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ELEITO O MELHOR COMÉRCIO DE METAIS DA PRIMAZ DE MINAS EM
GS
2022 PELO VOTO DOS INTERNAUTAS
Empresa atua no ramo há anos e proporciona aos seus clientes uma série de serviços.

*Compra e venda de sucata * Materiais ferrosos e não ferrosos * Latinha
*Metal *Bateria *Alumínio em geral e sucata de ferro

Endereço: Rua das Rosas - 545 - São Cristóvão - Mariana / MG
Telefones: 31 9 8251-6976/ 9 8893-2948
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
OS OBSTÁCULOS DA REAL LIBERDADE DE IMPRENSA
“Contra fatos não há argumentos”.
A liberdade de imprensa desempenha um papel
de extrema importância no Estado Democrático de
Direito, tendo em vista que ela aumenta o acesso à
informação e propicia o debate e a troca de
conhecimento entre as pessoas. Entretanto, a
liberdade de imprensa deve sempre se pautar no
respeito aos direitos da personalidade previstos no
art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988.
Ademais, para que a imprensa possa cumprir o seu
papel na sociedade é imprescindível que ela seja
livre de interdições e censuras, mas ela não pode ser
ilimitada e ausente de responsabilidade, haja vista
que ser livre signiﬁca ser responsável, uma vez que
ao assumir a liberdade o indivíduo assume a
responsabilidade originada dela.
Nos dias atuais, parte da imprensa transmite
notícias superﬁciais, sensacionalistas, sem serem

anteriormente constatada a sua veracidade,
ocasionando a destruição dos mais autos valores e
sentimentos dos seres humanos, atingindo de
maneira direta a dignidade humana do indivíduo
envolvido na notícia.
Imprensa livre é, portanto, sinal de que se caminha
no sentido de fortalecimento da vida democrática,
ao lado da pluralidade de pensamentos
representada pelos parlamentos. Não à toa, sempre
que se instaura uma ditadura, as duas primeiras
vítimas são parlamentos e imprensa livre. Um olhar
rápido pela História basta para comprovar essa
constatação. Muitos brasileiros viveram essa
conjunção sufocante onde imprensa e o povo não
respiravam a liberdade. Por isso, é preciso
valorizamos tanto a verdadeira expressão de uma
garantia e de um direito reconquistado com muita
luta por muitos brasileiros e por nós proﬁssionais
da área.

Contudo, é essencial a imprensa livre para o
verdadeiro processo democrático. Imprensa
responsável é fundamental para uma democracia
justa e equilibrada, onde os direitos individuais e
coletivos sejam assegurados a todos. A liberdade de
expressão não pode ser confundida com leviandade
de divulgação de boatos. A esses, devem-se sempre
sobrepor os fatos. Esses sim, senhores maiores do
jornalismo de qualidade que vários proﬁssionais,
trabalhando em diferentes veículos, lograram
produzir no Brasil.
Embora em alguns casos, a imprensa expressar a
voz da maioria. Em outros, vocaliza a minoria que
se manifesta contrariamente ao senso majoritário.
Torna-se crítica, assume o papel ﬁscalizador do
Estado, posicionando-se como contraponto ao
poder formal e legalmente instituído. É saudável
que assim seja. É bom a existência da oposição, do
contraditório, da divergência.

Portanto, dentre a importância da atividade
desenvolvida pela imprensa, sua função
informativa e de construção de pensamento
questiona-se sobre o seu campo de atuação na
sociedade ao veicular fatos que envolvam a
privacidade das pessoas. Segundo o Código de
Ética dos Jornalistas, a informação noticiada dever
ser correta e precisa, devendo ele divulgar os fatos
que sejam de interesse público, respeitando o
direito à privacidade do cidadão. Ao analisar os
direitos constitucionais da personalidade, dignidade
da pessoa humana e direito a intimidade notamos
que os mesmos se confrontam com a liberdade de
expressão assegurada à imprensa pelo nosso
ordenamento jurídico. Apesar de estarmos diante de
dois direitos protegidos constitucionalmente,
ambos não são absolutos, devendo analisar cada
caso de maneira única para que se veriﬁque a sua
limitação e o interesse social protegido.

