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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
DISCUSSÃO: PROJETO DE LEI PODE ALTERAR REALIDADE DAS AUTOESCOLAS
Milhares de prossionais podem car desempregados com a mudança.
Ademais, entre os aspectos do projeto de lei, de
autoria da senadora Kátia Abreu (PDT/TO), está a
desobrigação das aulas em autoescolas. A ideia está
Certamente um dos principais momentos na sendo analisada na Comissão de Constituição e
trajetória de vida de qualquer jovem ao festejar seus Justiça (CCJ) do Senado, primeiro passo para que
18 anos é se matricular imediatamente em uma seja enviado para uma eventual votação no plenário.
autoescola. Tudo isso no sentido da obtenção da Naturalmente, como a possível aprovação do projeto
de lei será insustentável para as empresas no ramo.
Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Antes do debate, caso a proposta seja aprovada, as Contudo, o relator designado foi o senador Fabiano
pessoas que pretendem tirar a CNH poderão Contarato (PT-ES), que terá de emitir parecer
contratar instrutores particulares e fazerem a recomendando ou não a aprovação e fazendo
quantidade de aulas que achar necessário. Além eventuais alterações no texto original. Dentro do que
disso, os departamentos de trânsito deverão criar apuramos o relator seguirá um parecer favorável ao
normas mais exigentes para os exames de projeto.
Embora a ideia na proposta original é que provas
habilitação.
Para tanto, essa prática tão comum e tradicional teóricas e práticas sigam sendo exigidas, mesmo sem
pode estar com os dias contados. Isso porque um a obrigatoriedade das autoescolas. O que mudaria,
projeto de lei de 2019 que propõe mudanças no pela proposta, é que os alunos poderiam se preparar
processo para tirar a CNH já avançou na tramitação individualmente ou com instrutores independentes.
No texto, a senadora argumenta que a CNH poderia
no Congresso.

se tornar mais acessível com as mudanças. A
senadora aﬁrma no projeto que “o valor total para
obtenção da CNH pode chegar a R$ 3 mil” em
alguns estados, e que a “obrigatoriedade de
frequentar as aulas” responde por 80% dos gastos. A
proposta valeria para motos e carros de passeio,
correspondentes às categorias A e B.
Contudo, para que isso aconteça, a categoria de
instrutores independentes para preparação antes dos
testes também passaria a ser regulada. A proposta é
que os instrutores sejam credenciados pelo Detran.
Pelo projeto de lei, os instrutores precisariam: Ter
habilitação na mesma categoria do candidato há pelo
menos três anos; Não ter sido penalizado com a
suspensão ou cassação da CNH nos últimos cinco
anos; Não ter processo em andamento contra si em
relação a penalidades de trânsito; Não ter sido
condenado nem responder a processo por crime de
trânsito.
No texto do projeto, a autora cita que a direção pode

ser aprendida ainda no núcleo familiar. “Não
podemos desconsiderar a realidade que a expertise
d e d ireçã o veicu la r p o d e s er a d q u ir id a
empiricamente pela prática e pela observação,
muitas vezes obtidas no próprio núcleo familiar”,
destaca a senadora.
A proposta inclui ainda que parte do valor
arrecadado com multas de trânsito possa ser usado
para ﬁnanciar a CNH de alguns grupos.
Portanto, os beneﬁciários seriam cidadãos
buscando a primeira CNH, novamente nas
categorias A e B. Também poderiam ser
contemplados os que já têm carteira, mas buscam
uma mudança de categoria com objetivos
proﬁssionais, o que, atualmente, exige novo exame.
Já os não beneﬁciados seriam a classe geradora de
emprego e renda aﬁnal quantas autoescolas existem
apenas em Mariana. Imagina os grandes centros
urbanos.
*Com informações do Senado Federal

VAMOS SOBREVIVER À TECNOLOGIA?
CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS
e da FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Itatiaia-BH, Pós-Doutorado Université
de Fribourg-Suíça Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
Em um mundo hiper conectado como o que vivemos,
os fenômenos acontecem de forma acelerada, intensa,
mas sem que os percebamos claramente. Nas últimas
semanas destacaria dois exemplos dessa característica
atual: o primeiro é a proliferação de assassinatos em
massa nos EUA. Em um país em que a autodefesa sob
o argumento de liberdade pessoal (argumento inserido
em um contexto do século XIX), vivencia-se a
barbárie. Em diversos lugares do mundo, existe
bullying e afetações, mas nem por isso presenciamos
tantos casos de atiradores em escolas, igrejas, etc. O
fato que chamo a atenção é para muitos desses eventos
terem foco em espetacularizações, ﬁlmados pelo
próprio autor e inseridos em streamings de jogos.
Vivenciamos a era da barbárie do simulacro. O fato é
que o modo de fazer direciona o desejo de tantos
outros.
Outro exemplo é relacionado aos casos de suicídio.
Como pessoas que queriam tirar a própria vida,
sobretudo para ﬁnalizar um profundo processo de dor,
se deparam como uma “concretização” daquela
“vontade” que estava difusa e confusa.

Vivemos no mundo em que estamos perdendo a
liberdade. Somos direcionados a comprar
determinados produtos e, cada vez mais, a bolhas e
universos que pesquisamos previamente. Dessa
forma, vamos aprofundando nosso mundo
particular limitado, criando a ilusão de sua
autossuﬁciência, quase como máquinas.
Em muitas palestras as pessoas têm me
perguntado: será que ainda temos liberdade, a
teremos no futuro próximo? Será que nossa
condição humana prevalecerá? Uma vez mesmo
uma pessoa indagou: “Professor, haverá ainda
humanos daqui a 100 anos?”. Pode parecer absurda
e surreal essa última dúvida, mas em um mundo em
que cada vez mais se fala em seres híbridos, talvez
estejamos nos tornando tecnológicos e máquinas
gradativamente, apagando nossa condição
humana.
Minha resposta: o ser humano não será
substituído! Por que mantenho o otimismo, caro
leitor? Paradoxalmente, nossa condição humana se
manterá devido às suas características que

consideramos, muitas vezes, “negativas”,
próximas ao vazio, não controláveis.
Não será possível reproduzir a consciência
humana. Por mais que as neurociências tenham
avançado e avançam em direção ao conhecimento
computacional do cérebro e da realidade, a noção
mais básica do nosso “eu”, o que permite-nos
reconhecer nossa existência, não é reproduzida. É a
característica que permite nossa memória, nossa
linguagem e nossa percepção. A memória, por
exemplo, não é apenas o acúmulo de dados do
passado, mas, acima de tudo, a interação do
passado com a ﬂuidez do presente, a sua constante
atualização, possibilitada pela consciência.
Vivemos vários eventos, mas sabemos que somos
nós. Um robô não lida com o aleatório, com o caos,
com o imprevisível, justamente porque não sabe
que existe. Por isso mesmo, não se angustia com
sua ﬁnitude, com a morte. A angústia advinda da
ﬁnitude nos indica a dimensão poética, de criação,
de transcendência, permite-nos olhar além, ao
inﬁnito. Não, um robô não se relaciona com o

inﬁnito, o inefável, o poético e o mistério. Ele não
cria o novo a partir de elementos não-racionais,
cognitivos. Um robô não sonha e não possui
dimensão inconsciente.
Dessa forma, não será possível criar um robô com
história e com corpo. Sem esses elementos, ele não
terá presença no mundo, se manterá na condição de
objeto. O que nos efetiva como humanos é apenas
advindo da nossa condição: a morte, o corpo, a
história, a consciência. As máquinas não possuem
desejo, não estão em relação, não possuem afeto,
não vivem nenhuma alteridade.

