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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
INFLAÇÃO EM ALTA PREJUDICA EMPREENDEDORES
E DIFICULTA ACESSO AO TRABALHO
Mesmo com melhora do emprego, renda cai, o que indica cenário ainda dramático.
Na última semana o COPOM anunciou o
aumento na taxa Selic o que de fato impossibilitará
o crescimento principalmente na oferta de crédito.
Essa atual situação econômica do país reﬂete
claramente em nossos municípios mais
precisamente nos pequenos e médios
empreendedores que ﬁcam à mercê do capital de
giro, diﬁcultado a oportunidade de vagas no
mercado de trabalho. Contudo, a melhora da
situação sanitária tem favorecido a recuperação do
mercado de trabalho brasileiro, mas ainda resta um
longo caminho até a plena normalização.
Para tanto, se é verdade que o impulso recente já
permite o restabelecimento do emprego no
patamar anterior à pandemia, isso ocorre num
contexto de grande perda de renda para os
trabalhadores, pois os salários não acompanham a
inﬂação.
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios (Pnad) referentes ao trimestre
encerrado em janeiro mostraram a criação de 1,47
milhão de novos postos de trabalho, com alta de
1,6% ante o período de agosto a outubro de 2021.
Esses dados demonstram o retrato do que vivem os
municípios quando o quesito é empregabilidade.
Outra realidade que é positiva, quase 79% dessas
vagas (1,15 milhão) são formais, seja com carteira
assinada, no setor público ou por conta própria.
Trata-se de um padrão diferente do observado até
meados do ano passado, quando a expansão se
dava basicamente na informalidade.
Setores abalados pelo impacto da Covid-19
mostram crescimento mais forte. O pessoal
ocupado no segmento de alojamento e
alimentação ampliou-se em 4,1%, e o comércio
contabilizou alta de 2,4% nas contratações. Em
conjunto, essas atividades representam 24,8% do
total de empregos formais.

A taxa de desemprego recuou para 11,2%, o
menor percentual para o período desde 2016 e uma
queda de 0,9 ponto percentual em relação ao
trimestre anterior. Embora ainda haja 12 milhões
de pessoas desocupadas, a cifra se reduziu em 858
mil no trimestre e em 2,7 milhões ao longo de um
ano.
Embora o grande problema continua a ser o poder
de compra, que sofre os efeitos da escalada de
preços. A renda real média na última pesquisa
atingiu R$ 2.489 mensais, 9,7% abaixo do mesmo
período do ano passado e o menor patamar da série
histórica iniciada em 2012.
A força da ocupação e a fraqueza da renda são
elementos que ainda indicam ociosidade no
mercado e baixo poder de barganha dos
trabalhadores. As novas contratações tendem a
ocorrer com salários menores, e os dissídios
salariais têm tido diﬁculdade em acompanhar a

inﬂação ora elevada.
Outro fenômeno que diﬁculta a análise da
conjuntura e da tendência é o alto grau de
rotatividade por vontade própria dos empregados.
O mesmo tem sido observado em outros países
desde a pandemia, o que sugere que estão em curso
mudanças setoriais na oferta e na demanda.
Nessa hipótese, é possível que o desemprego
elevado não signiﬁque excesso geral de oferta de
mão de obra, o que pode ser indicativo de melhoria
salarial adiante.
Portanto, é inegável que o quadro permanece
dramático, mas com uma luz que tende a acender
no ﬁm do túnel. Com a inﬂação em alta, não se
espera signiﬁcativa retomada na renda neste ano,
enquanto o aperto nos juros diﬁculta as
contratações. O que pode movimentar e que
certamente vai aquecer a economia são os cinco
bilhões de reais do fundo eleitoral.

FLUTUAÇÕES HUMANAS
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 ser humano não consegue lidar com incertezas,
na maioria das vezes. Diante de um contexto de crise
ou de complexidades aparentes, a tendência é que ele
se apegue, tente encontrar terreno ﬁrme em alguma
característica ilusória, tendo a sensação de que o
problema foi amenizado.
Essa característica também pode ser veriﬁcada em
algumas armadilhas que caímos. Por exemplo,
achamos que um determinado trabalho nos dará
sempre garantias de tranquilidade ou estabilidade. No
entanto, por vezes nos encontramos extremamente
desmotivados, sem achar sentido naquela atuação e,
facilmente, podemos nos encontrar em estado
depressivo nesse caminho. Também achamos,
ilusoriamente, que um trajeto determinado da vida,
alguma escolha, pode trazer paz. Alguns acham que
podem encontrá-la na família, com ﬁlhos, cônjuge e,
em algum momento, percebe que há mais

infelicidade do que bons momentos. Outros
imaginam que a liberdade de não se conectar em
relacionamentos sérios com alguém pode trazer a
paz, mas, em algum momento, podem perceber
também que o tempo passou e podiam ter
arriscado mais.
No fundo, a nossa existência é uma mistura de
segurança e incertezas. Precisamos valorizar o que
já ﬁzemos e dali tirar motivações para ir mais
longe. O equilíbrio é o caminho do meio, mas por
vezes precisamos encarar as incertezas, lidar com
ambientes caóticos, buscar a reinvenção.
Ressigniﬁcar, reinventar nosso caminho não é
começar do zero. Isso nunca será possível e não
adianta insistir nessa direção. O universo do
possível passa por reconstruir trajetórias através de
mudanças de rumos, mas somos nós que estamos e
sempre estivemos ali. A mudança sempre pode

apresentar elementos positivos, mesmo que nos
traga uma sensação de vazio. Precisamos
encontrar nela motivação, desaﬁos que
impulsionam nosso cotidiano ao novo. Esse
processo também funciona quando tratamos de
relacionamentos amorosos, pois o bom
relacionamento é aquele que nos mostra um novo
horizonte, que implica em mudança e que nos
mostra diferenças.
Vivemos em movimentos de ﬂutuação, entre a
ordem e o caos. Não adianta pensar que vamos
encontrar felicidade plena, paz, tranquilidade
absoluta. Ninguém pode nos garantir isso.
Estamos em temporalidade, não conseguimos
sair dela, o tempo é nossa condição. Como dizia o
escritor argentino Jorge Luis Borges: “negar a
sucessão do tempo, negar o eu, negar o universo
são desesperos aparentes e consolos secretos... o

tempo é a matéria de que sou feito. O tempo é um
rio que me arrebata, mas eu sou o rio; é um tigre
que me destroça, mas eu sou o tigre; é um fogo que
me consome, mas eu sou o fogo. O mundo,
desgraçadamente, é real; e eu, desgraçadamente,
sou Borges” (BORGES, 2001, p.148).
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SAUDAÇÃO A ROSANI ABOU ADAL
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
Caríssima, Rosani Abou Adal, é uma honra
recebê-la na Casa de Cultura – Academia
Marianense de Letras, Ciências e Artes, nesta tarde
de segunda-feira, início de outono. O outono é
tempo de colheita dos frutos amadurecidos pelo
ciclo da vida vegetal, iniciado nas ﬂoradas de
primavera. Vivemos nesta Casa de Cultura
também período de colheita de plantios e cultivos
feitos ao longo dos 60 anos de existência desta
Academia. Pessoas abnegadas dispuseram tempo
e produtos de suas incursões intelectuais, para que
a cultura marianense pudesse ﬂorescer. Neste ano
comemoramos 60 anos de sucesso e muita
contribuição para o crescimento cultural de

Mariana e para a defesa do patrimônio material e
imaterial de Minas Gerais, pois os acadêmicos
desta Casa evocam para si a responsabilidade de
representar a Primaz de Minas Gerais em todos
os foros e todas as instâncias.
Ouviram das ruas de mariana
badalos festivos de sinos
macios
puros
divinos
e ternas
vozes de crianças.
Ouviram da rachadura do céu
sincopada banda do mestre Gegê
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canto de anjos
gorjeio uníssono de pintassilgos
sabiás e bem-te-vis.
Durão!
Cláudio!
Alphonsus!
ecos poéticos
inversa canção:
zumbidos soprados
v e n t o s declamados
Ouviram das montanhas de minas
No céu
na terra
nas montanhas
no Ribeirão do Carmo
ouviram diversas vozes
em som retumbante
Mariana!
pátria amada de Minas!
O nome da Casa de Cultura – Academia
Marianense de Letras, Ciências e Artes traz
consigo lemas em latim: Spiritus super omnia –
“O Espírito sobre todas as coisas” e Valere
Loquendo – “A Força da Palavra”.
O sobrado onde funciona a Casa de Cultura de
Mariana foi ediﬁcado em 1733, e até 1760
serviu simultaneamente de moradia do
intendente e de “repartição arrecadadora dos
produtos da capitação, do conﬁsco e de
escravos, arrematações em praça pública e tudo
quanto entendia com o ouro destinado ao erário
público”. Servia então de Casa de Intendência,
Casa de Fundição de Ouro e de recebimento do
quinto do ouro.
Nasceu nesta Casa a ideia de comemorar o Dia
de Minas, que em setembro de 1989 se
consolidou no Artigo 259 da Constituição de
Minas Gerais, determinando que no dia 16 de
julho a capital de Minas seja transferida
simbolicamente para Mariana, o que acontece
desde 1990.

A academia Marianense de Letras congrega
culturas – da erudita à popular, das letras e dos
bordados, da literatura e da música, da arte e do
artesanato, num esforço contínuo de mostrar a
arte de Mariana para o mundo e de mostrar para
Mariana a arte do mundo. Por isso esta Casa
promove encontros, palestras, oﬁcinas, escola de
violão, abriga um coral, uma Academia
Infantojuvenil de Letras e o Movimento
Renovador de Mariana. Esta é, sem dúvida, uma
Casa de formação de pessoas, de acesso à cultura
em geral e em especial à literatura.
Muitas pessoas ilustres aqui vieram e foram
acolhidas por Mariana, representada nesta
metonímia, neste sinal que é a academia
marianense. Sinta-se acolhida como autoridade
literária e jornalística deste país. Seu nome ﬁca
registrado nos anais de nossa história, e que você
possa levar daqui no calor do nosso
aconchegante abraço gaveteiro.
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VALORIZAÇÃO: REAJUSTE DOS SERVIDORES TEM
VOTO SIM DO DEPUTADO THIAGO COTA
@jornalpanetus O texto, de autoria do governador Romeu Zema, foi alterado pelos deputados na forma do substitutivo nº 1.
os servidores das áreas de Educação,
Saúde, Seguridade Social e Segurança
Pública.
Conforme Thiago Cota, o reajuste
ainda não é o ideal. “Entendo que há
defasagem nos salários e me solidarizo
com as classes. Vamos continuar
trabalhando para conseguir atingir os
patamares que almejamos”, frisa.
O PL 3.568/22 tramitou e foi aprovado
nas comissões de Administração
Pública, Fiscalização Financeira e
Orçamentária e Constituição e Justiça,
na última terça-feira (22/03). Para valer,
será apreciado em 2º turno no Plenário
da ALMG e deve ser sancionado pelo
governador.

