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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
AS PROMESSAS QUE PODEM DESNORTEAR OS MUNICÍPIOS
2023 pode ser o ano do crescimento, mas os estados e municípios terão dificuldades quando a temática for ajuste fiscal.

Nesta semana o debate ﬁcou entorno do teto de
gastos que nada mais é do que uma promessa: a de
que os gastos públicos irão crescer de forma
limitada durante certo período de tempo. A regra
estabeleceu um ajuste gradual das contas públicas
ao atrelar o crescimento dos gastos à inﬂação. E
ofereceu garantias de que seria mantida ao longo
do tempo planejado ao constar de forma explícita
na Constituição.
Ademais, ele é uma estratégia de ajuste ﬁscal que
funciona quando está ligada a dois importantes
pilares: previsibilidade e credibilidade. É através
desta promessa que se melhoram as perspectivas
de solvência do governo, com redução de prêmios
de riscos e taxas de juros, em um grande círculo

virtuoso que estimula o crescimento, ainda que o
resultado ﬁnal do ajuste ﬁscal seja visto apenas
muitos anos à frente. Certamente, esses eventos
vão diﬁcultar a vida dos estados e municípios nos
anos à frente, essa é uma bandeira de preocupação.
Mas desde a promulgação da PEC (Proposta de
Emenda a Constituição) dos Precatórios ao ﬁnal
de 2021, vimos o uso acelerado de novas PECs
para contornar os limites constitucionais deﬁnidos
pelo próprio teto. Em exemplo recente, a PEC das
bondades (kamikaze), aprovada na semana
passada, referendou expansão ﬁscal de R$ 40
bilhões fora do teto.
Das duas, uma: ou vivemos tempos de
extraordinária excepcionalidade, ou
desconﬁamos do uso abusivo deste instrumento
legislativo para violar as regras ﬁscais que estão
na Constituição. Imagina se algo neste sentido
fosse abusadamente utilizado por governantes
locais.

O problema é que o ativismo ﬁscal via emendas à
Constituição tem implicações mais amplas do que
o mero aumento de gastos que são autorizados por
cada uma das propostas. De forma muito mais
relevante, ele representa o ﬁm da possibilidade de
suavizar e diferir temporalmente novos ajustes
ﬁscais que se façam necessários.
O uso indiscriminado de PECs retira do arcabouço
básico do funcionamento do teto toda e qualquer
previsibilidade sobre evolução dos gastos do
governo.
Lamentavelmente, descobrimos que critérios
rigorosos de alteração de norma constitucional
não são parâmetros estruturais e estáveis do
processo legislativo. Em resposta ao
constrangimento imposto pelo teto dos gastos,
trivializou-se os trâmites de novas emendas à
Constituição. Se regras ﬁscais cravadas em texto
constitucional perdem previsibilidade e
credibilidade, qual outro instrumento legislativo

será capaz de fazer o próximo governo prometer
um ajuste ﬁscal daqui a cinco ou dez anos para
fazer frente ao aumento de gastos dos próximos
anos?
A experiência recente mostra que enfrentaremos
diﬁculdades com novas promessas de ajuste ﬁscal.
Contudo, eventuais aumentos de gastos que se
ﬁzerem necessários precisarão contar com
aumento equivalente na arrecadação, via ajustes
na boca do caixa, como os que são estabelecidos
através de metas de superávit primário.
Portanto, perde-se toda a capacidade de se fazer
uma política ﬁscal anticíclica, já que, em linhas
gerais, períodos recessivos, de menor crescimento
e arrecadação, precisarão vir acompanhados por
redução equivalente de gastos. Os custos do
ativismo ﬁscal via PEC são muito maiores e mais
duradouros do que se supõe. Um país sem palavra
e sem comprometimento com as promessas que
faz está fadado a ﬁcar refém da sorte do momento.

EXISTÊNCIA E VAZIOS CONTEMPORÂNEOS
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)"
O excesso funciona hoje como organizador dos
afetos e dos sentimentos. O que é o excesso
contemporâneo? Primeiro, é preciso entender o que
chamamos de “excesso”. É sempre algum ato que
realizamos de forma constante e incessante, na
condição de ruptura. Está na ordem do
incontrolável, apesar de parecer uma forma de
controle e organização da vontade. O sujeito se situa
diante de algo que o ultrapassa, mas pensa canalizar
para alguma atividade, adentrando o campo da
ilusão. No entanto, não é uma ilusão gerada por
ideias, mas por ações, o que aprofunda ainda mais
sua sutileza. Esse mesmo sujeito em breve encontra
um sentimento de impotência, necessitando mais e
mais. O que ele encontra, em última instância, é
uma paralisia psíquica.
Para tentar circunscrever a experiência traumática,
o psiquismo lança mão da compulsão à repetição
para isolar e procurar controlar desesperadamente a

irrupção inesperada. Dessa maneira, a repetição
pretende realizar ativamente a recriação do
trauma, para que o psiquismo possa antecipar-se
agora ao que não pôde fazer quando este se
produziu (FREUD, Além do Princípio do
Prazer).
A partir desse movimento, o sujeito pretende
transformar a sua relação com o evento
inesperado, buscando transmutar o imprevisível
e caótico em algo organizado, que está submetido
ao seu controle e à sua vontade.
Vemos hoje um empobrecimento de narrativas
e, consequentemente, das simbolizações
disponíveis. Quando existem, estão na ordem das
compulsões alimentares, dos exercícios físicos
repetitivos, das drogas, do álcool, dos jogos,
dentre outras. Esse movimento provoca,
socialmente, uma sensação de diminuição na
possibilidade de previsão dos acontecimentos.

Quando vivencio as repetições, está tudo bem!
Mas não é possível em todos os momentos.
Nesse contexto, o pânico se torna uma realidade.
A subjetividade se encontra impotente diante dos
acontecimentos caóticos. Em um mundo
complexo, que possibilita a combinação de
diversos fatores e atores sociais, a sensação do
caos e do trágico é cada vez mais comum.
O fantasma da possibilidade real da morte
aparece. Ela passa a ser algo possível, não mais
distante. O estresse aparece nesse contexto, se
conﬁgurando a partir de um colapso do
psiquismo. Este tentou encontrar instrumentos
para controlar o caos, mas eles se mostraram
insuﬁcientes.
A consequência mais evidente é a de que o
sujeito não controla a realidade ao redor e nem a
sua realidade interna. A partir desse momento,
vivencia progressivamente uma sensação de
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abismo, uma completa falta de sentido no existir.
O eu e o psiquismo perdem efetivamente sua
potência. É a potencialidade de ser que é assim
atingida no seu âmago, mas que se manifesta
inicialmente pela impossibilidade de fazer e de
agir. O medo de se perder se impõe. O fantasma
de perda de si se mostra real. A despossessão de si
se anuncia assim como uma problemática crucial
no mal-estar contemporâneo (BIRMAN, 2021).

ALDRAVIAS À ESTRELA DO NEOBARROCO
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
Dedico a coluna desta semana ao artista plástico
Hélio Petrus, novo Imortal da Academia
Marianense de Letras, Ciências e Artes.
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Petrus, nos seus 53 anos de dedicação à arte, tem
produzido, com seus ajudantes, mais de 5.000 obras
de arte, espalhadas entre particulares, empresas,
colecionadores, museus, capelas e igrejas do país e de
fora. Difícil nomear personalidades ilustres que
adquiriram seu trabalho.
No momento, o artista está descansando o formão e
deixando seguidores para que sua arte possa se
perpetuar através do tempo e das gerações.
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CULTURA: ANTÔNIO PEREIRA RECEBE O PROGRAMA
CINEMA NA CIDADE COM ATRAÇÕES PARA TODA FAMÍLIA
@jornalpanetus A magia do cinema em sessões de filmes ao ar livre e atrações artísticas gratuitas para emocionar e divertir o público de todas as idades
no Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto.

