Jornal

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

Panetu’s
@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

Jornalismo Verdade
CATAS ALTAS | MARIANA | OURO PRETO | ITABIRITO

TV Panfletu’s
Notícia com Paulada

Ano 19 - Número 869 - 21/10/2021 a 28/10/2021 - Dist.Gratuita - Contato: (31)98578-4257 (Ângelo) /(31)98632-8731 (Leticia) / (31) 9 8880-3046 (Cassiano)

MARIANA IMPORTS É UM NOVO CONCEITO DE
IMPORTADOS PARA QUEM BUSCA QUALIDADE

Jornal

Panetu’s
Cassianoaguilar
21/10/2021 a 28/10/2021
2_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
TODO ANO A MESMA OCORRÊNCIA: DESCASO DAS ADMINISTRAÇÕES
ENCONTRAM OS EFEITOS NEGATIVOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA
Falta de planejamento urbano e modelo de prevenção resultam em sofrimento para aqueles que vivem tal situação.
Não faltaram anúncios. Desde a semana passada, os
meteorologistas prenunciavam uma forte chuva. A
Defesa Civil alertava que as pessoas evitassem as
áreas que sempre se alagam, ﬁcassem em casa ou que
abandonassem suas residências em qualquer sinal de
movimentação de solo ou aumento de água. Na última
segunda-feira (18/10), o município ouro-pretano
registrou o dia mais chuvoso, cerca de 200mm de água
em apenas um dia, quantidade esperada para um mês
no município.
Na avaliação de Roberto Andrés, urbanista e
professor da UFMG, as cidades que hoje mais sofrem
com as consequências das chuvas foram as que em seu
planejamento urbano desconsideraram o curso da
água. “É do ciclo natural que os rios se encham. Foi
problema de concepção acreditar que seria possível
ocupar as áreas próximas aos córregos e rios. É
preciso deixar uma área, fazer parques, deixar

espaços para que os rios possam subir. Mas essa ideia
equivocada de planejamento está internalizado em
vários municípios do estado”, explica.
Outro motivo apontado por Andrés é a ocupação
desordenada em morros e encostas, ocupadas
geralmente pela população de baixa renda, e a
ausência do Estado. “Nesses casos, falta uma política
de habitação, de retirar essas pessoas desses locais e
levá-las para uma região segura. Estamos vivendo
uma época de chuvas mais intensas e esses eventos
serão cada vez mais comuns. Porém, não adianta
culpar a natureza, as mudanças climáticas só tornam
mais complexas as situações de planejamento
equivocado e a ausência do Estado”, aﬁrma.
Contudo, podemos perceber que a questão das
enchentes e inundações nos centros urbanos é um
típico caso de uma manifestação natural que é
intensiﬁcada pela ação humana e pela forma com que

ocorre o processo de uso e ocupação do espaço
geográﬁco. Em linhas gerais, o uso irregular do espaço
das cidades, sobretudo nas margens dos cursos d'água,
está relacionado com as administrações municipais e
com a ineﬁcácia ou inexistência de um Plano Diretor
plenamente adequado a essas questões. A melhor
medida a ser tomada, nesse tipo de caso, é a remoção
das famílias dessa zona de risco e o direcionamento de
suas moradias para outras localidades.
Ademais, para piorar a situação, muitas vezes esses
sistemas de drenagem são prejudicados pelo excesso
de lixo descartado de maneira incorreta, poluindo as
cidades e entupindo valas que teriam a função de
acumular água em vez de resíduos sólidos. A
consequência é a elevação do nível das águas além do
esperado.
O problema das enchentes precisa ser combatido
antes mesmo do período de chuvas – embora a linha

editorial deste veículo tenha cobrado
sistematicamente – com incentivos públicos que
visem à promoção de sistemas eﬁcientes de drenagem,
a avaliação das zonas de risco nas proximidades de
rios e a ampliação de programas de conscientização
pública, a ﬁm de diminuir o descarte irregular de lixo
nas ruas das cidades.
Portanto, tragédias como as que ocorreram em nossa
região poderiam ter sido facilmente evitadas se o tema
fosse prioritário, o que lamentavelmente não é. A
responsabilidade quando temos perdas de vidas
humanas é da negligência do poder público que não
soube ouvir o que os cientistas estão alertando há
muito tempo e tomar medidas eﬁcazes. Graças a Deus
não perdemos vidas neste recente fato. Mais uma
oportunidade para que o poder público elenque como
urgente políticas eﬁcientes para que eventos como
este não ocorra.

PADRÕES, CULTURA E NOSSOS AFETOS

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"
A cultura na qual estamos inseridos é uma fonte de
repetição de padrões que, em sua maioria, funcionam como
imposições. É claro que existem elementos civilizatórios na
cultura, que fornecem identidade e simbolismos necessários
ao humano. No entanto, também existem aspectos
impositivos violentos, que barram dimensões de
humanidade. Tais elementos aparecem como uma violência
mimética, são violentos ao portarem o discurso de que a
humanidade não pode escolher outro caminho, sob pena de
vivenciar a barbárie ao romper com uma “ordem natural”
(Paranóica! Inventada!), que foi, por sua vez, construída a
partir de padrões violentos.
Em termos da nossa cultura cotidiana, popularmente
falando, seguimos padrões sem mesmo perceber. No mundo
construído unilateralmente no pós-guerra, foram
apresentados e impostos elementos culturais que
empobreceram e levaram nossos desejos e afetos a lugares
comuns, padronizados, impedindo o advento das nossas
singularidades. Esse foi o ideal de uma sociedade de
consumo, que tinha um objetivo: por meio da instauração de
padrões de pensamentos e afetos, levar o máximo de
subjetividade a consumir mais ou menos os mesmos
produtos. Se as individualidades fossem respeitadas e
vivenciadas, não seria interessante para o mercado... Assim
o humano virou mercadoria. Essa tendência foi muito

perceptível na indústria cultural. E essa tendência ocorreu
em diversos campos: na música, no cinema, na literatura,
etc. Aliás, na literatura prova disso são os livros de
autoajuda. Por que vendem tanto? Porque apresentam
soluções fáceis a problemas complexos, mas estão dentro
da mesma lógica: gerar satisfação momentânea e
entretenimento enquanto vendem a ideia de cura... As
pessoas gostam de ser enganadas, não percebem a
armadilha... Esses livros abordam temas humanos, que
estão na ordem de elementos existenciais e singulares,
colocando todos os humanos dentro do mesmo pacote...
Será que é possível falar sobre depressão, ansiedade,
morte, vulnerabilidade de forma universal, para todos?
Ou serão temas singulares, individuais, fora da caixinha e
de fórmulas, métodos ou dicas? O pior é quando áreas
que se pretendem cientíﬁcas embarcam nessa, como a
psicologia e a psiquiatria... O século XXI apresenta
psicólogos (claro, não são todos!) indicando livros de
autoajuda e psiquiatras técnicas espirituais e místicas...
Nada contra tais técnicas, podem até ser menos graves do
que o uso excessivo e irresponsável de medicamentos
psicotrópicos, mas não são do âmbito da saúde mental...
Dessa maneira, elementos centrais dessa proposta estão
relacionados ao prazer e ao gozo incessante. “Arte
popular” passou a ser vista e experimentada de forma

empobrecida de forma padronizada e para ﬁns de
entretenimento. O último século vivenciou o surgimento
de uma enorme estratégia voltada à comercialização da
cultura. Nesse aspecto, o próprio interior de uma obra
artística foi encerrado, quer dizer, a Ideia de autor, o seu
caráter de individualidade estética. "A indústria cultural
desenvolveu-se com o predomínio que o efeito, a
performance tangível e o detalhe técnico alcançaram
sobre a obra, que era outrora veículo da Ideia e com essa
foi liquidada" (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.
103-104).
Essa discussão parece não ter o efeito que realmente
tem. Não imaginamos que existam relações causais entre
nossas emoções e a cultura. Você, caro leitor, já parou
para pensar por que a maior parte das músicas fala de
“amor”? Claro, sempre de forma muito rasa, aﬁnal... Será
que o ser humano vive apenas elementos voltados ao
relacionamento amoroso? Em alguns momentos a
indústria cultural parece seguir a lógica binária e limitada
dos ﬁlmes de terror, ou são tematizados a partir de seres
sobrenaturais ou pelos efeitos psicopatológicos... E assim
nunca foge desse ciclo... O próprio cinema também
seguiu muitos padrões, inclusive criando temas
fantásticos, por vezes sob a bandeira de serem cientíﬁcos,
para vender, criar mercado. Se existe uma tendência,