O deputado Estadual Thiago Cota
votou favorável ao Projeto de Lei (PL)
3.568/22, que prevê a revisão geral dos
subsídios e vencimentos de 10,06% dos
servidores do Executivo. O reajuste foi
aprovado em primeiro turno no Plenário
da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), na manhã desta quartafeira (23/03).
O texto, de autoria do governador
Romeu Zema, foi alterado pelos
deputados na forma do substitutivo nº 1,
para que a correção nos vencimentos
seja retroativa a 1º de janeiro deste ano
para todas as categorias de servidores
contempladas no projeto. O texto
original previa a retroação apenas para

SAÚDE: ANVISA TIRA DÚVIDAS DE PACIENTES
QUE FAZEM USO DE LOSARTANA
@jornalpanetus Medicação é usada no controle do tratamento de hipertensão.
Pacientes cardíacos e hipertensos estão
preocupados com o recolhimento voluntário pelos
laboratórios farmacêuticos Sanoﬁ Medley e Sandoz
de lotes do medicamento genérico losartana.
A medida foi tomada preventivamente, entre
setembro de outubro do ano passado, depois de
encontrada presença das impurezas do tipo azido no
produto.
Orientações aos pacientes
A orientação da Anvisa é que os usuários de
losartana não interrompam o uso do produto por
conta própria. “A losartana pertence à classe
conhecida como “sartanas”, que são medicamentos
seguros e eﬁcazes no controle do tratamento de
hipertensão e insuﬁciência cardíaca, reduzindo
signiﬁcativamente o risco de derrame e infarto. A
interrupção do tratamento com a losartana sem a
orientação médica correta pode levar a problemas

graves, tais como episódios de hipertensão”, alertou
a agência.
Outra recomendação da Anvisa é que pacientes que
tiverem alguma dúvida sobre o tratamento atual
devem conversar com seu médico ou farmacêutico.
Qualquer suspeita de eventos adversos deve ser
notiﬁcada à Anvisa e informada ao médico
responsável. A notiﬁcação pode ser enviada
diretamente à agência.
Lotes recolhidos
Os recolhimentos mais recentes de alguns lotes do
medicamento losartana ocorreram em setembro e
outubro de 2021 e os fabricantes já concluíram esse
trabalho. Além dessa medida, a partir da publicação
das resoluções da Anvisa que suspenderam a
comercialização, nenhum lote desses produtos pode
ser colocado à venda.
Sobre a presença da impureza “azido” encontrada

nas medicações, a Anvisa explicou que ela pode ser
resultado do próprio processo de fabricação do
insumo farmacêutico ativo, ou seja, um subproduto
de interações químicas que acontecem durante a
produção da substância.
As substâncias têm sido identiﬁcadas pelo próprio
controle de qualidade dos fabricantes, que seguem a
regulamentação da Anvisa que determina o controle
sobre impurezas em medicamentos. Este processo é
contínuo dentro da rotina da empresa, a ﬁm de
garantir que os produtos comercializados sejam
adequados ao consumo.
Riscos
Em relação a eventuais riscos para pacientes que
fazem uso contínuo desses medicamentos, a Anvisa
ressaltou que o recolhimento é uma medida de
precaução. “Não existem dados para sugerir que o

produto que contém a impureza causou uma
mudança na frequência ou natureza dos eventos
adversos relacionados a cânceres, anomalias
congênitas ou distúrbios de fertilidade. Assim, não
há risco imediato em relação ao uso desse
medicamento”, disse a Anvisa em nota.
A agência continuará a monitorar a presença de
impurezas nos medicamentos e adotará todas as
medidas que forem necessárias à proteção da saúde
da população. Os proﬁssionais de saúde e pacientes
podem comunicar à agência suspeitas de eventos
adversos com o medicamento pelo VigiMed.
1) Losartana potássica – Sanoﬁ Medley
2) Losartana potássica + hidroclorotiazida –
Sanoﬁ Medley
3) Lorsacor e losartana potássica – Sandoz
Para mais informações acesso o link abaixo:
https://primaryreporting.who-umc.org/BR
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CONSCIENTIZAÇÃO: INCLUSÃO É TEMA DO DIA MUNDIAL
DA SÍNDROME DE DOWN
@jornalpanetus

Data é comemorada nesta segunda-feira.
maioria, deﬁciência intelectual de gravidade
variável, os portadores podem ter vida normal,
estudar, trabalhar, casar, ter ﬁlhos, aﬁrmou a
médica. Para isso, garantiu que “o grau da
deﬁciência, a quantidade de terapias e
estimulação recebidas ao longo da vida e o
suporte familiar e social serão fundamentais”.

“O que signiﬁca a inclusão?” é o tema escolhido
este ano pela organização Down Syndrome
International (DSI), do Reino Unido, para marcar
o Dia Mundial da Síndrome de Down,
comemorado na última segunda-feira (21/03). A
data foi criada pela instituição em 2006, com o
objetivo de celebrar a vida das pessoas com a
síndrome e garantir que elas tenham as mesmas
liberdades e oportunidades das demais.
Neste dia, os portadores da síndrome e aqueles
que vivem e trabalham com eles em todo o
mundo organizam e participam de atividades para
aumentar a conscientização pública e defender os
direitos, inclusão e bem-estar dessas pessoas. A
data foi escolhida em alusão à presença de três
cópias do cromossomo 21 nas pessoas com a
síndrome, em vez de duas, existentes nas demais.
Isso signiﬁca que a síndrome de Down é gerada
pela presença de uma terceira cópia do
cromossomo 21 em todas as células do
organismo, o que ocorre no momento da
concepção. Cromossomos são estruturas
biológicas que contêm a informação genética. As
pessoas com síndrome de Down, ou trissomia do
cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas
células em vez de 46, como a maior parte da
população. Trissomia signiﬁca, portanto, a
existência de um cromossomo extra.

A alteração genética conhecida como síndrome
de Down está presente na espécie humana desde
sua origem. Foi descrita assim há 150 anos,
quando o médico inglês John Langdon Down se
referiu a ela pela primeira vez como um quadro
clínico com identidade própria, em 1866. Em
1958, o francês Jérôme Lejeune e a inglesa Pat
Jacobs descobriram, de maneira independente, a
origem cromossômica da síndrome. Foi quando
ela passou a ser considerada síndrome genética.
Genética
A neurologista pediátrica Karly Lagreca, pósgraduada em autismo e psiquiatria infantil, disse
que o comportamento dos pais não causa a
síndrome de Down. “É uma condição genética.
Se houver o aconselhamento genético, os pais
podem saber a chance de gerar um segundo ﬁlho
portador da síndrome”. Ela explicou que, ao ter o
primeiro ﬁlho, o casal pode estudar a genética
dele para ver se a síndrome pode ser herdada.
A médica alertou que a síndrome de Down não é
uma doença e nem deve ser tratada como tal.
“Devemos apenas saber os cuidados mais
necessários para oferecer a essas crianças e
adultos ﬁsioterapia para fortalecer o tônus e a
investigação de doenças no coração e na tireoide,
por exemplo”. Apesar de apresentarem, em sua

Conscientização
O Dia Mundial da Síndrome de Down visa a
conscientizar a sociedade global sobre essa
alteração genética que acomete uma em cada 700
crianças nascidas vivas no Brasil. Em termos
mundiais, a incidência estimada é de uma em mil
nascidas vivos, o que sinaliza que, a cada ano,
cerca de 3 mil a 5 mil crianças nascem com
síndrome de Down. Dados do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE) indicam que
cerca de 300 mil pessoas têm síndrome de Down
no país. De modo geral, os portadores apresentam
olhos amendoados, rosto arredondado, além de
alguns problemas, como cardiopatia congênita e
deﬁciência intelectual de gravidade variável.
A Federação Brasileira das Associações de
Síndrome de Down (Fbasd), associada à Down
Syndrome International, está exibindo em suas
redes sociais, em alusão à data, lives
(transmissões ao vivo na internet) e vídeos
mostrando o que é inclusão no entendimento dos
jovens com trissomia 21. Os vídeos foram feitos
com portadores da síndrome no Brasil e na
Espanha, por meio da Federação Iberoamericana
de Síndrome de Down (Fiadown), com tradução
para o português.
“É um tema muito importante para que as
pessoas possam ter interpretação correta da
própria Convenção da Organização das Nações
Unidas (ONU)”, disse o presidente da FBASD,
Antônio Sestaro.
Um desses jovens é Bruno Ribeiro, do Recife,
que faz parte do Grupo Nacional de

Autodefensoria da FBASD. Para Bruno, inclusão
signiﬁca “reconhecimento de capacidades,
garantia de direitos, respeito, igualdade de
oportunidades, amor”.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deﬁciência (CDPD), da ONU, estabelece a
“participação e inclusão plena e efetiva na
sociedade” de todos os portadores de deﬁciência
e das pessoas com síndrome de Down. A
realidade, porém, mostra que essas pessoas ainda
hoje não se beneﬁciam de uma participação e
inclusão plenas na sociedade.
Invisibilidade
Antônio Sestaro informou que algumas ﬁliadas
da federação vão realizar hoje (21) caminhadas
para chamar a atenção da população sobre o papel
das pessoas com síndrome de Down como
cidadãos. “E sair da invisibilidade. Esse é um dos
principais objetivos do dia”, destacou.
“O mundo todo se une neste dia para poder fazer
a divulgação do que é a síndrome, dos avanços,
da educação inclusiva, que é uma bandeira da
federação e, mais do que isso, o respeito à
Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas
com deﬁciência. A sociedade precisa quebrar
barreiras para que possam ter espaço na
sociedade”, aﬁrmou Sestaro.
O presidente da FBASD lembrou que ainda há
muito preconceito, não só no Brasil, mas no
mundo, em relação às pessoas com síndrome de
Down. “Mas avançamos muito. Nos últimos 30
anos, principalmente depois da Convenção da
ONU, e mais recentemente, a partir de uma
educação que permite que as crianças com Down
estejam junto com as demais, a sociedade
avançou”.
No último dia 4 de março, foi publicada no
Diário Oﬁcial da União a Lei 377/2011, que
institui o Dia Nacional da Síndrome de Down. A
data já constava na agenda da ONU desde 2006,
mas ainda não fazia parte do calendário brasileiro.