PALHAÇO MAIZENA
Um múltiplo artista circense que desenvolve
trabalhos artísticos através de diversas linguagens
há mais de 10 anos, sendo referência no Brasil e
no exterior.
18H30 | MOSTRINHA | SESSÃO DE CURTAS
+ SHOW DE MÁGICA
PROGRAMAÇÃO | ANTÔNIO PEREIRA - Exibição dos curtas
TUCA, O MESTRE CUCA | A PLANTINHA
Distrito de Ouro Preto
Local: Rua Grande - em frente à Igreja Queimada DA PRI, de Rubens Belli, Felipe Tadeu Gondim e
Rafael Pasold
22 DE JULHO – SEXTA
19H30 - SHOW MUSICAL | ASSOCIAÇÃO ANIMAÇÃO, Digital, Cor, 11min, SC, 2019
M U S I C A L N O S S A S E N H O R A D A CAPITÃO TOCHA, de Matheus Amorim
FICÇÃO, Digital, Cor, 16min, GO, 2021
CONCEIÇÃO DA LAPA
Com uma história centenária, a Associação DONO DE CASA, de Anderson Lima
Musical Nossa Senhora da Conceição da Lapa é Ficção, Cor, Digital, 8min, MG, 2018
constituída, atualmente, em sua maior parte, por SONHOS DA ISAH: O LIVRO MÁGICO, de
adolescentes da comunidade de Antônio Pereira, José Ricardo Costa
sendo 24 músicos e 16 aprendizes, realizando ANIMAÇÃO, Digital, Cor, 8min, SC, 2022
apresentações dentro e fora do distrito ouro- Show de Mágica
pretano. A AMNSCL também tem como FAMÍLIA KRADYN
A Família Kradyn é um grupo de mágicos
ﬁnalidade desenvolver e executar projetos
voltados para o desenvolvimento da ética, da atualmente radicado em Belo Horizonte e atua
cidadania, da paz, dos direitos humanos, da desde 1998 quando Carolina, ﬁlha da dupla
democracia e de outros valores universais. É Kradyn & Eliana completou 3 anos de idade e
motivo de orgulho para a comunidade, pois além passou a atuar junto ao irmão, Kradyn Junior, na
de promover o ensino da música, divulga também época com 10 anos, mas que também iniciou na
mágica aos 3 anos de idade. De lá para cá já se
o que tem de cultura e arte no distrito.
apresentaram em centenas de cidades de 8 estados
20H30 | INTERVENÇÃO CIRCENSE
Brasileiros.
PALHAÇO MAIZENA
Um múltiplo artista circense que desenvolve Neste evento em Antônio Pereira, a Família
trabalhos artísticos através de diversas linguagens Kradyn levará uma coletânea de efeitos mágicos
há mais de10 anos, sendo referência no Brasil e que levam a diferentes públicos de diferentes
localidades. Um show voltado para crianças e
no exterior.
adultos se deliciarem com a arte de entreter
21H | SESSÃO DE FILME
através da ilusão e do desconhecido.
A SOGRA PERFEITA
FICÇÃO/COMÉDIA, DIGITAL, 94MIN, RJ, 20H | QUADRILHA
ARRAIÁ DA RUA GRANDE
2021
O Arraiá da Rua Grande é um grupo de adultos e
Direção: Cris D'Amato
Elenco: Cacau Protásio, Luís Navarro, Polliana adolescentes do Distrito de Antônio Pereira que
Aleixo, Evelyn Castro, Rodrigo Sant'anna, André se juntaram para continuar a tradição da dança
que, desde 2018, dançam nas festas juninas e
Mattos, Marcelo Laham, Danilo Moraes
Neide se separou do marido recentemente e julinas do distrito. São cerca de 20 pares que
deseja aproveitar ao máximo a vida de solteira. buscam, através dos passos, reinventar a maneira
Atrapalhada pelo ﬁlho mais novo, ela decide de dançar quadrilha, mas sem deixar as tradições
juntar o rapaz com uma de suas funcionárias a de lado. A intenção é fortalecer a cultura local e
trazer outras culturas para jovens e adultos.
todo custo.
TODA PROGRAMAÇÃO É OFERECIDA
23 DE JULHO – SÁBADO
GRATUITAMENTE AO PÚBLICO.
18H | INTERVENÇÃO CIRCENSE
A programação do Cinema na Cidade é gratuita e
para toda a família. Ouro Preto/distrito de
Antônio Pereira é a terceira cidade a receber o
programa, que em 2022, vai circular e beneﬁciar
10 municípios mineiros levando arte e cultura
para o interior do estado.

O Cinema na Cidade chega em Antônio Pereira,
Distrito de Ouro Preto, nos dias 22 e 23 de julho
(sexta e sábado), à Rua Grande, em frente à Igreja
Queimada prometendo emocionar e surpreender
a população local. Idealizado pela Universo
Produção, com patrocínio do Instituto Cultural
Vale e apoio da Prefeitura Municipal de Ouro
Preto, a ação oferece uma programação cultural
que inclui sessões de cinema, mostrinha,
apresentação musical, quadrilha e show de
mágica, em uma estrutura proﬁssional que será
montada na Rua Grande, em frente à igreja
Queimada. Além da democratização do acesso à
cultura e à sétima arte, o projeto tem como ponto
central a valorização dos talentos da comunidade.
"O Cinema na Cidade é um programa de
integração e expressão da nossa cultura que
proporciona o encontro amplo do público com o
cinema brasileiro em diálogo com as outras as
artes, promove intercâmbio, reﬂexão, formação
de novas plateias e ocupa de forma saudável e
democrática os espaços públicos de cada cidade.
Além disto, fomenta a indústria do
entretenimento, gera empregos e renda para o
setor e movimento a economia nas cidade por
onde ele passa. ", destaca Raquel Hallak, diretora
da Universo Produção e coordenadora geral do
Cinema na Cidade.

No dia 22, sexta, às 19h30, o evento tem início
com a apresentação da Associação Musical Nossa
Senhora Da Conceição da Lapa, cujos integrantes
são, em sua maior parte, adolescentes do distrito.
Na sequência, o Palhaço Maizena faz
intervenção circense para animar e descontrair a
plateia. . Às 21h, sessão de cinema com a
exibição do novíssimo longa "A Sogra Perfeita",
de Cris D'Amato. Lançado em novembro do
último ano, a comédia traz a atriz Cacau Protásio
no papel de Neide, uma mulher de 40 e poucos
anos que decide treinar uma funcionária para ser
a esposa perfeita para seu ﬁlho adulto que se
recusa a sair de casa.
No sábado, dia 23, a programação tem início
mais cedo, às 18h, com a intervenção circense do
Palhaço Maizena que retorna ao local com sua
animação para agitar a plateia. Logo após, tem a
Mostrinha, com atrações especiais dedicadas à
criançada: uma sessão de curtas pensada
especialmente para a turminha e show de mágica
com a incrível Família Kradyn. Às 20h, a
programação volta a atenção para os valores da
comunidade com a apresentação da Quadrilha
Arraiá da Rua Grande que reúne 20 pares, entre
adultos e adolescentes que se juntaram para
manter a tradição da dança no Antônio Pereira
com o objetivo de fortalecer a cultura local.

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

9 8253-0025
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto
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SAÚDE: VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO ESTÁ ABAIXO
DA META, DIZ MINISTÉRIO DA SAÚDE
@jornalpanetus Em 2022, menos de 50% do público infantil foi imunizado até agora.
O Brasil ainda está abaixo da meta de
vacinação contra o sarampo. De acordo com o
Ministério da Saúde, 47,08% das crianças
receberam o imunizante em 2022, sendo que a
meta de cobertura vacinal é 95%. A proteção
contra o sarampo é feita com a vacina tríplice
viral, que imuniza também contra a caxumba e
rubéola, e faz parte do calendário de vacinação.
O imunizante é oferecido nas unidades de saúde
do país em qualquer época do ano.
A tríplice viral é geralmente aplicada em duas
doses. A primeira, tomada com um ano de
idade, e a segunda, com 15 meses. A campanha
de 2022 começou em janeiro e vai até dezembro
deste ano. A cobertura em 2021 foi baixa,
somente 50,1% do público-alvo no Brasil
recebeu a segunda dose da vacina tríplice viral.
Uma das consequências da queda da vacinação
é o avanço da doença. Depois de ter recebido a
certiﬁcação de país livre do sarampo pela
Organização Pan-americana de Saúde (Opas),
em 2016, o Brasil passou a registrar, nos
últimos anos, o avanço da doença em todo o
território nacional. O Boletim Epidemiológico
do Ministério da Saúde mostra mais de 40 mil
casos e 40 mortes causadas pelo sarampo desde
2018, sendo mais da metade em crianças
menores de 5 anos.

Fiocruz
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
divulgou, este ano, uma nota na qual chama a
atenção para a importância da vacinação contra
a doença. A Fiocruz explica que o sarampo é
uma doença infecciosa aguda, muito contagiosa
e grave, principalmente em crianças menores de
5 anos de idade, pessoas adultas desnutridas ou
com algum problema de imunidade, como as
pessoas transplantadas, as que convivem com o
vírus do HIV, ou que estão em quimioterapia,
além das gestantes.
A Fiocruz ressalta que, independentemente
disso, o sarampo afeta indivíduos de todas as
idades e não necessariamente com doenças
crônicas ou algum problema de imunidade.
Ministério da Saúde
À Agência Brasil, o Ministério da Saúde disse,
por meio de nota, que por intermédio do
Programa Nacional de Imunizações (PNI), vem
desenvolvendo e intensiﬁcando estratégias
necessárias para enfrentamento dos desaﬁos e
reversão das baixas coberturas vacinais, em
parceria com estados e municípios.
“O Ministério da Saúde incentiva a população
a se vacinar contra as doenças
imunopreveníveis, e esclarece o benefício e
segurança das vacinas, por meio dos seus

Aviso de Licenciamento Ambiental: Auto Posto Sucesso Comercio de Combustível LTDA,
por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Mariana - SEMMADS e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável – CODEMA,
torna público o requerimento da revalidação Licença Ambiental Simpliﬁcada referente ao Auto
Posto Sucesso, Classe ≤2 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio do processo
SEMMADS n0 5168/2022 para a atividade de Posto Revendedor, localizado na sede do
município de Mariana. Informa que foi apresentado o Relatório Ambiental Simpliﬁcado e
demais documentos da Orientação Básica, que se encontram à disposição dos interessados na
SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.

canais oﬁciais de comunicação”, diz a pasta.
Os dados detalhados das coberturas vacinais
estão disponíveis na internet.
OMS e Unicef
Na sexta-feira (15/07), a Organização Mundial
da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) divulgaram dados que
mostram que a queda da vacinação infantil não
ocorreu apenas no Brasil. Em todo o mundo,
após dois anos de pandemia, foi registrada a

maior queda contínua nas vacinações infantis
dos últimos 30 anos.
Segundo as organizações, até mesmo pela
dimensão territorial e pelo tamanho da
população, o Brasil está entre os dez países no
mundo com a maior quantidade de crianças
com a vacinação atrasada. Considerada apenas
a vacina contra o sarampo, o país é o 8º com a
maior quantidade de crianças com o esquema
vacinal atrasado.
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SAÚDE: NO MÊS DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BEXIGA,
CONHEÇA OS SINAIS DA DOENÇA
@jornalpanetus

Sintomas podem ser confundidos com outras enfermidades.

