de
medicação em 2020. A atual edição da pesquisa
mostra também que o início do uso de ansiolíticos
entre empreendedores saltou de 6% para 10%, e de
antidepressivos de 3% para 8%, em relação ao ano
anterior.
De acordo com Marina Mendonça, sócia e
diretora de cultura da Troposlab, existe uma
conexão signiﬁcativa entre o sofrimento
psicológico e a queda da renda dos

98299-3382

empreendedores. “No geral, é possível observar
que empreendedores que reportam queda na renda
também estão classiﬁcados com mais frequência
com sintomas moderados e severos de ansiedade
ou depressão. Em relação ao estresse, pessoas que
respondem que tiveram queda na renda também
apresentam mais sintomas severos”, aﬁrma.
O estudo observou ainda que, no ano passado,

51,1% dos empreendedores tiveram a vida afetada
pela pandemia, mas que se sentiam bem a maior
parte do tempo, enquanto 24,9% dos
empreendedores aﬁrmaram que foram muito
afetados. Já em 2021, 53,31% dos respondentes
sentem que foram afetados e 21,49% muito
afetados. Isso demonstra que não há diferenças
signiﬁcativas entre os períodos.

Quanto à percepção geral dos participantes sobre a
pandemia, a maioria diz considerar o ambiente
mais incerto (73,72%), mas os índices de 2021 são
um pouco menores do que os de 2020. Por outro
lado, 77,89% aﬁrmam possuir habilidades para
lidar com os desaﬁos impostos pela crise sanitária,
aﬁrmação que se mantém semelhante aos dados do
ano passado
Os resultados continuam a apontar que as
mulheres apresentam maior intensidade de
sintomas severos para ansiedade (12,50%), quando
comparadas aos homens (2,84%), estresse (7,35%
contra 1,13%) e também maior prevalência de
depressão (6,61% contra 2,84%).
“Nosso objetivo é aprender sobre o empreendedor.
Percebemos lacunas de conhecimento sobre como
ele se desenvolve, sua personalidade, saúde
mental e outros elementos que impactam suas
e s c o l h a s e d e s e m p e n h o n o s p ro j e t o s
empreendidos. Em nossa visão, gerar
conhecimento sobre esses elementos pode nos
ajudar a construir um ambiente de negócios mais
sustentável”, diz Mendonça.
“Essa pesquisa é um de nossos esforços e entregas
para esse ecossistema. Para que ele nos aproxime
de parceiros e provoque novas iniciativas que
gerem frutos para a ciência no Brasil e para o
desenvolvimento saudável de nosso ambiente de
negócios e inovação”.

Telefone: 31 999827782

31 99880-7120
Av. dos salgueiros - 85 - A
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LIGA DOS BLOCOS DE CARNAVAL DE OURO PRETO INICIA VENDA
DE PASSAPORTES PARA CARNAVAL 2022
@jornalpanetus Com o passaporte, o folião pode viver os quatro dias de Carnaval em Ouro Preto, com os Blocos do Caixão, Cabrobró, da Praia e Chapado.
Grandes nomes da música atual já estão
conﬁrmados para o Carnaval da Liga dos Blocos
em 2022: Dennis DJ, Léo Santana, Pedro Sampaio,
DJ GBR e Liu. Outras atrações ainda serão
divulgadas.
As dúvidas podem ser esclarecidas por meio do
suporte da plataforma ou pelas redes sociais da Liga
dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto.
Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto
A Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto,
criada em 2005, é uma das principais atrações dos
dias de folia da cidade. Formada pelos blocos do
Caixão, Cabrobró, Praia e Chapado, a Liga dos
Blocos oferece formas diferentes de curtir a folia,
sempre com respeito ao patrimônio cultural e
arquitetônico de Ouro Preto e fortalecendo a
economia local.