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
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CULTURA: MARIANA FOI PALCO DO LANÇAMENTO
DO PROGRAMA CINEMA NA CIDADE 2022
@jornalpanetus Evento marcou a retomada dos eventos presenciais na Primaz.

Fotos: Leo Lara - Jackson Romanelii / Divulgação

A atração, realizada pela Universo Produção
com patrocínio da Cedro Mineração, e apoio do
poder executivo de Mariana, promoveu, nos dias
18 e 19 de março, uma programação gratuita e
diversiﬁcada, com exibição de ﬁlmes brasileiros,
shows musicais e espetáculo de mágica que atraiu
o público da cidade e . Em dois dias de evento,
foram beneﬁciadas mais de 1.000 pessoas, que
acompanharam as atrações culturais na Praça
Gomes Freire, um dos cartões postais da cidade
histórica mineira.
O público conferiu dois longas- “O Palhaço” e “A
Sogra Perfeita” -, e também 11 curta-metragens: as
ﬁcções “Rua Dinorá”, “Traz outro amigo
também” e o documentário “Raone”, além de
produções marianenses viabilizadas pela Lei
Manoel da Costa Athaíde, que destacam aspectos
histórico-culturais do município. Foram elas: os
documentários “Voo Cultural”, “JanElas”,
“Mariana - MG | Um novo olhar”, os clipes
musicais “Pobre, Alphonsus!” e “Ato II - O poeta";
a videoarte “Ismália Alphonsus de Guimaraens”, a

animação “Sou minero de mina” e o ﬁlme do
espetáculo de marionetes “Homenagem a
Alphonsus - Trilogia de poesias Capítulo 03".
Para além da telona, a cultura de Mariana esteve
em destaque também no palco. A programação
cultural contou com duas apresentações musicais
de artistas locais: o cortejo sonoro da Barroco Jazz
Band e o show do grupo Samba de Sobra, com a
participação do artista João Fernandes. E ainda um
espetáculo de mágica com o Mágico Caio.
Para o prefeito de Mariana, Juliano Duarte, receber
o programa Cinema na Cidade na Praça Gomes
Freire é um atrativo muito grande, principalmente
para o turismo e para economia local. “Mariana
sofreu muito nos últimos anos, com o rompimento
da Barragem de Fundão, quando muitas empresas
fecharam as portas e muitas pessoas perderam
seus empregos. Agora, queremos trazer alegria
novamente para a população, por isso é um prazer
receber esta edição do evento e esperamos retorne
que mais vezes”, destacou.
O Gerente de Relacionamento com

Comunidades e Institucional da Cedro Mineração,
Hélcio Martins Borges, salientou a importância da
iniciativa. “Essa participação no desenvolvimento
local agrega valor e faz com que o município seja
reconhecido nacionalmente”. O gestor apontou
ainda que o patrocínio da Cedro ao programa
Cinema na Cidade, expressa o diferencial da
empresa de mineração. “Buscamos atuar de forma
responsável e com sustentabilidade, no
relacionamento com as instituições e com as
comunidades”.
Cultura gera empregos
Foram contratadas 52 empresas que atuaram na
prestação de serviço para o evento. Estima-se que
foram gerados mais de 400 empregos diretos e
indiretos, mostrando que a cultura é bom negócio.
22 proﬁssionais integraram a equipe de trabalho
nas etapas de pré-produção e produção.
Próxima atração do programa
Itabirito será a próxima cidade a sediar o
programa Cinema na Cidade nos dias 9 e 10 de
abril, sábado e domingo. E a programação

acontece no Complexo Turístico da Praça da
Estação com o patrocínio do Instituto Cultural
Vale e apoio da Prefeitura de Itabirito.
Sobre cinema na cidade
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.
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.
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ILEGALIDADE: OPERAÇÃO CONJUNTA APREENDE QUATRO
VEÍCULOS E OITO PESSOAS EM MARIANA
@jornalpanetus

Oito pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia por prática ilegal de extração de minério na região conhecida como Cascalheira.

Na última sexta-feira (18/03), uma ação
conjunta entre a Guarda Civil Municipal e a
Polícia Civil, apreendeu quatro caminhões, uma
máquina retroescavadeira, um carro, rádios
comunicadores e oito pessoas foram conduzidas
à Delegacia de Polícia por prática ilegal de
extração de minério na região conhecida como
Cascalheira, pertencente ao distrito de Camargos,
em Mariana (MG).
Os furtos e crimes ambientais, que vinham
acontecendo na localidade, geraram um grande
número de denúncias e reclamações vindas da
população, além dos grandes prejuízos causados
às estradas, que passavam constantemente por
manutenções, a ﬁm de melhorar o seu acesso.
A área pertencente ao município já havia sido
cercada, mas os crimes permaneceram. A
Prefeitura coloca a Patrulha em ação
diuturnamente, porém, como os furtos
aconteciam durante a noite, os infratores
roubavam a cerca e continuavam com as suas
atividades criminosas. Tais indivíduos, pelo que
tudo indica, são experientes na prática de infração
e estavam monitorando a segurança do
município, uma vez que, quando os agentes
chegaram, nenhum veículo foi encontrado na
Cascalheira e sim na sua via de acesso.
De acordo com o Dr. Cristiano Castelucci,

Foto: Lívia Maria / Divulgação

Delegado de Polícia Civil de Mariana, os
infratores das cidades de Sete Lagoas, Belo
Horizonte e Contagem foram enquadrados no
Art. 55, da Lei de Crimes Ambientais, e os
equipamentos permanecerão apreendidos até o
ﬁnal do processo. Além disso, ressaltou que “essa

ação conjunta, entre a Guarda Municipal e a
Polícia Civil, visa coibir práticas criminosas
como essa. Outras ações estão programadas
para um futuro próximo, a ﬁm de evitar esse tipo
de infração”.
A partir de agora, o município intensiﬁca as

ações de ﬁscalização e ressalta que todas as ações
relacionadas a mineração devem ser praticadas
dentro da legalidade, sem medir esforços para
que os moradores e a cidade não sofram com os
impactos, extremamente nocivos ao meio
ambiente.
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CONEXÃO CULTURAL ARTICULA PROGRAMAÇÃO EM
CINCO CIDADES DE MINAS
@jornalpanetus Arcos, Barão de Cocais, Betim, Caeté e Santa Bárbara recebem oficinas, palestras e mostras artísticas do Conexão Cultural;
projeto também integra o Quadrilátero Criativo.

histórias, com Nana Bernardes
- Música em movimento: musicalização
brincante, com Vivian Fernandes
- Máscaras da Folia de Reis: arte, patrimônio e
festa, com Eco das Artes
- Ativando recursos para projetos locais, com
Flaviano Souza e Silva
c)
Ciclo de Resultados: após as oﬁcinas e
palestras, será organizada uma Mostra Artística
em formato híbrido (presencial e on-line), em
que espetáculos em formato híbrido serão
montados, trabalhando os conteúdos de todas as
cidades.

A criatividade e a inovação como matérias
primas para o fortalecimento das culturas locais
são o foco do projeto Conexão Cultural,
desenvolvido pela Planeta Cultura e
Sustentabilidade. A edição 2022 vai de março a
junho em Arcos, Barão de Cocais, Betim, Caeté e
Santa Bárbara, trazendo o universo da leitura,
das histórias e da memória como valores
culturais fundamentais para o desenvolvimento
sustentável das cidades
As oﬁcinas, palestras, mostras e encontros
promovidos pelo projeto convidam o público a
encantar, conectar e crescer por meio das

histórias que representam imaginários, pessoas,
territórios e práticas culturais de cada município.
As comunidades educacionais, agentes culturais
e público em geral dos municípios serão
articulados nas diferentes etapas do projeto.
Etapas
São três as etapas do projeto Conexão Cultural:
Ciclo de Mobilização, Ciclo de Oﬁcinas e o
Ciclo de Resultados e Produtos. O formato é
híbrido, com atividades on-line e presenciais.
a)

Ciclo de Mobilização: nesta primeira fase,

serão produzidos conteúdos diversos com os
participantes.
b)
Ciclo das Oﬁcinas: nesta etapa, os
participantes inscritos poderão integrar uma rede
de formação com agentes dos cinco municípios,
vivenciando diferentes técnicas e conectando-se
com proﬁssionais de referência da música, das
artes cênicas, das artes plásticas e de projetos. O
conteúdo das oﬁcinas contribui para
instrumentalizar proﬁssionais que atuam na
educação e na cultura:
- A arte das histórias, com Renata Camargos
- Artesanato cênico: recursos para contar