Sangramento visível na urina; desconforto ao
urinar, como dor e ardência; aumento da
frequência ou urgência em urinar são sintomas
para acender o alerta de um possível câncer de
bexiga, órgão que armazena a urina antes de ser
eliminada do corpo. Durante a micção, os
músculos da bexiga se contraem e a urina é
eliminada através da uretra.
“Mesmo nos estágios iniciais, esse tipo de tumor
já pode causar alguns sintomas. O principal
sintoma da doença é o sangramento visível na
urina, então é aquele paciente que vai chegar no
consultório falando que viu sangue na urina, que
a gente chama de hematúria. Outro indicativo é o
desconforto a urinar. Alterações como urgência
para urinar ou aumento da frequência urinária
também são sintomas que a gente deve
investigar”, alerta o urologista Rafael Ribeiro
Meduna, membro da diretoria da Sociedade
Brasileira de Urologia de São Paulo.
Nos casos mais avançados da doença, podem
ocorrer sintomas como perda de peso, cansaço,
fraqueza, perda do apetite, dor óssea e
incapacidade de urinar. Contudo, esses sintomas
também são comuns em outras doenças como
infecção urinária, aumento benigno da próstata,
bexiga hiperativa e pedras nos rins e bexiga.
“É importante lembrar que esses sintomas não
signiﬁcam que você está com um tumor de
bexiga. Existem outras doenças que são até um
pouco mais frequentes que o câncer de bexiga,
que também causam sintomas como o aumento
da próstata benigno, uma infecção urinária,
cálculos na bexiga e até a bexiga hiperativa”.
Conscientização
Julho é marcado pela campanha de
conscientização do diagnóstico precoce e do
tratamento do câncer de bexiga. O mês é
dedicado à campanha para que as pessoas, com
ou sem histórico da doença na família, passe a
buscar orientação e acompanhamento médico,
além de realizar exames periódicos.
A queda no número de diagnósticos preocupam
os especialistas. Isto porque, com a pandemia,
muitos pacientes deixaram de realizar exames
rotineiros. Para dimensionar o tamanho do dano
causado pela pandemia no diagnóstico de novos
casos de cânceres, a Sociedade Brasileira de
Urologia (seção de São Paulo) realizou
levantamento em parceria com instituições de
saúde no Estado de São Paulo, responsáveis pelo
atendimento de pacientes do Sistema Único de
Saúde (SUS).

saudáveis de vida, alimentação adequada, prática
de exercícios físicos também são uma forma de
prevenção.

Os resultados mostraram que a pandemia gerou
uma redução média de 26% no número de novos
casos, englobando os tumores de rim, próstata e
bexiga, na comparação com diagnósticos feitos
nos anos de 2019 e 2020.
O Hospital das Clínicas da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), por exemplo,
observou uma queda de 52% nos casos de câncer
de bexiga e 63% nos de rim. Já o Hospital AC
Camargo Câncer Center, disse que a redução foi
de 24% para os tumores da bexiga e 29% para os
de rim. Os dados para o câncer de rim do Hospital
São Paulo da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) mostraram redução no diagnóstico de
novos casos de 35% – foram computados 40
casos em 2019, contra 26 em 2020.
“Com toda a questão da pandemia, houve um
grande medo da população, além da orientação
das instituições de saúde para que houvesse o
distanciamento social. Com isso, teve uma
redução importante no número de consultas
médicas, avaliações, exames e
consequentemente houve uma diminuição nos
diagnósticos”, lamenta o médico.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer José
Alencar Gomes da Silva (Inca), o número de
casos novos de câncer de bexiga, estimados em
2022 para o Brasil, é de 7.590 casos em homens e
3.050 em mulheres.
Fatores de risco
O principal fator de risco para desenvolver a
doença é o cigarro, responsável por cerca de 50%

dos casos. O risco está diretamente relacionado
com a duração e intensidade do ato de fumar.
“O cigarro tem diversas substâncias químicas
que são carcinogênicas, ou seja, induzem o
aparecimento de um tumor e no caso especíﬁco
da bexiga, depois que essas substâncias são
inaladas, elas são absorvidas pelo pulmão e vão
cair na corrente sanguínea e depois serão
ﬁltradas pelo rim. Vai produzir uma urina, como
se estivesse contaminada com essas substâncias
químicas e depois ela vai ser armazenada na
bexiga, que é um reservatório da urina. Essas
substâncias químicas vão passar horas ali na
bexiga, causando uma agressão à superfície
vesical, que vai propiciar um ambiente para
poder desenvolver um tumor no paciente”,
explica Meduna.
Mesmo quem não fuma, mas convive com
alguém que fuma, o chamado tabagismo passivo,
também tem um risco aumentado de câncer de
bexiga. Outros fatores associados, porém em
menor grau, são a exposição ocupacional
prolongada às substâncias químicas chamadas de
aminas aromáticas que podem ser cancerígenas
(principalmente em indústrias que processam
tintas, corantes e derivados do petróleo) e
irritações crônicas na bexiga, como infecções e
cálculos.
A principal prevenção para o câncer de bexiga é
não fumar. Já os trabalhadores, que estão em
contato diário com produtos químicos, devem
usar equipamentos de proteção individual para
maior segurança durante o trabalho. Os hábitos

Tratamentos
Além do exame físico e análise da história
clínica, para realizar um diagnóstico mais
preciso, o médico pode solicitar alguns exames
de imagem (ultrassonograﬁa, tomograﬁa
computadorizada ou ressonância magnética).
O exame diagnóstico mais importante para
avaliação do câncer vesical é a cistoscopia. Com
esse exame, o médico consegue avaliar o interior
da bexiga do paciente com uma câmera. O
tratamento do câncer de bexiga é indicado de
acordo com o grau da doença, profundidade da
invasão do tumor na parede da bexiga e se invade
outros órgãos.
No caso de tumores iniciais, o tratamento
realizado é a ressecção transuretral da bexiga,
conhecida como “raspagem da bexiga”. Em
alguns casos, pode-se associar a esse tratamento,
a aplicação de drogas como BCG,
quimioterápicos ou imunoteraṕicos dentro da
bexiga.
“A onco BCG é uma imunoterapia que tem como
objetivo criar, com o sistema imune, condições
para diminuir a recorrência e a progressão do
tumor. É importante lembrar que esse tratamento
não está indicado para todo mundo, então vai
depender muito do estágio da doença. Por isso
que é importante, sempre que tiver esse
diagnóstico, consultar especialistas para avaliar
qual é o melhor tratamento para cada paciente”,
frisa o urologista.
Em tumores que invadem a musculatura da
bexiga, com a cistectomia radical (retirada de
toda a bexiga) é a forma mais adequada de
tratamento, podendo ser precedido pela
quimioterapia em algumas situações. Como
tratamento alternativo à retirada total da bexiga,
pode ser utilizado uma combinação de raspagem
da bexiga, quimioterapia e radioterapia.
Em geral, esse tratamento alternativo é destinado
a pacientes com muitos problemas de saúde que
não tem condições para realizarem a retirada
total da bexiga. No caso de tumores mais
avançados com presença de metástases (invasão
de outros órgãos), o tratamento mais adequado é
a quimioterapia ou imunoterapia. “A
recomendação continua valendo: o quanto antes
se diagnosticar o problema, mais chances de
cura o paciente terá”, ﬁnaliza o especialista.
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2° CAMPEONATO DE TRUCO DO SINDICATO
METABASE MARIANA
@jornalpanetus www.jornalpanetus.com.br
Aconteceu no último sábado, dia 16
de julho, o 2° Campeonato de Truco
do Sindicato Metabase Mariana.
Durante a tarde de sábados
associados formaram seus times e
disputaram o troféu de primeiro
lugar. Além de toda a descontração
que tomou conta do ambiente, a
entidade reconhece a importância de
eventos como este, que promovem
uma aproximação dos associados
com a instituição, trazendo assim
além das boas lembranças,
momentos singulares para todos.
Levaram o troféu de primeiro lugar
os associados, Antônio Vieira
(Totoca), José Maria Leite e Judas
Tadeu. O segundo lugar ﬁcou para
Ronilton Condessa, Ricardo da Silva
Carmo (Rico) e Michael Oliveira, e o
terceiro lugar ﬁcou com Diego
Franklin, Romeu Arlindo e José
Geraldo (Rapinha).
Em setembro acontecerá o 3°
Campeonato de Truco do Sindicato
Metabase Mariana, você que é nosso
associado já pode fazer a inscrição
do seu time, para isso basta
comparecer à nossa sede com nomes
e carteirinhas da entidade dos
participantes.
Um Sindicato forte e consolidado é
fruto da sua participação!
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ELEIÇÕES: MINAS GERAIS TEM MAIS DE 16 MILHÕES
DE ELEITORES APTOS A VOTAR
@jornalpanetus Confira detalhes do eleitorado mineiro para as Eleições 2022.
Nós crescemos! Em Minas Gerais, somos
16.290.870 eleitoras e eleitores prontos para ir às
urnas nas Eleições 2022. E não importa qual o seu
gênero, a sua idade ou onde você mora. O voto de
cada um será fundamental para deﬁnir os rumos do
estado e do país na votação que acontecerá em
outubro.
Com os dados oﬁciais divulgados pelo TSE no dia
15 de julho, é possível conhecer o perﬁl das pessoas
que serão responsáveis por escolher os próximos
ocupantes dos cargos de deputado federal, deputado
estadual ou distrital, senador, governador e
presidente da República. São 156.454.011
brasileiros, distribuídos por 26 estados, Distrito
Federal e 181 cidades no exterior.
Minas Gerais, aliás, tem parcela importante nesse
cenário, pois é o segundo maior colégio eleitoral do
país, com 10,41% do eleitorado apto a votar. Fica
atrás apenas de São Paulo, que tem 34.667.793
(22,16%). O voto dos mineiros tem peso
signiﬁcativo na votação para presidente da
República. E nós somos responsáveis pela escolha
de 53 deputados federais, o que corresponde a
10,33% das cadeiras da Câmara dos Deputados.
Evolução
O total de 16.290.870 eleitoras e eleitores em

Minas representa um crescimento de 2,25% em
relação às eleições municipais de 2020. Em
comparação com as últimas eleições gerais, em
2018, o aumento é de 3,75%.
Gênero e nome social
Em 2022, as mulheres são 52% do eleitorado
mineiro, contra 48% de 2020. Em 2018, os
percentuais eram ligeiramente diferentes: 53% de
mulheres e 47% de homens.

