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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
SEM DEMAGOGIA
Relatório da CPI da Saneouro é concluído em Ouro Preto. Relatório da CPI das Obras em Mariana continua
e sem previsão de conclusão.
Antes de entrar no tema principal deste editorial
em relação em que o leitor(a) encontrará nas
próximas páginas deste hebdomadário, destaco a
agilidade da Câmara municipal de Ouro Preto que
conduziu a CPI da Saneouro com propositividade
e esclarecimento real aos munícipes realizando a
entrega do relatório ﬁnal ao Poder Executivo e ao
Ministério Público. Já em Mariana a CPI das
Obras é comentada pelos munícipes que está se
transformando em palco político. Vale destacar a
atuação objetiva dos parlamentares durante os
meses de oitivas em Mariana, mas é preciso voltar
os olhos para a população. Precisamos parar de
denominar ruas e fazer jus ao poder conferido pela
população que é criar projetos, reivindicar e
ﬁscalizar as ações do Executivo para que erros do
passado e de gestões anteriores não sejam
corrigidos no presente.
Contudo, voltando ao tema principal deste
editorial, a escalada do preço dos combustíveis é
sempre tema explosivo para governantes e
legisladores, temerosos de que o impacto no

orçamento das famílias lhes custe popularidade.
No Brasil, o problema é magniﬁcado por um
governo incapaz de coordenar soluções, que
dependem da colaboração de um amplo conjunto
de agentes.
Ademais, ao longo deste ano a alta chega a 50%
para o diesel, com a última correção de 8,9%
deﬁnida pela Petrobras, mesmo após cobranças do
Presidente Jair Bolsonaro à direção da empresa.
Gasolina e gás subiram cerca de 35% e 40%,
respectivamente.
Com a renda já corroída pelo maior choque
inﬂacionário dos últimos seis anos, que abrange
principalmente itens que pesam para a população
que vive em vulnerabilidade, crescem as
cobranças no meio político. Para tanto, é em
momentos como o atual que surgem ideias ruins,
que ampliam as incertezas na economia e até
agravam o problema.
Somos conhecedores que ameaças de intervenção
nos preços da Petrobras, por exemplo, reduzem a
conﬁança de consumidores, empresários e

investidores, fazem disparar o dólar e, com ele, a
defasagem doméstica em relação às cotações
globais do petróleo.
O problema é de difícil solução. A Petrobras pode
e deve adotar critérios de repasse dos preços
internacionais em prazos mais espaçados,
amortecendo as oscilações de curto prazo, como já
vem fazendo, a última correção do diesel, parcial,
ocorreu 85 dias depois da anterior. Tudo isso
através das reivindicações dos caminhoneiros que
levam serviços e produtos para os quatro cantos
deste país.
Também voltou a ser a aventada criação de um
fundo de estabilização, e Bolsonaro desta vez
sugeriu usar os dividendos da Petrobras recebidos
pela União. Usar recursos orçamentários seria uma
opção legítima, mas o fundo não resolve o
problema a curto prazo.
Por ﬁm, há o tema dos impostos estaduais que
pesam nos valores ao consumidor. A cobrança
deﬁnida como percentual do valor ﬁnal, em vez de
um valor ﬁxo por unidade, não é a melhor

sistemática. O governador Mineiro Romeu Zema,
destacou que a culpa não são os impostos
estaduais. Então é de quem a culpa governador?
Os governadores não ajudam quando se recusam
a debater o problema, argumentando que a
alíquota não mudou. Fato é que a forma de
cobrança acentua as oscilações para o consumidor
e, em momentos como o atual, inﬂa a coleta de
ICMS para os estados.
Portanto, há que buscar, dentro dos limites ﬁscais,
atenuantes para a população de baixa renda, como
se faz agora no gás, com o programa anunciado
pela Petrobras e a criação do auxílio-gás aprovada
na Câmara, que deveria ser temporário. Fora isso,
não há solução mágica. O caminho seria resgatar a
conﬁança na gestão econômica, de modo a
reverter a alta do dólar, e trabalhar com os
governadores por mudanças, de médio prazo que
sejam, nos impostos estaduais. Você querido(a)
leitor(a) deve cobrar do seu deputado uma
legislatura que redeﬁna os valores praticados em
relação aos impostos dos combustíveis.

POR QUE TEMOS TANTA DIFICULDADE COM AS MUDANÇAS?
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"
O ser humano é um ser que vive o desamparo desde
sua mais tenra idade. Já no nascimento, estamos em
condição de tamanha vulnerabilidade que nos resta
apenas o colo e a simbiose com a ﬁgura materna. Por
volta de 1 ano e meio de idade, rompemos essa
simbiose e começamos a conhecer o real, com todos
seus desaﬁos e atrações. Nesse momento, nos
tornamos seres de desejo, portanto, de falta, de
ausência. O vazio sempre vai ter um lugar, de alguma
maneira, mas precisamos lidar bem com ele, não o
evitando neuroticamente.
Ao longo da vida, diversas mudanças são impostas,
positiva e negativamente. Muitas vezes, em ambas as
situações, insistimos em não mudar. Acontece, por
exemplo, no caso de relacionamentos abusivos. A
pessoa se apega tanto ao outro, que ilusoriamente
parece preencher seu vazio e não consegue visualizar
o quanto aquele relacionamento está fazendo mal.
Esse processo pode demorar anos, com muito

sofrimento e graves afetações na autoestima. A
pessoa não muda porque ﬁxou o outro como
sintoma, abrindo mão de elaborar seus traumas de
forma adequada. Depois, precisa recolher os cacos
deixados por aquele momento e se reconstruir.
É necessário entender que o ser humano é um ser
de possibilidades, não é determinado por um só
caminho. No entanto, muitas vezes vive
mecanismos psíquicos que o prende e o ﬁxa em
um lugar. Todo mundo pode buscar encontrar sua
melhor versão! E sim, existem várias versões de
um ser humano. Por isso mesmo o perdão pode se
tornar uma realidade. Nesse caso, um autoperdão,
pois aquela pessoa que estava presa a processos
narcisistas e perversos do outro, precisa se perdoar
e não mais ter como visão de si mesmo um ser
humano de extrema vulnerabilidade e carência,
que ﬁcou nas mãos do outro. Esse sentimento gera
muito sofrimento, comumente a pessoa se acha

incapaz, determinada e até mesmo um “lixo”
(palavra que traz um signiﬁcante de muito
impacto).
A mudança é também difícil por outro aspecto.
Ela é uma transição, é como se estivéssemos
vivendo um “já e ainda não”, uma espécie de
limbo. Ou seja, nos livramos de momentos ruins
do passado, mas os momentos de promessa não
ainda se concretizaram, não são realidade, estão no
universo de possibilidades. É grandioso o ser
humano ser um ser de possibilidades, mas ele não
pode ﬁcar para sempre nesse lugar, pois se torna
angustiante. Ele precisa se determinar (mesmo que
não seja para sempre), arriscar, colocar os pés no
chão e caminhar.
Por último, é importante dizer que nossos atos
impactam os outros, de alguma forma. Veja, por
exemplo, na família. É muito comum presenciar na
clínica pessoas que sofrem porque seus pais não

elaboraram seus traumas e os projetam em seus
ﬁlhos, algumas vezes mais em um deles.
Geralmente essa projeção vem como consequência
de frustrações, por não conseguirem ou não terem
conseguido mudar no passado. Assim, a mudança
pode exigir um ato de coragem, pode gerar
sofrimento, mas não mudar pode gerar horizontes
longínquos de traumas...
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O RESPEITO SEMEIA RESPEITO
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
Pele ressecada, pés de galinha, olheiras e melasmas.
Meu rosto, campo de linhas de expressão do tempo.
Quatro estações em alternância cronométrica. Chove
pouco, chove muito. Grilos soltam suas cantorias.
Nostalgias minhas. O dia foi de emoções e tristezas.
Perdi-me nos alvoreceres quentes e nas manhãs
frescas de outubro. Imortal é meu espírito elevado,
minhas mãos repletas de manchas, meu corpo ﬂácido,
meus cabelos brancos e foscos, meus dentes falhos...
Riem da professora prestes a se aposentar. Riem dos
seus cabelos brancos e ralos. Riem de sua silhueta