Em 2022, a Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro
Preto traz novamente o Passaporte, que permite
vivenciar os quatro dias de folia, com os blocos do
Caixão, Cabrobró, da Praia e Chapado, com melhor
custo-benefício. Com a vigência da Onda Verde do
programa Minas Consciente em Ouro Preto, o
Carnaval da Liga está garantido de 26 de fevereiro a
1º de março de 2022.
Os blocos da Liga oferecem o Passaporte para os
dois ambientes: a pista e o camarote, cada um deles
com vários benefícios para o público. Os ingressos
individuais e intransferíveis, são validados
digitalmente, e só podem ser adquiridos por pessoas
maiores de 18 anos.
As vendas dos Passaportes estarão disponíveis
apenas pela plataforma Blueticket:
(https://site.blueticket.com.br/evento/29168).

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

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

9 8253-0025
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto
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MINAS GERAIS: SINDICATOS QUEREM DERRUBADA DO VETO
SOBRE TRANSPORTE FRETADO
@jornalpanetus Presidente da ALMG recebe abaixo-assinado de rodoviários, que alertam para precarização do trabalho.
O presidente da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), deputado
Agostinho Patrus (PV), se reuniu na tarde
desta terça-feira (09/11), com
representantes dos sindicatos das
empresas e dos trabalhadores do
transporte coletivo do Estado. Eles
reivindicam que seja derrubado o veto
parcial do governador à Proposição de
Lei 24.886, de 2021. Oriunda do Projeto
de Lei (PL) 1.155/15, a proposta
regulamenta o fretamento de veículo de
transporte coletivo para viagem
intermunicipal e metropolitana.
Acompanhados do deputado Celinho
Sintrocel (PCdoB), os sindicalistas
entregaram ao presidente um abaixoassinado com 120 mil assinaturas de

rodoviários e usuários do transporte
coletivo. No documento, aﬁrmam que a
manutenção do veto terá como resultado
a precarização do trabalho dos
rodoviários e a inobservância de direitos
de usuários, como a gratuidade para
idosos e pessoas com deﬁciência.
O veto, que tramita em turno único, está
na pauta das três reuniões de Plenário
agendadas para esta quarta-feira (10/11),
às 10, às 14 e às 18 horas.
Polêmica
Os artigos sancionados foram
transformados na Lei 23.941. Já a parte
vetada recai sobre dispositivos que foram
alvo de polêmica na ALMG durante a
tramitação da matéria. Representantes de
usuários do transporte fretado

consideraram que esses artigos
diﬁcultam o uso do chamado fretamento
colaborativo, como o oferecido por
aplicativos, para trechos intermunicipais.
Na outra ponta, representantes do serviço
regular de ônibus avaliam que os
dispositivos trazem regras que garantem
o bom funcionamento do sistema de
transporte.
O presidente da Federação dos
Trabalhadores de Transporte Rodoviário
de Minas Gerais (Fettrominas), Erivaldo
Adami, aﬁrmou temer o desemprego de
aproximadamente 250 mil trabalhadores,
se o veto não for derrubado. Nesse
sentido, ele defendeu sua derrubada, o
que garantirá a manutenção dos
empregos com direitos trabalhistas

Sítio Américo

Piscina
Área de Churrasqueira
3 quartos
Capacidade 15 pessoas
Geladeira
Freezer
Fogão a lenha e gás

@sitio_americo

Sítio localizado próximo a Barro Branco - 20 KM de Mariana / Telefone: 31 99465-7198