O número de pessoas que escolheu usar o nome
social no título de eleitor também aumentou. São
2.948, contra 1.035 em 2020 e 771 em 2018,
primeiro ano em que a Justiça Eleitoral permitiu a
inclusão do nome social no título.
Idade
Os adolescentes atenderam ao chamado da Justiça
Eleitoral e milhares tiraram o título de eleitor para
votar pela primeira vez! Em 2022, são 168.242

eleitoras e eleitores de 16 e 17 anos.
O número é 82,64% maior do que em 2020, quando
Minas tinha 92.114 eleitores nessa faixa etária. Em
2018, eram 112.868.
Pessoas com deﬁciência
Entre o eleitorado apto a votar em Minas Gerais
em 2022, 98.572 pessoas declararam ter algum tipo
de deﬁciência, sendo que a maior parte tem
deﬁciência de locomoção. São 39.674 eleitoras e
eleitores, ou 35,98% do total. Em 2020, eram
90.440 pessoas com deﬁciência e, em 2018, 63.620.
Essa é uma informação autodeclarada, ou seja, o
cadastro eleitoral só indica se uma pessoa tem
algum tipo de deﬁciência quando ela própria
informa essa condição ao buscar atendimento da
Justiça Eleitoral.
Distribuição geográﬁca
A cidade com maior número de pessoas aptas a
votar é Belo Horizonte: 2.006.854. A segunda é
Uberlândia, com 514.413. E a terceira é Contagem,
com 452.185. São 19 os municípios com mais de
100 mil eleitores.
Já os três menores eleitorados são Serra da Saudade
(1.107), Cedro do Abaeté (1.291) e Grupiara
(1.648). Minas Gerais tem 270 cidades com menos
de mil eleitores.

JUNHO: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE MARIANA
APONTA 14 ACIDENTES DE TRABALHO GRAVE
@jornalpanetus Vigilância em Saúde divulga o Boletim Epidemiológico referente às notificações do mês de Junho.
A Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal
de Saúde, divulga o Boletim Epidemiológico
referente às notiﬁcações realizadas no período
de 01 a 30 de junho. Desde o mês de junho, o
informativo está sendo divulgado mensalmente
com o intuito de informar a população sobre a
situação da saúde pública do município.
Os dados consolidados nos Boletins
Epidemiológicos mensais são retirados de um
banco de dados dinâmico, em que os
proﬁssionais do Sistema Único de Saúde (SUS)
do município realizam essas notiﬁcações
obrigatórias e podem servir para subsidiar
análises objetivas da situação sanitária de
Mariana.

A ação visa ser um processo
contínuo e progressivo para a
melhoria das ações da vigilância no
município, além de contribuir na

organização e fortalecimento das
equipes de vigilância em saúde de
todo o território.
Por Larissa Viana

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

Qualidade
Preço Justo
Endereço: Rua Aleijadinho - 391 - centro - Mariana/MG
35573733 / 971944913
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DESENVOLVIMENTO EM OURO PRETO: COMEÇAM AS
OBRAS DO AUTO PARQUE BAUXITA
@jornalpanetus As obras tiveram início na sexta-feira,15 de julho.

Foto: Neno Vianna / Divulgação

Solucionar problemas que atingem a população
é uma das diretrizes da atual gestão. Pensando
nisso, a Prefeitura idealizou o projeto do Auto
Parque Bauxita. As obras tiveram início na sextafeira,15 de julho. O novo empreendimento busca
aliviar e organizar o ﬂuxo de trânsito no bairro,
que já é grande e possui previsão de aumento, já
que agora abriga o novo Fórum da Comarca de
Ouro Preto.
O espaço escolhido para o Auto Parque ﬁca atrás
no novo Fórum, na Rua dos Eucaliptos, sem
número. Essa obra tem o objetivo de ser muito
mais do que um estacionamento. O espaço ocupa
uma área de quase 8 mil metros quadrados,
contando com mais de 450 metros de pista de
caminhada e ciclovia, quiosque e banheiros

públicos. O Auto Parque será, portanto, um local
propício para receber eventos, shows e feiras
agrícolas, por exemplo, sem esquecer claro da sua
principal função, possuindo vagas para vans, e
cerca de 60 vagas para veículos menores. O local
também vai trazer mais segurança para os alunos
da Escola Estadual de Ouro Preto e para a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE), que poderão acessar suas dependências
através do Auto Parque, dando maior segurança
no embarque e desembarque dos alunos,
principalmente para pessoas com deﬁciências
(PCDs) ou com mobilidade reduzida.
O prefeito Angelo Oswaldo falou sobre
mudanças em tom poético e objetivo. “A vida é
feita de mudanças, tudo muda, até Camões tem

um poema sobre isso, digo isso porque hoje nós
temos uma nova realidade na Bauxita, que trouxe
novas demandas. Hoje sempre vemos
engarrafamentos na Rua João Pedro da Silva, um
embaraço enorme para todo o bairro, portanto,
queremos que o Auto Parque se torne uma
alternativa mais segura e rápida para as pessoas,
além de desafogar o ﬂuxo de carros, deixando a
região mais transitável, tanto para veículos,
quanto para moradores.”
Moradora do bairro e vice-prefeita, Regina Braga
expressou sua felicidade com essa nova
intervenção. “Me sinto duplamente feliz em estar
aqui, como moradora e como parte da atual
gestão. Quando eu era vereadora, sempre
cobrava áreas de lazer para o Município, que

infelizmente é tão carente desses espaços, e que
bom que hoje podemos dar esse presente para a
Bauxita.”
Antônio Simões, secretário de Obras e
Urbanismo, explanou pontos do projeto em seu
momento de fala. “Temos na entrada do terreno
uma prévia da obra, onde mostramos que essa
intervenção vai ter um aproveitamento quase
total do terreno. Em uma área que estava quase
que perdida, agora teremos pista de caminhada,
ciclovia, lounge para eventos, espaço de trekking
infantil, um espaço completo para a população,
além de todas as vagas de carro que vai dar mais
mobilidade para o trânsito da região.”
Já o chefe do Gabinete, Zaqueu Astoni, destacou
a importância do novo empreendimento. “Esse
espaço reaﬁrma o investimento da atual gestão
em áreas públicas de convivência, que melhoram
a vida da população. O local será um
equipamento público de excelência, tanto na
mobilidade urbana, quanto nas práticas
esportivas, gerando diversos ganhos para o
bairro e para toda a cidade”.
Representando o legislativo do Município
estiveram presentes os vereadores Alessandro
Sandrinho, Zé do Binga, Matheus Pacheco e a
vereadora Lilian França.
Moderno e funcional, o Auto Parque tem suas
obras iniciadas justamente no mês em que Ouro
Preto completa 311 anos, demonstrando que um
Município histórico também pode olhar para o
futuro.
Por Túlio Dutra
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CULTURA E TRADIÇÃO: FESTIVAL DE INVERNO DE OURO PRETO,
MARIANA E JOÃO MONLEVADE MOBILIZA MAIS DE 30 MIL PESSOAS
@jornalpanetus Os Encontros marcaram a edição 2022 do evento promovido pela UFOP.

Cortejos, shows, espetáculos cênicos,
intervenções artísticas, exposições, oﬁcinas,
mostras de ﬁlmes, workshops e seminários
tomaram novamente as ruas, praças e espaços
culturais das cidades Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade com a edição 2022 do Festival de
Inverno promovido pela Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP). O evento foi realizado de 1º a
17 de julho, com uma vasta e diversiﬁcada
programação gratuita, que atraiu mais de 30 mil
pessoas.
"Foi uma alegria ver o Festival de Inverno
tomando as ruas de Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade novamente. E um motivo de muito
orgulho para a UFOP. Para nós, realizar o evento

mesmo com todas as adversidades e desaﬁos,
inclusive ﬁnanceiros, era um compromisso com as
pessoas das cidades onde temos campi e com a
nossa comunidade acadêmica. Destaco,
especialmente, a participação dos nossos alunos e
técnicos, professores e parceiros, que além do
trabalho nos bastidores e na produção do evento,
ainda abrilhantaram a programação artística e
cultural do Festival 2022", avalia a reitora da
UFOP, Cláudia Marliére.
Neste ano, o tema escolhido foi "Encontros",
como uma forma de valorizar as trocas entre
cidades, a comunidade acadêmica, os artistas e o
público. Além disso, marca a retomada das
atividades culturais presenciais e dos encontros

realizados após o período de isolamento social
devido à pandemia de covid-19. “Nós conseguimos
provocar os nossos objetivos de promover
encontros entre as pessoas, as diferenças e os
artistas. Com todos os desaﬁos durante o percurso,
tivemos um ótimo Festival. Um evento muito
fraterno em que as pessoas se ajudaram,
especialmente toda a equipe. Aprendemos muito
juntos com o nosso senso de coletividade, tão
necessário nesse momento de retomada das
atividades presenciais”, comemora a pró-reitora
adjunta de Extensão e Cultura (Proex) e
coordenadora-geral do evento, Gabriela de Lima
Gomes.
Para o pró-reitor de Extensão e Cultura, Marcos
Knupp, o balanço do Festival de Inverno 2022 foi
muito positivo e alcançou os objetivos propostos
pela UFOP, especialmente pela situação ﬁnanceira
complicada que as universidades federais
enfrentam e ainda em um contexto pandêmico.
“Com muita criatividade e resiliência, nós mais
uma vez conseguimos colocar o evento na rua.
Temos a certeza de que a decisão da Universidade
Federal de Ouro Preto em realizar o Festival foi
acertada O sentimento é de muita felicidade.
Vamos seguindo com fé e amor. Pensando sempre
em dias melhores. E o evento nos enche de alegria e
de esperança e amor”, acrescenta.
Atrações para agradar públicos diversos
Nos 17 dias de evento, foram realizadas atividades
das mais diversas, que atraíram mais de 30 mil
pessoas na programação especíﬁca promovida pela
UFOP. Para a seleção de espetáculos cênicos e
musicais, neste ano, a instituição lançou um edital
voltado para artistas residentes em Ouro Preto,
Mariana e João Monlevade. O objetivo foi exaltar a
produção artística local das três cidades. Foram
feitas mais de 70 inscrições, sendo 23 atrações
contempladas com a participação no evento.