curvada e encorpada. Riem de seu rosto sem viço.
Debocham de sua aparência e de seu andar
vagaroso. Zumbis adolescentes, mortos-vivos
assombram e atrapalham campos férteis. Pesa o
ambiente com suas presenças tóxicas e toscas.
Shakespeare disse que choramos ao nascer, pois
chegamos a este imenso cenário de dementes.
Esses adolescentes vivem numa realidade paralela,
iludidos de que a pele não perde o viço, não se
desfaz com a ação inevitável do tempo.
Quanta ilusão destilada da cabeça oca desses
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incautos meninos, que não sabem falar nem escrever
escorreitamente, não porque a professora não
ensinou, mas pelo desprezo e descaso pelo aprender.
Repassar conhecimento é possibilitar a construção de
uma vida fértil e propositiva. Produzir
conhecimentos é uma das funções mágicas do
magistério. Dementes os que desprezam o
conhecimento, ou aqueles que desconhecem que um
dos maiores legados da vida é repassar o que se sabe,
aprendendo a aprender com os outros. Dementes e
debochados adolescentes: o caminho se faz na
experiência acumulada, na perspectiva de uma visão
ampliada de mundo, pautada nos ensinamentos dos
grandes mestres. Quanto idadismo ou gerontofobia
estão enraizados em nossa cultura? Não sei, mas são
muitos preconceitos: públicos e enrustidos.
Envelhecer é um salto para o presente da liberdade
de uma vida baseada no exercício de uma trajetória
marcada pelo trabalho, pela abnegação e pela
experiência acumulada ao longo de uma trajetória.
Debocham da professora experiente. Incautos!
Debocham e riem. Dementes! Esses jovensdementes zombam de suas vidas futuras, de suas
rugas, dos melasmas, das pintas, da decrepitude
inexorável do corpo. Ou riem e debocham de árvores
que deram frutos, porque continuam pulsando,
ensinando, compartilhando conhecimentos, energias
e experiências. No giro do dia e da noite, cantoria de
grilos, ouço da porta da varanda do meu quarto.
Vozes de crianças se juntam à música dos grilos.
Lembranças de bons tempos... Bons tempos em que
aprendi a ler, a escrever e a compreender um texto!
Bons tempos na companhia dos meus professores,
mestres da vida, do exemplo e das boas-novas!
Caíram águas salgadas dos olhos da professora (tive
notícias!), que sofreu deboches e gerontofobias de
adolescentes.
Caíram lágrimas laboriosas, densas e salgadas da

professora desrespeitada pelos adolescentes
embriagados pelo desafeto, pela criação mal
conduzida, pela falta de caráter, pela falta de
perspectivas de presente e futuro (quiçá, ainda,
sejam salvos pelo arrependimento, para terem
estórias para contar!). Rezo o credo e o terço,
incautos, para que a frustração de vocês seja
superada e esquecida. Que vocês possam construir
projetos, sonhos, sentimentos e respeito ao próximo
e ao futuro de vocês. Que vocês tenham a glória e a
sorte de viver um punhado de décadas dignas e
férteis, tomados pelo exemplo da educadora, que
continua a produzir e a ensinar, sem desistir.
Adolescente incauto não tem passado, presente e
futuro; adolescente respeitoso semeia canteiros
respeitosos.
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GOVERNO NOTIFICA TRABALHADOR QUE DEVE DEVOLVER
GRANA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
@jornalpanetus

Ministério da Cidadania manda SMS a 627 mil cidadãos que precisam acertar as contas com a União.

O Ministério da Cidadania informou que irá
notiﬁcar aproximadamente 627 mil cidadãos
sobre a devolução voluntária de recursos,
denúncia de fraudes ou o pagamento de Darf
(Documento de Arrecadação de Receitas Federai)
do auxílio emergencial. As mensagens de texto

serão enviadas nesta segunda (04/10) e
terça-feira (05/10).
Após o envio do primeiro lote de SMS, em
agosto, foram devolvidos aos cofres
públicos R$ 40,6 milhões até o dia 21 de
setembro. As restituições foram feitas por

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

31 99880-7120
Av. dos salgueiros - 85 - A

meio do pagamento de Darf em aberto e pela geração e
pagamento de GRU (Guia de Recolhimento da União).
"O Governo Federal, por meio do Ministério da
Cidadania, utiliza de todos os meios para comunicar e
orientar os trabalhadores sobre questões relativas ao
auxílio emergencial", aﬁrmou João Roma, ministro da
Cidadania, em nota enviada pela assessoria de imprensa
da Pasta.
As notiﬁcações serão enviadas aos trabalhadores que ao
declarar o imposto de renda geraram Darf para
restituição de parcelas do auxílio emergencial e ainda
não quitaram a quantia. Também recebem o comunicado
aqueles que receberam a grana de forma indevida por
não atender aos critérios do programa.
Cuidado com golpes
Fique atento às mensagens que solicitam a devolução
de valores ou o pagamento de boletos. As mensagens
enviadas pelo Ministério da Cidadania contêm o registro
do CPF do beneﬁciário e o link iniciado com gov.br. Elas
serão enviadas apenas pelos números 28041 ou 28042.
Qualquer SMS enviado de números diferentes desses,
com este intuito, deve ser desconsiderado.
Todos aqueles que receberem a mensagem de texto
relativos às Darfs em aberto deverão efetuar o
pagamento ou acessar o endereço eletrônico
gov.br/dirpf21ae para denunciar fraude, se for o caso, ou

informar divergência de valores.
Quem não possui Darf em aberto, mas tem valores a
devolver, precisa acessar o site gov.br/devolucaoae
e inserir o CPF do beneﬁciário. Depois de
preenchidas as informações, será emitida uma GRU
para pagamento.
Veja quais são as regras para receber o auxílio
emergencial
O auxílio é pago a famílias com renda, por pessoa,
de até meio salário mínimo (R$ 550) e renda mensal
total de até três salários mínimos (R$ 3.300).
Para o público do Bolsa Família, segue valendo a
regra: recebe-se o benefício com maior parcela, ou o
próprio valor do Bolsa Família ou o auxílio.
Trabalhadores formais (com carteira assinada) não
podem solicitar o auxílio emergencial, assim como
os cidadãos que recebam benefício previdenciário,
assistencial ou trabalhista ou de programa de
transferência de renda federal, com exceção do
Bolsa Família e PIS/Pasep.
Também estão excluídos os contribuintes que
tiveram rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 em 2019, ou tinham, em 31 de dezembro
daquele ano, a posse ou a propriedade de bens ou
direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a
R$ 300 mil.

EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS
“[RE]FLUXO” É PRORROGADA
PELA FAOP
@jornalpanetus Prorrogação vai até o dia 17 de outubro.

Fotos: Divulgação

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

Telefone: (31) 3558-4354

A Fundação de Arte de Ouro Preto|FAOP decidiu
prorrogar a exposição coletiva “[Re]Fluxo” até 17
de outubro, na Galeria de Arte Nello Nuno. O evento
é aberto ao público, tem entrada gratuita e segue
todos os protocolos de segurança no enfrentamento
à Covid-19.
Desde agosto, as obras vêm conquistando os
olhares e atenção de quem passa pelo bairro
Rosário, em Ouro Preto. A galeria já registrou no
período da exposição mais de 600 visitantes de 13
estados, de diferentes regiões do país, entre eles
Pernambuco (PE) e Alagoas (AL), no Nordeste,
Distrito Federal (DF) no Centro-Oeste, e Rio
Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC) no Sul. A
exposição também contou com visitas de turistas
internacionais vindos da Argentina, Paraguai,
Espanha e França.
Os 18 artistas convidados expõem obras de
diversos formatos e diferentes linguagens,

incluindo desenho, pintura, objeto, instalação,
escultura, performance e vídeo, sendo todas as obras
relacionadas a seguinte questão: “A que devemos
nos conectar ou de que devemos nos desconectar
para que a vida volte a ﬂuir?”.
De acordo com Rachel Falcão e Ana Fátima
Carvalho, professoras do Núcleo de Arte da FAOP, e
artistas plásticas responsáveis pela curadoria, essa
pergunta guiou o processo de criação desde a
primeira versão da exposição, quando alunos, exalunos, professores e colaboradores da FAOP se
uniram ao projeto “A Roda”, idealizado pelo músico
Tuca Costa, para uma ocupação artística da Praça
Antônio Dias, em Ouro Preto, no início de julho.
Em sua segunda versão, o evento aumentou o
número de artistas convidados e revisou o seu
formato para reﬂetir junto aos visitantes, sobre as
complexidades e percepções de se viver num mundo
afetado por uma pandemia.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL: MARIANA ENTREGA A QUINTA
REFORMA DO PROGRAMA ARRUMANDO A CASA
@jornalpanetus Projeto proporciona conforto as famílias beneficiadas.

Crédito: Regiane Barbosa / Divulgação

A Secretária de Desenvolvimento Social e
Cidadania e Secretaria de Obras realizou, na tarde da
última terça-feira, 28, mais uma entrega de reforma
do programa Arrumando a Casa. O programa busca
proporcionar conforto, aconchego e tornar mais
acolhedor os lares de famílias beneﬁciárias do Projeto
Aluguel Social - através da remodelação e reparo nas

moradias, bem como aquelas que são encaminhadas
após avaliação do departamento de Defesa Civil, que
identiﬁca as casas em situação de risco.
Desta vez, a beneﬁciada pelo programa foi Daimara
Silva Júlio, moradora do bairro Bandeirantes. A casa
de Daimara foi construída pela sua mãe, que já
faleceu. Desde então, ela buscava realizar o sonho

deixado pela matriarca da família de ver o imóvel
reformado.
“É o sonho da minha mãe que foi realizado, e é o
sonho de tantas pessoas que não possuem dinheiro,
pois hoje as coisas estão muito caras. A casa ﬁcou
ótima, minha mãe está muito feliz onde ela estiver”.
Disse.