insistentemente e repetidamente, somos quase forçados a
seguir?!
Por isso é interessante a existência hoje de movimentos
que buscam valorizar a diversidade cultural. Conhecer
mundos, realidades de outros países, não apenas um
“American way of life”, é cada vez mais fundamental ao
ser humano do século XXI: seja para se conhecer, para
experimentar o novo, para inovar e entender o outro. O
mundo precisa fazer uma transição de um “fast food
cultural” para uma cultura mais próxima às alteridades e
às diversidades. Nossos afetos podem ser construídos de
forma mais rica e vivenciar experiências únicas é algo
que pode enriquecer verdadeiramente o humano.
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PARA AMARANTINA, ANTÔNIO PEREIRA E CACHOEIRA DO CAMPO
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
Chove torrencialmente; de manhã, de tarde e de
noite. Tempo de chuvas, outubro, novembro e
dezembro trazem águas fartas do céu. Abro o
compartimento da varanda. Gotas esparsas, gotas
generosas caem sem parar. Água bate no chão,
escorre pelas calhas de alumínio, bate nas
calçadas, escorrendo pelas ruas... Barulho de
chuva amaina e nina meus sonos. Barulho de
máquina de cortar azulejos inferniza minhas tardes
produtivas. Pássaros procuram abrigos nas
aberturas dos telhados. Ninhos de ﬁlhotes caem do
telhado. Vento puxa, arrasta corpos que nem
abriram os olhos. Pássaro-mãe canta seus males e
desencantos. Faço parte da breve cerimônia

fúnebre.
Menino chuta uma poça d'água; passa correndo
e vibrando com as gotas que caem do céu.
Tempos de infância que se reverberam em gritos
e molecagens de outrora. Já chutei pingos de
chuva e lufos de vento. Meus tempos de
infância? Perderam-se, talvez retornem no ﬁnal
da vida. Enquanto o tempo passa, a chuva cai
invadindo moradias. Águas barrentas arrastam e
arrassam casas. Uma família pede socorro na
rede social; um menino sobe na mesa, pais tiram
baldes de lama dos cômodos e da rua. Perderam
tudo! De Minas a Minas, de Brasil a Brasil,
enchentes castigam famílias inteiras. Alguém
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grita: “que ódio do homem!". "que ódio da chuva!
"que ódio da vida!". Não sei de onde vem a
lamúria.
Saio de casa; água de chuva bate em meus braços
e pernas. Entro no supermercado, compro cestas
básicas... Quisera comprar metade do
supermercado. O guarda-chapéu não tampa corpo
inteiro. Compro capa de chuva. Quiçá esteja mais
protegida das gotas geladas. Bocas de lobo
entupidas liberam lixos, água, lama e mau cheiro.
Jogaram lixo nas encostas, nos bueiros, nos
buracos, nos asfaltos. Chove: inundação. Faz
calor: fogo na mata. Meu coração: descompasso.
Tenho medo da chuva torrencial. Tenho medo de
relâmpagos e dos trovões. Tenho medo das águas
invadirem mais casas, levando projetos e
sacrifícios.
Casa própria, casa ﬁnanciada, casa alugada, casa
reformada, barracão, casebre, palhoça, casa com
telhado de lona, casa sem forro: inundadas. Um
punhado de gente foi ﬁlmada catando restos de
comida no caminhão de lixo. Que imagem
desoladora! Quantas pessoas sofrem penúria e
miséria? É inadmissível a FOME! A fome é
inadmissível! Recordo-me dos meus tempos de
escola: não sei qual programa de governo dava
merenda para famílias em s ituação de
vulnerabilidade social. Não me lembro.
Infelizmente ou desgraçadamente, tocam fogo
em nosso dinheiro, criando programas que irão
ladeira abaixo, bueiro abaixo, goela abaixo do
povo. É ministério que vai, é ministério a mais. É
luxo para a cúpula do governo, é lixo para a
população que mais pena e padece de miséria!
Um menino me para na rua lamacenta, pede
socorro, tiro a capa de chuva, coloco-a no corpo
da criança. Sigo, no meio do caos da lama e da
chuva, de mãos dadas com o menino, que chora
copiosamente. Não sei o que falar, não sei o que
lhe dizer. Foi ele que gritou “que ódio do homem,
que ódio da vida"... Eu também tenho meus ódios,
que vão ladeira abaixo, feito água da chuva em
pedra dura. Escondo meu ódio, afago o menino.

Mais chuva vem, mais caos prevejo. Minhas
cestas são quase arrastadas pelas águas e pelo
vento.
A criança me conﬁdencia que pediu para os
anjos do céu dar uma casa de presente para sua
família. "Uma casa que não entra água, que não
entra fogo, que não entra homem mau, que não
entra mato, que não entra frio nem calor. Essa
casa existe, não existe, dona? Ou existe só para
quem tem muito dinheiro?" Nunca fui de me
surpreender com falas e sonhos de crianças e
adolescentes. Hoje foi um dia fora do padrão,
fora de minha rota de compreensão. Foi um dia
de ódio, daqueles que não têm palavras,
daqueles que não têm afagos imediatos, nem mimi-mi de autoridade que justiﬁque! Fui no ódio
mesmo, arrastando móveis, ajudando a tirar
lama e água dos cômodos arrasados...
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RETORNO: COLETA SELETIVA VOLTA A OPERAR NOS
DISTRITOS DA PRIMAZ
@jornalpanetus

O serviço recolhe todo material que pode ser reciclado.

Fotos: Camila Chaves / PMM

O serviço de coleta seletiva nos distritos de
Mariana, iniciativa da Associação de Catadores
de Materiais Recicláveis - CAMAR, está de
volta. O serviço recolhe todo material que pode
ser reciclado e se enquadram nos quatro tipos de
lixo: papel, vidro, metal e plástico. É importante
que os lixos estejam limpos, em caixas de
papelão ou em sacos plásticos .
Embalagens de leite, caixas de papel e
papelão, jornais e revistas, papéis de embrulho,
garrafas e copos de vidro, frascos de perfumes,
garrafas PET, copos, potes e tampas de plástico,
sacolas plásticas, canos e tubos de PVC, latas de

alumínio, bisnagas e tubos aerossóis, panelas,
chapas de aço, cobre, ferro e zinco são os itens
que podem ser recolhidos pelo caminhão.
Além de melhorar a qualidade de vida do
cidadão e economizar recursos naturais, a
iniciativa também é uma maneira de preservar o
meio ambiente. Faça a sua parte!
Conﬁra o cronograma abaixo:
Santa Rita Durão - Segunda-feira e quinta-feira

@primebeeff
98328-6720

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

Camargos - Segunda-feira e quinta-feira
Cachoeira do Brumado - Segunda-feira e
quinta-feira
Mamonas - Quinta-feira
Cafundão - Quinta-feira
Monsenhor Horta - Terça-feira e sexta-feira
Águas Claras - Terça-feira e sexta-feira
Cláudio Manoel - Terça-feira e sexta-feira
Barroca - Terça-feira e sexta-feira
Santa Eﬁgênia - Terça-feira e sexta-feira
Engenho - Queimado Terça-feira e sexta-feira
Furquim - Terça-feira e sexta-feira
Goiabeiras - Terça-feira e sexta-feira

Cuiabá - Terça-feira e sexta-feira
Paraíso - Terça-feira e sexta-feira
Constantino - Terça-feira e sexta-feira
Paracatu - Sexta-feira
Campinas - Sexta-feira
Pedras - Sexta-feira
Bandeirantes - Quarta-feira
Padre Viegas - Quarta-feira
Barro Branco - Quarta-feira
Mainart - Quarta-feira
Machadinho - Quarta
Serra do Carmo - Quarta-feira
Coqueiros - Quarta-feira
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FALTA DE ATUAÇÃO: FORTES CHUVAS CASTIGAM DISTRITOS
OURO-PRETANOS
@jornalpanetus Evento ocorre anualmente e até hoje não houve atuação precisa do poder público para evitar situação que é recorrente.

Fotos: Redes Sociais / Divulgação

Chuvas fortes atingiram diversas regiões de
Minas Gerais durante a tarde e noite de
segunda-feira. Em decorrência do temporal, a
Defesa Civil da cidade emitiu um alerta de risco
geológico alto até quarta-feira.
O volume de água também foi intenso nos
distritos de Amarantina e Cachoeira do Campo,
em Ouro Preto, deixando moradores
desabrigados. Segundo a prefeitura, uma
tromba d'água atingiu a região de Cachoeira do
Campo e, em pouco tempo, foram registrados
aproximadamente 220mm de chuva.
Em Mariana não foi diferente, a redação do

Panﬂetu´s recebeu vários vídeos de moradores
relatando os prejuízos causados após a primeira
forte chuva que atingiu o Morro Santana –
Gogo. Ainda segundo apuramos, os moradores
já relataram o problema a vários parlamentares
sobre a situação que ocorre nos períodos de
chuva na comunidade, porém nada foi realizado
para evitar a situação.
Em um vídeo nas redes sociais da prefeitura de
Ouro Preto, o Secretário de Obras, Rodrigo
Simões, disse durante a noite que a situação
estava "crítica" em Amarantina, com pessoas
ilhadas. Mais tarde, ele mostra a rua Olaria

alagada e informa que máquinas foram usadas
para resgatar os moradores.
Previsão de mais chuvas e risco de enchentes
Segundo o Climatempo, a maior parte de
Minas Gerais continua sujeita a chuva forte
nesta terça e também na quarta-feira. A previsão
para a região é de chuva frequente e que pode ser
forte. A região da capital mineira poderá sofrer
com mais alagamentos e enchentes.
A Defesa Civil também emitiu um alerta para a
possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40

mm) com raios e rajadas de vento em torno de
50 km/h até 8h de quarta-feira.
Segundo o Climatempo, uma frente fria está
"quase parada" no litoral do Espírito Santo,
contribuindo para manter áreas de instabilidade
sobre o interior da região Sudeste por mais
alguns dias. Há previsão de grandes
quantidades de nuvens de chuva especialmente
sobre Minas Gerais e o Espírito Santo.
A previsão, na maior parte do país, é de grande
quantidade de nuvens e condições para chuva,
várias vezes ao longo da semana na região dos
Inconﬁdentes.