POR QUE OS JOVENS DE HOJE SÃO MELANCÓLICOS?
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)"
Segundo Lacan, a criança, ao se olhar no espelho, vê o
seu futuro ego, sua autopercepção e capacidade de conﬁar
em si mesmo, autoestima. O investimento narcísico do
jovem de hoje foi pequeno. Os pais foram ausentes,
delegaram, em grande medida, à escola a formação e o
fundamento de afeto. A escola passou a ser o lugar de
formação da personalidade e da relação edípica. O
sentimento de ausência, no entanto, é constante. Um vazio
impera. Um aspecto importante na relação entre pais e
ﬁlhos é o de responsabilidade. O ﬁlho necessita perceber,
com clareza, que alguém se responsabiliza por ele. Quem
é essa ﬁgura hoje? A escola? Os pais? Os amigos virtuais?
A família não é mais o lugar do afeto inicial. Vivemos
uma desconstrução da família nuclear, de um modelo de
patriarcado. A ﬁgura central da família nuclear era a
mulher na função de mãe, que fazia a gestão das tarefas
domésticas e cuidava das relações com a escola e com a

saúde. Criamos instituições para fazer o trabalho do
afeto infantil, aquilo que o sociólogo Pierre Bourdieu
chama de socialização primária. A socialização
secundária, que seria justamente das instituições,
passou a vir antes. A escola substituiu a família. Há um
grande dilema aqui, pois a produção subjetividade veio
como “desinvestimento da criança”. Podemos dizer em
um narcisismo negativo. Se a modernidade foi
caracterizada por excesso de narcisismo, hoje vivemos
em uma sociedade narcísica justamente porque fomos
pouco investidos. Por isso, se analisarmos as formas
psicopatológicas do nosso tempo, encontramos
características de sofrimento a partir de ausências,
advindo de seres pouco investidos, próximos à
melancolia e à fuga do mundo: drogas, anorexia,
depressão, compulsões, borderline (personalidades que
ﬂertam com os limites).

Hoje os jovens se angustiam pelo fantasma da
ausência de sentido, a angústia primordial é de ser ou
não ser, existir signiﬁcativamente no mundo ou não.
Por isso hoje vivemos inseridos em uma mentalidade
do antigo (eterno) adolescente, na tentativa de
encontrar sentido na incessante experiência. Há uma
constante “experimentação adolescente”, estado
permanente de experimentação de nós mesmos. O que
se chamava de adolescência como estágio da vida,
vivemos uma espécie de adolescência sem ﬁm.
O que acontece com a juventude de hoje na medida
em que não há um reconhecimento simbólico, há
também uma perda de identidade, de fronteira. A
violência é uma forma de manter sua posição, seu
território. Em algum sentido, é uma forma de fuga da
melancolia. Violência pode aparecer como
automutilação, palavras fortes contra aqueles que
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cruzam seu caminho e mesmo fechamento em seu
mundo absoluto. Lacan mostra que o estádio do
espelho é o primeiro momento de formação da
personalidade que nos diferencia do outro. Na medida
em que me reconheço enquanto corpo que vejo,
percebo as diferenças, as alteridades, o que sou e o que
não sou. Nesse momento, é necessário a vivência de
permanências iniciais. Quando não há essa vivência,
apenas nos resta viver de forma experimental.

LUTA PELA PRESERVAÇÃO DA VIDA
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
E não é que o desânimo impera nesta tarde de sol
pleno? É preciso ter paciência com esse tempo. Mas faz
frio, frio intenso. Coloco duas blusas grossas de lã. Calço
meias. Cobertor nas pernas. Miro a rodovia. Um carro
aqui, outro lá. Música ao longe. Um cachorro late,
lamentando sua solidão. Faço companhia ao cão, num
grito lamentoso. Não lamento minha solidão, que se
torna mais intensa e evidente com o passar do tempo.
Ando descrente, com poucas esperanças em dias menos
opacos. Mãe dizia que só não tinha jeito para a morte.
Até pra morte tem jeito. Estou na missa de corpo