A casa de Daimara não possuía colunas nem cintas.
No processo de reforma foi feita toda a estruturação,
além de piso, portas, janelas, pintura, elétrica e um
telhado totalmente novo.
No mês de outubro o programa Arrumando a Casa
pretende entregar mais três imóveis totalmente
reformados.

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405
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SAÚDE: FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO CAUSA MAIS DE 273 MIL
INTERNAÇÕES EM 2019
@jornalpanetus

Dados são de estudo do Instituto Trata Brasil.

No Brasil, a falta de saneamento básico
sobrecarregou o sistema de saúde com 273.403
internações por doenças de veiculação hídrica em
2019, um aumento de 30 mil hospitalizações na
comparação com ano anterior, além de 2.734
mortes. A incidência de internações foi de 13,01
casos por 10 mil habitantes, o que gerou gastos de
R$ 108 milhões ao país naquele ano.
Os resultados são do estudo Saneamento e Doenças
de Veiculação Hídrica – ano base 2019, do Instituto
Trata Brasil, divulgado nesta terça-feira (05/10). O
estudo foi feito a partir de dados públicos do Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)
e o Datasus, portal do Ministério da Saúde que
acompanha os registros de internações, óbitos e
outras ocorrências relacionadas à saúde da
população.
No mesmo ano, a falta de acesso à água tratada e ao
esgotamento sanitário levaram a 2.734 mortes, uma
média de 7,4 mortes por dia. No Nordeste, as mortes
ultrapassaram mil casos; no Sudeste, 907; no Sul,
331; no Norte, foram 214; e, no Centro-Oeste, 213
óbitos registrados. Entre as doenças de veiculação
hídrica, estão as diarreicas, dengue, leptospirose,
esquistossomose e malária.
Além do atual desaﬁo de saúde pública no país
devido à pandemia de covid-19, o Trata Brasil
mostra que há ainda o desaﬁo histórico da falta de
saneamento básico, que acaba levando pessoas aos
hospitais diariamente. Segundo dados de 2019,
quase 35 milhões de pessoas vivem em locais sem
acesso à água tratada, 100 milhões de pessoas sem
acesso à coleta de esgoto e somente 49% dos esgotos
no país são tratados.
As mais de 273 mil internações por doenças de
veiculação hídrica resultaram em um custo de R$
108 milhões ao país em 2019. A região Nordeste,
que em números gerais registrou mais internações,
teve a maior despesa com esse tipo de internação R$ 42,9 milhões. Na sequência, o Sudeste teve R$
27,8 milhões com gastos desse tipo, contra R$ 15,2
milhões do Norte, R$ 11,7 milhões do Sul e R$ 10,2
milhões do Centro-Oeste.
Para o Trata Brasil, o estudo destaca a relevância de
se acelerar a agenda do saneamento básico com mais
investimentos, para que mais pessoas recebam os
serviços.
“Os dados deixam claro que qualquer melhoria no
acesso da população à água potável, coleta e
tratamento de esgotos traz grandes ganhos à saúde
pública. Por outro lado, o não avanço faz perpetuar

essas doenças e mortes de brasileiros por não
contar com a infraestrutura mais elementar. São
hospitalizações que poderiam estar sendo
destinadas a doenças mais complexas”, aﬁrmou o
presidente executivo do Instituto Trata Brasil,
Édison Carlos.
Com isso, o instituto aﬁrma que as pessoas seriam
mais saudáveis, e o Brasil trabalharia para cumprir o
sexto Objetivo do Desenvolvimento Sustentável,
ﬁrmado pela ONU, de universalizar o acesso à água
e aos serviços de esgotamento sanitário, além das
metas do novo Marco Legal do Saneamento, Lei
14.026 de 2020 que estipula o prazo até 2033 para
99% da população ter acesso à água tratada e 90% à
coleta dos esgotos.
Regiões
O estudo concluiu que as internações por doenças
causadas pela falta de saneamento se distribuem
pelo país, reﬂetindo as condições sanitárias de cada
região, e que a ausência dessa infraestrutura é mais
evidente na Região Norte. Lá, apenas 12% da
população tem coleta de esgotos e houve 42,3 mil
internações por doenças de veiculação hídrica em
2019. De todo volume de esgoto gerado na região –
incluindo aquele coletado e o que não é coletado –
somente 22% são tratados.
Em seguida, vem o Nordeste, onde somente 28% da
população tem coleta de esgotos e o tratamento
chega só a 33% do volume total de esgoto gerado. A
região teve o maior número de hospitalizações, um
total de 113,7 mil.
O Sul foi a terceira pior região no que diz respeito
ao saneamento, com 46,3% da população tendo
acesso à coleta dos esgotos e 47% do esgoto gerado
sendo tratado. No Centro-Oeste, 57,7% da
população conta com coleta dos esgotos e há 56,8%
de tratamento do volume de esgoto gerado. Essas
duas regiões registram 27,7 mil internações cada.
Já o Sudeste apresentou os melhores indicadores,
com 79,2% da população com coleta de esgotos,
com 55,5% do total de esgoto gerado sendo tratado.
Na região, houve 61,7 mil internações por doenças
de veiculação hídrica.
Apesar de o Sudeste apresentar números de
internação maiores que o Norte, ele tem sete vezes
mais habitantes. Portanto, para uma comparação
entre bases iguais, o estudo calculou a incidência de
internações por 10 mil habitantes. Com isso,
observou-se que os estados do Norte e Nordeste
concentram os maiores problemas com relação a

hospitalizações.
Levando em conta a taxa de incidência por 10 mil
habitantes, são 22,9 internações no Norte; 19,9 no
Nordeste; 17,2 no Centro-Oeste; 9,26 no Sul; e 6,99
no Sudeste.
As internações desse tipo, de crianças de zero a
quatro anos, correspondem a 30% do valor total,
com 81,9 mil internações em 2019, sendo 35,2 mil
no Nordeste, 17,6 mil no Norte, 15,6 mil no Sudeste,
6,78 no Sul e 6,7 no Centro-Oeste. No mesmo ano,
ocorreram 124 mortes de crianças nessa faixa etária,
sendo 54 delas no Nordeste, seguido do Norte com
41, Sudeste com 14, Centro-Oeste com 12 e o Sul
com apenas três.
Estados
Em números absolutos, o Amapá aparece como a
unidade da Federação com menos internações por
doenças de veiculação hídrica em 2019, com 861,
contra 38,2 mil no Maranhão, que teve o maior
número de internações. Ultrapassam a marca de 20
mil internações gerais por doenças de veiculação
hídrica os estados de Bahia (23,3 mil), de Minas
Gerais (24,7 mil), São Paulo (26 mil) e do Pará (28
mil).
Em relação à taxa de internações por 10 mil
habitantes, o Maranhão se mantém como o estado
com maiores casos, com 54,4 internados a cada 10
mil, seguido de Pará com 32,62, e Piauí com 29,64.
O estado do Rio de Janeiro teve a menor taxa de
internações por 10 mil habitantes, com 2,84, seguido
por São Paulo com 5,67 e o Rio Grande do Sul com
7,14.
Série histórica

O estudo revelou que, de 2010 a 2019, o país
registrou queda nas internações por doenças de
veiculação hídrica, passando de 603,6 mil para
273,4 mil. No entanto, houve aumento de cerca de
30 mil internações de 2018 para 2019.
Segundo avaliação da entidade, os resultados
mostram que, mesmo distante do ideal, a expansão
do saneamento ao longo dos anos, com a ampliação
das áreas de cobertura com água tratada e coleta de
esgoto, trouxe ganhos à saúde, permitido a redução
das doenças e das mortes por veiculação hídrica.
Isso porque, em 2010, 54,6% da população não tinha
coleta dos esgotos, enquanto nove anos depois, a
população sem acesso foi reduzida a 45,9%.
No mesmo período, houve também queda no
número de internações de crianças de zero a quatro
anos, passando de 200,6 mil em 2010 e para 81,9 mil
em 2019.
Dados na pandemia
Sobre a relação entre saneamento e doenças em
2020, o Trata Brasil informou que dados
preliminares mostram que o país teve 174 mil
internações por doenças de veiculação hídrica, o que
representaria uma redução de 35% em relação a
2019. No entanto, a entidade explicou que os dados
precisam ser analisados pelas instituições médicas,
já que a queda pode estar relacionada ao afastamento
das pessoas dos hospitais por medo de
contaminação por covid-19.
As mortes por doenças de veiculação hídrica em
2020 foram estimadas em 1,9 mil, o que também
representaria uma redução entre 30% e 35% na
comparação com o ano anterior.
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PAPA MANIFESTA TRISTEZA POR ABUSOS DE MENORES PELA
IGREJA NA FRANÇA
@jornalpanetus

Relatório sobre abuso de crianças foi divulgado nesta terça-feira em Paris.