EDUCAÇÃO: RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DA REDE
PÚBLICA ESTADUAL DE MINAS VAI ATÉ 22/10
@jornalpanetus Processo para garantir vaga deve ser feito on-line pelo site renovacao.educacao.mg.gov.br.
O período para a renovação da matrícula dos
alunos da rede estadual de ensino de Minas Gerais
que pretendem continuar na mesma escola em
2022 está chegando ao ﬁm. O prazo é até a próxima
sexta-feira (22/10). O procedimento pode ser feito
pelo próprio aluno com 18 anos ou mais ou por pais
e/ou responsáveis do estudante menor de idade.
O processo que garante a vaga do aluno para o
próximo ano na mesma unidade de ensino em que
ele já estuda deve ser feito on-line, pelo site
renovacao.educacao.mg.gov.br.
As famílias que não têm acesso à internet
precisam procurar a escola estadual onde o
estudante está atualmente matriculado, em 2021,
para assegurar a renovação da matrícula para o ano
letivo de 2022. Todas as medidas de segurança
sanitária estabelecidas pela Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MG) devem ser respeitadas.
Troca de escola ou rede
Para quem pretende mudar de escola ou estiver
saindo de outra rede de ensino, seja de instituições
municipais, federais ou privadas, para a rede
pública estadual, será necessário aguardar o
cadastramento escolar. O procedimento deve ser

feito pelo Sistema Único de Cadastro e
Encaminhamento para a Matrícula (Sucem).
Passo a passo
Para a renovação da matrícula, pais/responsáveis,
ou o aluno maior de 18 anos devem acessar o site:
www.renovacao.educacao.mg.gov.br, até 22/10.
Será necessário inserir o número da matrícula no
campo destinado ao login, e a data de nascimento
com dia, mês e ano com os quatro dígitos (sem
barras) no espaço destinado à senha.
Caso o estudante não tenha o número da matrícula,
basta clicar na opção “recuperar número de
matrícula do aluno”. Ao selecionar essa
alternativa, o sistema solicitará a identiﬁcação da
escola onde o aluno está matriculado, seu nome
completo, a data de nascimento e o nome de um
dos seus responsáveis.
Ao concluir o processo, será disponibilizado o
comprovante de renovação, que pode ser impresso
ou salvo em formato PDF.
Perguntas e respostas
Para auxiliar pais e estudantes na renovação da
matrícula, a SEE/MG elaborou um documento
com as perguntas e respostas.
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JÁ PERDEU SEU TEMPO HOJE?
@jornalpanetus

@priscillaportoescritora

“Tudo tem seu tempo” – dizem os mais
experientes. Mas a gente não quer acreditar.
“Deus sabe o que faz” – dizem, ainda,
os mais vividos. Mas a gente – além de não
querer assimilar - acha que sabe mais do que
Ele.
É tanta teima, tanto orgulho ferido. E, enquanto
isso, os minutos, as horas, os dias e a sua vida
vai passando... e os ponteiros de erros marcando
o tempo que você está perdendo, tentando se
enquadrar nos padrões.

E você pode estar perdendo muito tempo
insistindo com a pessoa errada. Ou perdendo
mais tempo ainda replicando as mesmas suas
atitudes, que nem percebe que podem estar
equivocadas. E perdendo tempo, igualmente,
abraçado às suas ideias velhas e não abrindo os
braços para novas possibilidades... Talvez por
acreditar que tem o controle de tudo. Às vezes
por acreditar que tem o controle até mesmo
sobre as pessoas – parceiros, empregados e
ﬁlhos.

No entanto, o controle não tão remoto está entre
os dedos de Deus ou de uma força maior que
nem sequer - realmente - conhecemos. E
enquanto você ainda insiste em parecer melhor,
mais bonito e com mais posses que os outros... E
enquanto você continua empacando... se um
dia, de repente, tudo isso parecer ter ido por
água abaixo... o que terá de fato acontecido?
O tempo terá ido embora! E só então você
perceberá que o game: over! E que até os bônus
acabaram.
E você não tem tempo a perder mais.

BOA NOTÍCIA: BRASIL REGISTRA MENOR MÉDIA MÓVEL DE
MORTES DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
@jornalpanetus

Seis meses após o pico da doença, vacinação mostra resultados.

Em 19 de abril de 2021 o Brasil registrou a
maior média móvel de morte em decorrência da
covid-19: cerca de 3 mil óbitos diários. Nesta
terça-feira (19/10), exatos seis meses após o
ápice, o Ministério da Saúde informa que a
vacinação em massa contra a doença surtiu
efeito. Segundo a pasta, a queda no número de
óbitos foi de quase 90% - tendência que se
acumula desde junho.
O boletim divulgado na segunda-feira (18/10),
mostra que a média móvel de mortes está em
379,5, acompanhada pela queda expressiva
também no número de novos casos da doença,
que está em 12,3 mil ao dia.
“Nós temos um Sistema Único de Saúde (SUS)
forte, com mais de 38 mil salas de vacinação,
capaz de vacinar mais de 2 milhões de
brasileiros e um governo extremamente
preocupado com a vida. Por isso, adquiriu mais
de 550 milhões de doses de vacinas [contra a]
covid-19, investiu bilhões com habilitação de
leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) e
vacinou mais de 90% da população brasileira
com a primeira dose. Vacina é a saída para
acabar com o caráter pandêmico da doença. Só
assim vamos retornar para o nosso normal”,

aﬁrmou em nota o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga.
Segundo Queiroga, o sucesso da ampla
campanha de vacinação deve se estender para
2022 com a compra antecipada de 354 milhões
de doses de vacinas aprovadas no país. O plano
de vacinação para 2022 foi apresentado no
início do mês de outubro.
“Nós já temos asseguradas mais de 300 milhões
de doses para vacinar a nossa população. É
uma vacinação um pouco diferente do que
aconteceu em 2021, porque não é uma
vacinação primária. Mas, o mais importante é:
teremos doses de vacinas para todos”, declarou
Queiroga.
O painel de vacinação do Ministério da Saúde
mostra que mais de 108 milhões de brasileiros já
cumpriram integralmente o esquema vacinal.
Essa população corresponde a 68% do públicoalvo da campanha do Programa Nacional de
Imunização (PNI). A ferramenta informa, ainda,
que 3,6 milhões de pessoas já tomaram a dose de
reforço, recomendada para pessoas acima de 60
anos, imunossuprimidos (aqueles cujos
mecanismos normais de defesa contra infecção
estão comprometidos) e proﬁssionais de saúde.
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CASA DO MEL: OURO PRETO INCENTIVA DESENVOLVIMENTO
DA AGRICULTURA FAMILIAR
@jornalpanetus

Objetivo é melhorar o desenvolvimento produtivo nos distritos do município.