dentzrene
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CERIMÔNIA DE FORMATURA EM OURO PRETO
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
. Ouro Preto é uma cidade de encantos; presépio a céu
aberto repleto de casarões, vielas estreitas, morros por
todos os cantos e uma arquitetura de prender o fôlego.
Frio cortante numa bela noite de comemoração. Céu
noturno esfumaçado de vermelho-laranja e um toque
discreto de roxo, numa linha tênue similar à margem
de uma folha de papel. Espessa bruma no alto da
montanha, sem lua e sem estrelas. Este outono tem

sido de gelo tórrido embaçado. Formandos exibem
suas becas com faixas vermelhas na cintura, nesse
cenário de intenso frio ouropretano.
Aparentemente, ninguém sente frio. Conquistas e
vitórias aquecem qualquer frente fria. Conversam,
antes de deslizarem sobre um tapete de acrílico com
pequenas luzes amareladas. Que leveza. Uma
senhora entra, discretamente, com uma criança de
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colo nos braços. Traja um vestido azul, com rendas
brancas nas pontas de cada manga. De pé, aguarda sua
ﬁlha ou parente passar pelo tablado. Ajeita o cabelo.
Sorri pra mim. Retribuo seu sorriso radiante. Tenho
ímpeto de me oferecer para carregar um de seus
bebês, mas permaneço imóvel, compenetrada em
observá-la. Entram os formandos, um a um, sob a
coordenação do cerimonial. Gritos, assobios, palmas,
choro, acenos...
Gestos efusivos explicitam contentamentos de cada
estudante e de seus familiares, que ao longo de quatro
anos dedicaram suas vidas aos estudos. Cada um é
protagonista de suas conquistas, histórias, labutas,
alegrias, frustrações, choros e sorrisos. 22 anos atrás,
entro pelo teatro com extrema timidez. Mãe grita da
cadeira. Não tem faixa nem confetes para jogar em
mim, quando passo sobre o tapete vermelho.
Burburinho de euforia dos colegas de classe, enquanto
meu coração batia feito um relógio descompensado.
Respirei fundo para parar de tremer... A mãe desta
formanda grita de contentamento, orgulho e emoção.
Aguardo a entrada da ﬁlha dela, também. Supus que
fosse ﬁlha, logo que ela apareceu na entrada. Cópia da
mãe, de cabeça levantada e um sorriso estampado no
rosto. Não era momento pra eu chorar, comovida pela
felicidade dela e da mãe. Mas tenho me emocionado
com momentos especiais e vitoriosos dos outros...
Supus que aquela criança era da formanda. Dormiam.
Duvidei que acordaria, para acompanhar a mãe passar
pela passarela. Antes de a ﬁlha chegar na metade do
tapete de acrílico, a senhora de azul ergueu e balançou
a criança. Antes de a formanda parar. 'Veja sua irmã.'
Você nunca mais vai passar necessidades'. 'Viva,
Catarina!' 'É minha ﬁlha!'. Esta é minha ﬁlha!' Eu
falava no mesmo tom da mãe da formanda: ' Viva,
Catarina!'
Lembrei-me de mãe. Do aceno e dos gritos. Das
palmas potentes. Do meu choro represado, engolido

pela timidez. Não tinha faixa, nem confetes, nem
cornetas. Tinha o grito de mãe feito esta mãe, que se
destacava na plateia, mais do que confetes, cornetas
e faixas. Olhei pra ela, sorri, chorei, levantei a
criança que sorria no meu colo, apontando para a
irmã Catarina. Passei a eternizar conquistas, depois
da formatura de 2002. Tudo se repete, por
coincidência ou não, depois de duas décadas. Dessa
vez, desinibida em poder compartilhar a emoção do
outro.
Reavivei minha formatura. Lembrei-me da alegria
viva de mãe, da expressão de pai, sorrindo e
chorando, do jeito dele. Era um dia frio, embaçado,
com uma borda roxa nas paletas vermelhas e laranjas
do céu ouropretano. O frio ganhou asa. Meu sorriso
ganhou reforço. Minha emoção ganhou brilho e
reforço. Quando Catarina recebeu o diploma, eu e a
mãe dela estávamos de pé, gritando: 'viva, Catarina!'.
Dividi uma boa dose de felicidade com a mãe dela,
com a criança ﬁlha de Catarina, com Catarina, com
tantos desconhecidos. Uma cerimônia de formatura
deixa um aprendizado para a vida inteira: saber
comemorar as vitórias conjuntas, na grandiosidade
de um sentimento genuíno que une pessoas no
desejo de querer ver o outro prosperar...
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NOVO MODELO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE JÁ
É EMITIDO EM MARIANA
@jornalpanetus Nova versão garante ao cidadão o direito de incluir mais informações opcionais no documento, como o número da Identidade
Profissional, da CNH e condições específicas de saúde.

Desde a última quinta-feira, dia 26 de maio, o
Estado de Minas Gerais utiliza o novo sistema
para a emissão da Carteira de Identidade. O
Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da
Câmara de Mariana, assim como os demais
Postos de Identiﬁcação do Estado,
descontinuou a confecção pelo procedimento
antigo na quarta-feira (25/05), para se adequar
ao novo sistema que entra em uso.
Agora, a confecção será realizada por kits
biométricos. A primeira diferença que o cidadão
observará é que não será mais utilizado o
tinteiro para a coleta da digital. Também não
será mais exigida a apresentação da fotograﬁa
3x4, já que a imagem será capturada durante o
procedimento de cadastro dos dados, sem custo,
no Posto de Identiﬁcação. A assinatura será
capturada via plataforma digital.
Outro ganho é que a nova versão da Carteira de
Identidade permite a inclusão de informações
de outros documentos, além do número do
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Será
possível, de forma opcional, inserir o número da
Carteira Nacional de Habilitação; do Título de
Eleitor; Cartão Nacional de Saúde (CNS);
Certiﬁcado Militar; Identidade Proﬁssional;
Carteira de Trabalho Proﬁssional (CTPS); e de
benefícios como o Número de Identiﬁcação
Social (NIS), Programa de Integração Social
(PIS), e Programa de Formação do Patrimônio
Servidor Público (PASEP).
O cidadão que tiver condições especíﬁcas de
saúde que requeiram atenção especial poderá
informar no documento mediante atestado
médico ou documento oﬁcial que comprove a
vulnerabilidade ou a condição particular de
saúde que se deseja preservar. Essa informação
é útil para resguardar a vida do titular que tem

A atualização do sistema retira a autonomia do
Posto de Identiﬁcação em relação à impressão
das cédulas. A Carteira de Identidade será
enviada pelo Instituto, sediado em Belo
Horizonte, via Correios para o endereço
informado pelo cidadão, a partir de cinco dias
úteis após o atendimento presencial.
VALOR
A primeira via do documento de Minas Gerais
continua sendo gratuita e as demais vias são
pagas de acordo com o valor vigente no ato da
emissão do Documento de Arrecadação
Estadual (DAE). Atualmente, o valor da taxa é
de R$ 95,41. O pagamento do DAE pode ser
realizado na rede bancária e nas lotéricas e,
preferencialmente, com antecedência de 01 dia
útil da data agendada para atendimento no
CAC, devido aos prazos de compensação do
pagamento.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Continua sendo obrigatória a apresentação da
Certidão de Nascimento (solteiros), Certidão de
Casamento (casados), e Certidão de Casamento
com averbação (divorciados ou separados),
original ou cópia autenticada. Só serão aceitas
certidões legíveis e sem rasuras.
Pessoas com idade inferior a 16 anos devem
estar, obrigatoriamente, acompanhadas do pai,
mãe ou representante legal que esteja portando
documento original comprobatório.

contraindicação a determinados medicamentos,
por exemplo.
Também será possível informar se o cidadão é
Portador de Necessidades Especiais (PNE), seu
tipo sanguíneo e fator RH.