Podem se inscrever para as oﬁcinas do Conexão
Cultural professores do Ensino Fundamental 1 e
2, bibliotecários, proﬁssionais que atuam em
projetos e organizações sociais, artistas, agentes
culturais, e também o público em geral das cinco
cidades contempladas. Todas as atividades são
gratuitas. Elas promovem a acessibilidade,
incluindo a tradução em Libras e audiodescrição,
e visam o intercâmbio de práticas e incentivando
a formação de redes de empreendedores da
cultura.
Conexão Cultural é um projeto incentivado
pela Lei Federal de Incentivo à Cultura [Pronac 184943], com gestão da Planeta Cultura &
Sustentabilidade e patrocínio da Jaguar Mining,
da Lhoist e da Rede Mater Dei. O projeto
também integra o Quadrilátero Criativo,
iniciativa voltada para o fomento da economia
criativa nos municípios do Quadrilátero
Ferrífero.
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SEMANA DA ÁGUA: APENAS 7% DOS RIOS DA MATA
ATLÂNTICA APRESENTAM ÁGUA DE BOA QUALIDADE
@jornalpanetus Dados são divulgados no Dia Mundial da Água, comemorado na última terça-feira.
Levantamento da organização não
governamental (ONG) SOS Mata Atlântica
revelou que somente 6,8% dos rios da Mata
Atlântica do país apresentam água de boa
qualidade. A pesquisa não identiﬁcou corpos
d'água com qualidade ótima. Mais de 20% dos
pontos de rios analisados apresentam qualidade
de água ruim ou péssima, ou seja, sem
condições para usos na agricultura, na indústria
ou para abastecimento humano, enquanto em
72,6% dos casos as amostras podem ser
consideradas regulares.
Os dados constam da nova edição da pesquisa
O Retrato da Qualidade da Água nas Bacias
Hidrográﬁcas da Mata Atlântica, realizada pelo
programa Observando os Rios da SOS Mata
Atlântica. A entidade avalia que o Brasil ainda
está distante de atingir o ideal de água em
quantidade e qualidade para os diversos usos. O
levantamento é divulgado no Dia Mundial da
Água, comemorado nesta terça-feira (22/03).
“Os resultados de 2021 nos mostram que a
gente continua numa situação de alerta em
relação à água, aos nossos rios, já que menos
da metade da população brasileira tem acesso
ao serviço de esgotamento sanitário. E os rios
vão nos contar o que está acontecendo”, disse
o coordenador do programa Observando os
Rios, Gustavo Veronesi.
Ele explicou que o retrato da qualidade da água
nas bacias da Mata Atlântica é um alerta para a
condição ambiental da maioria dos rios nos
estados do bioma. A inadequação da água para
usos múltiplos e essenciais pode ser, segundo a
entidade, consequência de fatores como a
poluição, a degradação dos solos e das matas
nativas, além das precárias condições de
saneamento.
Veronesi acrescentou que as populações mais
pobres são as mais afetadas pelas deﬁciências
de estrutura de atendimento ao fundamental,
que são água, esgotamento sanitário, manejo de

resíduos e manejo de águas de chuva, pilares do
saneamento básico.
Os indicadores foram obtidos entre janeiro e
dezembro de 2021 por 106 grupos voluntários
de monitoramento da qualidade da água. Foram
realizadas 615 análises em 146 pontos de coleta
de 90 rios e corpos d'água de 65 municípios em
16 estados do bioma Mata Atlântica. Esses
estados são Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.
De acordo com a SOS Mata Atlântica, houve
pouca alteração em relação aos resultados do
período anterior de monitoramento, no ano
passado, com alguns casos localizados. As
análises comparativas dos anos de 2020 e 2021
consideram os indicadores aferidos em 116
pontos ﬁxos de monitoramento. Em 2021,
foram nove pontos com qualidade boa (em 2020
eram 12); 84 com qualidade regular (80 em
2020); 22, ruins (21 no ano anterior) e apenas

uma péssima, enquanto em 2020 foram três.
Sobre o fato de não haver grandes avanços de
um ano para outro, Veronesi ressaltou que o
processo de recuperação é muito mais lento que
a ocorrência da poluição. “Um serviço de
saneamento é muito demorado para dar
resultado, vide o projeto de despoluição do Rio
Tietê, são 30 anos para a gente conseguir aferir
melhoras em alguns pontos, em alguns rios das
bacias do Alto e Médio Tietê".
"Sujar um rio é questão de segundos, é fácil.
Agora limpar, despoluir, é muito mais
demorado, porque depende do tempo de a
natureza também se autodepurar e a gente
parar também, a nossa natureza humana parar
de sujar. O Rio não é sujo, quem suja somos nós.
Somos os responsáveis pela sujeira e também
pela limpeza, então é um esforço de toda a
sociedade e, óbvio, o poder público tem papel
central".
Como exemplo positivo, a entidade destacou o
Lago do Ibirapuera, localizado na capital
paulista, onde a água passou de regular para

boa, com relatos de aparecimento de peixes em
sua foz. Outra evolução ocorreu no Tietê, em
Santana do Parnaíba, saída da Grande São
Paulo, que sempre recebeu muita carga de
esgoto e lixo da região metropolitana e sempre
vinha com qualidade péssima ou ruim ao longo
do tempo. No entanto, este ano melhorou para
qualidade regular, o que signiﬁca, segundo
Veronesi, que as obras de saneamento estão
fazendo efeito.
Por outro lado, uma situação que chamou a
atenção da entidade foi a piora na qualidade dos
rios em Mato Grosso do Sul, na região de
Bonito. “Quando a gente fala dessa localidade,
as pessoas logo pensam nas águas cristalinas
que existem lá, principalmente o Rio Bonito.
Houve piora em todos os pontos de
monitoramento daquele estado. Os quatro
pontos em que a gente podia fazer comparação
em relação ao período anterior tiveram piora
na média da qualidade”.
Segundo ele, este resultado mostra que a
qualidade da água pode ser relacionada ao
desmatamento, “porque também o Atlas da
Mata Atlântica vem notando que essa é uma
região que sofre bastante com desmatamento
ilegal - isso vem acontecendo - e, quando você
muda, tira a ﬂoresta, que é um ﬁltro para a água
e muda o uso do solo, isso causa impacto. O rio
nos conta tudo, nos diz o que está acontecendo
em uma bacia hidrográﬁca”, disse.
Para Veronesi, uma das soluções passa por
conter o desmatamento ilegal. “Isso é uma
questão que deveria ser de primeira ordem, de
primeira necessidade, até por questões de
emergência climática, e a Mata Atlântica é um
dos biomas mais importantes para a gente
conter o aquecimento global”, disse. Ele citou a
necessidade de políticas públicas mais efetivas
relacionadas ao reﬂorestamento, à preservação
das áreas de proteção permanente e à restrição
do uso de agrotóxicos.
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Troféu Empresarial 2022

Resultado VOTO DE RUA

CONHEÇA OS ELEITOS PELO VOTO POPULAR NO TROFÉU EMPRESARIAL 2022
20 anos do jornal Panﬂetu´s em Mariana.
Durante os meses de fevereiro e março do ano de 2022 o jornal Panﬂetu´s ouviu 1.103 pessoas que elegeram os melhores do ano durante à pandemia de covid-19. Veja as empresas,
entidades e personalidades que mais se destacaram ao longo do ano.
A equipe do jornal Panﬂetu´s realizou a pesquisa de opinião pública durante os meses de fevereiro e março deste ano e ouviu 1.103 pessoas, dentre elas funcionários e clientes das
empresas da região com a seguinte pergunta: Qual a melhor empresa neste segmento? Dessa forma foi possível elencar as melhores instituições, empresas e personalidades do ano de 2022
em um retroativo dos anos de 2020 e 2021 em que não tivemos evento empresarial devido ao cenário econômico e as barreiras sanitárias.
Nossa missão é evidenciar o empreendedorismo e a competição saudável entre as empresas no sentido de que todos tenham as mesmas oportunidades, ou seja, o sol nasce com a mesma
intensidade para todos.
O jornal Panﬂetu´s está há 20 anos na região dos Inconﬁdentes informando com precisão e imparcialidade as ações dos empresários e políticos de nossa região que visam o
desenvolvimento do município.
O Troféu Empresarial dos Inconﬁdentes surgiu no ano de 2001 através do pioneirismo do Diretor fundador do jornal, Ângelo Seraﬁm, que com muita responsabilidade e ética apresentou
a sociedade uma forma dinâmica de competição entre as empresas com a realização do primeiro evento empresarial da Primaz de Minas, homenageando através do voto, a classe
empresarial, proporcionando respectivamente o aquecimento econômico do setor comercial do município.
Portanto, parabenizamos com muita alegria os eleitos pelo voto popular. Pois democraticamente podemos aﬁrmar que o trabalho desenvolvido por você, em sua empresa, é exemplar e de
extrema qualidade. Parabéns!
Agora estamos iniciando as pesquisas do voto dos internautas que será em nosso site jornalpanﬂetus.com.br. Em breve divulgaremos os homenageados pelos 20 anos do jornal em
Mariana.
·

Diretor do Ano – Ronaldo Camêlo
·

E m p re s a R e v e l a ç ã o – S e r ã o 5
homenageadas - Construrey, Posto
Perseverança, Mineiríssimo Bier, Olinda

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Acessórios e Laço de Fita
Empresário (a) do Ano – Edna (Dolphin
Constrular)
Especialista em Café Artesanal –
Primaz de Minas
Incentivo à Cultura – Andreia
Donandon Leal
Melhor Academia - Academia Sport
Fitness
Melhor Academia de Artes Marciais –
Brutos Muay Thai
Melhor Academia de Ballet e Dança Bailados
Melhor Açaí – Engenheiros do Açaí
Melhor Açougue – Casa de Carnes Santo
Antônio
Melhor Advogada – Samila Pimenta
Melhor Advogada Previdenciária –
Francine Maira
Melhor Advogado – Alex Baião
Melhor Agência Bancária – Sicoob
Nossacop
Melhor Agência de Viagens - Paixão Tur
Melhor Aluguel de Caçambas – Tele
Caçambas Mariana
Melhor Aplicativo de Corrida – Ubiz
Car
Melhor Areal - Areal Mariana
Melhor Armarinho – Fuxico
Melhor Assistência Eletrônica –
Eletrônica Pontual
Melhor Assistência Técnica de
Celulares – Paulista Cell
Melhor Atacado e Varejo – Dara
Melhor Ateliê de Costura – Ateliê Paula
Braga
Melhor Atendimento – Droga Rede
Melhor Atleta de Motocross – Joubert
Castro
Melhor Auto Elétrica – RR Mecânica
Melhor Auto Escola – Auto Escola São
Cristóvão
Melhor Auto Peças – Couto Auto Peças
Melhor Banco Especializado em
Aposentado e Pensionista – Banco Agi
Melhor Bar – Fábrica Pub
Melhor Barbearia – Perdigão do Corte
Melhor Borracharia – Dois irmãos
Melhor Boutique – Boutique Boneca de

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pano
Melhor Boutique de Carnes – Prime
Beef
Melhor Brechó – Brechop
Melhor Buffet – Buffet Você Merece
M e l h o r C a b e l e i re i r a – F a b í o l a
Magalhães
Melhor Cabelereiro – Jairo
Melhor Cafeteria – A Mineira
Melhor Camisaria – Camisaria Mariana
Melhor Centro de Recreação – Clube
Marianense
Melhor Chopperia – Point 7
Melhor Cirurgião Plástico – Dr Allan
Costa
Melhor Clínica de Emagrecimento –
Emagrecenter
Melhor Clínica de Estética – Bem Estar
Melhor Clínica de Fisioterapia – Dr
Kennedy
Melhor Clínica de Ginecologia – Bem
me quer
Melhor Clínica de Harmonização
Facial – Flávia Armond
Melhor Clínica Médica - Atropopens
Melhor Clínica Odontológica – Espaço
Odonto
Melhor Clínica Oftalmológica – Clínica
Oftalmológica Gustavo Marchetti
M e l h o r C l í n i c a Ve t e r i n á r i a –
Veterinária Gameleira
Melhor Comida Japonesa – Gam
Melhor Concessionária de Carros –
Carlos Veículos
Melhor Concessionária de Motos –
Magmotos
Melhor Confeitaria – Chocolate com
afeto
Melhor Confeiteira – Fran Alves
Melhor Construtora – 3 T
Melhor Consultoria Empresarial Master Mind