O Papa Francisco manifestou nesta terça-feira
(05/10), "profunda tristeza" após a publicação de
um relatório sobre abusos sexuais de crianças e
outros menores pela Igreja Católica francesa,
dizendo que "tomou conhecimento dessa terrível
realidade".
"O pensamento do papa dirige-se, em primeiro
lugar, às vítimas, com imensa dor pelas feridas e
gratidão pela coragem de denunciar. Dirige-se
também à Igreja da França, para que, ao tomar
consciência dessa terrível realidade, possa
empreender o caminho da redenção", declarou o

porta-voz do Vaticano, Matteo Brun, aos
jornalistas sobre a reação do papa ao relatório.
Também hoje, o episcopado francês expressou
"vergonha" e pediu "perdão" às vítimas de crimes
de pedoﬁlia, após a divulgação de um relatório
que revela que mais de 300 mil menores foram
abusados pela Igreja Católica francesa durante 70
anos.
Elaborado por uma comissão independente e
apresentado nesta terça-feira em Paris, o relatório
concluiu que mais de 300 mil menores foram
abusados e agredidos em instituições da Igreja

Católica francesa, responsabilizando diretamente
clérigos e religiosos por 216 mil vítimas, entre
1950 e 2020.
"O meu desejo neste dia é pedir o vosso perdão, o
perdão de cada um de vós", disse o bispo Eric de
Moulins-Beaufort, presidente da Conferência
Episcopal Francesa.
De acordo com o relatório, cerca de 216 mil
crianças ou adolescentes foram abusados ou
agredidos sexualmente por clérigos católicos ou
religiosos.
O número de vítimas sobe para 330 mil, quando

considerados "agressores leigos que trabalham
em instituições da Igreja Católica", especialmente
nos trabalhos de assistência religiosa, professores
nas escolas católicas ou em movimentos juvenis,
segundo o presidente da Comissão Independente
sobre os Abusos da Igreja (Ciase, na sigla em
francês), Jean-Marc Sauvé, durante a
apresentação do relatório à imprensa.
"Esses números são mais do que preocupantes,
são condenáveis e não podem de forma alguma
ser ignorados", disse Jean-Marc Sauvé,
acrescentando que a estimativa revelou que cerca
de 80% são vítimas masculinas.
"As consequências são muito graves", disse
Sauvé, adiantando que "cerca de 60% dos homens
e mulheres que foram abusados sexualmente
revelam grandes problemas na sua vida
sentimental ou sexual".
O relatório de 2.500 páginas identiﬁca cerca de 3
mil abusadores - dois terços dos quais padres - que
trabalharam na Igreja francesa no período.
Para a comissão, as conclusões do relatório
revelam fenômeno de "natureza sistêmica", cuja
responsabilidade a Igreja Católica deve
reconhecer, assegurando "reparação" ﬁnanceira a
todas as vítimas.
De acordo com Sauvé, há 22 alegados crimes que
ainda não prescreveram e foram encaminhados às
autoridades judiciais.
Mais de 40 casos antigos para serem
processados, mas que envolvem suspeitas sobre
abusadores ainda vivos, foram encaminhados para
análise dentro da própria Igreja.
Olivier Savignac, líder da associação de vítimas
"Parler et Revivre", que contribuiu para a
investigação, destacou que a elevada proporção de
vítimas por agressor é particularmente
"aterradora para a sociedade francesa e para a
Igreja Católica".
O relatório surge depois do escândalo que
envolveu o agora ex-padre Bernard Preynat,
condenado, no ano passado, por abuso sexual a
uma pena de prisão de cinco anos, por ter abusado
de mais de 75 rapazes durante décadas.
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ELEIÇÕES 2022: SAIBA QUAIS SÃO OS REQUISITOS PARA UMA
PESSOA SER CANDIDATA
@jornalpanetus Em 2022, estarão em disputa os cargos de deputado estadual e federal, senador, governador e presidente.
Faltando pouco menos de um ano para as
Eleições 2022, quem tem interesse em disputar
uma vaga de deputado, senador, governador/vice
ou presidente/vice já deve ﬁcar atento a algumas
regras. A cidadã ou cidadão que quer se
candidatar a um cargo eletivo precisa cumprir as
condições de elegibilidade, previstas no art. 14 da
Constituição Federal:
- nacionalidade brasileira;
- pleno exercício dos direitos políticos;
- alistamento eleitoral;
- domicílio eleitoral na circunscrição
(registrado até seis meses antes do pleito);
- ﬁliação partidária (até seis meses antes do
pleito);
- idade mínima.
Para os cargos que estarão em disputa em
2022, as idades mínimas são :

Para as Eleições 2022, o domicílio eleitoral e a
ﬁliação partidária devem ser registrados até o
dia 2 de abril. Quem vai concorrer aos cargos de
deputado, senador, governador e vicegovernador deve estar registrado como eleitor
no estado onde pretende disputar a eleição. Para
concorrer aos cargos de presidente e vicepresidente, o domicílio eleitoral pode ser em
qualquer unidade da federação.
É importante ressaltar que o candidato, além de
atender as condições de elegibilidade, não pode
incidir em causas de inelegibilidade ou

incompatibilidade, previstas na Constituição
Federal ou em legislação especíﬁca (Lei
Complementar 64/1990).
Também existe a necessidade de que o
candidato tenha seu nome aprovado em
convenção realizada pelo partido político ao
qual é ﬁliado. A candidatura avulsa é vedada
pela atual legislação. Uma vez escolhido em
convenção, o pedido de registro do candidato
deve ser apresentado pelo partido político à
Justiça Eleitoral, para análise dos requisitos e
documentos exigidos.

As pessoas que se tornarem candidatas só
poderão fazer campanha a partir do dia 16 de
agosto. Antes dessa data, são permitidas apenas
a menção à pretensa candidatura e exaltação das
qualidades pessoais dos possíveis candidatos,
sem pedido explícito de votos, conforme
previsto no artigo 36-A da Lei 9.504/1997.
Vale lembrar que quem tiver sua candidatura
requerida deverá fazer a prestação de contas de
campanha, mesmo que seja substituído,
renuncie ou tenha seu registro indeferido. A
arrecadação de recursos e realização de gastos
devem ser acompanhadas por proﬁssional
habilitado em contabilidade, desde o início da
campanha. A candidata ou candidato deve,
ainda, constituir advogado para o processo de
prestação de contas de campanha, que é feito em
sistema próprio da Justiça Eleitoral.
:

KIT ELISA: ANVISA APROVA NOVO TESTE DE DIAGNÓSTICO
PARA COVID-19
@jornalpanetus O novo exame foi desenvolvido pela UFMG.
O Diário Oﬁcial da União (DOU) publicou
nessa segunda-feira (04/10), o registro de um
novo teste para a detecção da covid-19 100%
brasileiro. Desenvolvido por pesquisadores da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
o teste recebeu o aval da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Chamada do Kit Elisa Covid-19 IgG, o teste é
baseado no método Elisa - sigla, em inglês, para
ensaio de imunoabsorção enzimática. Entre
outras características, está o fato de ele ser mais
sensível para detectar o novo coronavírus do
que os exames rápidos, o que evita falsos
negativos. O novo teste é rápido e de baixo
custo porque consegue detectar as variantes do
novo coronavírus mais presentes no Brasil e no

mundo: as brasileiras (P1, mais conhecida
como a variante de Manaus, e P2), a B.1.1.7
(inglesa) e a B.1.351 (africana).
A pesquisa recebeu apoio da RedeVírus, ligada
ao Ministério da Ciência Tecnologia e
Informações (MCTI) de cerca de R$ 10
milhões. O Kit Elisa Covid-19 IgG tem também
ﬁnanciamento da Fundação de Amparo à
Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), do
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de
Vacinas (INCT-V) e foi integralmente
desenvolvido pelo CT-Vacinas.
Segundo o MCTI, o escalonamento e produção
estão sendo realizados pela Bio-Manguinhos da
Fundação Oswaldo Fiocruz, vinculada ao
Ministério da Saúde.
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COBRANÇA: ATINGIDOS QUEREM PARTICIPAR DE REPACTUAÇÃO
SOBRE MARIANA
@jornalpanetus Representantes das vítimas do rompimento da Barragem do Fundão reclamam que Renova não cumpre acordos de reparação.
A garantia de maior participação, na mesa de
mediação criada pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), dos atingidos pelo rompimento da
Barragem do Fundão, em Mariana (Região
Central). Essa foi a principal reivindicação dos
participantes da audiência que a Comissão de
Administração Pública da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) realizou nesta segundafeira (04/10).
Solicitada pela deputada Beatriz Cerqueira (PT),
a reunião debateu esse processo articulado pelo
CNJ de repactuação da Bacia do Rio Doce, em
decorrência dos impactos causados pela tragédia
de 5 de novembro de 2015. Representantes dos
atingidos e de entidades envolvidas reclamaram da
morosidade da Renova em promover a reparação
dos danos. Mais do que isso, criticaram o
descumprimento de várias obrigações impostas
por acordos assinados por essa fundação, criada
por Vale, BHP e Samarco para atuar na reparação
aos atingidos.
A representante do Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB), Letícia Oliveira, lembrou os
dois grandes acordos realizados entre o Ministério
Público e a Renova. O primeiro, em 2016, de
acordo com ela, resumiu-se a um grande “acordão
que criou a Renova, sem nenhuma participação
dos atingidos”.
Já o segundo, em 2018, teria surgido da
“necessidade de participação informada dos
atingidos”. O acordo previa, entre outros pontos, a
garantia de assessoria técnica independente a essas
pessoas e o orçamento para as suas comissões.
“Quase nada foi implantado. As câmaras técnicas
funcionam com limitação da participação dos
atingidos”, relatou.
Letícia constatou que vários pontos prometidos
pela fundação foram cumpridos de forma mínima
ou totalmente descumpridos. “Está tudo aquém do
necessário: em Bento Rodrigues, por exemplo,
apenas dez moradias estão prontas e faltam mais
de 100”, pontuou.
Sobre as indenizações, a convidada disse que a
Renova as pagou a pouquíssimas pessoas.
Segundo ela, foi criado na 12ª Vara da Justiça
Federal, onde a ação tramita, um sistema
indenizatório simpliﬁcado, chamado Novel. No
entanto, esse sistema obriga a vítima a assinar um
termo abdicando de outros direitos, caso receba a
indenização oferecida. Até agora, 27 mil pessoas
foram pagas, de acordo com a Renova, sendo que
há mais de 300 mil atingidos a serem indenizados,
informou Letícia.
Pleitos
Por ﬁm, a representante do MAB apresentou
outras reivindicações dos atingidos: além de
assistência técnica independente, mudanças no
Novel, a criação de programa de transferência de
renda para os atingidos e de fundos, voltados a