“A Praça da UFOP, por exemplo, recebeu esses
shows de artistas de Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade. As produções teatrais da UFOP
também se apresentaram durante o Festival, além
de atrações da comunidade ouro-pretana, com
suas intervenções e performances, que mostraram
o poder criativo das artes cênicas. Ainda tivemos a
presença do Varilux com a mostra de ﬁlmes, dentro
no nosso Festival, que é uma conquista oriunda de
uma articulação com a Aliança Francesa. As
atividades que realizamos na cidade de João
Monlevade também foram muito importantes.
Ressalto a exposição (Re)Fluxo que mudou a rotina
dos vereadores na cidade, que foi montada na
Câmara Municipal e certeza que as obras de arte
contemporânea modiﬁcaram o modo ver e de
pensar das pessoas que por lá passaram”, descreve
a professora Gabriela de Lima Gomes.
A Caravana Festival executou oﬁcinas e
intervenções artísticas nas três cidades, incluindo
um dia intenso no tradicional distrito marianense de
Furquim. "É uma forma que encontramos na Proex
de repercutir as ações realizadas pelos estudantes
da UFOP nas comunidades. Aproveitamos o ensejo
do Festival de Inverno para discutir a cultura de
um modo mais amplo e de levar os processos
culturais repercutidos nos projetos, expandindo o
processo educacional desenvolvido dentro da
universidade para além das comunidades que já
têm contato com os alunos durante o ano letivo”,
explica o produtor cultural Hugo Guarilha.
O Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e
João Monlevade 2022 é uma realização da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em
parceria com a Fundação Gorceix, a Fundação de
Arte de Ouro Preto (Faop), o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e
a Aliança Francesa, além do apoio do Farid e da
parceria institucional das Prefeituras de Ouro Preto,
Mariana e João Monlevade.
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CULTURAS POPULARES NEGRAS NA MÍDIA
@jornalpanetus

É anêmica a cobertura de movimentos populares circenses negros em nossa mídia.

As mídias ocupam um papel perverso no processo de
apagamento e exclusão da identidade negra e de suas
tradições diariamente. O Brasil que traz um histórico de
quase quatro séculos de escravidão como política
econômica de Estado, um projeto de branqueamento do
povo negro e indígena através da miscigenação
apresentada como prova de democracia racial - que na
verdade serviu como escudo para branquitude evitar o
reconhecimento da população negra - é um país que
ainda hoje se apropria da cultura de forma violenta e a
invisibiliza.
Parte das culturas de origem africanas, apoderadas pela
hegemonia branca, são transformadas de tal forma que
apagam seu sentido de origem e seu signiﬁcado
cultural, e só passam a ser aceitas sendo reconhecidas
como "cultura brasileira". O samba, por exemplo,
forte símbolo das tradições ancestrais, perseguido e
marginalizado, tido como vadiagem no começo do
século 20 após a abolição, é desafricanizado na década
de 1930 e exportado como parte da cultura brasileira.
É notória esta construção nos veículos de mídia,
imprensa e programas de TV: o que é apropriado passa a
ser um conteúdo único, e as demais manifestações
oriundas do povo negro que não passaram pelo
processo de apropriação e aprovação da branquitude

são subalternizadas tidas como folclóricas e temáticas.
Onde estão os Jongos, os Reizados, as Congadas, os
Cavalos Marinhos, os Cocos, os Maracatus, e tantas
outras culturas populares afro-brasileiras nas mídias?
No cenário midiático, com relação à comédia, os
corpos negros são ridicularizados e estereotipados
através do racismo recreativo, tratando o riso como uma
coisa inocente e inofensiva, mas, na verdade, é uma
forma de inferiorizar a população negra e indígena,
camuﬂando o racismo. O termo "humor negro", vindo
da França, que no Brasil é relacionado ao humor ácido,
piadas de "mau gosto" e temas ainda considerados
tabus, também é uma maneira de depreciar o negro,
associando-o a coisas ruins. O apagamento histórico já
está registrado, quando a gente se pergunta: onde estão
os prêmios e ou reconhecimento em vida dos artistas
negros da comédia, dos mestres de cultura popular e das
artes indígenas?
Neste contexto, acontece o encontro da equipe
'Catappum'. Inicia-se com as histórias de formação dos
atores palhaços Chico Vinícius e Fagner Saraiva, ambos
imigrantes, que chegaram em São Paulo em busca de
formação em artes. O coletivo 'Catappum' surgiu por
incômodo de ambos os artistas, pela falta de
representatividade não só na palhaçaria, mas nas artes

cênicas como um todo e consequentemente na mídia.
Foi assim que aprofundamos nossas pesquisas nas
estéticas, nos pensamentos e referências pretas nas
artes, ﬁrmando a palhaçaria preta, com o desejo de
iluminar o picadeiro com nossas ancestralidades,
trazendo novas referências identiﬁcatórias e
construindo um terreno de confronto político, tendo o
riso como estratégia de resistência para se opor a esse
processo de apagamento histórico.
Nossa primeira grande inspiração foi o palhaço Negro
Benjamin de Oliveira, artista múltiplo que passou por
grandes companhias de circo internacionais, nomeado o
"Rei dos Palhaços" no Brasil e reconhecido e respeitado
para além dos limites do território circense. Foi
acrobata, mímico, dramaturgo, diretor, produtor, ator,
adaptador de clássicos, músico, instrumentista, cantor e
compositor de lundus e chulas. Espelho para o coletivo
'Catappum', pela faculdade de sevirologia natural
(termo utilizado por José Soró) que explica Cleiton
Ferreira de Souza (Fofão) em sua tese "Sevirologia: A
arte de sobreviver e construir um território educador".
Ao longo da pesquisa o coletivo 'Catappum', foi
encontrando parceiros na caminhada que também
utilizam do circo e da comédia como ferramentas para a
resistência: Vanessa Rosa com o 'Terreiros do Riso', que
é como nomeia suas vivências no campo das
comicidades negras, pensando a partir de matrizes e
motrizes de manifestações afro-brasileiras; Cibele
Mateus com a pesquisa de 'Mateus', ﬁgura cômica da
brincadeira de cavalo marinho da zona da mata de
Pernambuco, que pinta sua cara de preto como
vestimenta da sua ancestralidade; Trupe Liúdes da
Comunidade cultural Quilombaque, de Perus, zona
noroeste de São Paulo, com a palhaçaria negra,
trazendo as vivências do território da quebrada e além
de ﬁlósofos e ﬁlósofas negras, como Katiúscia Ribeiro,
Roseane Borges, Muniz Sodré, Lélia Gonzalez,
Professor Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, Leda Maria
Martins e entre outras que levantam inquietações e
questionamentos que ﬁcaram adormecidos nesta
estrutura racista.
Enfrentamos dentro desta estrutura racista vários
desaﬁos para desenvolver Arte Negra, como por
exemplo ser contemplados nos editais de políticas
públicas, que não atendem as demandas dos grupos de

culturas populares, afro brasileiras e periféricas. Outro
desaﬁo é a negação das especiﬁcidades da palhaçaria
preta e da arte negra; existe uma tentativa de nos
categorizar dizendo que "palhaçaria é palhaçaria, arte
é arte", que não existe distinção; mas é sempre tudo
pautado no pensamento e em estéticas eurocentradas.
Como advoga a ﬁlósofa Katiúscia Ribeiro,t"oda vez que
a gente precisa colocar o adjetivo 'negro' em qualquer
ideologia política é porque não foi pensado para nós."
Por outro lado este aquilombamento de arte negra nos
coloca mais próximos de nossas ancestralidades,
retomando nossas narrativas. São as culturas populares
e afro-brasileiras que trazem o deslocamento para
descolonizar a arte em sua totalidade. A arte negra é
política e se opõe a este processo midiático racista que
deslegitima colocando-a no lugar do entretenimento,
sem aprofundar as múltiplas narrativas da arte afrobrasileira e afro-indígena, não contextualizando suas
histórias. Esse mecanismo ainda é o reﬂexo do dia 14 de
maio, dia posterior a tal abolição formal da escravatura
que deixou a população negra desassistida, sem
nenhum projeto de integração na sociedade que segue
em curso exaltando a mestiçagem e normatizando o
racismo.
As mídias negras têm desempenhado um papel
fundamental nos registros e na reconstrução de
memórias coletivas, denúncias, debates,
documentações e ações permanentes na luta contra o
apagamento e pelo protagonismo do povo negro.
Atualmente os produtores, diretores e empresários/as
do entretenimento no Brasil vêm reconﬁgurando estas
narrativas de mídia, como por exemplo a chegada da
Trace Brasil, que traz um conteúdo afro-brasileiro e
exalta as culturas afro-urbanas do nosso território.
Temos também a Wolo.tv, que vem em forma de
streaming com séries e ﬁlmes roteirizados, dirigidos e
atuados por artistas negros. Afro Tv que valoriza o
conteúdo afro-brasileiro dando visibilidade a cultura e o
entretenimento que não fazem parte dos grandes grupos
de mídia.
Faz-se necessário e urgente coberturas comprometidas
das grandes mídias com o antirracismo, tanto no seu
corpo jornalístico como em suas pautas, para
alcançarmos a emancipação coletiva no país onde 54%
da população é negra.
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ALMG: DIVULGAÇÃO DE ÍNDICE DE REVISÃO DO
SERVIDOR É VETADA
@jornalpanetus Na exposição de motivos, governador Zema alega que o anúncio pode criar expectativas que podem não ser atendidas.
O governador Romeu Zema opôs veto total à
Proposição de Lei 25.169, de 2022, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo
Poder Executivo do percentual acumulado do
índice de revisão geral anual da remuneração de
seus servidores, relativo ao ano anterior. A
mensagem com a justiﬁcativa foi publicada na
edição do Diário Oﬁcial de Minas Gerais de
sábado (16/07/22).
A proposição é originária do Projeto de Lei
(PL) 3.651/22, do deputado Sargento
Rodrigues (PL), aprovado pelo Plenário da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) dia 21 de junho passado. A proposição
determina que o Executivo deverá divulgar, até
o último dia útil do mês de janeiro de cada ano,
esse percentual acumulado.
Até essa data, também deverá enviar essas
informações à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da ALMG, por meio