Mais uma novidade é a oportunidade de inserir
um Nome Social, que será incluído no
documento mediante requerimento escrito do
interessado.
PRAZO PARA A ENTREGA

SOBRE O MODELO
A atual modernização do sistema refere-se ao
Decreto Federal nº 9.278/2018. O Governo de
Minas Gerais está em processo de adequação da
Carteira de Identidade para o modelo previsto
no Decreto nº 10.977/2022, que deve ser
implantado até março de 2023.
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QUALIDADE: OURO PRETO RECEBE PRIMEIROS
EQUIPAMENTOS PARA A EPAR OSSO DO BOI
@jornalpanetus Com a Estação Produtora de Água de Reuso, o município irá de 0 a 40% do esgoto tratado.
A Saneouro está empenhada na implantação da
Estação Produtora de Água de Reuso (Epar)
Osso do Boi. Nos dias 23 e 25 de maio, foram
entregues os primeiros equipamentos, como
tanque de hipoclorito, tubulações, conexões,
suportes, difusores de ar, bombas diafragmas e
comportas que irão compor o sistema
hidromecânico da unidade.
A água usada para transportar os dejetos
gerados pela população chega na Epar, que é
uma estação de tratamento de esgotos, dotada de
tecnologia que transforma em eﬂuente tratado
para lançamento no corpo d'água. Além disso,
esse eﬂuente terá padrões para diferentes usos, o
que o transforma em água de reuso que será
reutilizada para combate a incêndio, lavagem de
rua, “mata pó”, como também nas atividades
rotineiras de operação da própria Epar. Essa é
uma alternativa sustentável de reutilização do
recurso hídrico para reduzir a quantidade de
esgoto lançada nos rios e lagos, protegendo os
nossos mananciais e oferecendo uma melhoria
na qualidade de vida da população, com foco na
saúde pública, por exemplo.
“É mais um passo que a SANEOURO executa

em Ouro Preto para a implantação e melhorias
dos serviços de esgotamento sanitário na
cidade. É uma grande satisfação para nós da
empresa e acredito que também para a
população ter a sua água com qualidade e o seu
esgoto tratado, não prejudicando os

mananciais do município”, avalia o
superintendente da SANEOURO, Evaristo
Bellini.
Para início das obras, a SANEOURO já
formalizou o pedido de licenciamento
ambiental e aguarda a aprovação da Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Após a liberação, a previsão
é de que os trabalhos de construção da unidade
levem, em média, 13 meses. Com a Epar Osso
do Boi, em quatro anos, o município alcançará
40% do esgoto tratado.

ENVOLVIMENTO: INTEGRANTES DO PROJOVEM SÃO
CONTRATADOS POR EMPRESAS ANTES DO PRAZO DE
FINALIZAÇÃO DO PROGRAMA
Participantes do ProJovem são contratados e
reforçam, mais uma vez, a sua efetividade para a
inserção dos jovens no mercado de trabalho. Na
última semana, Rafaela Oliveira e Rafaela Gomes,
duas integrantes do projeto, foram contratadas pelas
empresas na qual estavam trabalhando vinculadas
ao programa. Ambas foram contratadas antes que
houvesse o prazo para ﬁnalização, correspondente a
dez meses.
Rafaela de Oliveira, aos seus 18 anos, foi
contemplada com seu primeiro emprego na
Conecta Minas Telecom (CMT) por meio do
ProJovem, onde permaneceu vinculada por nove
meses antes de ser contratada. A jovem, que atua
no Suporte Técnico, contou que no início, além de
leiga com o computador, era muito tímida, sendo
um contexto desaﬁador para ela. “Tendo apoio do
programa, capacitações, suporte dos colegas de

trabalho, do coordenador da empresa, e claro,
conﬁando em mim, fui me desenvolvendo ao longo
desse tempo até que perceberam a minha evolução
e me contrataram” compartilhou.
Além disso, a jovem também acrescentou sobre a
importância da ação para si: "o programa não só
me ajudou a entrar no mercado de trabalho, me
ajudou como pessoa mesmo, e queria muito, de
coração, que todos os jovens tivessem essa
experiência, pois levamos isso para vida”,
ressaltou.
Enquanto isso, Mário Lúcio, Coordenador de
Relacionamento com o Cliente da CMT, conta que
na época que foi inserido no mercado de trabalho
era mais complicado, “tive que participar de
processos seletivos, onde haviam provas,
entrevistas, dinâmica de grupo, além de estar
cursando curso técnico na época, que era o
mínimo exigido. Então tinha uma diﬁculdade
muito maior para poder ingressar no mercado de
trabalho” disse, reforçando como o ProJovem é
um facilitador para essa iniciativa.
O coordenador também compartilhou sobre a
contratação da Rafaela, que teve suas diﬁculdades
pontuadas e resolvidas por meio de capacitação e
treinamento dentro da própria empresa. A exintegrante do ProJovem desenvolveu muito bem as
demandas e foi reconhecida pela empresa, que
optou por inseri-la na equipe efetivamente.
Outra contemplada com uma contratação foi
Rafaela Gomes que com 19 anos também foi
contratada pela empresa na qual estava
trabalhando, a MP Locadora de Veículos. A
participante trabalhou vinculada ao programa por
cerca de seis meses e garantiu seu primeiro
emprego. Paulo Henrique, o empresário que a
contratou, aﬁrmou que a efetivação foi ótima e que
o ProJovem é uma excelente oportunidade para os
jovens da cidade.
SOBRE O PROJOVEM
O programa atende jovens em situação de
vulnerabilidade social e incentiva a inserção destes
no mercado de trabalho, a ﬁm de promover a
inclusão social e gerar renda para quem ainda não
teve a oportunidade de ter seu primeiro emprego.
Além disso, o ProJovem também apoia o comércio
do município, que passa a receber jovens
preparados para contribuírem com as demandas,
de forma totalmente gratuita. As empresas
parceiras capacitam e orientam o desempenho das
atividades a serem realizadas no ambiente de
trabalho, além de acompanhar a assiduidade,
pontualidade e o desenvolvimento nas atividades
realizadas.
Por Luciana Cristine
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ESPORTE: MARIANA REUNIU NO FIM DE SEMANA ATLETAS
DE DIVERSOS LUGARES DO PAÍS NOS CAMPEONATOS DE
TAEKWONDO E ESPORTES DE CONTATO
@jornalpanetus

Mariana foi palco da 3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo.