No dia primeiro de outubro, produtores de
Cachoeira do Campo e região, ﬁliados à
Associação Rural de Produtores de Ouro Preto
(Armop), a convite da vice-prefeita Regina
Braga e do secretário de Agropecuária Fabrício
Gonçalves e equipe, visitaram o distrito de
Santa Rita, conhecendo as atividades
desenvolvidas pela Secretaria em parceria com
a Cooperativa dos Produtores da Agricultura
Familiar de Ouro Preto e Região (Coopafor).
Foram visitadas as Unidades de Produção de
Quitandas, de Beneﬁciamento de Mel, além de
outros locais de produção, promovendo uma
troca de experiências entre os produtores com o
objetivo de melhorar o desenvolvimento
produtivo nos distritos.
A Secretaria Municipal de Agropecuária e a
Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater) têm realizado um importante
apoio à Coopafor, cooperativa que, desde o
início, tem focado as ações para melhorar os
espaços e as condições de trabalho dos
produtores rurais da região. Uma dessas ações
está relacionada à reforma do galpão de Santa
Rita de Ouro Preto, o qual será utilizado pelos
produtores rurais para armazenamento e
separação dos alimentos produzidos.
As obras são custeadas com parte do recurso
disponibilizado pelo Ministério Público do
Trabalho. No dia 29 de setembro, o engenheiro
Guilherme Queiroz, da Alfa Beta Engenharia,
apresentou o projeto executivo da reforma ao
atual conselho de administração, eleito em 19
de julho deste ano. Também estavam presentes
o secretário de Agropecuária, Fabrício
Gonçalves, os técnicos da Secretaria e da
EMATER.
Para a presidente do conselho, a agricultora
familiar Geralda Aparecida Eustáquio, “este
galpão será de suma importância para os
produtores”. Nele serão feitas adequações na
entrada para a acessibilidade de pessoas com
deﬁciência motora e para o recebimento de
mercadorias com acesso de veículos de médio e

Foto: Ane Souz / Divulgação

grande porte. Também a instalação de estrutura
metálica, elétrica e hidráulica, pintura na parte
externa e reforma no piso e no sistema de
drenagem. Uma novidade no galpão será a
instalação de câmara fria que possibilitará o
melhor armazenamento dos produtos por um

maior período, garantindo sua qualidade e
perecibilidade.
Com apoio à agricultura familiar, a Prefeitura
de Ouro Preto procura ampliar o leque de
atividades econômicas em Ouro Preto, sempre
buscando uma melhor qualidade de vida para os

cidadãos. Uma importante ação acorreu na
sexta-feira, 15 de outubro, quando foi assinado
o termo de comodato da unidade apícola (Casa
do Mel) com a Coopafor.
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SAÚDE: ESTUDO DESCOBRE FORMA DE PREVER GRAVIDADE
DA COVID-19
@jornalpanetus

Trabalho foi desenvolvido pela Universidade de Copenhague.

Foto: Divulgação

Um biomarcador usado para medir o nível de
saúde celular permite calcular com precisão a
probabilidade de uma pessoa desenvolver um
caso mais ou menos grave de covid-19 mesmo
antes de contrair a doença, revela estudo
cientíﬁco. Basta o simples teste da coleta de
material naso-faríngeo para recolher toda a
informação necessária.
A pesquisa foi feita por uma equipe
internacional, com participação portuguesa,
liderada por Rajan Gogna, da Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade de
Copenhague, na Dinamarca.
Segundo Gogna, a descoberta poderá ter

efeitos positivos nas próximas fases da gestão
da crise pandêmica, ao permitir identiﬁcar o
potencial de gravidade de um determinado caso
de covid em sua fase inicial, possibilitando uma
resposta hospitalar mais rápida, orientada e
eﬁcaz, contribuindo para a melhor organização
dos sistemas de saúde.
Por outro lado, nos países que estão com
diﬁculdades no controle da pandemia ou nos
que têm sistemas de saúde mais frágeis e com
menor acesso a vacinas, a aplicação das
conclusões do estudo permitirá a orientação dos
recursos disponíveis para as pessoas com maior
propensão a contrair covid mais severa e, assim,

conter a doença com maior efetividade.
hFwe-Lose, a chave
É o nível de saúde celular dos pulmões que
deﬁne se uma pessoa sofrerá um caso mais ou
menos grave de covid-19 e essa leitura pode ser
feita antes de se contrair a doença, explica o
autor principal do estudo. Rajan Gogna referese ao hFwe-Lose, uma proteína que
recentemente se veriﬁcou ser um biomarcador
que assinala a saúde das células pulmonares.
O organismo humano tem um sistema que
promove a extinção de células inviáveis e
também das que, embora viáveis, estejam

funcionando em um nível abaixo do necessário
para uma saúde celular perfeita. O biomarcador
hFwe-Lose identiﬁca essas células "subótimas", que aumentam com a idade ou em
pessoas que sofrem de hipertensão, obesidade,
doença pulmonar obstrutiva crónica, diabetes e
outras doenças já conhecidas como fatores de
risco agravado em um quadro de covid-19.
A pesquisa analisou tecido pulmonar
infectado, proveniente de pessoas mortas por
covid-19, e conﬁrmou grande acumulação de
hFwe-Lose em áreas onde se veriﬁcou morte
celular. Comparando amostras recolhidas em
pessoas com todas essas características, mas
divididas entre doentes de covid e não doentes,
o estudo determinou que o hFwe-Lose tinha
uma expressão “signiﬁcativamente maior” no
primeiro grupo.
Os dados sugerem que a expressão desse
biomarcador nas vias aéreas inferiores é
“claramente” indicadora de um caso de covid19 mais severo ou até mortal, mas, pela maior
diﬁculdade na obtenção de amostras de tecido
não é um bom método de prognóstico.
Foram também estudadas amostras recolhidas
por meio da coleta naso-faríngea (o teste do
cotonete) em pacientes iniciais de covid e
concluiu-se que a expressão de hFwe-Lose
nessas coletas é “consistente” com os dados
recolhidos no trato respiratório inferior.
Assim, os corriqueiros testes de coleta de
material naso-faríngeo foram ﬁxados por esse
estudo como ferramenta essencial, porque,
permitindo fácil recolhimento de amostra,
contêm também toda a informação necessária
para que se consiga prever a gravidade de um
determinado caso de covid.
Rajan Gogna aﬁrmou que o método de
prognóstico agora proposto é "mais certeiro"
do que o atual, que resulta de uma combinação
de outros biomarcadores (Ferritina, D-dímero,
proteína reativa C e rácio
neutróﬁlos/linfócitos) com fatores como a
idade do doente e comorbidades associadas.

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

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405
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STF REJEITA AÇÃO CONTRA ATOS E FALAS DO PRESIDENTE
DURANTE A PANDEMIA
@jornalpanetus

Plenário virtual rejeitou por 8 votos a 2 ação apresentada pelo PSOL.

O plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu, por 8 votos a 2, rejeitar a abertura
de uma ação de descumprimento de preceito
fundamental (ADPF) que questionava atos e
falas do presidente Jair Bolsonaro sobre a
pandemia de covid-19.
O processo foi julgado no plenário virtual, em
que os ministros têm alguns dias para votar de
modo remoto e sem debate oral. Nesse caso, a
sessão de julgamento durou dez dias e se
encerrou às 23h59 desta segunda-feira (18/10).
Ao ﬁnal, prevaleceu o entendimento da relatora,
ministra Rosa Weber, que rejeitou a ação por
entender ser inadequada a abertura de ADPF no
caso. Ela também considerou a peça inicial
inepta por não especiﬁcar exatamente quais atos
estariam sendo questionados e tampouco quais

medidas objetivas gostaria de ver tomadas.
Ela foi seguida pelos ministros Alexandre de
Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli,
Nunes Marques, Cármen Lúcia, Gilmar
Mendes e Luiz Fux. Foram votos vencidos os
ministros Ricardo Lewandowski e Edson
Fachin, para quem haveria ameaça a preceitos
fundamentais nos atos e falas presidenciais.
A ação foi apresentada pelo PSOL em maio do
ano passado. O partido argumentou que o
presidente e seu governo violam a Constituição
ao minimizar a pandemia de covid-19,
manifestando-se, por exemplo, contra o
isolamento social e o uso de máscaras.
A legenda pediu ao Supremo que ordenasse o
presidente e os membros de seu governo a
“pautarem seus atos” de acordo com o direito

fundamental à saúde e os preceitos do Estado
Democrático de Direito.
Relatora
Para Rosa Weber, esse tipo de pedido genérico
não faz sentido, uma vez que o cumprimento da
Constituição já é pressuposto de qualquer cargo
público. Decisão nesse sentido seria “destinada
apenas a reaﬁrmar aquilo que resulta da
própria ideia de Estado Constitucional de
Direito”, escreveu a ministra.
A relatora também criticou a falta de
especiﬁcidade dos atos questionados. Para ela a
peça inicial manifesta “inconformismo
genérico com o governo federal”, não sendo
capaz de apontar com objetividade qual seria o
alvo da intervenção judicial.
“Não apenas os fatos apontados como

justiﬁcadores da instauração deste processo de
controle concentrado são mencionados de
maneira vaga e imprecisa, mas o próprio
pedido deduzido pelo autor é incapaz de
individuar o objeto da tutela pretendida”,
escreveu a ministra.
Em outro trecho, a relatora escreveu que “na
realidade, a pretensão dirige-se contra atos
futuros e incertos a serem praticados por
ocasião de eventos ainda desconhecidos".

AVANÇO: SEGUNDA DOSE DA PFIZER É ANTECIPADA EM MARIANA
@jornalpanetus

Imunização com a segunda dose ocorre nesta quinta e sexta na Arena Mariana.