de comunicação oﬁcial. A divulgação seria
realizada na internet e em outros canais de
comunicação.
Executivo alega risco de se criar expectativas
No argumento apresentado na mensagem do
veto, o chefe do Poder Executivo alega que a

divulgação dos percentuais “cria expectativas
n o s s e r v i d o re s e s t a d u a i s q u e n ã o
necessariamente podem ser atendidas,
sobretudo diante da situação de desequilíbrio
ﬁscal do Estado, agravada pela pandemia de
Covid-19”. O governador considerou que a
proposição revela-se contrária ao interesse

público.
“A referida obrigatoriedade instituída ao
Poder Executivo causa desgaste no ambiente
organizacional e inquietação social, uma vez
que os servidores estaduais passam a alimentar
a expectativa de que seus vencimentos serão
revistos independentemente dos cenários e
possibilidades da administração e do próprio
interesse público da sociedade mineira”,
justiﬁcou.
O governador lembra, nas argumentações, que
segundo a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (Seplag), o Estado vem
apresentando deﬁcit orçamentário acumulado
desde 2013 de quase R$ 50 bilhões. “Logo,
medidas inconsequentes sob o prisma ﬁscal
podem comprometer a própria gestão de
pessoal, prejudicando a regularidade do
pagamento dos servidores públicos ativos e
inativos e dos pensionistas”, alega.

INFLAÇÃO ACUMULADA DESDE O PLANO REAL CHEGA A 653%
@jornalpanetus Descontado pela inflação, nota de R$ 100 em 1994 corresponde hoje a R$ 13,91.
Desde o lançamento do Plano Real, em julho de 1994, a (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
inﬂação acumulada no país alcançou a marca de 653%, Com a corrosão do poder de compra provocado pela
segundo levantamento do economista Bruno Imaizumi, inﬂação ao longo desses 28 anos, a nota de R$ 100
da LCA Consultores, que considera a variação do IPCA compra hoje o mesmo que seria possível comprar com

R$ 13,91 em 1994, descontada a inﬂação.
Ainda segundo o economista, ao fazer o cálculo
inverso, os mesmos R$ 100, em julho de 2022,
corresponderiam a cerca de R$ 748, em julho de

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

1994.
No mesmo intervalo, o salário mínimo saiu de R$
64,79 para os atuais R$ 1.212, uma alta de
aproximadamente 1.770%.
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CULTURA: MARIANA CRIA A PRIMEIRA ACADEMIA
DE BORDADOS
@jornalpanetus Nasce em Mariana a Academia Marianense de Bordados.
A Academia Marianense de Bordados nasceu
do idealismo de bordadeiras, reunidas em uma
visita fraterna, em maio de 2022, de membros
do Movimento Renovador de Mariana e da
Academia Marianense de Letras ao Atelier Anjo
Barroco. Nesse lugar, as bordadeiras da cidade,
encontram um ambiente propício à boa
convivência, às práticas constantes do
movimento de linhas e agulhas nos panos.
Numa prosa regada de doses de energias e
sonhos, a academia foi idealizada. Assim
começou a história da Academia Marianense de
Bordados: no encontro fraterno, no encontro
marcado nas dobras e linhas do tempo. Eis a
Academia: um bordado de ideias e ideais.
Essas mulheres e esses homens tecem histórias
e s e n t i m e n t o s , e n t r e l i n h a s d e a m o r,
fraternidade, poeticidade, num ato de saber
preservar o patrimônio material e imaterial de
Mariana.
Por que não criar a PRIMEIRA ACADEMIA
DE BORDADOS, na cidade de Mariana –
Matriz de Minas, com objetivo de reunir
intelectuais dos bordados? Bordado não é arte
de todos? Para todos? Cultura é patrimônio da
Humanidade, pertence a todos! Desde a criação
do mundo, o homem se expressa artisticamente.
Mariana é solo de grandes poetas, artistas,
músicos e artíﬁces das letras e das artes. O
objetivo principal é reunir intelectuais do
BORDADO. O que é ser intelectual do
BORDADO? Ter arte nas mãos. Ter vontade de
fazer o melhor possível. Ter vontade de bordar
sentimentos, imagens, poesia, traços entre
linhas e agulhas. Isto é ser INTELECTUAL.
Dessa forma a Academia Marianense de
Bordados, possivelmente a primeira do gênero
do Brasil, à maneira das costureiras, borda
esperança ou esperanças, na sua singularidade e
na sua pluralidade, abre portas para o
reconhecimento do bordado como arte, como
expressão e como patrimônio cultural.
Os objetivos dessa academia são: reunir as/os

intelectuais do bordado, agregando
conhecimentos diversos; produzir e difundir a
arte dos bordados de Mariana, produzindo
trabalhos de mérito na atividade artesanal, de
reconhecido valor cultural e social; promover a
realização de cursos e oﬁcinas de capacitação
no intuito de desenvolver e aperfeiçoar as
técnicas de produção; desenvolver atividades
socioeducacionais e culturais; promover e
participar de eventos que oportunizem a
participação dos associados no intuito de
divulgar e comercializar a produção;
desenvolver atividades que estimulem e
consolidem o saber popular, o conhecimento, a
memória histórica, os bens culturais e as
manifestações artístico-culturais; promover o
turismo cultural e desenvolver atividades que
despertem a consciência ecológica.
A academia será composta por quarenta
membros efetivos, honorários, correspondentes
e beneméritos. Na primeira sessão solene, vinte
e dois membros tomarão posse, no dia 05 de
agosto de 2022, às 19:00, na Casa de Cultura –
Academia Marianense de Letras:
Acadêmicas:
Raimunda Maria dos Anjos Castro. Márcia
Acerra Almeida. Maria de Lourdes Souza.
Vânia Maria Dias Chiste Costa. Tereza
Francisca de Jesus. Maria José Alves Leite.
Elisabete de Oliveira Camêlo da Cruz. Marisa
Milagres Miranda da Costa Santos. Vânia
Maria da Silva Santos. Maria Elizabete de
Oliveira. Sônia Maria de Souza Almeida.
Regina Celli. Alécia Justine Carvalho Carneiro
Dias. Hebe Maria Rôla Santos. Lucinda Araújo
Alves. Marlene de Souza Maia. Dário Américo
Lopes Júnior. Marlene Magalhães. Dirce
Furtado. Maria de Lourdes André Pereira
Membros Beneméritos: Andreia Donadon
Leal e Maria Marta de Castro Silveira
O hino da academia, letra e melodia do Prof. J.
B. Donadon-Leal, traz na introdução uma
releitura criativa de parte do Hino de Mariana,

Telefone: (31) 3558-4354
Endereço: R. Sete Lagoas, 20 - cabanas,
Mariana - MG
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especialmente na lembrança do último verso:
“eu irei ressurgir”! e do ﬁnal do refrão: “sempre
a sonhar”. Essas alusões evocam o ponto central
do motivo pelo qual os artistas marianenses dos
bordados decidiram criar uma Academia de
Bordados – vontade de ressurgimento, e ainda
motivo para sonhar.
Benditas mãos que riscam e bordam
Tecendo imagens que aninham sensações
Pois alinhavam as linhas dos tempos
Por sobre panos que aconchegam corações (bis)

Do ponto cruz ﬂorescem jardins
Do ponto atrás desabrocham ﬂorais
E pontos livres contornam janelas
E pontos nos abrem portais
Do ziguezague voam petecas
Dos entremeios brincam crianças
Esta é a dança das linhas sapecas
Da Academia que borda esperança(s)
(Hino da Academia, J.B.Donadon-Leal)

COMÉRCIO
DE METAIS

GS

COMPRA E VENDA DE SUCATA, MATERIAIS( FERROSOS
E NÃO FERROSOS), LATINHA, METAL, BATERIA,
ALUMÍNIO EM GERAL E SUCATA DE FERRO
Telefones:
(31) 98251-6976/ (31)98742-0598
(31) 98893-2948
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OURO PRETO: A CASA DA ÓPERA ESTÁ COM NOVO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NO MÊS DE JULHO
@jornalpanetus O Teatro está abrindo todos os dias da semana mais cedo, das 10h às 17h, de segunda a segunda. Uma visita imperdível!
O piso de entrada dá acesso ao nobre camarote,
com sofá e cadeiras austríacas, outros
camarotes e escadas helicoidais em madeira que
levam à galeria no último piso.
Escadas laterais de pedra levam ao primeiro
piso, onde está plateia e frisas. No porão,
existem ainda camarins e sala de recepção para
artistas e técnicos.
Estruturas trabalhadas em ferro, pinturas
descobertas em restauração recente e pequenas
adaptações são intervenções posteriores à época
de construção que não representam alteração
signiﬁcativa no espaço original.
Por Greiza Tavares

A Casa da Ópera de Vila Rica, hoje Teatro
Municipal de Ouro Preto, é o mais antigo teatro
em funcionamento das Américas. Foi
construído em 1769 por João de Souza Lisboa e
inaugurado em 6 de junho de 1770, o
aniversário do Rei Don José I.
Com fachada singular, possui espessas paredes
de pedra e frontão triangular detalhado por
elementos simbólicos esculpidos em pedra. O
hall de entrada prepara o visitante para a
surpresa do magníﬁco espaço interno. Três
pisos distintos, nos quais se distribuem platéia,
camarotes, frisas e galerias, totalizam 300
lugares.