·
·

Melhor Contabilidade - ContaD
Melhor Conveniência – Sucesso
Conveniência

·
·

Melhor Cooperativa - Sicred
Melhor Corretor de Imóveis – Geraldo
Carvalho
Melhor Corretora de Seguros – Atena
Corretora
Melhor Curso de Informática – CGD
Melhor Curso Técnico - SENAI
Melhor Dedetizadora – Vale Jato
Melhor Delivery – Chef House

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Dentista (Feminino) – Dra
Raquel Semin
Melhor Dentista (Masculino) – Dr
Douglas Brandão

·

Melhor Design de Sobrancelhas - Mara

·

Anjos
Melhor Despachante – Despachante
Martins
Melhor Disk Cerveja – Disk Cerveja
Mariana
Melhor Drogaria/farmácia – Drogaria
Ultra Popular
Melhor Empresa de Cerimonial –
Magda Cerimonial
Melhor Empresa de Certiﬁcação
Digital – CerDigital
Melhor Empresa de Cursos
Preparatórios - Coopvest
Melhor Empresa de Divulgação –
Jornal Panﬂetu's
Melhor Empresa de Engenharia Civil GMP Construções
Melhor Empresa de Fabricação de
Concreto – Betonita
Melhor Empresa de Festas e
Decorações – Tindolelê
Melhor Empresa de Gás e Água – Gás
Dulico
Melhor Empresa de Gesso – Valmir
Gesso
Melhor Empresa de Locação de Peças
para Construção – Murici
Melhor Empresa de Ônibus Coletivo Transcotta
Melhor Empresa de Pinturas –
Abençoaldo
Melhor Empresa de Segurança
Eletrônica – Vigiez
Melhor Empresa de Sonorização e
Iluminação – Saturno Produções
Melhor Empresa de Transportes –
Indaiá
Melhor Empresa em Aluguel de
Sanitários – Sanitário Alves
Melhor Empresa em Criação e
Manutenção de Sites – Masterix
Melhor Empresa em Engenharia de
Inspeção – NSDN
Melhor Empresa em Esquadrias de
Alumínio – Vidraçaria Alumix
Melhor Empresa em Fabricação de
Churrasqueiras – Resende
Melhor Empresa em Móveis
Planejados – Madeplan
Melhor Empresa em Realização de
Eventos – Aquece Produções

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Empresa Especialista Apple –
Smart Cell
Melhor Empresa Mineradora CEDRO
Melhor Entidade Sindical – Sindicado
Metabase
Melhor Escola de Ensino a Distância Unopar
Melhor Escola de Ensino Infantil –
Centro Educacional Getsemâni
Melhor Escola de Idiomas – Skill
Melhor Escola de Música - Freesom
Melhor Espaço para Realizações de
Eventos – Marianense
Melhor Espetinho – Espetinho do
Moycana
Melhor Estamparia e Personalizados –
Inspire Personalizados
Melhor Farmácia de Manipulação Acurácia
Melhor Financeira – Vava Cred
Melhor Fisioterapeuta Pediatra –
Thais Mesquita
Melhor Floricultura – Recanto Verde
Melhor Fonoaudiologista – Marcela
Castro
Melhor Fotógrafo – Leo Gomes
Melhor Fotógrafo Infantil – Leticia
Trocilo
Melhor Franquia – Chocolates Brasil
Melhor Funerária – São José de
Agostinho
Melhor Funilaria e Pintura de
Veículos- Imper Car
Melhor Gerente – Fabrício Pinto
Melhor Ginecologista – Olivia Ferreira
Melhor Hambúrguer – Black Box
Melhor Haras – Haras Dulico
Melhor Hospital – Monsenhor Horta
–São Camilo
Melhor Hotel – Hotel Muller
Melhor Hotelzinho e Berçario Infantil
– Sonekinha Kids
Melhor Imobiliária – Casa Imperial
Melhor Implantodontista – Dr Rodrigo
Mendes
Melhor Informática – Mega
Melhor Instituição de Ensino Superior
- Unipac
Melhor Instituição de Nível Técnico SENAI
Melhor Instituto de Ensino
Fundamental e Médio - Flecha
Melhor Internet – CMT
Melhor Joalheria – Maria Vaidosa
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Laboratório de Análises –
Vanderlei Machado
Melhor Lanchonete – Larika
Melhor Lava Jato – Bonicar
Melhor Lavanderia - Unilar
Melhor Livraria – São José
Melhor Locadora de Veículos – Loka
Uai
Melhor Loja de Acessórios Femininos
– Ousadia Acessórios
Melhor Loja de Acessórios para
Motos – Mariana Motos
Melhor Loja de Aluguel de Vestidos de
Festas - Adriana noivas
Melhor Loja de Antenas – Parabólica
Vivian
Melhor Loja de Artesanato – Amape
Artesanatos
Melhor Loja de Artigos Esportivos –
Via Romana
Melhor Loja de Artigos para
Gestantes – Gestar
Melhor Loja de Aviamentos - Trecos &
Tramas
Melhor Loja de Bicicletas – PL Pedro
Lucas
Melhor Loja de Calçados Feminino –
Dazz Calçados
Melhor Loja de Calçados Infantis Dazz Calçados
Melhor Loja de Calçados Masculino Dazz Calçados
Melhor Loja de Celular – Shopping
Arena
Melhor Loja de Cosméticos – Inabella
Melhor Loja de Decoração – Vó

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Marina
Melhor Loja de Eletrodomésticos –
Arantes Móveis
Melhor Loja de Embalagens –
Embalar
Melhor Loja de Ferragens – Parafer
Melhor Loja de Foto e Vídeo – Studio
Élcio Rocha
Melhor Loja de Maquiagem –
Belíssima
Melhor Loja de Máquinas – Murici

·
·
·
·
·
·
·

Melhor Loja de Materiais Elétricos –
Eletromar
Melhor Loja de Material de
Construção – Fortaleza Macon
Melhor Loja de Móveis – Marti Móveis
Melhor Loja de Óculos – Marezza
Melhor Loja de Pneus – Pneus São
Paulo
Melhor Loja de Presentes e
Brinquedos – Alternativa Presentes
Melhor Loja de Produtos Saudáveis –
Armazém a granel
Melhor Loja de Roupa Feminina –
Augge
Melhor Loja de Roupa Infantil –
Estação Kids
Melhor Loja de Roupa Íntima –
Desejo Íntimo
Melhor Loja de Roupa Masculina –
Modinha
Melhor Loja de Suplementos – Stylo
Maromba
Melhor Loja de Tecidos e Enxovais –
Nos panos
Melhor Loja de Tinta – Outlet das

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tintas
Melhor Loja de vendas de cabelos –
Maranata Cabelos
Melhor Loja em Artigos de Festas –
Doce & Festa
Melhor Loja Popular – El Shaday
Melhor Loteamento – Novo Horizonte
Melhor Lotérica - Marianense
Melhor Madeireira – Madeireira
Popular
Melhor Manutenção e Instalação de
telhados– D8
Melhor Maquiadora – Denise Hubner
Melhor Marmoraria – Recanto do
Granito
Melhor Mecânica de Carros – RR
Mecânica
Melhor Mercado – Eldorado
Melhor Mercearia (Bairro) –
Dioguense
Melhor Motel – Flowers
Melhor ONG – IDDA
Melhor Padaria – Padaria Andrade
Melhor Papelaria – Risco e Rabisco
Melhor Pastelaria – Pastelaria do
Vitinho
Melhor Personal Trainer – Vinicius
Martins
Melhor Pesque Pague – Machadinho
Melhor Petshop – Recanto do Animal
Melhor Pizzaria – Recanto de Minas
Melhor Pneumologista – Graziela
Rioga
Melhor Posto de Combustível – Auto
Posto Ciclo do Ouro
Melhor Pousada – Ouro de Minas

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Melhor Psicanalista – René Dentz
Melhor Psicólogo (a) – Walkiria
Felipe
Melhor Psicopedagoga – Denise
Passos
Melhor Rádio – Real FM
Melhor Restaurante – Picanha na
chapa
Melhor Restaurante a La Carte –
Bistrô
Melhor Sacolão – Sacolão Center
Melhor Salão de beleza – Luciane
Carneiro
Melhor Serralheria – Fermar
Melhor Society – Guranix
Melhor Sorveteria – Deli Geli
Melhor Studio de Alongamento de
Unhas – Sara Souza
Melhor Studio de Ginástica Coletiva
– Jenniffer Querollen
Melhor Studio Pilates – Bio Sport
Melhor Supermercado – BH
Melhor Tabacaria – Tabacaria Real
Melhor Topa Tudo – Armazém
Melhor Tornearia – Tornearia
Mariana
Melhor Trailer – Bocão
Melhor Transportadora – Express
Melhor Vidraçaria – Diamante Vidros
Mérito Popular – Sônia Azzi
Personalidade Marianense –
Deyvson Ribeiro
Político do Ano – Juliano Duarte
Secretário de ano – Danilo Brito
Vereador do Ano – João Bosco
Vitrine Mais Criativa – Santa Flor

Eu não tenho culpa de comer quietinho
No meu cantinho boto pra quebrar
Levo a minha vida bem do meu jeitinho
Sou de fazer, não sou de falar

Informações

9 8880-3046
9 8578-4257
1º lote DISPONÍVEL

Patrocinadores

Arantes
Móveis
Transporte e Turismo

Adriana
NOIVAS
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OS TRABALHADORES AINDA NÃO CONQUISTARAM
SUA INDEPENDÊNCIA
@jornalpanetus 200 anos depois, categoria segue lutando por seus direitos e valorização.