A Secretaria de Saúde, informa o cronograma de
vacinação desta semana. Estão convocados para
antecipar a imunização, o público agendado para
os dias 08, 09 e 10 de novembro com o imunizante
da Pﬁzer. O adiantamento será realizado na quintafeira (21/10) e sexta-feira (22/10), de 8h às 15h, na
Arena Mariana.
Para que a vacina ocorra de forma eﬁcaz, todos os
contemplados deverão comparecer ao local de
imunização indicado, portando documento de
identiﬁcação com foto, comprovante de residência,
cartão do SUS e cartão de vacina, se tiver.
A gestão municipal segue investindo na saúde
pública em Mariana e também promove até o dia
29 de outubro, a Campanha de Multivacinação. O
objetivo é atualizar a caderneta de vacina de
crianças e adolescentes menores de 15 anos (14

anos 11 meses e 29 dias) na Central de
Imunização ou na Unidade Básica de Saúde de
Referência. Para mais informações, acompanhe os
canais oﬁciais da Prefeitura de Mariana.
Conﬁra o cronograma:
21/10 (QUINTA-FEIRA)
Público-alvo: Adiantamento da D2 da Pﬁzer para
os indivíduos agendados nos dias 08, 09 e 10 de
novembro
Local: Arena Mariana
Horário: 08h às 15h
22/10 (SEXTA-FEIRA)
Público-alvo: Adiantamento da D2 da Pﬁzer para
os indivíduos agendados nos dias 08, 09 e 10 de
novembro
Local: Arena Mariana
Horário: 08h às 15h
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@jornalpanetus O objetivo é proporcionar estabilidade aos profissionais que necessitam de tempo para cuidados especiais.
O município de Mariana concede aos servidores
com deﬁciência ou que tenham cônjuge, ﬁlho e/ou
dependente na condição de deﬁciente, uma jornada
especial de trabalho. A Lei nº 3.317, de 19 de
dezembro de 2019, tem como objetivo

proporcionar estabilidade aos proﬁssionais que
necessitam de tempo para cuidados especiais. A
necessidade de cuidado para concessão do direito ao
auxílio deve ser devidamente comprovada pela
junta oﬁcial de saúde.

A junta oﬁcial avalia a condição e necessidade
do servidor público municipal que possui
deﬁciência ou de seu cônjuge, ﬁlho, genitores
ou dependentes com deﬁciência, respeitado o
limite legal de 20h semanais. A jornada especial

de trabalho é aplicada somente aos servidores
com jornada de trabalho igual ou superior a
30h semanais e que possuem apenas um
cargo. A solicitação deve ser feita por meio de
processo administrativo.

EDUCAÇÃO: SEMANA DE PROFESSORES
TEM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL EM OURO
PRETO
@jornalpanetus Semana especial é dedicada aos professores do município.
A data do dia, 15 de outubro, é dedicada aos proﬁssionais
responsáveis por ensinar todas as proﬁssões: o professor. E para
comemorar, o Poder Executivo da cidade de Ouro Preto preparou
uma programação especial desde o dia 18 com encerramento
nesta sexta-feira 22 de outubro. Conﬁra:
21/10 (quinta-feira)
18h30: Live de Abertura: Márcia Medeiros contando história
Local: Canal da Casa do Professor
19h
Angelo Oswaldo (Prefeito), Regina Braga
(Vice-prefeita), Rogério Fernandes (Secretário de Educação) e
Deborah Fernandes (Secretária de Educação Adjunta)
19h30 - Bate-papo: O papel de professores na transformação da
sociedade
Deborah Etrusco - Professora de História, Mestre em Gestão e
Avaliação da Educação e pós-Graduada em Gestão de Pessoas.
Concursada na Rede Estadual de Ensino, é professora da
Escola Marília de Dirceu e, atualmente, é Secretaria Adjunta de
Educação de Ouro Preto.
Rogério Fernandes - Ouro-pretano, professor de História
concursado da Rede Municipal de Belo Horizonte, advogado,
pós-graduado em Gestão Escolar pela UFOP. Atualmente, é
Secretário de Educação de Ouro Preto.
*Durante a live, inscrição e sorteio para show em homenagem
ao Dia de Professores, dia 22/10, às 20h, no Teatro Municipal.
22/10 (sexta-feira)
Manhã
9h - Palestra de Educação Empreendedora: Como lidar com o
novo normal
Aparecida de Fátima Oliveira - Mestre em Administração. Pósgraduada em Controladoria e Finanças Empresariais e
Graduada em Ciências Econômicas.
10h - Mesa-redonda: A educação que queremos
Giovany de Oliveira Silva - Ator e professor de teatro com
formação em Artes Cênicas pela UFOP. Leciona a disciplina
Arte para estudantes do 6° ao 9° ano do EF e também Ensino
Médio. É pesquisador da Plataforma Coletiva Queerloombos e
ator na Cia Ajayô Teatro Em Pé.
Leandro Andrade Cardoso - Professor de Geograﬁa, Presidente
do CME-OP e do Sindsfop.
Márcia Mota - Formada em Geograﬁa, com pós-graduação em
Gestão Ambiental. Professora aposentada do Estado, por
tempo de serviço, professora dos Anos Iniciais na Rede
Municipal de Ouro Preto desde 1992, vice-presidente do
SINDSFOP pelo 2° mandato.
Silvana Evangelista Braga da Silva - Diretora de Inclusão,
Diversidade e EJA, na Secretaria Municipal de Educação de
Ouro Preto. Professora, psicanalista e neuropsicopedagoga,
tem vários cursos de pós-graduação na área de educação
especial e inclusiva.

98299-3382

Sebastião Francisco Costa - professor de Língua Portuguesa.
Pós-graduado em Cultura e Arte Barroca, leciona na Rede
Estadual desde 1993 e na Rede Municipal de Ouro Preto desde
1999.
Sorteio
*Durante a live, inscrição e sorteio de ingressos para show em
homenagem ao Dia dos Professores, dia 22/10, às 20h, no
Teatro Municipal.
Noite
20h – Show: Erika Curtiss e Rogério Rodriguez
Local: Teatro Municipal de Ouro Preto
*Os ingressos para o show serão sorteados entre professores
inscritos nas lives acima, nos dias 21 e 22/10.
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SOS AMARANTINA: CÂMARA E PREFEITURA DE OURO PRETO
RECEBEM DOAÇÕES PARA ATINGIDOS PELAS CHUVAS
@jornalpanetus

O ponto de coleta será no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).
momento tão difícil, devemos cobrar ajuda das autoridades e
dos órgãos competentes para que essa situação não se
mantenha. Toda ajuda é muito bem-vinda, precisamos ser
solidários”, disse o vereador Luiz Gonzaga do Morro (PL),
Presidente da Casa Legislativa.

A Câmara Municipal de Ouro Preto, em
decorrência das fortes chuvas que atingiram
Amarantina, Cachoeira do Campo e outras
localidades no início desta semana no dia (18/10),
está recebendo doações a serem destinadas às
famílias atingidas pelo temporal.
O ponto de coleta será no Centro de
Atendimento ao Cidadão (CAC), na portaria da
Casa Legislativa.
Serão coletados produtos de higiene pessoal e
de limpeza, alimentos, água mineral, colchões,
cobertores, ração para animais domésticos,
roupas e outros itens.
Diversas famílias foram atingidas e cerca de 25
estão desabrigadas, sendo o distrito de
Amarantina o mais prejudicado pelo temporal.
Os vereadores já visitaram o local, dialogando
com a comunidade e com o Executivo para a
construção de estratégias e medidas de apoio e
proteção aos atingidos. “A Câmara Municipal e
a Mesa Diretora estão à disposição da
população atingida. Vamos fazer um centro de
doações para coletar itens essenciais. Nesse

ESTRADAS EM MANUTENÇÃO:
VIA QUE PERMITE ACESSO OS
DISTRITOS DE PIRES E PONTE
DO GAMA PASSAM POR
INTERVENÇÃO
@jornalpanetus

Cerca de 500 km receberam manutenção desde o início do ano.

Na última semana, a Secretaria de
Transportes e Estradas Vicinais, atuou na
manutenção da via que liga o distrito de Pires
a Ponte do Gama. O serviço realizado incluiu
o patrolamento e abertura da via, garantindo
segurança e qualidade na locomoção dos
condutores que utilizam a estrada
diariamente.
Os trabalhos de manutenção acontecem
desde o início do ano em diversos distritos e
subdistritos e já somam um total de mais de
500km em manutenção dos acessos.
Para mais informações e solicitações de
manutenção de estradas, a Secretaria de
Transportes e Estradas Vicinais é
localizada na Garagem Municipal Rodovia do Contorno, s/nº. O telefone para
contato é 3558-2472.