DEYVSON RIBEIRO MARCA PRESENÇA EM REUNIÃO DO
PARTIDO UNIÃO BRASIL
@jornalpanetus Deyvson Ribeiro, participou em Belo Horizonte, na sede do União Brasil do encontro em que destacou a importância em dar
oportunidade de emprego aos jovens.

Pré-candidato a deputado estadual, o
empreendedor marianense Deyvson Ribeiro
esteve presente na sede do União Brasil, em
Belo Horizonte, na segunda-feira, dia 18, para
uma reunião com os pré-candidatos do partido.
O encontro teve o objetivo de proporcionar uma
interação entre os presentes, alinhando os
princípios e as metas do União Brasil junto aos
pré-candidatos.
Em suas propostas, Deyvson aﬁrma a
importância da criação de políticas públicas
para dar oportunidade de emprego aos jovens.
Deyvson Ribeiro é autor da Lei Municipal
3.136, que prevê que as empresas que recebem
isenção ﬁscal da prefeitura ﬁcam obrigadas a
dispor 20% das suas vagas de trabalho
destinadas ao Programa Primeiro Emprego,
beneﬁciando jovens que estão em busca da
primeira oportunidade para entrar no mercado
de trabalho.
O empreendedor ainda aﬁrmou que irá lutar
pela classe da enfermagem, categoria que
merece ser valorizada com salários dignos.
“Eu sou graduado em enfermagem e sei as

diﬁculdades que os técnicos e enfermeiros
sofrem diariamente. Nós precisamos aumentar

o salário de toda a classe, valorizando o
proﬁssional e impedindo que eles ﬁquem
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sobrecarregados”, aﬁrmou Deyvson Ribeiro.
Foto: Maria Gabriela Meireles / Divulgação
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SOBRE O SENTIDO DA VIDA 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

Esta semana não foi fácil! Por três vezes fui
solicitado no consultório a reavivar a chama do
sentido da vida para pessoas que tinham a
impressão de que a vida já não tinha mais
sentido algum! Olhavam-me tristonhas, com os
olhares pesados como chumbo e vazios como o
nada; a tez pálida, como tons pastéis,
denunciava quão sem graça estava signiﬁcando
viver! Ouvi-as atentamente, evitando
julgamentos, acolhendo-as na medida do
possível. Dirigi-lhes algumas poucas palavras,
pois no fundo precisavam mais falar, desabafar,
exorcizar a dor, deixar ﬂuir o pranto, do que
ouvir-me! No fundo, no fundo, não existem
fórmulas secretas ou elixir da felicidade que
resolvam magicamente a situação. Quando a
vida se torna demasiadamente pesada e os
afetos embotados, apenas estar ali, numa
companhia positiva, ajuda a ter forças para

robsonfil@gmail.com

encarar o que possa vir e encontrar algum
pequeno alento para recomeçar! Quebrei o
protocolo e as abracei depois de algum tempo.
As lágrimas delas molharam-me os ombros.
Pensei no Cristo: chorar com os que choram,
sorrir com os que sorriem! Encaminhei-as para
acompanhamento psicoterapêutico com amigos
meus já formados... mas elas não me saíram do
coração!
O artigo de hoje e talvez ainda o da próxima
semana, são para eles e tantos deles que estão
por aí afora, com a mesma impressão de que a
vida está pesada demais. O que fazer, então?
Uma pergunta difícil para situações complexas!
Lembrei-me, então, do exemplo de um amigo
que tive a honra de conhecer na vida. Começarei
por apresenta-lo a vocês. Conheci o Senhor
Paulo Domingues Colônia Santa Isabel, em
Betim. Era o lugar para onde eram levados

(enxotados mesmo) os hansenianos (leprosos
de antigamente); na verdade um lugar onde os
leprosos eram “enterrados” ainda vivos. O
senhor Paulo chegou lá completamente despido
de todos os sonhos e abalado do sentido da vida
e na fé, por não entender por que Deus, a quem
queria servir como sacerdote, permitiu que ele
contraísse a “lepra”! É que no dia em que havia
ajuntado as malas, beijado carinhosamente a
mãe e o pai, pedindo-lhes a bênção para partir
para o seminário onde se prepararia para ser
sacerdote, recebeu o vaticínio: estava com a
lepra!!! Acordou com uma mancha
esbranquiçada na perna e foi diagnosticado ali
mesmo, pelo motorista que o havia ido buscar
para a viagem (um médico) junto com o padre
Reitor. Ao invés do seminário, chegou à Colônia
Santa Isabel!
“Meu Deus, meu Deus, porque me

abandonaste? (Salmo22,1). Assim estava o
coração do senhor Domingues. Desceu às
profundezas da escuridão e amargou a
companhia da morte declarada a comer, pela
“lepra”, sua carne!!! Como não amaldiçoar o
dia em que nasceu e o ventre que o amamentou
como fez Jó (Jó 3, 3-26)? Discordaríamos dele
se o ouvíssemos questionar-se e confessar no
portão da Colônia Santa Isabel: “Será que Deus
vai rejeitar-me para sempre? E nunca mais me
há de dar o seu favor? Por acaso, seu amor foi
esgotado? Sua promessa, aﬁnal, terá falhado?
Será que Deus se esqueceu de ter piedade?”
(Salmo77,7-10).
Poderia ter sido o ﬁm, mas Deus sempre escreve
certo, por linhas (que consideramos) tortas!
Poderia ter terminado tudo ali mesmo, mas não!
Na verdade, tudo começava ali, na Colônia
Santa Isabel. CONTINUA.

FURQUIM FESTEJA O 15º ANIVERSÁRIO DO MOTOCLUBE
DIVINO ESTRADEIRO E O 13º ENCONTRO DE
MOTOCICLISTAS DO DISTRITO
@jornalpanetus

Vereador Professor João Bosco participou do evento e destacou a importância das comemorações.

No ﬁnal de semana entre os dias 8, 9 e 10 de
julho, o distrito de Furquim comemorou o XV
Aniversário do Motocluble Divino Estradeiro e
também o XIII Encontro de Motociclistas do
Distrito de Furquim, evento esse, que sempre foi
aguardado com muita ansiedade por todos
moradores, amigos e participantes.
A comunidade teve o prazer de receber
diversas pessoas que curtiram 3 dias de muita
descontração e diversão, com a apresentação de
várias bandas renomadas em nosso estado,
trazendo o melhor do Rock e Pop Rock, estilo
que agrada a todos de uma forma em geral.
O vereador reiterou seu compromisso com a
comunidade e destacou seu agradecimento.
“Agradecemos a Prefeitura Municipal de
Mariana pelo reconhecimento e por sempre
apoiar o evento, que obteve a sua importância
reconhecida, através de minha indicação e
solicitação, teve inserido no Calendário Oﬁcial
de Eventos da Prefeitura Municipal de Mariana,
em que todos principais eventos que ocorrem em
nossa cidade estão identiﬁcados e recebem um
grande destaque, por serem eventos importantes
que merecem nosso reconhecimento.”

O Vereador Professor João Bosco, sempre a
frente apoiando e incentivando todos eventos
Culturais dos nossos Distritos e Subdistritos, e já
a quase 10 anos acompanhando e colaborando
efetivamente para que o Encontro de
Motociclistas de Furquim seja uma experiência

única e marcante a cada ano, proporcionando
momentos de lazer e cultura a todos
participantes. Um potencial a mais para levar o
nome do distrito de Furquim a todo o Estado,
uma vez que reunimos participantes de todo o
Brasil.

Em conversa, João Bosco se diz muito feliz e
lisonjeado por receber o carinho de todos e o
reconhecimento pela sua dedicação e por seu
trabalho, sempre disposto a atender as demandas
de todo os distritos e subdistritos do nosso
Município.
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VEREADOR EDIRALDO RAMOS CONCEDE HONRA AO
MÉRITO LEGISLATIVO NOS 311 ANOS DA CÂMARA DE MARIANA
@jornalpanetus Homenagem ocorreu em noite solene em comemoração dos 311 anos da Câmara Municipal de Mariana.
de cinco ﬁlhos que foram criados com muito
zelo e pudor. Muito jovem, com apenas treze
anos de idade aprendeu com maestria de
dedicação a tecer tapete de sisal, que fora por
muito tempo uma importante fonte de renda
para sua família.
“Contudo, agradeço a senhora minha mãe por
fazer tanto por mim e por todos nós. Sem
demagogia e com muito orgulho tive o prazer e
honra de um dia estar te homenageando.”
Destacou Pinico.

No dia (04/07), foi aniversário da primeira
Casa de Leis de Minas Gerais, o vereador
Ediraldo Ramos – Pinico (AVANTE) rendeu

homenagens a grandes pessoas. Primeiro, sua
mãe; Maria Helena de Freitas Ramos, natural do
distrito de Cachoeira do Brumado, casada, mãe

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CORPO HUMANO
O homem foi criado do pó
Uma massa ﬁna de terra
Considerado um animal
Mas diferente das feras.
Tudo que nasce da terra
É alimento do homem
E quando ele morre
A própria terra lhe come.
Tudo que o homem precisa

É rado da terra
E do ar vem à poluição
Que contamina a atmosfera.
O homem nasce com ódio,
Dentro dele brota a paixão
Que desperta o sen mento,
Mas com a raiva vira um furacão.
Autor José Januário (O catador de
papelão)

O vereador também concedeu homenagens ao
grande amigo o Senhor Luiz Fernando Bandeira
de Mello, sendo representado pelo grande
amigo do vereador Pinico o ex-vereador
Cristiano Vilas Boas. Luiz Fernando, tem
grandes conquistas em sua carreira, graduado;
mestre em Direito na Universidade Federal de
Pernambuco e graduando em Direito pela
Universidade de Salamanca, da Espanha. Tem
um currículo de grande extensão no Senado
Federal, além de Diretor de cursos em grandes
universidades do país.
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MARIANA: MAIS DE 900 SERVIDORES PÚBLICOS SOLICITARAM
O ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO
@jornalpanetus Medida impacta positivamente cerca de um milhão e meio de reais na economia do município.
A Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Administração, antecipou nesta
quarta-feira (20/07), o pagamento de 50% do
13º Salário, para os 974 Servidores Públicos
que realizaram a solicitação, até o dia 12 de
julho, através do setor de Departamento
Pessoal.
A iniciativa injeta mais de 1,8 milhão de reais
na economia local, possibilitando o aumento da
movimentação ﬁnanceira, além de promover a
valorização e alívio das contas para o servidor.
A Secretaria de Administração informa que a
primeira parcela do 13° Salário não sofrerá
nenhum tipo de desconto!