Fotos: Maria Fernanda Viana

Nos dias 27, 28 e 29 de maio, Mariana foi palco de
dois grandes eventos esportivos: A 3ª Etapa do
Campeonato Mineiro de Taekwondo e pela primeira
vez na cidade, o Campeonato Brasileiro de Esportes
de Contato, em sua 15ª Edição. As competições
aconteceram durante todo o ﬁm de semana na Arena
Mariana e no CRIA, respectivamente.
A 3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo
contou com a presença de mais de 600 atletas de
cerca de 40 municípios de Minas Gerais, que
competiram nas categorias Iniciação e Alto
Rendimento. Na ocasião, foram selecionados os

atletas mineiros que representarão o estado no Super
Campeonato Brasileiro, incluindo o atleta
marianense Luiz Augusto, que levou a melhor na
categoria até 63kg e garantiu a medalha de ouro,
representando o estado no Super Campeonato
Brasileiro
O atleta, também marianense, Hugo Marinho
garantiu o 3° lugar na Categoria Olímpica 58kg e
levou para casa a medalha de bronze. “A
organização do evento foi excelente, foi uma
experiência maravilhosa e indescritível. Minha
disputa foi bem difícil por se tratar de uma

Categoria Olímpica. Na semiﬁnal enfrentei o titular
da Seleção Brasileira e dei meu melhor, buscando
desenvolver a luta da melhor forma. Foi uma
experiência única e fantástica”, acrescentou o
competidor.
O 15° Campeonato Brasileiro de Esportes de
Contato também movimentou o ﬁm de semana com
muita adrenalina nas modalidades de Boxe,
Kickboxing, Muay Thai e Brazilian Grappling. A
competição realizada pela Associação Mineira de
Esportes de Contato, em parceria com a Secretaria
de Esportes e Eventos, contou com a participação de

atletas dos estados de Minas Gerais, São Paulo,
Espírito Santo, Bahia e Santa Catarina, totalizando
32 cidades participantes.
As equipes CTM e Equipe de Boxe do Sindicato
Metabase foram os representantes marianenses, com
19 atletas inscritos na competição. Para entrada no
evento era necessário que os prestigiadores levassem
1kg de alimento não perecível. Foram arrecadados,
ao todo, 45kg, que serão distribuídos para a
coordenação dos projetos do CRIA e Igrejas locais.
Por Lívia Vieira
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ESPORTE SOCIAL: CONHEÇA SOBRE AS AULAS DE
TAEKWONDO OFERTADAS NO CRIA EM MARIANA
@jornalpanetus Taekwondo é uma das atividades mais praticadas em Minas Gerais.

Foto: Divulgação
A Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania, desenvolve o Projeto CRIA que vem
oferecendo diariamente diversas atividades para
crianças e adolescentes, previamente
cadastradas. Entre essas atividades está o
Taekwondo, uma arte marcial muito praticada em
Minas Gerais.
Ao contrário do que muitas pessoas pensam,
praticar Taekwondo não contribui para o
aumento da violência, pelo contrário, esta arte
marcial ajuda a controlar o humor, desenvolver
a disciplina e cuidar da saúde mental e do corpo.
Adorivan conduz as aulas de Taekwondo no
CRIA, desde 2016, e conta que praticar a arte

marcial fez com que ele se tornasse quem é hoje.
“Tenho muitos colegas de infância, que nem
vivos mais estão, que se envolveram com drogas
e bandidagem. Então só de eu estar praticando
a arte marcial eu saí disso. A prática da arte
marcial nos ensina sobre disciplina, respeito ao
próximo e humildade, e nós levamos esses
valores para vida. O que eu sou hoje, é por
causa da arte marcial”, declarou.
As aulas de Taekwondo ofertadas pelo CRIA,
além das técnicas, também focam em áreas
como respeito, valores do dia a dia, troca de
experiências, formas de tratar as pessoas, como
conversar, modo de agir, modo de vestir, entre

outras questões importantes do cotidiano.
Segundo Adorivan, muitos pais relatam
melhora no comportamento do ﬁlho após o
início das aulas de Taekwondo. “Eu sempre
cobro a disciplina! Então quando tem uma mãe
que chega e fala pra gente que o ﬁlho mudou, é
muito gratiﬁcante. Aqui no CRIA estamos
formando cidadãos, e a arte marcial tem vários
benefícios, além da arte em si, tem a parte
comportamental, disciplinar, da saúde física e
mental”, relata o professor.
O CRIA apoia jovens e crianças em
vulnerabilidade social, portanto o apoio de
professores comprometidos faz toda a diferença

para que o programa tenha sucesso. “Eu sinto
muito orgulho quando vejo um aluno se
tornando uma pessoa de bem. Nós, da arte
marcial, consideramos os alunos como da
nossa família e quando a gente vê que eles estão
se dando bem, é motivo de muito orgulho pra
gente”, conta o professor.
Para mais informações sobre o funcionamento
do CRIA, ligue para (31) 3558-2998 ou faça
uma visita no endereço Rua Dois de Outubro, nº
210, Vila Maquiné.
Por Cristina Jesus
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VALE E DEFESA CIVIL APRESENTAM NOVA MANCHA DE
INUNDAÇÃO EM ANTÔNIO PEREIRA
@jornalpanetus Empresa realiza a descaracterização da barragem de rejeitos no entorno de Antônio Pereira.
A administração municipal participou quartafeira, 25 de maio, da reunião entre a Mineradora
Vale e a comunidade de Antônio Pereira e Vila
Samarco na Escola Estadual Daura de Carvalho
Neto, em Antônio Pereira. Foi apresentada a
simulação da nova mancha hipotética de ruptura
da Barragem de Doutor, da Mina Timbopeba, em
Ouro Preto (MG).
A mineradora, a partir de novos estudos
realizados, apresentou os resultados obtidos,
demonstrando que houve um recuo da mancha. O
público pode acompanhar a demonstração por
desenho gráﬁco.

O secretário de Defesa Social, Juscelino
Gonçalves, intermediou o encontro entre a
mineradora e os moradores, propiciando uma
margem de diálogo para o bom andamento dos
trabalhos. Após a apresentação realizada pela
empresa, a população fez alguns questionamentos
acerca da assistência que será prestada aos
moradores.
A Defesa Civil continuará atenta ao tema e às
vistorias solicitadas pela comunidade.

Foto: Ane Souz / Divulgação

Por Josemar Sena

POLÍCIA: AUTOR DE TRÁFICO DE DROGAS É PRESO PELA
POLÍCIA MILITAR EM MARIANA
@jornalpanetus Informação chegou a Polícia Militar através do disque-denúncia.
Na noite do último sábado, 28 de
maio de 2022, após informação que
um cidadão realizava tráﬁco de
drogas no bairro Santo Antônio,
também conhecido como “Prainha”
uma operação foi montada para
veriﬁcar o teor da denúncia.
Inicialmente, foi realizado
monitoramento pelo serviço de
inteligência da Polícia Militar, do
local e do cidadão suspeito
apontados na informação, e
constatou haver circunstâncias
próprias do crime de tráﬁco de
drogas. Em momento oportuno, o
autor ao perceber a presença policial
e o início da abordagem tentou fugir
e ludibriar os policiais militares
entrando em um comércio, porém

foi localizado e submetido a busca
pessoal. Sendo encontrado com ele
02 (duas) buchas de maconha. Tendo
aﬁrmado aos policiais que em sua
residência havia outros produtos
ilegais. Após ser autorizada a
entrada no imóvel pela mãe do autor,
foi encontrado no quarto dele 16
(dezesseis) buchas de maconha, 05
(cinco) pedras de crack, a quantia de
R$ 205,00 (duzentos e cinco) reais,
01 (um) rádio comunicador e um
aparelho celular, tendo sido este
material apreendido.
O autor, 19 anos, recebeu voz de
prisão em ﬂagrante delito e levado
para a Delegacia da Polícia Civil de
Plantão para as devidas
providências.
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LEI QUE REDUZ TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL É
SANCIONADA EM MINAS GERAIS
@jornalpanetus Nova também revoga taxa de emissão de 2ª via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos.
reduzir o seu valor.
FORMA DE CÁLCULO
Conforme o texto aprovado, sancionado na
íntegra pelo governador, a TRLAV será
calculada dividindo-se a dotação destinada pelo
Orçamento do Estado ao Departamento de
Trânsito (Detran-MG) pelo número de veículos
registrados em Minas Gerais.
Está prevista a publicação da memória de
cálculo da TRLAV pelo Estado no mês de
dezembro do ano anterior à cobrança. O atraso
dessa publicação suspenderá a exigibilidade da
cobrança da TRLAV, até que se atenda ao
comando legal.
Além disso, a nova lei revoga a taxa de emissão
de segunda via do CRLV, uma vez que o
documento é apenas eletrônico.