Você pode pegar uma lupa e analisar quadros e pinturas
da Proclamação da Independência: não encontrará
nenhum trabalhador. Estão lá membros da corte,
serviçais e escravos. Nenhum era remunerado. Claro,
naquele período ainda não havia o trabalho formal.
A classe trabalhadora nasceu e se desenvolveu durante
estes 200 anos de Independência a partir da crise da
economia escravista e da emergência do regime
assalariado. Apesar de tudo o que fez para a construção
do Brasil independente, não foi reconhecida.
Na esteira da industrialização, contribuíram para o
desenvolvimento social, tecnológico e econômico, mas
não conseguiram usufruir desses benefícios nem
conquistar sua própria independência. Os trabalhadores
não têm o que comemorar.
Neste ano, as solenidades dos 200 anos da
Independência serão abertas pelo príncipe Bertrand de
Orleans e Bragança, herdeiro da família real, em mais
uma festa das elites. Mas aqui vai uma boa notícia: pela
primeira vez, os trabalhadores serão homenageados em
uma exposição do artista popular Eduardo Kobra, que
pintará 30 quadros de proﬁssionais de várias categorias.
As telas serão expostas na avenida Paulista, durante o
mês de maio, na 8ª exposição da UGT (União Geral dos
Trabalhadores), evento já tradicional em São Paulo.
Três séculos e meio de escravidão tiveram um impacto
profundo na cultura, na sociedade e no nosso sistema
político.
O Brasil trouxe 5 milhões de africanos para
cá. Foi o último país do Novo Mundo a abolir o cativeiro,
em 1888, por meio da Lei Áurea. Os movimentos sociais
(os trabalhadores), até o ﬁm da República Velha (18891930), eram considerados "casos de polícia". Com a

chegada de Getúlio Vargas (1930-1945; 1951-54),
anarquistas e imigrantes europeus já agitavam o mundo
do trabalho com greves, como a de 1917, que resultou em
cerca de 200 mortos. O governo criou uma legislação
trabalhista, que protegeu os trabalhadores, mas deixou
suas entidades ligadas ao Estado.
No golpe militar de 1964, os trabalhadores foram
massacrados, muitos sindicatos, fechados, e mais de 400
sindicalistas, presos. O salário mínimo foi congelado,
aumentando ainda mais a desigualdade. Com a eleição de
Lula (PT), em 2003, os trabalhadores tiveram uma
grande chance de fazer uma reforma trabalhista
adequada, mas as condições políticas não despertaram
essa possibilidade.
Vieram Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), e
os trabalhadores foram jogados ao lixo da história. O
então deputado tucano Rogério Marinho acabou com a
CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Os
trabalhadores perderam todos os seus direitos. Temer
disse que seriam criados mais empregos. Nada disso
aconteceu. Rodrigo Maia (sem partido-RJ), expresidente da Câmara que liderou as reformas
trabalhistas, faz mea-culpa e aﬁrma que os "sindicatos
são fundamentais para defender o trabalhador e a
democracia".
Temer e Bolsonaro aumentaram a fome, a desigualdade,
a informalidade e enfraqueceram a democracia. Os
trabalhadores sabem que têm de batalhar por sua
independência, com cursos de qualiﬁcação proﬁssional
para enfrentar a revolução 4.0 e o 5G.
Sem a valorização dos trabalhadores, o Brasil não será
independente!

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

(31) 98232-5151

@padulajardinagemeservicos

Jornal

Panetu’s
13
24/03/2022 a 31/03/2022
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

CULTURA: CINEOP NOS BAIRROS LEVA CINEMA E ARTE
PARA COMUNIDADES DE OURO PRETO
@jornalpanetus
@jornalpanetus

Evento acontece de 24 a 27 de março, nos bairros Padre Faria e Piedade; programação gratuita inclui sessões
de filmes brasileiros, atrações circenses e shows de mágica.

Ação integrante da CineOP – Mostra
de Cinema de Ouro Preto, que chega a sua 17ª
edição de 22 a 27 de junho deste ano, o CineOP
nos Bairros retorna à cidade mineira, de 24 a 27 de
março (quinta a domingo), levando cultura e
diversão às comunidades dos bairros Padre Faria e
Piedade. A programação, gratuita e ao ar livre,
conta com sessões de cinema, intervenções
circenses e espetáculos de mágica.
“O CineOP nos Bairros é um programa de
integração que acontece para ampliar o benefício
e o alcance das edições anuais da CineOP,
levando cultura para as comunidades,
apresentando o cinema brasileiro para público de
todas as idades, ao mesmo tempo em que cria
oportunidades de convívio, entretenimento e lazer
nas comunidades”, aﬁrma Raquel Hallak,
coordenadora da CineOP e CEO da Universo
Produção - empresa idealizadora do evento.
Em 2022, a primeira etapa da programação do
CineOP nos Bairros irá acontecer, de 24 a 25/3
(quinta e sexta), na Pracinha Padre Faria, e de 26 a
27/3 (sábado e domingo), no pátio ao lado da
Capela da N. S. da Piedade. Ambos os locais
receberão a instalação de um cinema ao ar livre.
No dia 24, quinta, às 19h, o evento tem início na
Pracinha Padre Faria em clima circense com a

Foto: Leo Lara / Divulgação

intervenção artística do Palhaço Alegria Também,
que apresenta números que envolvem
malabarismo, acrobacias, mágica e equilibrismo,
o palhaço vai criando uma relação de
cumplicidade com a plateia que vai poder conferir,
na sequência, 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.
Na sexta, dia 25, às 19h, o Palhaço Alegria
Também retorna à Pracinha Padre Faria para abrir

a programação do dia com diversão e interação
com o público. Às 19h30, é a vez do incrível Roni
Rodan surpreender a todos com um show de
mágica de tirar o fôlego. Já às 20h30, 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.

No sábado, dia 26, é a vez do Bairro Piedade
receber o CineOP no Bairros. A programação no
pátio ao lado da Capela da Piedade tem início às
18h com atrações especiais dedicadas à criançada:
uma recepção calorosa e divertida com o Palhaço
Alegria Também seguida de uma sessão de curtas
pensada especialmente para a turminha. Às
20h30, o público é convidado a conferir a exibição
do ﬁlme "Maria do Caritó", direção de João Paulo
Jabur. O longa estrelado por Lília Cabral promete
boas risadas ao acompanhar as desventuras de
Maria que, prometida pelo pai para ser entregue
virgem a São Djalminha, um santo de quem
ninguém nunca ouviu falar,
Busca encontrar o verdadeiro amor
No domingo, dia 27, a programação tem início às
17h no pátio ao lado da Capela da Piedade, com a
animação já característica do Palhaço Alegria.
Logo após, às 17h30, a Família Kradyn entra em
cena para um Show de Mágica especial. Às
18h30, a programação chega ao ﬁm com muita
alegria com a exibição do longa Cine Holliúdy 2 –
A Chibata Sideral, de Halder Gomes. Na história,
o dono de uma locadora tem uma idéia absurda
para evitar sua falência: produzir um ﬁlme de
alienígenas usando as pessoas mais feias da
população local.

DOZE PLANOS DE SAÚDE TÊM COMERCIALIZAÇÃO
SUSPENSA DESDE TERÇA-FEIRA 22
@jornalpanetus Decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Doze planos de saúde, administrados por seis
operadoras, têm sua comercialização suspensa
desde a última terça-feira (22/03). A decisão foi
tomada pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) no último dia 16, devido a

reclamações relacionadas à cobertura assistencial
no último trimestre do ano passado.
Os planos atendem, juntos, a 83.286
beneﬁciários, de acordo com a ANS, e só
poderão ser vendidos a novos clientes caso

@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

apresentem melhora no resultado do
monitoramento trimestral da agência.
Onze planos de saúde, administrados por
quatro operadoras, suspensos anteriormente,
conseguiram apresentar essa melhora e tiveram

liberação para voltar a ser comercializados.
No site da ANS, é possível conferir as listas dos
planos com comercialização suspensa e
daqueles com a venda liberada.
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EM MARIANA É REALIZA A PRIMEIRA REUNIÃO DO
NUPDEC NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO
@jornalpanetus O grupo conta a colaboração voluntária de cidadãos que vivem em áreas de risco e desejam prevenir desastres e diminuir os impactos
causados por esses eventos.

A Secretaria de Defesa Social e Defesa Civil,
realizou na última quarta-feira (16/03) a
primeira reunião do Núcleo Comunitário de
Proteção e Defesa Civil - NUPDEC do Bairro
Santo Antônio. O grupo conta a colaboração
voluntária de cidadãos que vivem em áreas de
risco e desejam prevenir desastres e diminuir os
impactos causados por esses eventos.
Os agentes da Defesa Civil buscam capacitar
os moradores do bairro para serem aptos a
atuarem em casos de deslizamentos de terra,
enchentes e situações de risco. Além disso,
realizam cursos de primeiros socorros, combate
a incêndios, prevenção de acidentes domésticos
e estudos geotécnicos. A intenção é mobilizar o

corpo social para atuar imediatamente, caso
tenha alguma situação de emergência.
De acordo com a agente de Defesa Civil,
Rosana Lima, a população deve estar integrada
à atuação em situações de desastres, pois muitas
vezes os agentes não conseguem chegar
imediatamente ao local de emergência, mas os
moradores já estão inseridos naquela realidade
e em contato direto com o ocorrido, por isso, ao
serem capacitados, poderão atuar diretamente e
evitar perdas humanas e materiais.
Participação do Corpo de Bombeiros Militar
A reunião também contou com a participação
dos agentes do Corpo de Bombeiro Militar, o
Tenente Torres e o Major dos Anjos. Ambos

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101

explicaram sobre os cuidados domésticos para
evitar acidentes na cozinha e a intoxicação com
produtos de limpeza.
Ler as instruções nos rótulos de produtos, não
misturar materiais de forma irresponsável,
manter longe do alcance de crianças e animais e
procurar ajuda médica em caso de ingestão
foram algumas orientações dadas aos
voluntários.
Ademais, foram orientados sobre os cuidados
com o botijão de gás, como desligá-lo ao
terminar de utilizar o fogão, não deixar o objeto
tombado e em caso de vazamento apagar o

padrão de luz e abrir portas e janelas no intuito
de evitar maiores problemas.
NUPDEC em outras localidades
O Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa
Civil, anteriormente, também foi introduzido
em outras localidades. O Bairro Santa Rita de
Cássia e o Distrito Ponte do Gama possuem
grupos de voluntários que estão engajados na
mesma causa: diminuir os impactos causados
por desastres, identiﬁcar alterações na região
em que vivem e atuar imediatamente nas
situações de emergência.