13° SALÁRIO
A gratiﬁcação natalina, mais conhecida como
13° salário, é constituída por lei e representa
um alívio no orçamento doméstico. O seu valor
é variável, horas extras e adicionais noturnos
também podem entrar nesse cálculo. Fica a
critério dos servidores e funcionários a
faculdade de receber por parcelas ou o valor
integral no ﬁnal do ano, mas também pode ser
estabelecido de acordo com a legislação de
cada local.
Por Luiz Guilherme Mascarenhas

ELEIÇÕES: CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS PODEM SER
REALIZADAS DESDE QUARTA (20)
@jornalpanetus Eventos internos das legendas oficializam disputa eleitoral.
federal, estadual e distrital deverão solicitar
os registros nos tribunais regionais
eleitorais (TREs).
A partir do dia 16 de agosto, os candidatos
estão liberados para fazer propaganda
eleitoral na internet e nas ruas. Até 1º de
outubro, um dia antes do primeiro turno,

A partir desta quarta-feira (20/07), as convenções partidárias
para escolha dos candidatos às eleições de outubro estão
autorizadas pela Justiça Eleitoral. Os eventos internos das
legendas marcam a oﬁcialização da disputa eleitoral e devem
ser realizados até 5 de agosto.
Pela legislação eleitoral brasileira, os candidatos precisam estar
ﬁliados a um partido político. Mas, diante do grande número
de ﬁliados que pretendem concorrer, as legendas precisam

realizar eleição interna para ocupar as vagas que estarão em
disputa.
Após as convenções, partidos e federações poderão registrar as
candidaturas dos escolhidos na Justiça Eleitoral até 15 de
agosto.
O registro dos candidatos à presidente da República e vicepresidente deverá ser feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Já os candidatos aos cargos de governador, senador, deputado

chocolatecomafeto52

Momento

está liberada a realização de caminhadas,
carreatas com carro de som, distribuição de
material de campanha, comícios e compra
de publicidade paga nos meios de
comunicação. O segundo turno está
marcado para 30 de outubro.

Constipação intestinal: dicas para ajudar
seu intestino a funcionar melhor.Cuidar
da sua alimentação é uma forma de
combater os desconfortos gerados pela
constipação, devido à baixa frequência
das evacuações. Os sintomas se
manifestam de várias formas, desde
necessidade de esforço ao evacuar,
sensação de evacuação incompleta,
dores e inchaço abdominal.- Se hidrate
bem, para um adulto a ingestão de
água deve car em torno de 2 litros ao
dia.- Prera as frutas laxativas como
mamão, laranja, ameixa, abacate,
acerola... Podendo ser consumidas no
café da manhã, nos lanches, no almoço e
jantar, seja na forma natural e com
casca, ou adicionadas em iogurtes ou
saladas. E dê preferência por consumir os
legumes e verduras crus, quando
possível.- Inclua cereais integrais e
sementes na sua alimentação,
diariamente, como aveia, granola,
quinoa, chia, psyllium e linhaça.- Evite
consumir alimentos fritos e gordurosos,
são mais difíceis de serem digeridos e
acabam piorando a constipação.- É
fundamental também praticar
atividade física regularmente, pois os
exercícios estimulam os músculos do
intestino, ajudando na passagem das
fezes e combatendo a prisão de ventre.
Instagram : @fernandes_rayssa
WhatsApp (31) 97102 – 3149

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405
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AGOSTO: MARIANA SERÁ PALCO DO 13º ENCONTRO
NACIONAL DE MOTOCICLISTAS
@jornalpanetus Após dois anos com as atividades suspensa, Praça Gomes Freire recebe o 13º Encontro Nacional de Motociclistas.
Considerando as edições passadas, o evento
conta com cerca de mil participantes
anualmente, pertencentes a moto clubes e moto
grupos, fora os autônomos e visitantes. Para os
comerciantes locais, o Encontro de
Motociclistas é um dos eventos que mais
fomenta a economia na cidade, gerando grande
expectativa para o tão aguardado retorno.
Conﬁra a programação e prestigie!

A Praça Gomes Freire (Jardim) novamente
será palco de um dos eventos mais esperados do
ano pelos amantes do motociclismo! Após dois
anos suspenso, devido a pandemia da COVID19, nos dias 26, 27 e 28 de agosto, acontecerá o
13º Encontro Nacional de Motociclistas.
O Encontro reúne os admiradores de diversas
partes da cidade, estado e país, sendo
considerado um dos mais importantes do
gênero em Minas Gerais, marcada também por
ser um evento beneﬁcente, recebendo doações
de alimentos não perecíveis que são
direcionados às entidades ﬁlantrópicas da
cidade.
Além das atrações culturais, o encontro conta
com área de camping coberta, com segurança
24h, chuveiro quente, café da manhã para
motociclistas, troféus para Moto Clubes e Moto
Grupos, além do sorteio de brindes.

26 de Agosto (Sexta-Feira)
20h: The Pink Floyd Collection (Tributo ao
Pink Floyd)
22h30min: Texas Rádio
27 de Agosto (Sábado)
14h: Rústicos
16h30min: Hardwired (Tributo ao Metallica)
19h: Rock Nights
21h30min: Appetite for Destruction (Tributo ao
Guns N' Roses)
23h: Velotrol

Vira Latas
Além de reunir motociclistas e triciclistas de
várias cidades, o evento comemora o 15º
aniversário do Vira Latas Moto Clube. Fundado
em 2007, o Moto Clube surgiu a partir do sonho
de três amigos de conquistarem os asfaltos da
região.

28 de Agosto (Domingo)
15h: Jurassic Rock
17h30min: Gritta
20h: Legião II (Um Tributo à Legião Urbana)

Fomento ao turismo e a economia

Por Marcella Pontes

SAÚDE: MARIANA DISPONIBILIZA ATENDIMENTO
MÉDICO DOMICILIAR
@jornalpanetus Serviço de Atendimento Médico Domiciliar é ofertado pela Prefeitura Municipal de Mariana.
A Secretaria de Saúde, realiza em locais especíﬁcos do
município o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), que
possibilita aos usuários que se encontram em condição de
dependência para realização de atividades diárias, o
acesso a atendimentos em sua própria residência, com
acompanhamento integral por uma equipe
multiproﬁssional em saúde.
O serviço reduz a demanda dos atendimentos hospitalares
e o período de permanência dos pacientes internados. O
programa é caracterizado por um conjunto de ações para
tratamento de doenças, reabilitação e medidas paliativas,
com garantia da continuidade do atendimento e
disponibilização de um acompanhamento proﬁssional.
Desde de janeiro de 2022, já foram atendidas mais de
2.050 pessoas.
O SAD é composto por uma equipe multiproﬁssional e
disponibiliza os serviços de: Fonoaudiologia, Nutrição,
Fisioterapia, Medicina, com a prescrição de
medicamentos, avaliação clínica, encaminhamentos para
especialidades, identiﬁcação de agravos e Enfermagem.
As ações são destinadas aos pacientes que passam por uma
avaliação e que se constatada a necessidade é dada a
continuidade do tratamento em casa.
A sede administrativa está localizada na Ruas das
Camélias, 105, Jardim dos Inconﬁdentes, e as pessoas que
desejarem pelos atendimentos ofertados devem procurar o
serviço portando os seguintes documentos:

Galego, Matadouro, Santana, Vila Maquiné,
Dom Oscar, Rosário (algumas ruas), São Pedro,
Fonte da Saudade, Samitri, Marília de Dirceu,
Morada do Sol, Barro Preto, Estrela do Sul,
Jardim dos Inconﬁdentes, Jardim Santana, São

CPF
Documento oﬁcial com foto
Cartão do SUS
Relatório médico solicitando atendimento
Sumário de alta se egresso de internação
O SAD oferece o atendimento às seguintes localidades da
cidade: Colina, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida,
Cristais, Dandara, Vila Aparecida, Rodovia do Contorno,
São Gonçalo, Centro, Vila do Carmo, Cruzeiro do Sul,

Cristóvão e São José.
As pessoas que não conseguirem solicitar o
atendimento presencialmente, poderão solicitar a
avaliação através do número (31) 3557-4158.
Por Livia Vieira
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Sociais da Leticia Aguilar

25 anos de casados! Que família linda hein KELLY?

@leticiafaguilar_

Leticia Aguilar

Angelo Aguilar curtindo o último fds no restautante
Topo do Mundo!

Deyvson Ribeiro
‘’Sabadão em família, obrigado meu Deus!’’

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

Limpeza
de pele
Depilação
a laser e
muito mais!

9 8229-3087

Sarah Maria em Saori Ouro Preto!

Fernanda e Mateus curtindo Dubai! Que chiqueza!

Michelle (estética) & Mara Anjos
são minhas parceiras e prossionais
sensacionais!
Marque seu horário
com elas e que
ainda mais linda!

Elevo sua
auto estima!
*Micropigmentação
e muito mais..

9 8317-3875

Cassiano Aguilar ao lado de Mauro Tramonte no dia de
Minas!

Quem apagou as velinhas no 14 de julho, foi a Lívia. Filha
do Allan e Ana Elisa do supermercado Armazém
Bandeirantes. Felicidades mil Lívia.

Aniversariante do dia 22! Felicidade amigo Luiz!

Sudene Machado está com Leone Ferreira.
Homenagem ao Leone Ferreira pela dedicação e empenho
com a Comitiva de Cavaleiros Sem Destino de Cláudio Manoel.