(31)98566-4576
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APÓS PARALISAÇÃO OURO PRETO RETORNA COM A EMISSÃO
DE IDENTIDADES
@jornalpanetus O serviço está sendo ofertado em dois locais do município: em Cachoeira do Campo e no Centro Histórico.
Após o fornecimento das cédulas (papel verde
especial do RG) por parte da Polícia Civil, a
emissão de carteiras de identidade na sede Ouro
Preto foi normalizada e já está funcionando
normalmente.
Atualmente, o serviço está sendo ofertado em
dois locais do município: em Cachoeira do
Campo e no Centro Histórico. Para a sede, o
agendamento ocorre exclusivamente online,
através do site cidadao.mg.gov.br. As vagas são
renovadas de segunda a sexta-feira, às 15h,
quando ﬁcam disponíveis 14 senhas para o dia
posterior.
Já em Cachoeira do Campo, o agendamento
acontece de segunda a sexta, a partir das 8h30,
através do telefone: (31) 3553-1302. No
distrito, são disponibilizadas sete vagas por dia.
Desde 2005, a Câmara Municipal de Ouro

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

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

Telefone: (31) 3558-4354

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

Preto possui parceria com a Polícia Civil
Minas Gerais para realizar a emissão
Carteiras de Identidade por meio do Posto
Identiﬁcação do Centro de Atendimento
Cidadão (CAC).
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REFLEXO: COVID-19 DEIXOU 12 MIL ÓRFÃOS DE ATÉ 6 ANOS NO
PAÍS, MOSTRAM CARTÓRIOS
@jornalpanetus Estudo foi feito entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano.
Ao menos 12.211 crianças de até seis anos de
idade no Brasil ﬁcaram órfãs de um dos pais
vítimas da covid-19 entre 16 de março de 2020 e
24 de setembro deste ano. Segundo a Associação
Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais
(Arpen-Brasil), 25,6% das crianças de até seis
anos que perderam um dos pais na pandemia não
tinham completado um ano.
Já 18,2% tinham um ano de idade; 18,2%, dois
anos de idade; 14,5%, três anos; 11,4%, quatro
anos; 7,8% tinham cinco anos e 2,5%, seis anos.

São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e
Paraná foram os estados que mais registraram
óbitos de pais com ﬁlhos nesta faixa etária.
Minas Gerais também está no índice, mas como
registro menos em relação aos estados
mencionados.
Os dados foram levantados com base no
cruzamento entre os CPFs dos pais nos registros
de nascimentos e de óbitos feitos nos 7.645
cartórios de registro civil do país desde 2015,
ano em que as unidades passaram a emitir o

documento diretamente nas certidões de
nascimento das crianças recém-nascidas em
todo o território nacional.
Os números obtidos pela Arpen-Brasil,
entidade que representa os cartórios de registro
civil do Brasil e administra o
Portal da
Transparência, mostram que 223 pais morreram
antes do nascimento de seus ﬁlhos, enquanto 64
crianças, até a idade de seis anos, perderam pai e
mãe vítimas da covid-19.
“A base de dados dos cartórios tem auxiliado

constantemente os poderes públicos, os
laboratórios e os institutos de pesquisas a
dimensionar o tamanho da covid-19 em nosso
país e o fato de termos esta parceria com a
Receita Federal para a emissão do CPF na
certidão de nascimento dos recém-nascidos nos
permitiu chegar a este número parcial, mas já
impactante”, disse, em nota, o presidente da
Arpen-Brasil, Gustavo Renato Fiscarelli.

CULTURA: EM MARIANA OCORRE O CADASTRAMENTO DE
CORAIS QUE VAI ATÉ O DIA 30 DE OUTUBRO
@jornalpanetus

Objetivo é mapear os corais musicais de todo o município.

A Secretaria de Cultura,
Turismo e Lazer está mapeando
através de um formulário
online, os corais musicais da
cidade de Mariana e seus
distritos. A ação servirá de
auxílio para eventos futuros
realizados no município, dentre
eles, Banda na Praça, Encontro
de Corais e outros.
Para o registro no formulário
é necessário preencher os
dados como nome do grupo,
endereço, responsável pelo
coral, histórico, descrevendo
as atividades desenvolvidas
pelo grupo desde sua fundação
e o portfólio, contendo fotos e
comprovações de algumas das
atividades desenvolvidas.
Ao se cadastrar, o grupo ﬁcará
conhecido pela Secretaria de
Cultura, facilitando o contato
para eventos futuros.
Acesse o site do jornal
Panﬂetu´s e click no link para
realizar o preenchimento do
formulário.

Arantes Móveis

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

(31) 3557-3733
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AMARANTINA: PREFEITURA DE OURO PRETO AFIRMA QUE ATUA
DESDE O INÍCIO DAS FORTES CHUVAS NO AUXÍLIO ÀS FAMÍLIAS
DO DISTRITO
@jornalpanetus Balanço aponta que foram mais de 100 casas atingidas e 30 famílias removidas da área de risco.

“Foi tudo muito rápido. Foram 10 minutos para
tirar o que dava. Foi o tempo de sair da minha
casa, pegar meu carro e tirar meu pai, que é
cadeirante, da dele. Em seguida, o telhado
desabou”. O morador Leandro Rodrigues resume
em poucas palavras o que aconteceu na última
segunda-feira, (18/10), em Amarantina. Por volta
das quatro horas, uma chuva atípica, de
aproximadamente 200 mm, atingiu os distritos de
Antônio Pereira, Rodrigo Silva, Miguel Burnier,
subdistrito do Mota, Cachoeira do Campo, Santo
Antônio do Leite e Amarantina, sendo esse último
um dos mais devastados. Imediatamente a
Secretaria de Defesa Social do Município foi até o
local para dar os primeiros socorros aos moradores,
com o apoio da equipe da Secretaria de Obras, do
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O efetivo da
Prefeitura de Ouro Preto passou a madrugada no
distrito acompanhando a situação e dando suporte
às famílias.

água dentro de casa. Eu, meu marido e meus
quatro ﬁlhos pulamos o muro para a casa da minha
sobrinha até conseguir sair para o campo. Tô
arrasada, perdemos tudo, mas a saúde está bem”,
conta Iêda Rodrigues, moradora da Rua Olaria.
Agora os trabalhos estão concentrados na limpeza
das ruas e casas, mapeamento dos danos causados
nas residências e suporte aos atingidos. A rede de
apoio da comunidade tem sido fundamental para
que esse trabalho seja feito de forma mais ágil e
para que as pessoas possam retirar ou salvar algum
pertence de suas casas.
O prefeito Angelo Oswaldo (PV), ressalta o
trabalho do efetivo da Prefeitura. “É importante
toda essa mobilização que já está sendo bem
coordenada pelas equipes da Defesa Civil da
Prefeitura de Ouro Preto, das nossas secretarias de
Obras, Desenvolvimento Social e com essa rede de
solidariedade que envolve os municípios vizinhos,
as empresas, a comunidade e a Igreja. Agora é
superar os obstáculos, limpar, organizar tudo e
reconstruir o que for possível e também adotar um
Fotos: Ane Souz / Divulgação plano estratégico em relação àquelas casas que
foram construídas quase que no nível do Rio
“A equipe da Prefeitura nos atendeu e já estão Maracujá”.
encaminhando uma moradia para meu pai até ver
o que vai ser feito depois”, conta Leandro. Os Município conduz ações!
primeiros atendimentos contaram também com O secretário de Obras, Antônio Simões, fala sobre
apoio das Defesas Civis de Itabirito e Mariana e de a ação da equipe no distrito. “Ontem foi feita a
empresas locais, como Ferro Puro e Pedreira remoção das pessoas que ﬁcaram ilhadas nas suas
Irmãos Machado. A Secretaria de Desenvolvimento casas e a escola municipal foi preparada para
Social, Habitação e Cidadania mobilizou seu receber as pessoas desabrigadas. Fizemos
pessoal para acolhimento das famílias, recebimento catalogação dos moradores que perderam seus bens
de doações e cadastro dos moradores atingidos para e parte de limpeza para acesso em alguns pontos.
providenciar o que fosse necessário no momento.
Hoje iniciamos os trabalhos com a liberação das
De acordo com as informações da Defesa Civil, a vias nas estradas vicinais, que tiveram seu acesso
enchente atingiu cerca de 100 casas. Trinta famílias interrompido devido ao desabamento de árvores,
foram removidas das áreas de risco e abrigadas limpeza com caminhão pipa, remoção de entulhos
em casa de familiares próximos ou na Escola Major do que se foi perdido nas casas com maquinário
Raimundo Felicíssimo. “Não tive tempo de nada, próprio e com apoio das empresas locais”.
só tirar o carro da garagem e conseguir pegar
Juscelino Gonçalves, secretário de Defesa Social,
meus documentos pessoais; os móveis, os papéis da pontua a ação da equipe neste momento. “Estamos
casa, eu perdi tudo. Quando vi, estava entrando quantiﬁcando os danos materiais e estruturais,
água pela frente e pelos fundos, um metro e meio de passando de casa em casa, pois foram mais de 100