essas famílias e às áreas impactadas por barragens,
bem como mudanças na governança, para se tornar
mais participativa.
Luís Otávio de Assis, secretário-adjunto de
Estado de Planejamento e Gestão, explicou que o
Governo de Minas é uma das nove instituições
convidadas pelo CNJ para participar da mesa de
mediação. Também fazem parte os governos
federal e do Espírito Santo, assim como os
Ministérios Públicos e Defensorias desses três
entes.
Descumprimento de acordos
A principal motivação de criação dessa instância,
conforme o gestor, é o descumprimento das
obrigações previstas nos acordos. “Não chegamos
a 50% das obrigações cumpridas nem na parte
ambiental nem na socioeconômica. Decisões são
tomadas e não cumpridas, de modo que a
reparação não está acontecendo”, constatou ele,
concordando com o pleito dos atingidos de
participarem desse processo.
Tragédia ambiental e social trouxe prejuízos
econômicos e emocionais
Vários atingidos pela tragédia denunciaram a
atuação irresponsável da Renova, que estaria se
desviando do foco de agilizar a reparação dos
danos, utilizando recursos em eventos e
autopromoção.
Maria Célia de Andrade, produtora rural atingida
em Conselheiro Pena (Vale do Rio Doce), disse
que suas terras estão inférteis, sendo que a região
tinha os terrenos mais férteis do Brasil. Com isso,
não consegue produzir alimento para o seu gado
leiteiro, que apresenta grande queda na produção.
Emocionada, ela relatou que, além do prejuízo
ﬁnanceiro, tem que conviver com a depressão e a
ansiedade. “Isso nos corrói dia e noite”, aﬁrmou,
lembrando que sua pequena propriedade já foi
uma unidade demonstrativa, que obtinha renda
maior que grandes fazendas.
Advogados
Wellington Azevedo, do Fórum Permanente em
Defesa do Rio Doce, criticou o fato de que só os
advogados podem acessar o Novel. Na opinião
dele, o novo sistema indenizatório estaria gerando
uma competição entre advogados para atender a
atingidos, cobrando comissões entre 10% e 30%
do valor das ações. “As pessoas acabam aderindo,
porque todo mundo quer receber alguma coisa”,
lamentou.
Simone Silva, atingida de Barra Longa (Região
Central), denunciou que a Renova é "uma
máquina industrial de lavar o dinheiro dos
atingidos”. Ela avalia que, depois do Novel,
criaram-se comissões do bem e do mal, sendo do
primeiro tipo as que o juiz federal elege para não
pedirem reparação integral. “As nossas comissões
são tachadas de más, porque não aceitamos a
proposta de quitação ﬁnal”, indignou-se.

Comissão da ALMG acompanhará
repactuação
Elaine Pereira Neto, garimpeira atingida em
Mariana, defendeu que a Assembleia crie uma
comissão de deputados e atingidos para
acompanhar a nova repactuação. Dulce Maria
Pereira, professora e pesquisadora da
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop),
concordou com a proposta de criar a comissão e foi
além: sugeriu a Beatriz Cerqueira que esse
colegiado, organizada pela ALMG, seja
independente e tenha a participação de atingidos,
cientistas e pesquisadores.
A professora complementou que julga
inadmissível o estágio em que as negociações
estavam: “É vergonhoso que a ação dos Poderes e
da área jurídica ainda seja tão lenta. Foram
retirados direitos constituídos. Agora, querem
obrigar as pessoas a assinarem um papel abrindo
mão de seus direitos”, condenou.
Contaminação
Sobre os estudos realizados pela UFOP, ela
declarou que “os 55 milhões de metros cúbicos

expandidos por todo o Rio Doce geraram
impactos geoquimícos e geofísicos superiores aos
provocados por muitas guerras”. Ainda conforme
relatou, a contaminação do leite, da carne, do peixe
e de outros alimentos por arsênio, mercúrio e
outros metais pesados segue causando males à
população da bacia.
Ainda de acordo com Dulce Pereira, o interesse
das corporações está absolutamente atendido no
processo de ﬁrmar pactos e não cumpri-los. Além
disso, ela deﬁniu como inaceitável a Política
Estadual dos Atingidos por Barragens não ter sido
regulamentada até hoje pelo Governo de Minas.
Providências
Ao ﬁnal da audiência, Beatriz Cerqueira criticou a
ausência dos atingidos nas negociações. Em
atendimento à sugestão da professora da UFOP, a
deputada anunciou que proporá a criação de
comissão independente no âmbito do Legislativo.
A instância terá como função acompanhar o
processo de repactuação das indenizações de
reparação pelos danos provocados pelo
rompimento da barragem da Samarco.

A empresa QUARTZITO OURO PRETO LTDA torna público a solicitação
nº 2021.02.01.003.0001007 referente ao início do processo de
licenciamento ambiental para regularização do empreendimento.
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CONCLUSÃO: APROVADO RELATÓRIO FINAL DA CPI SANEOURO
@jornalpanetus Relatório será entregue ao Poder Executivo e ao Ministério Público nesta quinta-feira, 07.
para veriﬁcar irregularidades, possíveis
ilegalidades e vícios dentro do contrato. E
através de todas as oitivas, análise de material,
e também de documentos que o Tribunal de
Contas nos enviou, podemos veriﬁcar que
existem sim vícios que ﬁzeram que o Edital fosse
construído da maneira como foi, não
contemplando a realidade local”, destacou.
Após a entrega do Relatório ao Presidente da
Comissão, o vereador Matheus Pacheco (PV),
os parlamentares votaram e aprovaram, por
unanimidade, o Relatório da CPI, que será
transformado em Projeto de Resolução, e depois
encaminhado ao Ministério Público e Executivo
Municipal, na próxima quinta-feira (07).
Cronograma para entrega do relatório ﬁnal
Na próxima quarta-feira (06), será realizada
uma Reunião Extraordinária de Comissões para
análise do Projeto de Resolução sobre o
relatório ﬁnal.
Já na quinta-feira (07), às 9h, durante a 69ª
Reunião Ordinária de 2021, tal projeto será
votado em plenário. Às 15h, ocorrerá uma
coletiva de imprensa e, logo após, às 17h, será
feita a entrega oﬁcial do relatório ﬁnal ao Poder
Foto: Divulgação Executivo e ao Ministério Público.

A Câmara Municipal de Ouro Preto realizou,
nesta terça-feira (05), a 22ª Reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
nomeada pela Portaria Nº 36/2021 para apurar e
investigar o processo licitatório e o contrato de
concessão da empresa Saneouro.
Em um primeiro momento, após aprovarem a
ata da última reunião, os vereadores membros
da Comissão receberam o resultado da análise,
requerida pelo vereador Kuruzu (PT), das
amostras de água coletadas na residência de
moradores, e um informativo sobre a evolução
da ARISB e do avanço da regulação no estado.
Logo após, o Relator da CPI, vereador Renato
Zoroastro (MDB), falou sobre o Relatório Final,
apontando os principais pontos que nortearam a
elaboração do documento, como a análise
documental e as oitivas. “Todas as oitivas
foram pensadas através de uma linha de
raciocínio, onde de modo algum nós
p o d e r í a m o s n o s p e rd e r d o o b j e t o d e
investigação da CPI. Vale lembrar que, todos
questionamentos que ﬁzemos anteriores ao
processo, a empresa sempre respondia que
estava cumprindo o contrato. Então, baseados
nisso, ﬁzemos uma análise anterior ao contrato

COMUNICADO
@jornalpanetus

Emissão de identidades suspensa em Ouro Preto.
através da Polícia Civil, cabendo ao
Poder Legislativo apenas ceder o
espaço físico do Posto de
Identiﬁcação, maquinário e
servidores, que seguem as regras
estabelecidas pela Polícia Civil,
assim vedando qualquer inﬂuência de
terceiros sobre a quantidade e
protocolos de tal serviço.
Comunicaremos de forma oﬁcial, e o
serviço será retomado normalmente
assim que as cédulas forem
fornecidas.