Foi publicada no Diário Oﬁcial do Estado desta
terça-feira (31/05), a sanção, pelo governador
Romeu Zema (Novo), da Lei 24.112, que altera a
forma de cálculo da Taxa de Renovação de
Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV).
A nova lei se originou no Projeto de Lei (PL)
2.385/21, do deputado Cleitinho Azevedo
(Cidadania), aprovado em 2º turno pelo
Plenário da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) no último dia 11 de maio.
A proposição originalmente propunha a isenção
da TRLAV, uma vez que a versão em papel do
Certiﬁcado de Registro e Licenciamento de
Veículos (CRLV) foi substituída por um
documento digital (CRLV-e). No entanto, a
versão do projeto aprovada mantém a cobrança
da taxa, mas com outros critérios, de forma a

EDUCAÇÃO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE SÃO ENTREGUES
MENSALMENTE PARA 31 ESCOLAS DE MARIANA
@jornalpanetus Investimento em educação é uma das bandeiras da Gestão Juliano Duarte em Mariana.
básicas para 31 unidades de ensino do
município.
Para haver educação de qualidade é
preciso que haja colaboração de uma
grande equipe, além dos Professores e
Pedagogos. Assim as necessidades
escolares podem ser supridas,
promovendo condições dignas de ensino
e aprendizagem.

A Secretaria de Educação, realiza
mensalmente a entrega de materiais de
expediente para atender as demandas
básicas de toda a Rede Municipal de
Ensino.
O Setor de Suprimentos da Secretaria
de Educação, responsável pela entrega
de materiais de uso rotineiro, fez a
distribuição de aproximadamente
18.000 itens, entre os meses de abril e
maio deste ano, contendo materiais de
limpeza, didáticos e outras necessidades

Por Cristina Jesus

@primebeeff
98328-6720

Peça o seu delivery e receba no conforto de sua casa
Endereço: Rua Santa Cruz -86 - Barro Preto - Mariana
Telefone: 98328-6720
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ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE: MAYNART ENERGÉTICA
CONCLUI ATIVIDADES DE MODERNIZAÇÃO NA BARRAGEM DO CUSTÓDIO
@jornalpanetus

A ação visa preservar as estruturas da barragem, confiabilidade e reforçar a segurança.

TROFÉU EMPRESARIAL 2022
HOMENAGEADOS DESTAQUE
DOS 20 ANOS DO JORNAL
PANFLETU´S NA PRIMAZ DE MINAS
Cultura, Social, Jurídico, Empreendedorismo, Engajamento, Política,
Entretenimento e Desenvolvimento
são as categorias que fazem parte do Jornalismo Verdade do Panetu´s.
Com o intuito de modernizar a Barragem
do Custódio, localizada no Córrego dos
Prazeres, no município de Ouro Preto (MG),
a Maynart Energética concluiu as obras
modernização das estruturas da barragem. A
ação reforça o comprometimento da empresa
com a preservação das estruturas de suas
barragens e a segurança das comunidades
onde atua.
Entre as melhorias realizadas estão o
vertedouro e o próprio barramento, que
foram uma das mais beneﬁciados com a
reforma. Segundo o gerente de ativos da
Maynart, Luiz Magalhães, o principal
ganho para a barragem é a conﬁabilidade.
“Alinhado à Política Nacional de
S e g u r a n ç a d e B a r r a g e n s , s e m p re
realizamos vistorias de rotina na barragem
e, com a reforma, teremos uma estrutura
ainda mais preservada e conﬁável para
desenvolver as nossas operações”, conta.
A Barragem de Custódio foi implantada na
década de 50, no distrito de Lavras Novas,

com o intuito de realizar o acúmulo de água
para garantir vazão no Ribeirão dos
Prazeres, o que é essencial para a geração de
energia na CGH Prazeres.
Sobre a Maynart Energética
A Maynart Energética é uma das empresas
da NEC Energia, empresa formada a partir
da joint venture entre a CEI Energética e a
Nebras Power, um dos maiores players
internacionais do mercado de energia. Uma
plataforma de soluções em energia, que
dispõe de 21 usinas hidrelétricas próprias
em operação, com um total de 125 MW de
potência instalada, sendo todas operadas
por meio da BEI – Brasil Energia
Inteligente, empresa integrante de mesmo
grupo econômico, voltada para a execução
de serviços de Operação & Manutenção de
centrais hidrelétricas com eﬁciência e
excelência, que hoje opera mais de 100
usinas de empresas terceiras.

“Em construção”
1 - Adão Severino Junior – Homenageado Destaque
(JORNAL) – Ação Humanitária
2 - Rosemery Isaac Esperidião Milagres –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Empresária
3 - Fabiana Eugênia da Silva Rosa –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Empreendedora
4 - Juliana Melo Franco Bahia – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Advogada
5 - Marianas, Mulheres que Inspiram –
Homenageadas Destaque (JORNAL) – Estímulo e
Envolvimento
6 - Paulo Dulico – Homenageado Destaque
(JORNAL) – Personalidade
7 - Gilberto Matheus (Tikim) – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Político
8 - Confraria Capim Canela – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Social e Envolvimento
9 - Mayara Galdino dos Santos – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Cabelereira

10 - Marino Dangelo – Homenageado Destaque
(JORNAL) – Personalidade
11 - Arlinda Gonçalves – Homenageada Destaque
(JORNAL) – Jurídico / Administrativo
12 - Fabiana Arantes Móveis – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Empreendedorismo
13 - José Jarbas Ramos Filho - Homenageado
Destaque (JORNAL) - Político
14 - Thiago Cota - Homenageado Destaque
(JORNAL) - Político
15 - Newton Godoy - Homenageado Destaque
(JORNAL) - Político
16 - Leonel Tiago Braz - Homenageado Destaque
(JORNAL) - Segurança
17 - Jaime Ramos - Homenageado Destaque
(JORNAL) - Empreendedorismo
18 - Sudene Machado - Homenageado Destaque
(JORNAL) - Social
19 - Beto - Homenageado Destaque (JORNAL) In memorian

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana
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VEREADOR TIKIM MATHEUS COBRA AÇÃO EFETIVA DO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO BAIRRO ROSÁRIO
@jornalpanetus Horários de pico tem causado transtorno no que diz respeito ao trânsito da cidade de Mariana.