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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EDUCAÇÃO: GRADUAÇÕES MAIS PROCURADAS EM
2020 FORAM NA ÁREA DE SAÚDE
@jornalpanetus Informações são do levantamento Observatório do Ensino Superior.

A demanda por cursos na área de saúde
aumentou na educação superior, e essas
graduações ﬁcam entre as mais procuradas tanto
no ensino a distância (EAD) quanto no
presencial. As informações são do levantamento
Observatório do Ensino Superior: análise dos
microdados do Censo da Educação Superior
2020.
Entre as dez graduações a distância mais
procuradas em 2020 e que tiveram aumento no
ingresso de alunos em relação a 2019, quatro
são na área de saúde: farmácia, com
crescimento de 416%; biomedicina, com
aumento de 190%; nutrição, com 70,5%; e
enfermagem, com 30,4%. Esses cursos não são

totalmente remotos, contam com atividades
presenciais e práticas de ensino.
Sete dos 20 cursos presenciais mais
demandados por novos alunos são na mesma
área: psicologia, com aumento de 7,6% nas
matrículas; medicina veterinária (6,9%),
medicina (4,1%), odontologia (0,5%),
biomedicina (2,1%). Os cursos de enfermagem
e ﬁsioterapia, apesar de estarem entre os mais
procurados, tiveram queda no número de
matrículas em relação a 2019, respectivamente
de 9,6% e 12,7%.
“Essa tendência foi acelerada pela pandemia,
na medida em que a sociedade tomou mais
conhecimento dos chamados heróis da linha de

frente e percebeu a necessidade de mais e
melhores proﬁssionais de saúde”, diz o diretor
presidente da Associação Brasileira de
Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes),
Celso Niskier.
Ele ressalta que as carreiras na área da saúde
precisam de diploma para exercer a proﬁssão, o
que faz com que os alunos tenham de buscar
graduação. Além disso, tratam-se, segundo
Niskier, de proﬁssões com salários médios
maiores que outras carreiras.
Educação a distância
O levantamento, feito pela empresa de
pesquisas educacionais Educa Insights e
divulgado pela Abmes, teve como base o Censo

da Educação Superior, realizado anualmente
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Por causa
dos impactos da pandemia, o período de
apuração do Censo 2020 foi prorrogado. Os
resultados foram divulgados em fevereiro de
2022.
Entre os destaques do censo está o avanço da
educação a distância. Em 2020, os iniciantes
nesses cursos ultrapassaram os calouros nos
cursos presenciais. Dos mais de 3,7 milhões de
iniciantes de 2020 (instituições públicas e
privadas), mais de 2 milhões (53,4%) optaram
por cursos a distância e 1,7 milhão (46,6%)
pelos presenciais.
Na edição de 2019, a rede privada já havia
registrado o ingresso maior nas vagas das
graduações a distância. Nos últimos dez anos, o
número de ingressos em cursos presenciais
encolheu 13,9%, enquanto nos cursos à
distância aumentou 428,2%.
Entre as áreas dos cursos à distância, saúde
avançou 78% em relação a 2019, com mais
78.527 estudantes. “A EAD veio para ﬁcar e é
parte da solução. O que temos de fazer é
garantir que cresça com qualidade”, enfatiza
Niskier. “Acredito que vamos construir um
modelo de EAD que seja bom para o país, por
causa da ﬂexibilidade, da acessibilidade que
proporciona, e que garanta os padrões de
qualidade exigidos”. Em relação aos cursos de
saúde, ele ressalta que defende as atividades
presenciais e as práticas, que não é a favor de um
curso 100% a distância.
Apesar dos impactos da pandemia em 2020,
mais de 8,6 milhões de matrículas foram
registradas no ensino superior, o que representa
crescimento de 0,9%. Em relação a 2019, o
número de matrículas totais avançou 3,1% entre
as instituições privadas e encolheu 6% nas
públicas.
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CLÁUDIO MANOEL EM DESTAQUE NAS AÇÕES DO
VEREADOR JOÃO BOSCO
@jornalpanetus Reparos na Ponte da Casa Nova são ações desenvolvidas pelo parlamentar.
No dia 18 de março de 2022, o vereador professor João Bosco
(PDT), atendendo à solicitação dos moradores do distrito de
Cláudio Manoel, solicitou junto ao Poder Executivo o trabalho
de reparos da ponte da Casa Nova.
O vereador se diz satisfeito com o trabalho e espera ansioso
para a entrega à comunidade, pois a Ponte era o principal
acesso à comunidade do Dobra.
“Os moradores passavam por sérios riscos ao utilizar a ponte
no estado na qual ela se encontrava, reconheço que a
agilidade dos moradores e a atuação do meu mandato foram
imprescindíveis para que agora os moradores da região
possam acessá-la tranquilamente.” Comenta o vereador.

ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR MARIANA
RECEBE MAIS R$ 200 MIL PARA A SAÚDE PÚBLICA
@jornalpanetus

Vereador não poupa esforços para conquistar recursos para Mariana.

Através de Emenda Impositiva ao Orçamento Geral
da União, a Deputada Federal Greyce Elias, destinou
mais um recurso importantíssimo para a saúde de
nosso Município. Somando a outra emenda, já são 300

MIL REAIS em recursos para o município de Mariana.
Agradecemos mais uma vez a nossa deputada por estar
totalmente engajada e aﬁnco com a nossa Primaz.
“Em conversas com meu nobre amigo de legislativo o

vereador Mauricio da Saúde,
observamos que em nossa
cidade não tem um aparelho
MAMÓGRAFO.
As marianenses tem que se
deslocar para outras cidades
por não termos este
equipamento para execução do
exame.” Destaca Pinico. A
mamograﬁa é a melhor forma de
descobrir o câncer de mama
antes que seja detectável pelo
exame clínico. O diagnóstico
precoce do câncer de mama
pode ajudar a reduzir o número
de mortes em decorrência da
doença.
Tendo isso como necessidade
extrema, os vereadores ﬁzeram
uma solicitação para que este
recurso seja aplicado para a
compra de Mamógrafo para o
município. O vereador Pinico
reiterou seu agradecimento a
Deputada, mais uma vez.
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PARA ALÉM DA PRESSA NOSSA DE CADA DIA
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

Tempus Fugit!! O tempo voa!! E às vezes parece
que suas asas o permitem ultrapassar a barreira do
som. Mais fugidio que um instante ele é!! E tenho
a impressão de que voa, escoa, proporcionalmente
à quantidade de coisas que fazemos, no afã de tudo
resolver exatamente agora. Uma, mais outra, outra
mais e, sucessivamente, vamos preenchendo nosso
tempo de muitas coisas como se quiséssemos que a
quantidade delas diminuísse o ritmo do tempo.
Parece não haver dúvidas: no horizonte das coisas
e do muito fazer, fugit irreparabile tempus... foge
o tempo irreparavelmente!
Mas, então, certo pai relatou-me uma observação
instigante feita por sua ﬁlha, a meiga Aimê: “o
senhor ﬁcou na minha bochecha um tempão papai,
aﬁrmava ela sorrindo meigamente para o pai!” Por
um instante ele tentou decifrar o enigma, mas sem
entender perguntou à pequena: – como assim,
ﬁlha? É que o senhor me acordou com um beijo

@jornalpanﬂetus

molhado e ele ﬁcou grudadinho aqui, pondo a
mãozinha na bochecha, um tempão, papai! – E
agora não está aí mais não ﬁlha, questionou o pai?
Mais não! Secou! Será que foi correndo par o
coração papai!!!!
Eureka!!!! Na irreparável fuga do tempo, não são
as coisas e os muitos afazeres que delimitam sua
constante e irrefreável cadência. Aliás, desde que o
Big-Bang (para alguns) ou o Fiat Lux (para outros)
são o que são, a matriz espaço-temporal é a mesma.
Constância tangível na movimentação objetiva dos
astros!!! Somente uma coisa tem o poder de
eternizar o tempo, na dádiva do agora: o afeto!!!
Suspeito que os afetos são intemporais e
atemporais, embora só possam ser expressos na
ordem do tempo, conjugados à nossa
corporeidade, aos nosso sentidos, alegrias e
tristezas, medos e desbravamentos. E no exato
momento mesmo em que se efetivam, todo o

tempo parece desaparecer. Parecem existir fora do
tempo e por isso mesmo não sujeitos a ele. Aimê,
com o beijo demorado do papai na bochecha,
ensina-nos que o beijo do afeto, pela força do
afago, tem o poder de nunca deixar morrer a
afetividade com a qual ansiamos, desde o ventre de
nossas mães.
Mas creio que estamos longe de nos
convencermos desta verdade, salvo pequenas
manifestações em contrário aqui e ali. Nossa louca
civilização nos “(des)educou” demasiadamente do
sentido do afeto pela lógica do muito pensar, do
muito fazer para o muito ter, de uma tal forma que
sempre suspeitamos do “fruir” e do ser.
Diﬁcilmente ﬁcaríamos impressionados com
quem se doutorasse, por exemplo, em “abraços
quentinhos”, “carícias essenciais”, “palavras de
aﬁrmação” ou “qualidade de tempo”! Não sem
razão somos uma civilização existencialmente

adoecida e adoecendo vertiginosamente!! Não nos
causa estranheza, por exemplo, conjugar o verbo
sofrer, mas estranhamos quando tentamos criar um
verbo para a felicidade, como nos lembrou o
Arthur da Thávola em sua prosopoética arte de
“FELIÇAR”.
Essa atitude de “feliçar” somada à decisão de não
querermos apressar o rio que corre sozinho pode
ser a “chave psicológica” para um ﬁtoterápico, mas
eﬁcaz cuidado d'alma. Aﬁnal, dar tempo ao tempo
é permitir que Deus visite nossos jardins
existenciais na viração de cada dia e se alegre com
e em nossa alegria (Gn 3,8). Vamos lá: “eu feliço,
tu feliças, ele feliça, nós feliçamos, vós feliçais,
eles feliçam...” e, de fugidio, o tempo seja sempre
um tempus beneﬁciis, um tempo favorável!!