assegurados pelas convenções coletivas.
O presidente Agostinho Patrus comparou a Buser, maior empresa do transporte
fretado, à Uber. “De uma hora para outra, os taxistas foram desprezados sob o
argumento de que seria mais fácil pedir um carro pelo aplicativo. Agora, as
pessoas pedem na internet e não aparece ninguém para atender, só o taxista”,
ressaltou.
Sem atendimento
Na sua avaliação, o mesmo deve acontecer com a Buser e outras empresas
similares, que, para entrar no mercado, oferecem muitas vantagens, mas podem
deixar uma larga parcela da população sem atendimento. O deputado lembrou
que essas empresas priorizam as rotas rentáveis, deixando de fora cidades de
pequeno e médio porte. Além disso, não pagam seguro e não oferecem a
gratuidade a pessoas mais velhas, como prevê o Estatuto do Idoso.
Por sua vez, o deputado Celinho Sintrocel disse estar convicto de que a
derrubada do veto signiﬁca a continuidade do serviço regular do transporte de
passageiros nos 853 municípios mineiros. “Não podemos permitir uma maior
precarização e o sucateamento do serviço de transporte de passageiros, além
do prejuízo aos idosos e às pessoas com necessidades especiais”, defendeu.
Justiﬁcativa do veto
Na mensagem enviada pelo governador Romeu Zema (Novo) à ALMG para
justiﬁcar o veto, ele aﬁrma que o serviço de transporte fretado de passageiros
previsto na proposição diz respeito ao exercício da autonomia privada garantida
constitucionalmente aos cidadãos e às empresas.
Logo, de acordo com o governador, insere-se no âmbito das relações
contratuais dos interessados, nos termos da Constituição Federal, que assegura
direitos fundamentais individuais como a liberdade de contratação, a livre
iniciativa, o livre exercício proﬁssional e a proteção ao consumidor.
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INCENTIVO CULTURAL: OURO PRETO EFETIVA REPASSES ÀS
ASSOCIAÇÕES MUSICAIS DO MUNICÍPIO
@jornalpanetus O recurso é da ordem de R$ 20 mil e já está sendo entregue às corporações.
Celebrando o Dia Nacional da Cultura, 05 de novembro,
a Prefeitura de Ouro Preto repassou, oﬁcialmente, a
subvenção social aprovada na Lei nº. 1228 de 2021,
relativa ao ano presente, para as sociedades musicais
ouro-pretanas. O ato aconteceu na Basílica de Nossa
Senhora do Pilar após uma missa em ação de graças à
data comemorativa.
Angelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto, reforçou que
essa é mais uma meta cumprida do seu governo e espera
que esse recurso ajude as corporações musicais a se
reorganizarem e se prepararem para a volta das
atividades plenas no pós-pandemia. “A cultura é tudo
aquilo que nos identiﬁca, que tem essa questão ética,
moral, espiritual, material e imaterial, tangível e
intangível, tudo aquilo que sobrará depois que nós
perdermos tudo! Parabenizo as nossas associações
musicais que tiveram a paciência de esperar, mas
felizmente estamos entregando essa subvenção em
novembro, o mês da música. A música nos eleva, nos
robustece, nos faz acreditar que é possível humanizar a
humanidade”.
Regina Braga, vice-prefeita, agradeceu a presença de
todos e disse que não teria data melhor para essa entrega
que o Dia Nacional da Cultura. “As associações
musicais são preciosidades da nossa cidade e que essa
subvenção possa dar um respiro e esperança neste
momento de pandemia e retomada das atividades

Foto: Ane Souz / Divulgação
culturais e turísticas em Ouro Preto”.
A secretária de Cultura e Patrimônio, Margareth
Monteiro, está otimista para o próximo ano e com a
retomada das atividades em Ouro Preto. “Torcemos para
que a partir de 2022 nós possamos ter um trabalho
intenso de fomento ao crescimento e desenvolvimento
dessa missão que vocês têm de reproduzir e abrilhantar
os eventos religiosos e culturais do nosso Município”.
Igor Campos, representante da Sociedade Musical

Santaritense, do distrito de Santa Rita de Ouro Preto,
disse que essa subvenção é de grande importância para
as associações. “Em nome da minha banda e das demais,
ﬁcamos muito agradecidos com esse recurso que vem
numa hora em que todos nós estávamos precisando. Foi
um período em que ﬁcamos muito prejudicados, pois a
fonte de renda de uma associação musical são as
tocatas, e infelizmente, tudo ﬁcou parado”.
Fábio Gonçalves, representante da Sociedade Musical