Telefone: (31) 3558-4354
Endereço: R. Sete Lagoas, 20 - cabanas,
Mariana - MG

As demandas chegam ao vereador
marianense Tikim Matheus (Cidadania) e
prontamente são defendidas em suas redes
sociais. Na última semana os moradores da Rua
Jatobá, no bairro Rosário em Mariana cobram
que ocorra o monitoramento dos Guardas
Municipais nas ruas do bairro em horário de
pico.
O trânsito em Mariana tem a cada dia se
intensiﬁcado. Nesta linha é preciso que haja o
envolvimento dos departamentos especíﬁcos
para que emitam tranquilidade e prudência
aos condutores.
“É muito complicado ver nossos
trabalhadores chegarem cansados dos seus
respectivos trabalhos e enfrentarem um
trânsito problemático. É preciso resolver essa
situação de maneira objetiva. Durante meu
mandato cobrarei incansavelmente para que
essa situação se normaliza em nosso
município”. Destaca Tikim.

CULTURA E ARTE: FEIRA
MANOEL DA COSTA ATAÍDE E
ALDIR BLANC ACONTECE EM
MARIANA ENTRE OS DIAS 6 E
30 DE JUNHO
@jornalpanetus Artistas que foram contemplados pelas leis irão expor os
seus trabalhos em feira exclusiva.

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

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

Maranata Cabelos
Tudo para seus cabelos ﬁcarem bonitos!
Trabalhamos com:
* Fabricação de perucas
*Próteses
* Telas de tic tac e normais
*Aplicação de tranças
* Mega hair
* Penteados afros!

Faça-nos uma visita e
veja a mulher
incrível que há em você!

Rua Bom Jesus - 93 - Centro - Mariana / Whatssap: 31 9 8449-1207

Entre os dias 06 e 30 de junho, acontecerá a
Feira de Artes com os produtos da Lei Manoel da
Costa Ataíde e da Lei Aldir Blanc, das 11h às 16h,
no Casarão dos Moraes, localizado na Praça Sé.
Essa será uma oportunidade para os artistas
exporem os seus trabalhos e para a população
conhecer e prestigiar a cultura local, além de
incentivar o turismo na região. Não perca a
oportunidade, faça uma visita!
LEI MANOEL DA COSTA ATAÍDE
Foi desenvolvida pela Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio
Histórico, Turismo e Lazer. O nome é uma
homenagem a Manuel da Costa Ataíde, um
famoso artista marianense. A Lei veio como um

VOCÊ JÁ VISITOU
A NOVA UNIDADE DA
LOPES CALÇADOS?

apoio e incentivo à cultura e ao turismo, para dar
amparo aos artistas locais que tiveram seus
trabalhos afetados durante a pandemia do
Covid-19.
LEI ALDIR BLANC
Lei Federal que foi elaborada para fornecer
medidas emergenciais destinadas ao setor da
cultura, inclusive durante a pandemia. A
responsabilidade foi dos Estados quanto à
organização dos editais, pagamentos dos
benefícios e distribuição dos recursos. Aldir
Blanc foi um compositor e escritor que morreu
devido ao coronavírus.
Por Danielle Herculano

Jornal

Panetu’s
13
02/06/2022 a 09/06/2022
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

SUCESSO: SEGUNDA SEMANA DO FESTIVAL MARIANA
VIVA ANIMA A CIDADE
@jornalpanetus As duas semanas de evento movimentou Mariana com milhares de pessoas aquecendo economicamente o município.

Fotos: Mafe Viana / Divulgação

A segunda semana do Festival Mariana Viva
2022, foi um momento muito aguardado por
todos os moradores e visitantes da Primaz de
Minas. Iniciando o dia, na quinta-feira (26/05), a
cidade prestigiou a apresentação da Percussão
do CRIA e, logo após, o show do Diogo
Nogueira animou a noite. O Terminal Turístico
foi tomado pelo samba e seus apreciadores.
Para o cantor, a importância do evento é poder
levar alegria, arte e cultura para o povo após dois
anos de pandemia. “O evento está lindo,
maravilhoso, a população me recebeu com

muito carinho e a gente tentou retribuir da
mesma forma no palco, fazendo o show.
Obrigado Mariana!” agradeceu o artista.
Na sexta-feira (27/05), as apresentações
começaram com o Acauã Souza e Banda. Logo
em seguida, o show com a Banda Anjos de
Resgate trouxe para todos uma noite cativante e,
para encerrar, acompanhamos muito pagode
com o show do Caio no Samba!
A Banda Anjos de Resgate destacou o quão
bom é retornar para a estrada e fazer o que
amam: levar arte e tocar o coração das pessoas

com a música. “Apesar das nossas perdas e das
diﬁculdades que passamos nesse período, hoje
estamos aqui para celebrar a vida e agradecer a
Deus” relatou Diego Tiguez, vocalista da banda.
No sábado (28/05), o evento foi marcado pelo
show com Silvia Gomes e pela apresentação
com o grupo Candonguêro. Os artistas locais
apontaram como a cidade de Mariana sempre os
acolhe, além de destacar a importância da
retomada do evento, com a oportunidade de
levar música e cultura para a população após os
dois anos de pandemia.

Encerrando a segunda semana do festival, no
domingo (29/05), aconteceu o show com Túlio
Araújo, na Praça Gomes Freire (Jardim), nos
apresentando o mundo do Jazz, através do
pandeiro. O artista enfatizou como necessitamos
da arte e como o evento é fundamental para a
celebração da vida. Finalizando o dia, houve o
Cantares a Maria, na Igreja Nossa Senhora do
Carmo, reunindo diversos coros da região, o
momento foi único e especial para a cidade que é
tradicionalmente católica.
Por Danielle Herculano

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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ELEIÇÕES 2022: ENTENDA QUE AÇÕES SÃO PERMITIDAS
ANTES DO INÍCIO DA CAMPANHA ELEITORAL
@jornalpanetus

A propaganda eleitoral só é permitida a partir de 16 de agosto, mas alguns atos podem ser realizados sem que sejam considerados campanha antecipada.

Sempre que se fala em propaganda, surge a
dúvida sobre o que é permitido no período que
antecede o prazo oﬁcial de veiculação da
propaganda eleitoral. De acordo com o
Calendário Eleitoral, a campanha de candidatas,
candidatos, partidos e federações visando as
Eleições 2022 só pode ter início em 16 de agosto.
No período conhecido como pré-campanha,
algumas ações de divulgação são permitidas,
mas em todas elas é vedado o pedido explícito de
votos. As previsões estão no artigo 36-A da Lei
das Eleições (Lei 9.5014/1997).
Fazer menção e elogiar possíveis candidatas e
candidatos
É permitido fazer menção a uma possível
candidatura, elogiar candidata ou candidato e
exaltar suas qualidades pessoais.
Participação em entrevistas, programas,
encontros ou debates

A participação em entrevistas, programas,
encontros ou debates, em emissoras de rádio,
televisão e internet é possível, inclusive com a
explanação sobre projetos políticos. Nesse caso,
as emissoras de rádio e televisão devem dar igual
tratamento aos demais candidatos concorrentes
ao mesmo cargo.
Participação em congressos e seminários
Os encontros, congressos e seminários
realizados para discussão de políticas públicas,
planos de governo, organização de processos
eleitorais e alianças partidárias visando a
participação nas eleições, podendo ser realizado
em ambiente fechado, com despesas pagas pelo
partido.
Proﬁssionais da área de comunicação
Proﬁssionais como cantoras, cantores, atrizes,
atores, apresentadoras, apresentadores e outras
funções relacionadas à área de comunicação

poderão exercer suas atividades normais durante
o período eleitoral, desde que não apareçam em
programas de rádio e de televisão nem se
utilizem dos eventos de que participarem para
promoverem suas candidaturas.
Impulsionamento de conteúdo
O impulsionamento de conteúdos na internet
pode ser realizado na pré-campanha, desde que
não haja disparo em massa. Apenas as empresas
cadastradas na Justiça Eleitoral poderão realizar
o impulsionamento de propaganda eleitoral,
visto que é necessário identiﬁcar quem contratou
os serviços. Essa previsão está na Resolução TSE
23.610/2019, com alterações posteriores.
Propaganda intrapartidária
Durante as prévias partidárias e na quinzena
anterior à realização das convenções para
escolha de candidatos, as pessoas que pretendem
se candidatar podem divulgar propaganda

intrapartidária, destinada aos convencionais,
visando a indicação do seu nome para compor a
lista de candidatas e candidatos do partido
político ou federação, sem utilização de rádio
televisão e outdoor.