residências atingidas, e fazendo o levantamento do
número de pessoas, suas comorbidades e
necessidades. A Secretaria de Saúde disponibilizou
uma equipe de infectologistas para atender às
pessoas que tiveram contato com a água de forma
que eles passem por um protocolo sanitário para
evitar a contaminação por alguma doença”. O
secretário ainda informa que “está sendo avaliado
um decreto de calamidade pública em virtude dos
danos causados no distrito, até mesmo para que as
pessoas atingidas possam acessar recursos junto aos
Governo Estadual e Federal”.
Tanto o trabalho da limpeza, quanto as doações
receberam apoio de diversas empresas que atuam
na região, como mineradora Ferro Puro, Pedreira
Irmãos Machado, Quantum Engenharia,
Construtora Freire e Freire, Germec, GSA
Alimentos, Água Mineral Florença e
microempreendedoras locais.
Solidariedade
Edvaldo Rocha, secretário de Desenvolvimento
Social, Habitação e Cidadania, reforça a
importância da doação nesse momento. “Estamos
trabalhando juntos em prol de cuidar da
minimização dos impactos causados por essa
enchente e já acionamos psicólogos e assistentes
sociais para dar suporte e cadastrar as pessoas
atingidas. Nossa equipe está na escola recebendo
doações, a comunidade está bastante mobilizada e
temos conseguindo muitos donativos. Trouxemos
cestas básicas, material de limpeza, mas pedimos a
todos que ajudem, cada contribuição será de grande
importância”.
Diversas campanhas de doações já foram iniciadas
e a Escola Municipal Major Raimundo Felicíssimo
é um dos pontos de recebimento das doações.
Também há coletas de donativos no CAIC, em
Cachoeira do Campo, na Casa de Gonzaga, onde
está localizada a Secretaria de Turismo, Indústria e
Comércio de Ouro Preto, no Fórum de Ouro Preto,
e doação via PIX, no número (31) 98591-4602, em
nome da Sandra Aparecida da Silva.
Seja solidário ao distrito de Amarantina e aos
demais que foram assolados com as fortes chuvas!
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VACINA ANTIRRÁBICA: CONFIRA OS BAIRROS DE MARIANA QUE
RECEBEM A CAMPANHA 2021
@jornalpanetus Vacinação ocorre neste fim de semana nos bairros do município.
O Departamento de Zoonoses da
Secretaria de Saúde, promove neste
sábado (23/10), e domingo (24/10), a
Campanha de Vacinação Antirrábica nos
bairros de Mariana. O objetivo é vacinar
80% dos cães e gatos do município.
Podem participar da campanha animais
a partir de três meses de idade que não
tenham sido imunizados este ano e que
estejam saudáveis. A vacina antirrábica
deve ser aplicada anualmente e é a

principal forma de prevenção e controle
da raiva.
O Departamento de Zoonoses da
Secretaria de Saúde ressalta que a vacina
V8, a qual foi ofertada pela ONG Ajuda e
empresa Samarco com o apoio da
Prefeitura de Mariana, é um imunizante
para outros tipos de doenças, não sendo
eﬁcaz para proteger contra a raiva.
Para mais informações sobre a
Campanha de Vacinação Antirrábica

2021, entre em contato com o Departamento de
Zoonoses e Vigilância Ambiental por meio telefone
(31) 3558-2319. Fique atento e não deixe de proteger
seu melhor amigo!
Conﬁra o cronograma dos bairros contemplados:
23/10 (SÁBADO)
Horário: 9h às 16h
Centro: CAPS (em frente à Delegacia)
Santana: Pracinha (próximo à academia SAA)
Santo Antônio: Escola M. Wilson Pimenta
São Gonçalo: Casa de Madalena e Cruzeiro
Vila do Carmo: Praça (próximo à CMT)
São Pedro: Quadra Poliesportiva
Chácara: Toca do Zé Pereira
Cartucha: Rua Capitão Lúcio (ponto de ônibus)
Cabanas: Escola M. Monsenhor José Cota e ponto

ﬁnal do ônibus
Santa Rita de Cássia: Escola M. Dom Oscar e
Mercearia Oliveira (antiga Lanchonete Saborear)
24/10 (DOMINGO)
Horário: 9h às 16h
Vila Maquiné: Salão Comunitário
São Cristóvão: antigo Bar São Jorge
Jardim dos Inconﬁdentes: Praça Avenida dos
Pinheiros
Barro Preto: Unidade de Urgência e Emergência
(Policlínica Central) e Escola Estadual Dom Silvério
Rosário: Quadra Poliesportiva, Comercial Cerejeira,
Igreja Nossa Senhora do Rosário, ponto de ônibus
próximo à torre, Rua Dinamarca (Vigilância Sanitária)
Colina: Igreja Católica e Alto da Colina (Bar do
Bosco)

VEREADOR EDIRALDO RAMOS VAI
EMITIR NOTA DE REPÚDIO A
EMPRESA UNIVALE
esteve no movimento e acompanhou as demandas da categoria na
@jornalpanetus Vereador
portaria da empresa.

O Vereador Ediraldo Ramos – Pinico (AVANTE),
esteve nesta segunda-feira (18/10), na portaria da
empresa UNIVALE acompanhando de perto o
movimento pacíﬁco da categoria. Os motoristas cobram
melhores condições de trabalho e valorização salarial.
O parlamentar marianense aﬁrmou na reunião semanal
dos vereadores que emitirá nota de repúdio a empresa.

“Peço que os colegas vereadores abracem essa causa,
aﬁnal a classe está realizando uma manifestação
pacíﬁca e cobrando melhorias de trabalho, além de
buscarem defender aqueles que perderam seu emprego.
Neste sentido peço o apoio para que está casa emita
uma nota de repúdio a empresa Univale”. Cobrança
realizada pelo parlamentar.

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
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COBRANÇA POR MELHORIAS TRABALHISTAS: MOTORISTAS DA
UNIVALE PARALISAM ATIVIDADES EM QUATRO MINAS DA VALE
@jornalpanetus Os motoristas deixaram de levar funcionários para pelo menos quatro minas administradas pela Vale. Motoristas estão na
frente da portaria da empresa.
Movimento pacíﬁco. Desde a última quintafeira, 14 de outubro, os trabalhadores da Univale
empresa que presta serviço de transporte da Vale,
estão em paralisação por tempo indeterminado.
Os motoristas deixaram de levar funcionários
para pelo menos quatro minas administradas
pela Vale: Fazendão, Alegria, Timbopeba e
Fábrica Nova. As reivindicações são de
melhores condições de trabalho, aumento do
valor do vale alimentação, pagamento de horas
extras, locais adequados de descanso nas minas e
a readmissão dos três funcionários demitidos em
função da paralisação.
Um dos motoristas demitidos foi Cássio
Anacleto, que foi mandado embora no dia 8 de
outubro, por tomar frente às reinvindicações dos
trabalhadores. Ele ﬁcou afastado 22 dias por
Covid-19 e pouco tempo depois foi demitido. A
demissão gerou a revolta dos demais
funcionários da Univale.
“Psicologicamente, nós estamos muito
abalados, já vamos para o sexto dia de
paralisação. Os motoristas se comoveram com a
minha demissão, porque eu ﬁquei afastado 22

dias por Covid-19 e como eu era da comissão
dos trabalhadores que tentava negociar com a
empresa, assim que eu voltei, me mandaram
embora para tentar calar a categoria, mas os
motoristas se uniram e pediram a minha
reintegração, isso não podia acontecer”, disse
Cássio
Os motoristas agora estão cumprindo um
liminar, com 28 ônibus rodando. Assim, após
negociações entre as partes, os funcionários
conseguiram uma segurança e não podem ser
demitidos ou sofrer represálias enquanto houver
essa quantia mínima de veículos circulando. No
entanto, o transporte para o setor administrativo
da Vale está todo parado e a maioria das linhas
também estão paralisadas.
De acordo com os motoristas, os funcionários
que se sentirem a vontade de trabalhar precisam
fazer um tratamento psicológico para ver se ele
está em condições de se concentrar na sua tarefa,
que leva um certo risco. Caso não se sinta bem, a
empresa não pode o obrigar a trabalhar, já que
um ônibus carrega várias outras vidas no seu
interior.

Ainda segundo os motoristas, há indícios de uma
negociação entre empresa e trabalhadores, mas o
andamento das conversas ainda não está no
patamar desejado pelos trabalhadores. “Nossas
reinvindicações não foram atendidas e a
empresa não está arredando o pé”, disse
Clemilson de Souza, coordenador do
movimento, ao MM. Ainda na tarde desta terçafeira, 19 de outubro, haverá uma reunião entre os
funcionários e a Univale para negociar as
reinvindicações.
“Eu fui demitido por justa causa. Segundo a
empresa, eu difamei e agitei contra a moral da
empresa. Eu estou defendendo o direito dos
trabalhadores, mas vida que segue. Não é fácil,
quando se perde uma batalha, tem que estar
preparado para os percalços da vida”, conta
Clemilson.
Hoje, o salário acordado entre o sindicato dos
trabalhadores e a empresa é de cerca de R$
2.500. Para Clemilson, toda essa situação era
evitável, caso a empresa oferecesse alguma
trégua, como R$ 400 no cartão alimentação.
Ainda na terça-feira (19/10), os motoristas

estavam na Câmara de Ouro Preto para debater
sobre as negociações com a empresa e no mesmo
dia a empresa realizou uma reunião com
representantes da categoria, mas até o
fechamento desta edição não houve nenhum
acordo.
Até o fechamento desta edição (quarta-feira às
16 horas), não conseguimos contato com a
empresa Univale.