União Social, do distrito de Cachoeira do Campo,
também ressaltou que é muito importante essa
subvenção. “É um dinheiro que vai entrar e ajudar muito
no desenvolvimento dos nossos trabalhos, desde a
formação de novos músicos na nossa escolinha até a
compra de instrumentos, uniforme, nos serviços gerais
da banda”.
As associações contempladas já foram a Sociedade
Musical União Social de Cachoeira do Campo; a
Sociedade Musical Senhor Bom Jesus de Matosinhos,
Rosário; Banda Euterpe Cachoeirense, de Cachoeira de
Campo, a Sociedade Musical Santa Cecília de Rodrigo
Silva; a Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus e
Maria, em Miguel Burnier; a Sociedade Musical
Santarritense, em Santa Rita; a Sociedade Musical União
de São Gonçalo, em Amarantina; e a Corporação
Musical Santo Antônio do Salto - 13 de Junho, no distrito
de Santo Antônio do Salto.
A Sociedade Musical Bom Jesus das Flores, Alto da
Cruz, e a Associação Musical Nossa Senhora da
Conceição da Lapa, de Antônio Pereira, ainda não
receberam a subvenção por não terem realizado a
entrega da documentação. No entanto, elas terão o prazo
até o dia 20 de novembro para que também sejam
beneﬁciadas neste ano. O recurso é da ordem de R$ 20
mil para cada uma das sociedades musicais do
Município.
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ESPORTE CAMPEÃO: MARIANA REALIZA A 4ª CORRIDA OUTUBRO
ROSA X NOVEMBRO AZUL
@jornalpanetus Evento reuniu dezenas de atletas no município.

Fotos: Lívia Maria / Divulgação

Dando continuidade no incentivo às práticas
esportivas e que levam qualidade de vida e bemestar à população, a Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Esportes, promoveu no
último domingo (07/11), a 4ª Corrida Outubro
Rosa x Novembro Azul. O evento teve
aproximadamente 200 inscritos que concorreram
em diversas categorias.
O encontro, além de proporcionar muita

diversão, também foi um momento de lembrar a
importância dos cuidados com a saúde para a
prevenção de doenças, como o câncer de mama
e de próstata, destacando que a prática de
exercícios físicos é uma das formas mais
eﬁcazes para a prevenção.
Vanice de Ferreira participou da competição e
falou sobre a importância do autocuidado. "Eu
venci o câncer de mama e digo para todas as

mulheres que nós temos que nos cuidar,
observar o nosso corpo, fazer o autoexame nas
m a m a s e p r a t i c a r e x e rc í c i o s f í s i c o s
regularmente", aconselha.
No circuito, os atletas percorreram 5 km, no
qual a largada foi dada na Praça da Sé. O

percurso foi sinalizado e contou com o apoio da
equipe da organização do evento, em pontos
estratégicos para auxiliar os corredores. A
corrida contou também com o apoio da
Associação Marianense de Corredores - AMC e
o Conselho Municipal de Esportes - CME.
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Sociais da Leticia Aguilar

Pegue um sorriso e doe-o a quem jamais o teve.
Pegue um raio de sol e faça-o voar lá onde reina a noite.
Descubra uma fonte e faça banhar-se quem vive no lodo.
Pegue uma lágrima e ponha-a no rosto de quem jamais chorou.
Pegue a coragem e ponha-a no ânimo de quem não sabe lutar.
Descubra a vida e narre-a a quem não sabe entendê-la.
Pegue a esperança e viva na sua luz.
Pegue a bondade e doe-a a quem não sabe doar.
Descubra o amor e faça-o conhecer ao mundo.
Final do ano está chegando! Vamos repensar nossos atos,
nossos planos, nossas atitudes...
A vida é realmente muito curta para vivermos infelizes!
Seja feliz! Viva feliz!

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

9 8317-3875

Parabéns e muitas felicidades ao nosso amigo Gleiser Boroni!
@aviam.goncalves curtindo férias em Natal!

Enm casados! No dia 10/11 Karol & Marlon trocaram
alianças em uma cerimônia íntima! Felicidades! Sejam
eternamente felizes!

cristianasilvanavarro Da série: perdidas no rolo da câmera

Avelã moda íntima, sucesso sempre!

Presença vip de nosso Vereador Ediraldo Ramos!

Que simpatia heim? Bernard Castro Oliveira!

brunoperl84 No nal é sempre você e Deus...
#gratidão

Equipe Chilli Beans! Da esquerda pra direto É o
Marcelo, Isabella, Fernanda e Pricilia.