ESPORTE: CATAS ALTAS INVESTE CERCA DE R$ 180 MIL
EM MATERIAIS ESPORTIVOS
@jornalpanetus

Investimento em esporte é uma das bandeiras da gestão administrativa.

A Prefeitura de Catas Altas, por meio da
Secretaria de Esportes e Lazer, adquiriu
recentemente diversos materiais esportivos para
fortalecimento das escolas de esportes no
município.
Os materiais trazem itens que contemplam
diversas modalidades e auxiliam no

desempenho das atividades, como bolas de
futebol, futsal, handebol, vôlei e basquete, redes
para gol e ping pong, cordas de pular, além de
itens para ginástica e funcional, como jumps,
power bag, wall ball, kettlebell e vários outros.
“Essa demanda de material esportivo é uma

reivindicação levantada e feita pelos nossos
educadores físicos. Agilizamos a compra destes
materiais para garantir uma melhor qualidade
do serviço ofertado para nossa comunidade e
também para termos condições de desenvolver
novas modalidades.
Esse é só o início da estruturação do esporte em

nosso município”, aﬁrma Demetrius Hess,
Secretário de Esportes e Lazer.
Materiais adequados, espaços apropriados e
proﬁssionais qualiﬁcados. Agora só falta a sua
participação. Participe das modalidades,
pratique esportes.
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RELACIONAMENTOS TÓXICOS 1
Diácono Robson Adriano, professor graduado em Filosoﬁa (PUC-Minas) e em Teologia (SSJ-Mariana), especialista
e mestre em Ciência da Religião pela UFJF e graduando em Psicologia (9º) pela Alis-Itabirito.
@jornalpanetus

/JornalPanﬂetus

@jornalpanﬂetus

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

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

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

5 anos
de muito trabalho e competência!
Quem ama seu animal, cuida na Gameleira!

Aimê chegou ao consultório andando como se
estivesse acuada, sendo espreitada por um perigo
eminente, amedrontada e triste! Tentei
cumprimentá-la com um abraço, pois já nos
conhecíamos há mais tempo, mas ela se encolheu
tanto ao meu toque que tive a impressão de que
queria sumir, ou que o abraço que eu tentava lhe
dar a violentasse! Raramente olhava para mim, e
toda vez que o fazia (o que durava um breve
instante) dava-me a impressão que o brilho dos
seus lindos olhos esverdeados havia se tornado
opaco; era um olhar sem vida! Sentou-se e,
chorando copiosa e sentidamente, foi dizendo:
“Não suporto mais. Não sei mais o que fazer!
Vivo acuada, com medo, apreensiva por causa do
meu companheiro. Começamos bem, mas agora
ele só me maltrata!”
E depois de muitos desabafos, de me dizer o
quanto sofria violência física, psicológica e
moral quase o tempo todo, veio a frase que, para
mim, foi a maior prova do quanto minha amiga
tinha perdido totalmente a autoestima, e estava
prestes a perder a própria dignidade, por assim
dizer. “Eu sei que às vezes não cozinho bem,
como ele merece, não consigo arrumar a casa
como ele me manda e devo arrumar, e nem ﬁco
muito à vontade com algumas coisas que ele me
pede! Acho que realmente não mereço o 'amor'
dele. Não sei mais o que fazer para agradá-lo!
Acho que ele tem mesmo razão: se ele terminar
comigo, ninguém mais eu encontrarei que me
aceite, que me ame!”
Completamente consternada, Aimê estava
chegando ao fundo do poço no qual inúmeras
mulheres chegam, acreditando que não são boas
o bastante para corresponderem a um

relacionamento envenenado pela violência, pelo
assédio e pela naturalização do desamor e do
desafeto. Neste ponto, tornaram-se incapazes de
perceber que estão na companhia de um
“jurássico macho”, para usar um termo que nos
ensinou o psiquiatra Içami Tiba, para se referir
àqueles “homens” que são na verdade tiranos,
autoritários, insensíveis, grosseiros, e quase
sempre prontos à violência com a qual a própria
história, muitas vezes, foi marcada. A
convivência com estes homens foi tão traumática
nesses “relacionamentos tóxicos” que essas
mulheres se convenceram de não serem boas o
bastante ou merecedoras de respeito e cuidado.
Se anulam acreditando mesmo “ser normal” se
anular assim. E infelizmente esses jurássicos não
parecem estar em extinção!
Depois de todo o desabafo ela me abraçou
espontaneamente e se demorou um pouco neste
abraço. Seu coração batia perceptivelmente forte,
sua respiração ofegante. Depois de um tempo,
com um olhar penetrante, me fez a pergunta
derradeira: Deus não se importa que soframos
assim, diácono? Tenho que sofrer assim até o
ﬁm?
Vi na pergunta da Aimê e na vivência dela, a
vivência de tantas outras que sofrem assim,
caladas, aceitando o desamor e o desafeto!! Mas
não tem que ser assim Aimê!! Não pode ser
assim. A fé não pode impor pesados fardos sobre
os ﬁéis, nem motivá-los a se acostumarem com
tais situações. Deus não nos criou para isso e nos
ensinou algo diferente através de seu ﬁlho. É o
que passarei a te contar em nosso próximo artigo,
Aimê. Até lá.robsonﬁl@gmail.com

CANTO DO AMOR MEU
@junio_liberato_poeta

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

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA

Enquanto pela praça poesia semeei
Como em solo fértil a semente da
esperança
Tive minha própria trilha sonora
particular
Soprando as brasas mornas da
minha confiança.
Ouvi canto alegre que como encanto
ressoava
E pela abóbada celeste da alta igreja
vinha
O canto delicado que por inteiro me
adornava
Saídos dos lábios tenros daquela
bela menina.
Seu canto glorioso como que coro
angelical

Corte de grama

Acariciava os tímpanos de meus
ouvidos
Voz suave adocicada feito mel de
rapadura
Envolvendo minha alma fazendo-a
seu abrigo,
Renovou o sentimento em meu peito
guardado
Como nunca havia antes por alguém
sentido,
Mostrando que o amor é remédio
universal
Que para todo coração é eficiente
antídoto.