A Câmara Municipal de Ouro Preto,
através do Centro de Atendimento ao
Cidadão (CAC), informa que devido a
falta de fornecimento de cédulas (papel
verde especial do RG) por parte da
Polícia Civil, o agendamento e,
consequentemente, a confecção de
carteiras de identidade estão suspensos
até que o material seja fornecido.
Cabe salientar que a Câmara é
apenas parceira do real prestador
deste serviço, que é o Instituto de
Identiﬁcação do Estado de Minas,

@primebeeff
98328-6720

VOCÊ JÁ VISITOU A
NOVA UNIDADE DA LOPES
CALÇADOS?
GABINETE
GABINETE DO
VEREADOR EDIRALDO RAMOS
-Indicações
-Sugestões
Trabalhamos em
prol da
comunidade!

Tudo para seu churrasco ficar ainda melhor

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana
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PENEIRADA DO ATLÉTICO: JOVENS MARIANENSES BUSCAM
REALIZAÇÃO DE SONHO
@jornalpanetus O momento contou com a presença do ex-craque do Clube Atlético Mineiro, o Rei Reinaldo.

Fotos: Camila Rebeca / Divulgação

A Secretaria de Esportes, promoveu no último
domingo, (03/10), na Arena Badaró, a peneirada
para atletas marianenses. A ação foi destinada para
todas as crianças que moram em Mariana, nascidas
entre 2007 e 2011. O evento contou com a presença
do Rei Reinaldo, grande ídolo e ex-atleta do Clube
Atlético Mineiro e marcou a valorização e o
desenvolvimento do futebol de base em nossa

cidade.
O Clube Atlético Mineiro tem uma das principais
estruturas da América Latina, com um potencial
enorme para revelar e formar grandes proﬁssionais.
Além de instruir, o time também pareia no mercado
da bola, jovens com potencial de crescimento.
Os jovens atletas foram avaliados por Reinaldo e a
intenção foi descobrir novos talentos na cidade. “O

jogador de base tem muitos potenciais, basta
orientá-los para o caminho certo”, comentou o
ídolo do Galo. No evento, além de atuar como
olheiro, o ex-craque também compartilhou
momentos históricos e dicas para os jovens atletas
em formação, evidenciando a importância do
futebol de base na cidade de Mariana.
A parceria já traz os primeiros frutos. Iago, de 11

anos, um dos jovens atletas que participou da
peneirada comentou. “Pisar no gramado como
proﬁssional é muito especial. Estou realizando um
sonho. É um preparo que deve ser levado a sério e
ﬁco muito feliz por essa oportunidade de me
apresentar. Está sendo difícil descrever o que estou
sentindo neste momento. É um sonho implantado
no meu coração”, comemorou.

MARIANA INICIA CAMPANHA
NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Para manter a vacinação de crianças e adolescentes atualizadas, a Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria da Saúde, realiza a Campanha Nacional de Multivacinação, destinada a
crianças de 0 a 9 anos e adolescentes de 10 a 14 anos 11 meses e 29 dias. A ação ocorre até o dia
29 de outubro.
O dia “D” acontecerá no dia 16 de outubro, de 8h às 15h, na Central de Imunização e também
nas unidades básicas de saúde (UBS). A população deve se informar em sua UBS de referência
sobre a realização e demais informações. É necessário apresentar o cartão de vacinação para a
atualização.

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

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes
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O SEU, O MEU E OS NOSSOS CARTÕES
@jornalpanetus

@priscillaportoescritora

Você está desempregado e não é todo dia que
acorda cedo pra correr como um louco atrás de
alguns poucos - e nem tão pomposos quanto o
nome que os denominam - reais. Então, naquelas
manhãs em que a cama lhe abriga afavelmente,
ludibriando a dor que habita seu bolso e sua
consciência, você não bate cartão?
Ou você é aposentado e acabou quase
tudo: o terço de tempo
em que você
consumia sua vida dedicando-se - nem sempre tão
sinceramente - ao trabalho, bem como as horas de
escravidão destinadas ao malfeitor relógio.
Consequentemente, você não precisa mais dormir

cedo e perder a programação da TV na madrugada
e, melhor, muito melhor, não precisa nunca mais
acordar cedo! Sendo assim, você não bate cartão?
Bom, você pode ser uma criança de uns
três anos ou menos. Daquelas poucas que ainda
não frequentam precocemente alguma creche ou as
badaladas escolas infantis. Acorda lá pras oito e
meia, mas mantêm-se, preguiçosamente na cama,
assistindo 'Jovens Titãs'. Na realidade, passa quase
o dia todo na frente de telas quadradas: da TV, do
videogame, do celular, do tablet e do computador.
Então, durante essa doce e inocente fase da vida,
você não bate cartão?

Enganam-se! Nossa vida é regida por
inúmeros cartões, os quais estão maniqueistamente
divididos em bem-vindos ou indesejáveis. Os
primeiros são aqueles de felicitações a aniversários
e tantas outras comemorações. Os segundos, os
cartões de crédito, débito e qualquer outro que lhe
faça lembrar que existe o chiquíssimo dinheiro
eletrônico, mas que, por outro lado, não lhe deixa
esquecer que o saldo negativo é sempre igual.
Havendo, ainda, o astronômico, esbanjador e de
origem quase desconhecida, cartão corporativo.
De qualquer forma, tendo você um
deles ou não, há um cartão ao qual estamos todos

submetidos: o cartão de crédito e débito do
Maestro Senhor. Nele, desde seu primeiro dia de
nascimento, Deus está faturando seus dias. E, ao
ﬁnal de tudo, pessoa, você terá que prestar muitas
contas...

COBRANÇA: PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS
FINANCEIROS MAIS QUE DOBRAM EM UM ANO E CHEGAM A
R$ 6,5 BILHÕES
@jornalpanetus Sistema Indenizatório Simplificado viabilizou o pagamento a mais de 35 mil pessoas em 12 meses.

As indenizações e Auxílios Financeiros causados pelo rompimento da barragem de
Emergenciais (AFEs) pagos a atingidos de Fundão, em Mariana (MG), chegaram a R$ 6,5
Minas Gerais e do Espírito Santo pelos danos bilhões em setembro, um crescimento de mais de

100% em relação ao valor destinado a
indenizações e AFEs até dezembro de 2020.
A implementação do Sistema Indenizatório
Simpliﬁcado, a partir de decisão da 12ª Vara
Federal, permitiu o pagamento para casos em
que havia diﬁculdade na comprovação dos
danos, contribuindo para a aceleração dos
desembolsos. Em um ano, 35 mil atingidos
receberam um total de R$ 3,4 bilhões em
indenizações. Neste mês de setembro, mais de 8
mil pessoas foram beneﬁciadas, atingindo mais
de R$ 800 milhões em pagamentos.
O Sistema Indenizatório Simpliﬁcado permitiu
a inclusão de milhares de atingidos no processo
indenizatório. A partir de petições apresentadas
pelas comissões de moradores dos municípios, a
decisão judicial permitiu a indenização de
categorias muitas vezes informais como
artesãos, carroceiros, lavadeiras, pescadores de
subsistência e informais, areeiros e outros. O
sistema também indeniza categorias formais
como pescadores proﬁssionais, proprietários de
embarcações e empresas como hotéis, pousadas
e restaurantes.
Minas Gerais
Em Minas Gerais, 17,5 mil atingidos de 21
localidades receberam R$ 1,6 bilhão por meio do
Sistema Indenizatório Simpliﬁcado. Os recursos
pagos pela Fundação Renova chegam a superar
os valores arrecadados pelos municípios em
2020.
Em Aimorés, mais de 4,6 mil moradores
receberam R$ 433 milhões pelo Sistema
Indenizatório Simpliﬁcado de fevereiro a
setembro 2021.O PIB da cidade, que tem 25 mil
habitantes, é de R$ 251 milhões.
Em Naque, no Vale do Rio Doce, 1,8 mil
moradores receberam R$ 135 milhões pelo
Sistema Indenizatório Simpliﬁcado de setembro
de 2020 a setembro 2021. O município de 7 mil
habitantes obteve em 2020 uma arrecadação de
R$ 25,5 milhões, segundo dados do Tribunal de

Toda linha de Portas de Almofadas
em Angelim Pedra você encontra na
Construrey Materias de construção