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

9 8253-0025
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto
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COMISSÃO EXTERNA DE ACOMPANHAMENTO DA
REPACTUAÇÃO DO ACORDO REFERENTE AO ROMPIMENTO
DA BARRAGEM DA SAMARCO FARÁ DILIGÊNCIAS EM
MARIANA E GOVERNADOR VALADARES
A Comissão Externa da Câmara dos Deputados que
acompanha a Repactuação do acordo com a Samarco,
referente ao rompimento da Barragem do Fundão, no
município de Mariana, realizará diligência em Minas
Gerais.
Com objetivo de veriﬁcar in loco a situação dos
atingidos e dos municípios sete anos após o
rompimento da barragem que vitimou 19 pessoas e
espalhou lama por dezenas de municípios nos
estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a
Comissão Externa realizará visitas e reuniões nos
municípios de Mariana e Governador Valadares
entre os dias 24 e 26 de março.
O deputado Rogério Correia (PT-MG),
coordenador da Comissão, enfatiza que o descaso
das empresas com a reparação ultrapassa

@priscillaportoescritora

completamente os limites da razoabilidade. “Os
atingidos que tiveram suas casas destruídas
continuam morando de aluguel, vivenciando
diariamente um drama psicológico que parece não
tem ﬁm. A repactuação do acordo com as
mineradoras deve garantir termos justos aos
atingidos e ao meio ambiente”, aﬁrma o deputado.
Participam da diligência os deputados Padre João
(PT/MG), Leonardo Monteiro (PT/MG) e Helder
Salomão (PT/ES)
A programação prevista da Diligência em Minas
Gerais prevê no dia 24/03 (quinta-feira) visitas a
comunidades em Mariana e uma reunião aberta com
atingidos e autoridades locais no Centro de
Convenções da cidade. No dia (25/03) (sexta-feira),
em Governador Valadares ocorrerá um Mesa

Redonda com a prefeitos, vereadores e entidades da
sociedade civil da região. Por ﬁm no dia (26/03)
(sábado) será realizada visitas em comunidades e
um encontro com atingidos de toda bacia do rio
Doce.
Programação:
Dia 24/03 (Quinta-feira): Mariana
14h30 – Saída de Mariana
15h – 16h30: Visita a comunidades
18h – 20h: Encontro com atingidos e autoridades.
Tema: Repactuação do acordo com a Samarco.
Local: Centro de Convenções Alphonsus de

Guimarães - Sala 01. Av. Getúlio Vargas, s/n centro.
Dia 25/03 (Sexta-Feira): Governador Valadares
14h – 17h: Mesa redonda na Câmara Municipal com
atingidos e autoridades locais
Tema: Repactuação do acordo com a Samarco e os
impactos decorrentes do rompimento da barragem
de Fundão
Dia 26/03 (Sábado): Governador Valadares
8h30 – 9h30: Visita à comunidade da Ilha Brava
10h – 12h: Encontro de Atingidos da bacia do rio
Doce

QUIXOTE - E VOCÊ TAMBÉM - TENTE OUTRA VEZ!

@jornalpanetus Autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – Mensagens para uma pessoa especial”.
Dom Quixote de La Mancha era precursor de Raul
Seixas?
A ﬁdalguia esguia. O perﬁl sutil (será?). A barba sábia.
Dom Quixote saiu de sua terra. Saiu de seu casulo,
pois “é de batalhas que se vive a vida”. E, junto, foi seu
anjo da guarda, o escudeiro Sancho Pança. Ou seria o
anjo de verdade, o ﬁel cavalo Rocinante?
Dom Quixote saiu de sua terra. Saiu de seu casulo. Em
busca de justiça ou em busca de si mesmo? Onde é, e
quando é, durante nossa curta vida, o momento em
que realmente nos encontramos? Será no momento
em que “somos sinceros e desejamos profundo”?
Nossos ilusórios castelos e os moinhos de ventos...
Brigamos, durante a vida, contra quem? Ah, Raul
Quixote... lutamos contra nós mesmos. Não é nada
fácil, SER.
E é preciso, e temos a obrigação de saber: caiu?
Levante-se! “Tente outra vez!”

A ninguém é permitido desistir. O mundo está girando
e não podemos ﬁcar parados. “Há uma voz que gira.”
E haja o que houver, se aqui estamos, a opção é só
uma: “Tente outra vez!”
Personagem de Cervantes, músico de Deus: dois seres
em um só? O engenho imaginoso de Quixote se
transﬁgurando na genialidade musical de Raul.
“Tenha fé em Deus, tenha fé na vida”!
E ao encontramos, ou ao perdermos, em nossa
caminhada, nossas “Dulcineias”, o que fazer? Se
correspondido o amor, “Basta ser sincero e desejar
profundo”. Se amor platônico: “Levante sua mão
sedenta e recomece a andar”.
A paródia de Cervantes às novelas medievais
representa a paródia que somos nós de nós mesmos?
Não importa. A vida não é hora de questionamento. É
permitido somente, ao se perder as batalhas contra os
moinhos de vento, uma alternativa: VAI! Pois você

será capaz de sacudir o mundo, ao tentar outra vez.
Raul herói de muitos. Quixote herói decadente. E,
nós? Nós somos os heróis de nós mesmos. Pois é de
batalhas que se vive a vida! E caso perca algumas
delas, siga o conselho do Raulzito, talvez nem tão
maluco: “Tente outra vez!”
E a esfera da imaginação dos capítulos iniciais do
livro de Cervantes, se transmutando na obra, e em
nossas próprias obras, nos limites irremediáveis da
realidade.
Ah, nem! Ah que não seja! Preﬁro ser D. Quixote,
preﬁro ser Maluco Beleza.
Então: não seja cavaleiro de Triste Figura, erga a
cabeça! “Tente outra vez” e descubra em si o ﬁdalgo,
assim como se auto intitulou o cavaleiro andante, de
fértil imaginação: Dom Quixote de La Mancha.
E não ouse cogitar: que a cabeça aguenta... se você
parar.
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POLÍTICA: BUSCANDO RENOVAÇÃO NA POLÍTICA,
PARTIDO PATRIOTA TEM NOVA DIREÇÃO EM OURO PRETO
@jornalpanetus

Novo presidente do partido, Alex Bruno Borges (Patriota), avalia a atual situação e aponta mudanças favoráveis.
m o r a d o r. C a s o c o n t r á r i o , s e f o re m
apresentadas propostas nocivas e que ﬁram o
cidadão vamos lutar para que alternativas e
mudanças sejam realmente efetivadas.” Ouro
Preto vive novos tempos e precisamos de
pessoas que acreditem na mudança do cenário
político do município. A união deve prevalecer
e o diálogo sempre estará aberto na busca do
desenvolvimento para todos.
Ainda de acordo com o presidente, reuniões
serão marcadas para que os levantamentos dos
principais temas coletivos da cidade de Ouro
Preto, apontados pelo grupo, sejam discutidos.

Partido Patriota, em Ouro Preto, tem nova
comissão para compor a sigla, já declarada
independente. A ação acontece em meio a
pedidos de mudanças na política local por toda
cidade. Novo presidente do partido, Alex Bruno
Borges (Patriota), avalia a atual situação e aponta
mudanças favoráveis.
Alex Bruno já iniciou as novas tratativas e em
seu primeiro pronunciamento reforçou que a
sigla se manterá independente. “Nosso foco e
principal objetivo é atender a população ouropretana. Seremos favoráveis em todas as pautas
que beneﬁciem diretamente a vida de cada

SAÚDE: SUS OFERECE NOVO REMÉDIO PARA
PACIENTES COM HEPATITE B
@jornalpanetus O remédio, chamado TAF, é a terceira opção para tratamento da doença.
antirretroviral e antiviral usado também para
Aids no Brasil. Entretanto, o mesmo não se
mostrou tão signiﬁcativo quando comparado
aos resultados do entecavir. Por isso, a partir de
agora, pacientes que fazem tratamento para
hepatite B e apresentam contraindicação no
uso dos medicamentos existentes, podem fazer
uso da nova opção”, informou o Ministério da
Saúde, em nota, na última terça-feira (22/03) .
A previsão é que o Ministério da Saúde
distribua, até o ﬁnal de abril, mais de 1 milhão

Um novo medicamento, disponível na rede
pública de saúde, pode beneﬁciar pacientes com
hepatite B que têm contraindicação ao tratamento
ofertado no Sistema Único de Saúde (SUS).
Incorporado pelo Ministério da Saúde, o uso do
tenofovir alafenamida (TAF), irá promover uma
terceira opção de tratamento da doença para

pessoas em que o uso de tenofovir convencional e
entecavir não for possível.
“A incorporação ocorreu visto que, para alguns
pacientes especíﬁcos, o TAF se mostrou mais
seguro em relação a disfunções ósseas e renais,
quando comparado ao fumarato de tenofovir
d e s o p ro x i l a ( T D F ) , u m m e d i c a m e n t o

Arantes Móveis

Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

de comprimidos do novo medicamento, de
acordo com o quantitativo solicitado por cada
secretaria estadual ou distrital de Saúde. O
investimento é de mais de R$ 18 milhões na
aquisição dos lotes.
O tenofovir alafenamida (TAF) foi
recomendado pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único
de Saúde (Conitec), responsável pela
incorporação de tratamentos, tecnologias e
insumos no SUS.

Jornal

Panetu’s
facebook.com/JornalPanetus
24/03/2022 a 31/03/2022
_____________________________________________
20
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

Sociais da Leticia Aguilar

O primeiro ano de vida da Cecília foi comemorado em uma
linda festa no espaço Tindolelê! Os papais Izabella e Rubens
babam nessa lindeza!

@leticiafaguilar_

Leticia Aguilar

Parabéns Conceição! Que venham mais 67 anos de
muita saúde!

Olha quem apareceu por aqui! Nossa
querida ANIVERSARIANTE Kenny!

Casal companheiro em todas as etapas da vida!
Renata & Gustavo Marchetti

Destaques da semana em nossa Região
Casal apaixonado passando por aqui! Karen &Rafael!
Lindos!

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

Mande sua foto, sua
homenagem, seu aniversário
para nossa coluna social!
Sera um prazer ter você aqui!

31986328731
Karoline é cliente el da @lelebeauty e hoje esbanja
simpatia em nossa coluna social!

Caminhada da Paz #justiçaporyuri

Marque seu
horário para car
ainda mais linda!
Mara Anjos

9 8317-3875

Parabéns Rubia Malta (consultora do Banco Agi), por mais
um ano de vida!

Desejamos feliz aniversário a Viviane Rocha
consultora Banco Agi!