Foto: Lui Pereira / Agência Primaz

ANTES TARDE DO QUE NUNCA: CACHOEIRA, AMARANTINA E
SANTO ANTÔNIO DO LEITE PASSAM POR OBRAS APÓS FORTES CHUVAS
@jornalpanetus

Intervenções serão realizadas no escoamento da água das chuvas.

Os distritos de Amarantina, Cachoeira do
Campo e Santo Antônio do Leite estão recebendo
atenção redobrada por parte da Prefeitura nesta
semana. Na manhã de segunda-feira, 18, antes da
inesperada forte chuva atingir a região, o prefeito
Angelo Oswaldo e a equipe da Secretaria de
Obras percorreram diversas ruas dos distritos
para analisar as obras que estão sendo executadas
pela Prefeitura nesses locais. As intervenções já
programadas incluem, principalmente, drenagem
pluvial e pavimentação das ruas.
Essas obras são aguardadas há muito tempo
pela população. “Nós estamos recuperando
várias ruas e agora fazendo um trabalho de
infraestrutura urbana”, declarou o prefeito
Angelo Oswaldo.
Em Amarantina, as obras de drenagem estão

sendo realizadas na rua São Gonçalo e no
Centro. Também a Escola Municipal Major
Raimundo Felicíssimo, que há anos está com as
obras paradas, agora está em processo de

Em Santo Antônio do Leite, na rua Niterói, será
feita drenagem pluvial e a rua da Feirinha
passará por drenagem e pavimentação. As ruas
21 de Abril, 12 de Março e 10 de Março já têm
projeto para execução de obra de drenagem e
pavimentação, as quais devem começar em
breve.
Já em Cachoeira do Campo, no Bairro
Dionísio, serão realizadas drenagens pluviais,
pavimentações, readequações e ﬁnalização de
algumas obras.
Fotos: Ane Souz / Divulgação A população desses distritos sofreu bastante
com alagamentos por causa da chuva de
ﬁnalização da cobertura da quadra. O distrito foi segunda a tarde, o que demonstra a necessidade
o mais afetado pela chuva de segunda a tarde e, urgente dessas intervenções de drenagem
por isso, contou novamente com a presença do pluvial. A Prefeitura dará continuidade às obras
com a máxima urgência.
prefeito na terça e quarta-feira desta semana.
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TIME DA SOPA VENCE O 7º TORNEIO DE TRUCO MARIANA VIVA
@jornalpanetus “Amigos do Truco” e “Unidos Santo Antônio” ocuparam o segundo e o terceiro lugar no torneio.

Foto: Raquel Miriã / Divulgação
O 7º Torneio de Truco Mariana Viva,
organizado pela Secretaria de Esportes,
encerrou-se na última sexta-feira, 15, na Arena
Mariana. Na ﬁnal, as quatro equipes Amigos do
Truco, Cartucha, Estrela Azul, Time da Sopa e
Unidos S. Antônio, disputaram o primeiro,
segundo e terceiro lugar na colocação, com
direito à entrega de medalhas para aquelas que
se classiﬁcaram e, ainda, um troféu para a
equipe que venceu em 1°.

A equipe vencedora foi “Time da Sopa”, com
“Amigos do Truco” e “Unidos Santo Antônio”
ocupando o segundo e o terceiro lugar,
respectivamente. A “Cartucha Estrela Azul”
ﬁcou em quarto lugar de todo o campeonato,
que se iniciou em 4 de outubro, com nove times.
Alessandro Muniz, organizador do evento e
supervisor dos jogos do torneio, disse que ﬁcou
satisfeito com o engajamento dos participantes,
pela sétima vez em que o campeonato ocorreu.

Ele relata que o incentivo da secretaria, sozinho,
não é capaz de fazer com que as práticas
esportivas e jogos aconteçam e, por isso, é
muito importante a participação da população.
Um participante que conﬁrma a fala de
Alessandro é Eduardo José Muniz, 65 anos, que
há dois anos joga truco com amigos e participa
dos campeonatos organizados pela Prefeitura
de Mariana. O Sr. José conta que, nos jogos,
encontra pessoas de outros bairros e de idades

variadas. O jogador mais jovem, segundo ele,
tem 20 anos.
Essa prática esportiva, a de jogos de cartas,
incentivada pela Secretaria de Esportes, é uma
ação que promove o lazer e a interação entre
pessoas de bairros distantes de Mariana.
Ofertando cada vez mais modalidades,
diversiﬁcando as opções de práticas esportivas
disponíveis para a população nos torneios e
campeonatos.

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

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

31 9 8668-3157

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

gmpconstrucoes
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FACEBOOK: PERFIL DO VEREADOR
JOÃO BOSCO É HACKEADO
@jornalpanetus Hackers estão invadindo perfis nas mídias sociais recorrentemente.
Na última semana o vereador marianense João
Bosco Cerceau Ibrahim (PDT), anunciou em sua
conta oﬁcial no Instagram que seu perﬁl no
Facebook foi hackeado.
Conﬁra a nota divulgada pelo parlamentar:
“Caros amigos e amigas, venho comunicar a
todos que o meu perﬁl no Facebook foi
Hackeado. Invadiram a conta, alteraram a senha
e o endereço de e-mail para alteração de senha.
Agora estão utilizando o perﬁl, se passando por
mim. Peço a todos que não aceitem solicitações e
nem respondam mensagens do meu antigo perﬁl.
Peço também para que bloquem e denunciem este
perﬁl, para que a central do Facebook possa
retirar este perﬁl do ar”. Completa o vereador
João Bosco.
Nos últimos meses, percebe-se um aumento
considerável de notícias sobre empresas e
pessoas atacadas por hackers que tiveram seus
dados criptografados e posteriormente pagaram
resgate em Bitcoins para consegui-los de volta.
No contexto geral, a falta de investimento em
segurança da informação, escassez de
especialistas e a falha em uma legislação
especíﬁca para proteção de ambientes críticos
pode ser a causa do aumento expressivo de
ataques.
De acordo com um relatório da Chainalysis,
empresa que analisa o uso de criptomoedas em
transações criminosas, em 2020 houve um
aumento de 311% nos pedidos de resgate por
dados sequestrados, e pelo menos US$ 350
milhões de dólares foram pagos a grupos

criminosos.
Já no Brasil, dados divulgados pelo grupo Mz,
empresa especializada em relações com
investidores, mostram que, só no primeiro
semestre deste ano (2021), houve um aumento de
220% nas notiﬁcações referentes a ataques
cibernéticos contra empresas brasileiras, em
relação ao mesmo período do ano passado. O
estudo foi feito com informações oﬁciais da
CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

A melhor loja de suplementos
Qualidade comprovada
Referência na Região
Compre Online

chocolatecomafeto52

Endereço: Av Manoel Leandro Correia - 445 - Centro
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facebook.com/JornalPanetus

Sociais da Leticia Aguilar

Mensagem da semana
Não desista; batalhe! Não fuja, enfrente! E lembre-se que seu coração é sempre
maior do que qualquer obstáculo. Supere-se todos os dias e abraçe a esperança
de dias melhores. Força!
Uma dor e uma perda que serão difíceis de superar
Ainda não consegui superar a perda que sofri
A Força da Vitória
Você tem uma força capaz de vencer qualquer desao. Tem uma determinação
mais poderosa do que qualquer prova de fogo. E sim, você vai conseguir sair
dessa! Eu sei que nem sempre as coisas são fáceis.
A vida não é um mar de ores, mas sim uma onda que navega por mares
desconhecidos. E é por isso que temos de arrumar um jeito de superar qualquer
obstáculo e perseguir os sonhos e ideais. Força! Você vai conseguir!

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

9 8317-3875

Jéssicaquem
Olha
Lorena
apareceu
passenado
porem
aqui!
Buritis,
DJ V Belo
H Horizonte.

Viva Esther! Que Deus te abençoe sempre!

Fabiola Magalhaes está em Vila Galé Touros.
Tem coisas na vida que não tem preço!

Jéssica Lorena passenado em Buritis, Belo Horizonte.

_luannegueiredo e Rafael visitando o
Parque Estadual do Caracol

diulymiranda Registro do primeiro mês do meu príncipe
(Mamãe atrasada kkk )
.

Marina Santos e Ariel Baru

nayanne.alicia e família curtindo férias em Porto de Galinhas

Dia 19 foi aniversário do nosso amigo Cristiano! Felicidades!