@construrey19
Telefone: (31) 3558-5353 / 31 9 8518-7082

Endereço: Rua Cônego Amando - nº285 - São José - Chácara - Mariana

Contas do Estado (TCE).
De dezembro de 2020 a setembro de 2021,
quase 800 habitantes de Bom Jesus do Galho
receberam um total de R$ 73 milhões pelo
Sistema Indenizatório Simpliﬁcado. Com
população de 15 mil pessoas, o município somou
R$ 35 milhões de arrecadação em 2020, segundo
o TCE.
Em Belo Oriente, mais de 2 mil moradores
receberam um total de R$ 173 milhões em
indenizações pelo Sistema Indenizatório
Simpliﬁcado. A arrecadação do município em
2020 foi de R$ 119 milhões, segundo o TCE.
Outro exemplo é Periquito, município vizinho a
Governador Valadares. De abril a agosto de
2021, 1,2 mil moradores da cidade receberam R$
121 milhões de indenizações. Com 7,6 mil
habitantes, Periquito arrecadou R$ 23,9 milhões
em 2020 segundo o TCE.
Adesão
A adesão ao Sistema Indenizatório Simpliﬁcado
ocorre por meio da plataforma online
denominada Portal do Advogado, disponível no
site da Fundação Renova:
www.fundacaorenova.org. Para ter acesso, é
preciso ser representado por um advogado ou
defensor público, conforme decisão judicial. Os
critérios para comprovar os danos, os valores de
indenização, o prazo de adesão, entre outros,
também estão previstos em sentença.
Podem ingressar no Sistema Indenizatório
Simpliﬁcado atingidos com idade maior de 16
anos na data do rompimento, que morem nos
municípios que possuem sentença judicial e que
tenham cadastro ou solicitação de cadastro na
Fundação Renova até 30 de abril de 2020.
Os valores das indenizações, deﬁnidos pela
Justiça, com quitação única e deﬁnitiva, variam
de R$ 17 mil a R$ 567 mil. Os valores por
categoria de dano podem ser conferidos no site
da Fundação Renova.
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PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO PARA O AUXÍLIO DO
PASSE ESCOLAR TERMINA NESTA SEXTA-FEIRA
@jornalpanetus O cadastramento está aberto para os estudantes solicitarem o passe escolar.
-Certiﬁcado de Conclusão do Ensino
Fundamental.
-Declaração da instituição de que as aulas estão
acontecendo de forma presencial.
Comprovação de emprego e salário: Para essa
comprovação é necessário apresentar os
documentos de todos que residem no núcleo
familiar.
- Para os que se declararem servidores públicos
ou trabalhadores formais será exigido cópia do
contracheque recente ou contrato de trabalho;
- Para os que se declararem autônomos ou
proﬁssionais liberais, será exigido Extrato do
Cadastro Nacional de Informações Sociais –
CNIS e Cadastro Único – Cadúnico dos
Programas Sociais do Governo Federal;
- Para os que se declararem aposentados ou
pensionistas, será exigido Extrato do Cadastro
Nacional de Informações Sociais – CNIS;
- Para os que se declararem Micro e Pequeno
Empreendedor, será exigido comprovante de
MEI, emitido pelo site:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br.
A listagem com o resultado da apuração das
inscrições será divulgada em 21 de outubro. O
prazo para recurso será entre os dias 22 e 26 de
outubro.

A Secretaria de Educação, informa que está
aberto o cadastramento para os estudantes
solicitarem o passe escolar. O cadastro se
encerra nesta sexta, (08/10). As inscrições
deverão ser realizadas por meio de processo
(PRO) a ser protocolado no Setor de
Documentação e Arquivo, situado no Prédio da
Prefeitura de Mariana, de 08h às 17h,
endereçado à Secretaria Municipal de Educação.
O auxílio será concedido, exclusivamente, aos
alunos de Ensino Médio e Pós-Médio que
utilizam linha regular de ônibus municipal e
intermunicipal para o deslocamento de sua
residência até a instituição de ensino e que
sejam, preferencialmente, estudantes da rede
pública de ensino.
Para realizar a inscrição é necessário levar os
seguintes documentos:
-Documentos pessoais de todos os membros do
grupo familiar, tais como: RG, CPF, título de
eleitor (maiores de 18 anos) e carteira de
trabalho.
-Comprovante de matrícula oﬁcial com
assinatura e carimbo da instituição.
-Comprovante de Residência – fatura de energia
elétrica ou telefonia- dos últimos 3 (três) meses,
em seu próprio nome, de seu genitor ou cônjuge;

CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO SUBDISTRITO
DE CUIABÁ PODE SER UMA REALIDADE
@jornalpanetus

Vereador Professor João Bosco (PDT), espera agilidade do processo de licitação para que a comunidade seja contemplada.
Cuiabá é uma localidade distante
da sede e necessita de atenção e
qualidade de vida, essa é uma das
bandeiras defendidas pelo
parlamentar.
“A parte técnica do processo
continua em andamento e estamos
ansiosos para que saia o quanto
antes, porém reconhecemos que
dependemos da conclusão do
processo licitatório. Em breve
teremos mais informações. Tenho
cobrado com precisão para que
ocorra agilidade neste projeto”.
Pontua o parlamentar.

No mês de agosto do corrente
ano, mais precisamente no dia 14, o
vereador marianense Professor
João Bosco (PDT), participou de
um encontro entre o SAAE e os
moradores de Subdistrito de
Cuiabá. O objetivo da reunião foi
em apresentar a comunidade os
dados e o andamento do projeto da
construção do reservatório de água
na comunidade.
Vale destacar que essa foi uma
solicitação do vereador ao Poder
Executivo, atendendo ao pedido
dos residentes da localidade.

Arantes Móveis

Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável
Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733
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Show de bola com
Caburé

CONFIRA OS RESULTADOS DE MAIS
UMA RODADA DOS
CAMPEONATOS DE MARIANA

No último ﬁnal de semana ocorreu mais uma
rodada dos Campeonatos de Mariana: Juniores,
Feminino livre e sub-17.
Conﬁra os resultados
Júniores
Vila Nova 1 x 2 1º de Maio
Guarany 0 x 5 Olimpic

LAZER E ATIVIDADES FÍSICA
VÃO MARCAR A 4ª EDIÇÃO
DO MARIANA AVENTURA
@jornalpanetus A 4ª edição do Mariana Aventura já está com
inscrições abertas.

08 de Dezembro 2 x 1 Ideal
Feminino Livre
Morro Santana 3 x 1 Cachoeirense
1º de Maio 2 x 3 Ideal
Feminino Sub-17
Morro Santana 1 x 0 Cachoeirense

* As equipes da 1ª Divisão estão reclamando devido a postura da liga esportiva de
Mariana que até o momento não deﬁniu a tabela da competição.
* Quando será que os dirigentes do Futebol de Mariana vão ter que participar das
reuniões sobre o futebol de Mariana na sede do STTROP (sede da liga alugada para
um restaurante) absurdo.
* Secretaria de Esportes e Eventos de Mariana dando um show nos eventos
esportivos.
* Parabéns a equipe Primaz de Mariana pelo título da liga de Venda Nova de Futsal.
* Festival da Vida de Futsal começou a todo o Vapor.

As vagas serão para as 30 primeiras
pessoas que demonstrarem interesse. As
últimas edições foram um sucesso e,
novamente, os trilheiros irão até o Sítio
Arqueológico e Paisagístico do Gogô, no dia
(17/10). As inscrições estarão disponíveis até
o dia 14 de outubro.
No total, o passeio conta com um trajeto de
aproximadamente 8 km de nível moderado.
Além de passar pelas trilhas, os trilheiros
visitarão algumas minas desativadas,
ruínas e respiros de minas até chegarem no
mirante da montanha. Logo após, descerão
por meio da trilha até o Bairro Morro

Santana (Gogô) e participarão de uma
palestra ministrada por Eduardo Campos
no Museu de Minas.
Para participar, basta preencher a ﬁcha de
inscrição e encaminhá-la para a Secretaria
de Esportes no e-mail:
secretariadedesportos@gmail.com até
quinta-feira, (14/10), e apresentá-la no dia
do evento. Também é necessário assinar um
termo de responsabilidade, aﬁrmando a
ciência da participação em uma atividade
que possa ter algum risco. Para mais
informações, entre em contato pelo
número: (31) 3557-2128.
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OURO PRETO SE REÚNE COM A EMPRESA GERDAU
@jornalpanetus Encontro marcou o balanço de atividades sociais desenvolvidas pela empresa no município.