COMÉRCIO
DE METAIS

Plantio
Fertilização de solo
Poda
Cerca de arame farpado

GS

COMPRA E VENDA DE SUCATA, MATERIAIS( FERROSOS
E NÃO FERROSOS), LATINHA, METAL, BATERIA,
ALUMÍNIO EM GERAL E SUCATA DE FERRO
Telefones:

Paisagismo

(31) 98251-6976/ (31)98742-0598

(31) 98232-5151

@padulajardinagemeservicos

(31) 98893-2948
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TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR TERÁ REDUÇÃO
APÓS VOTO DE THIAGO COTA
@jornalpanetus

Em 2022, o tributo cobrado foi de R$ 135.95. A redução pode chegar a R$100.
veículo irá pagar menos pela taxa de
licenciamento. “Estamos vivendo um
momento econômico conturbado e
precisamos rever taxas e impostos
cobrados à população. Essa redução é um
grande avanço”, frisa Thiago Cota.
Conforme o texto aprovado e sancionado
na íntegra pelo governador, a TRLAV será

Foi publicada na última terça-feira (31/05), a sanção
da Lei 24.112 que altera a forma de cálculo da Taxa de
Renovação de Licenciamento Anual de Veículos
(TRLAV). Originária do Projeto de Lei (PL)

2.385/21, a proposição teve o voto favorável do
deputado Estadual Thiago Cota no Plenário da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Na prática, a partir de 2023, o proprietário de

VEREADOR JOÃO BOSCO REALIZA
VISITA TÉCNICA À NASCENTE DO
SUBDISTRITO DE GOIABEIRAS
@jornalpanetus

Água de qualidade e em quantidade para a comunidade de Goiabeiras
é o que defende João Bosco.

Na última sexta-feira (27/05), o vereador marianense Professor João
Bosco (PDT), realizou uma visita técnica à nascente do subdistrito de
Goiabeiras para projetar um estudo no sentido de melhoria na captação de
água da localidade. O vereador realizou uma avaliação do relevo e das
condições na qual se encontra a nascente.

O intuito do parlamentar é
instalar novos reservatórios de
água para uma ampliação do
sistema de abastecimento para
os moradores, visto que em
períodos de escassez de chuvas
o abastecimento de água ﬁca
totalmente comprometido,
ocasionando transtornos aos
moradores.
O vereador João Bosco vem
realizando um intenso trabalho
no subdistrito de Goiabeiras,
trazendo importantes
melhorias para os moradores e
transformando a vida do
homem do campo. Essa sempre
foi uma das premissas do
vereador João Bosco em seu
mandato legislativo.
“Empenho, dedicação e
cobrança constante é uma das
minhas bandeiras enquanto
parlamentar. Vamos juntos
trabalhar para que este grande
p ro j e t o s e c o n c re t i z e n a
comunidade. Aﬁnal sabemos e
entendemos o drama vivido
pelos moradores do
subdistrito”. Frisa João Bosco.

calculada dividindo-se a dotação destinada
pelo Orçamento do Estado ao
Departamento de Trânsito (Detran-MG)
pelo número de veículos registrados em
Minas Gerais. Em 2022, o tributo cobrado
foi de R$ 135.95. A redução pode chegar a
R$100.
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EDUCAÇÃO PARTICIPATIVA: APAE OURO PRETO RECEBE
KITS PEDAGÓGICOS
@jornalpanetus Educação do município segue realizando as entregas dos kits para todas as escolas.
se dividem entre os turnos da manhã, da
tarde e da noite, e todos receberam os kits.
Todos os presentes ﬁcaram muito felizes e
animados com as mochilas. A Secretaria
Municipal de Educação segue ﬁnalizando
as entregas dos kits para todas as escolas
municipais da cidade.

A Prefeitura de Ouro Preto realizou na
última segunda-feira, 30, a entrega dos kits
pedagógicos para os alunos da APAE. A
entrega contou com a presença do prefeito
Angelo Oswaldo, da vice-prefeita Regina
Braga, da secretária Municipal de Educação,
Deborah Etrusco, e da secretária de
Planejamento e Gestão, Crovymara Batalha.
A escola atende cerca de 200 alunos, que

Por Clara Costa

MAIS OPORTUNIDADE PARA A DIVERSIDADE NAS
EMPRESAS DE MARIANA
@jornalpanetus Vereador Ediraldo Ramos destaca importância de que o setor comercial do município abra oportunidade a diversidade.

O vereador Ediraldo Ramos – Pinico (Avante) apresentou na última
segunda-feira 30 de maio de 2022, na câmara de Mariana o projeto de lei
que “dispõe sobre abertura de cotas de empregos destinados a população
trans (travestis, transexuais e transgêneros) no Município e em empresas
prestadoras de serviço”. O projeto foi lido e aguarda votação na câmara
de vereadores de Mariana.
A política nacional, visa contribuir para uma vida livre de discriminação
e estigmatização, através da implementação de mecanismos, medidas e
serviços que possibilitem o acesso ao trabalho, renda e qualiﬁcação
proﬁssional das pessoas travestis e transexuais.
“Igualdade e liberdade deve fazer parte do sistema de empregabilidade
em nossa querida Mariana. Esse projeto de lei certamente impactará na
vida de muitos marianenses que buscam oportunidade de emprego e
igualdade. A diversidade de gênero deve ser pauta nesta legislatura
assim como já ocorre em âmbito nacional.” Enfatiza Pinico.

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101
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SICREDI E PREFEITURA DE MARIANA FIRMAM PARCERIA
PARA BENEFÍCIO DO SERVIDOR PÚBLICO
@jornalpanetus Servidores em evidência.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em
parceria com o Banco Sicredi, ﬁrmaram, na última
quinta-feira (19/05), uma parceria que oferece crédito
consignado em condições especiais para os 2.285
Servidores Públicos da cidade de Mariana e os 168 da
Câmara de Vereadores do município.
Os agraciados já podem solicitar o crédito, que terá
uma taxa reduzida para pagamento, constatadas a partir
de 1,39% ao mês. Para realização de quitação do
crédito, o servidor terá o valor descontado direto em sua
folha de pagamento, o que traz mais comodidade e
praticidade para aqueles que desejam usufruir do
serviço.
As condições e prazos são avaliados individualmente,
caso a caso, onde há como requisito o limite máximo de
30% dos vencimentos brutos do servidor. Além disso, o
funcionário do Estado com no mínimo um ano de
atividade e cargos de conﬁança, devem respeitar o

período de vigência do mandato eleitoral em vigor.
Diego Appel, Gerente Administrativo Financeiro do
Banco SICREDI, informa que “o empréstimo pode ser
concedido em até 60 meses, onde as parcelas são
descontadas diretamente da folha de pagamento. O
servidor pode procurar a agência do SICREDI e, caso
ainda não seja associado, precisa ser aberta uma Conta
Corrente, onde é solicitado, de forma eletrônica, uma
autorização da margem de salário que poderá ser feito
o crédito”, explicou.
O Crédito Consignado pode ser um aliado devido às
taxas de juros reduzidas e uma grande quantidade de
parcelas, e você, servidor, já pode aproveitar essa
oportunidade. Em caso de dúvida e para mais
informações, entre em contato com a Agência SICREDI
de Mariana, através do número (31) 3558-9850.
Por Giovanna Pereira
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24.09.2022 - ARENA MARIANA - TRÓFEU 2022
2º LOTE DE MESAS LIBERADO ATÉ DIA 30/06

O evento do ano! Você não pode ficar fora dessa!
Informações
9 8632-8731
9 8880-3046

9 8578-4257

Patrocinadores

Arantes
Móveis

Transporte e Turismo

Adriana
NOIVAS