Foto: Ane Souz / Divulgação

Uma reunião entre a Prefeitura e a Gerdau
realizada no mês anterior, mais precisamente no
dia 20 de setembro, serviu para que a empresa
atualizasse as ações sociais realizadas nos
últimos dezoito meses além de inteirar o
executivo sobre as que estão em andamento para
serem executadas para o próximo ano. Também
foi informado sobre a comemoração dos 120

anos da Gerdau celebrado sem 2021, com
eventos sendo realizados desde o início deste ano.
A homenagem foi encerrada no domingo, 03 de
outubro, no Campo da Barra, ao som da
Orquestra Ouro Preto e do cantor João Bosco.
“A Gerdau anuncia um importante programa
habitacional, que vai ser coordenado pelo

Instituto Gerdau, prioritário em Miguel
Burnier, Mota e Engenheiro Corrêa, de
maneira a colaborar para que as pessoas
possam fazer pequenas reformas em suas casas
e melhorar a condição de habitabilidade,
melhorar a qualiﬁcação desses imóveis. É um
programa muito interessante que será
desenvolvido em sintonia com a nossa

Sítio Américo
Data do carnaval DISPONÍVEL

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

(31)98566-4576

Secretaria de Desenvolvimento Social”,
informou o prefeito Angelo Oswaldo.
O diretor de Mineração e Matérias-primas,
Wendel Silva, deu detalhes sobre o projeto
intitulado “Reforma que transforma”, que
deverá ser lançado neste mês de outubro e irá
contemplar o Município, dos 12 que foram
escolhidos no país, com previsão de início para
o primeiro semestre de 2022. “São projetos que
vão ser direcionados pela Prefeitura e serão
feitos pela Gerdau em ações muito rápidas,
obras de 7 dias, onde você tem reformas
padronizadas da área que for identiﬁcada como
frágil naquela habitação: banheiro, cozinha,
área social, seja qual for, a gente vai fazer mil
reformas por Município”.
A vice-prefeita Regina Braga detalha o
envolvimento da atual administração para
trazer melhorias para a região. “É uma demanda
extremamente necessária no nosso Município,
que foi prioritária no nosso plano de governo, a
questão habitacional. Eu e o prefeito Angelo
pedimos para começar justamente na região
dos distritos de Miguel Burnier, Engenheiro
Corrêa e subdistrito do Mota, onde a Gerdau
está instalada. São mais notícias boas e nós
vamos continuar cobrando e acompanhando”,
concluiu.
A reunião também foi acompanhada pelos
secretários da Casa Civil, Zaqueu Astoni, de
Desenvolvimento Social, Edvaldo Rocha, e de
Meio Ambiente, Chiquinho de Assis, e demais
representantes do Executivo Municipal e da
empresa Gerdau, que ﬁzeram suas colocações
de interesse comum às partes envolvidas.
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VEREADOR EDIRALDO RAMOS
DESTACA IMPORTÂNCIA DAS
REDES SOCIAIS NOS TEMPOS DE HOJE
@jornalpanetus

Canais de mídias sociais apresentam as principais demandas da
população.

Sabemos que é de extrema importância o
papel das redes sociais nos dias de hoje. Nesta
linha o vereador Ediraldo Ramos, utiliza suas
redes sociais em um formato de canal que
efetiva a aproximação com a população e
apresenta o que vem sendo executado no
Município. Contudo é uma ferramenta
objetiva para cobrar e reivindicar as
necessidades da população às principais
autoridades.
O vereador Ediraldo Ramos – Pinico –
(AVANTE), ressaltou que as redes sociais
tem uma utilidade que nos mostra qual a
demanda necessária para buscar as soluções
e melhorias da população.
“Aqui, estão as ferramentas que utilizo para
que você possa estar acompanhando o nosso
trabalho e até mesmo entrando em contato
conosco. Além do Facebook, estamos no

instagram e o nosso site também está a sua
disposição”. Complementa o parlamentar
que disponibiliza suas redes como forma de
contato e participação entre a população e
suas solicitações. Facebook:
@EdiraldoRamos Instagram
@Ediraldo.pinico e o site oﬁcial do
parlamentar vereadorediraldoramos.com.br

Qualidade &
Preço justo!
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@vigiezeletrica
@vigiez_seguranca

3558-1252
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AUMENTA CONSUMO DE REMÉDIOS PARA DEPRESSÃO E
ANSIEDADE DURANTE A PANDEMIA, APONTA ESTUDO
@jornalpanetus

O grupo analisado é composto por colaboradores das empresas clientes da Funcional Health Tech.

Um levantamento feito pela Funcional Health
Tech, empresa de inteligência de dados e serviços
de gestão no setor de saúde, a partir da coleta de
informações de aproximadamente 1 milhão de
brasileiros, mostrou que, entre janeiro e julho
deste ano, o consumo de medicamentos para
ansiedade e depressão cresceu 14% em
comparação ao mesmo período de 2020.
De acordo com o estudo, mulheres jovens (19 a
23 anos) e que residem nas capitais do país foi o
perﬁl que mais cresceu no consumo de
ansiolíticos e antidepressivos.
Ainda com base nos dados da Funcional Health

Te c h , f o i c r i a d o u m r a n k i n g d e s s e s
medicamentos. Os mais utilizados são
antidepressivos, que representam 71,38%,
seguidos de sedativos e ansiolíticos (usados no
controle da ansiedade), com 41,72%, e os
direcionados para tratamento de outras doenças
relacionadas ao sistema nervoso, com 15,03%.
“Quando analisamos os dados gerais de consumo
de medicamentos de todos os clientes da
Funcional, percebemos uma importante
diminuição durante a pandemia para a maior
parte dos medicamentos, em contraste com o
aumento no consumo de antidepressivos e

ansiolíticos. O que reforça a relevância dos
cuidados com saúde mental desde a chegada da
Covid-19”, diz Alexandre Vieira, diretor-médico
da Funcional Health Tech.
Em julho, um estudo do CFF (Conselho Federal
de Farmácia), a partir de dados da consultoria
IQVIA, revelou que nos cinco primeiros meses
deste ano houve aumento de 13% da venda de
antidepressivos e estabilizadores de humor.
Uma pesquisa Datafolha encomendada pela
Abrata (Associação Brasileira de Familiares,
Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos) e
pela farmacêutica Viatris mostrou que 44% dos

brasileiros aﬁrmaram que ter tido problemas
psicológicos durante a pandemia da Covid-19,
decretada pela OMS (Organização Mundial da
Saúde) em março de 2020.
Os mais afetados foram mulheres (53%), jovens
entre 16 e 24 anos (56%), pessoas
economicamente ativas (48%), pessoas com alta
escolaridade (57%) e pessoas sem ﬁlhos (51%).
Além disso, 28% dos entrevistados relataram que
tiveram diagnóstico de depressão ou de outra
doença relacionada à saúde mental durante a
pandemia, enquanto 46% aﬁrmaram que algum
familiar ou amigos próximos tiveram depressão
nesse período.
De acordo com a OMS (Organização Mundial
de Saúde), o Brasil lidera o ranking de casos de
depressão na América Latina, com mais de 11,5
milhões de brasileiros sofrem com a doença, e é o
país mais ansioso do mundo, com quase 19
milhões de pessoas que têm transtorno.

LUGAR DE PASSAGEM

Júnio Liberato

Onde piso mas não deixo rastros,
É onde existo por míseros instantes,
Com a consciência turva, fora do ar
De corpo presente, e alma distante,
Tendo os meus olhos bem abertos
Porém com o foco de visão bem distante.
Onde piso mas não deixo rastros
É onde não deixo uma parte de mim;
Um registro qualquer autobiografado
Ou quaisquer outro indício de mim
Como um toque sem sentimento, ou quase;
Um não lugar entre o meio e o ﬁm.
Onde piso mas não deixo rastros
É fato sem importância, terreno baldio,
É onde não existem bifurcações
Onde evito a demora, de modo arredio;
Onde o silêncio ecoa tenebroso
E o vento a soprar os poros é sombrio,
É onde não concentro minhas lembranças
É um lugar inerte, de toda forma vazio.
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Sociais da Leticia Aguilar

Mensagem da semana
Sucesso não é sobre quem cai menos e sim quem se levanta mais rápido. O
sucesso é atingido duas vezes: a primeira na mente e a segunda no mundo real.
Ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. O sucesso
prossional é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente.
O que é a vitória? A vitória é vencer uma batalha, um inimigo, é obter êxito
nalgum desao. Mas não se deve pensar na vitória como um grande triunfo na
vida, algo que apenas se vive uma vez, como um grande feito! Diariamente, nós
enfrentamos desaos, diariamente nós vencemos batalhas. A vitória pode se
obter com pequenas conquistas diárias. E cada vitória tem o tamanho do seu
desao. Por isso também não podemos viver comparando a nossa vida com a
vida dos outros, as nossas vitórias com as vitórias dos outros. Cada pessoa tem
uma história de vida diferente, passa por desaos e batalhas diferentes, mais
fáceis ou mais difíceis. Por isso cada vencedor tem um mérito diferente.

Registro da Live de Lançamento do Livro Os descendentes do Barão
de Sabará em Mariana: Memórias da Família Pacheco, de autoria
de Ricardo Pacheco da Silveira, que contou com transmissão ao vivo
pelo Facebook e a presença de familiares, convidados e estudiosos,
tendo como debatedor da obra o advogado e escritor Dr. Márcio
Valadares de Vasconcelos. Parabéns!

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

9 8317-3875

Casal aniversariante por aqui! Stefanny &Victor! Lindos!

Dia 12 é dia do melhor pai do mundo do todo! Sua família
te ama e deseja toda felicidade do universo!

Deyvson Ribeiro

4 de outubro é sempre um dia especial pra mim e minha
família. Hoje é o dia em que a mãe dos meus lhos e
companheira de tantas jornadas chega a sua quarta década
de vida. Sou muito grato a minha esposa @fa.morato por
partilhar a vida comigo! Feliz aniversário, meu amor!

Equipe maravilhosa BEM ESTAR!

Esbanjando beleza por aqui, Juliana Melo!

Parabéns por mais um ano de vida Ygor Tavares!

Aldo Gonçalves e Felipe Boaz!

Aniversariante do mês de outubro, Jussimara! Parabéns!