presente; choro, rostos vermelhos, olhos vermelhos,
homenagens.
O caixão vai afundando devagar, enquanto choramos
o ﬁm do protagonismo de quem se despede dessa
vida. A morte é para todos, sem discriminação.
Ninguém é poupado. Foi triste. Hoje é mais triste.
Toco o barco, enquanto existe tripulação. Deixei a
política de lado. Tenho desesperanças. Não é
pessimismo, é realismo. Lamento. O preço da
gasolina sobe feito estirão. Que raio de governos é
esse que não impõe solução para a inﬂação galopante?
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Comprei quase nada com cento e vinte reais. Voltei com
duas sacolas de plástico. Comprava 30 ovos por 10,00,
hoje pago 20,00 numa bandeja com 20. Diminuiu,
drasticamente, a quantidade de ovos na bandeja,
aumentando o preço, vertiginosamente. Já a carne, nem
ouso citar.
Por isto, estou desesperançada, com parcas motivações
e energias para caminhar pelas ruas. Coitado do
assalariado, de quem pega bico ou daquele que se
sustenta com o suor de seu trabalho! Observo o sol que
se desponta das algumas nuvens que passeiam no céu.
Não importa a luz. O que vejo é escuridão. Quando vejo
neblina e céu alaranjado, é isto que minhas retinas veem,
sem crenças de que o sol vai mudar meu humor. Estou
triste, ponto e basta. Quem não está com as altas dos
preços? Meu corpo dói, minhas juntas reclamam do frio,
apesar de ser a estação que mais me seduz; a solidão
invade meus dias. Farei uma sopa, só com legumes e
caldo. Carne moída é para sábado ou domingo.
Sonhei que estava a navegar num barco pequeno. Dois
desconhecidos dividiam o banco da tripulação. Era o
indigenista e o jornalista, mortos numa emboscada.
Foram alvos de quem? Dos garimpeiros,
narcotraﬁcantes, madeireiros, caçadores ou pescadores
ilegais? Quem vai salvar a Amazônia? Quem vai acabar
com o desmatamento e com as queimadas? Faz parte da
nossa cultura, queimar e desmatar? O presidente diz que
sim. Faz parte de nossa cultura sangrar a terra e quem
defende a Amazônia? O presidente diz que sim. Saímos
do barco. Dois sujeitos sem cabeças nos aguardavam na
barra da areia. Fomos recepcionados com simpatia.
Caminhamos para dentro da mata. Súbito, três crianças
nos deram as mãos, levando-nos para a aldeia. Acordei
assustada, com suor escorrendo pelos cabelos e pela
testa. Levantei-me. Molhei o rosto, respirei fundo. Os
dois morreram assassinados, brutalmente. Os que já
defenderam a Amazônia, com veemência e amor à
causa, foram assassinados, brutalmente. Este sonho teve
outro ﬁm.
Volto para a cama. Acendo a luz. O medo me domina.

Cochilo e volto a sonhar. Na modorra, caio de um
prédio alto. De pé, sem escoriações de grandes
proporções, levanto-me, limpo minhas calças e mãos.
Corro pelas ruas desertas. Dois pássaros me
acompanham, um de um lado; outro, do outro.
Encorajam-me a voar. Viro pássaro. Quantas aventuras
nos meus sonhos sem pé e cabeça? Cansaço e humor
rebaixado? Voo pelas montanhas, sorrindo com os
pássaros que se aventuram a voos rasantes, depois
empinam suas cabeças em direção ao céu. Paro no
topo da montanha. Que preguiça! Minhas pernas
doem, viro pedra. Faço parte da montanha. Sou
montanha verde acariciada pelo sol de inverno, que
queima de dia, esfria no crepúsculo, dando passagem
ao frio que corta a pele. Observo a rodovia agora
movimentada. Sou montanha... Acordo suada.
Levanto-me. Adormeço, transformo-me em barata.
Metamorfose... Corro dos insetos grandes. Acordo com
o coração aos saltos. Ando pelo quarto.
Amanhã terei novos sonhos; quem sabe, pesadelos.
Todas as imagens, sensações e notícias são guardadas
no inconsciente? Quanto delírio. Miro a escrivaninha.
Bendito ou maldito Zolpiden? Não sei, mas a mata não
sangra, nem os ativistas ambientais. Valei-nos,
saudosos Chico, Dorotyh, Guajajara, Ari, Zé, Maxciel,
Dom e Bruno, por novos tempos de preservação da
vida, porque a luta tem sido árdua e histórica, e não
será vã!
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CEMIG SOMA 1 MILHÃO DE CLIENTES BENEFICIADOS COM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
@jornalpanetus Famílias cadastradas para o benefício podem ter desconto de até 65% na conta.
Energia Elétrica é importante para que a
população tenha uma folga no orçamento e até
possa destinar os recursos que estariam
utilizando para pagar a conta de luz em outras
despesas”, explica a gerente.
Além disso, é importante destacar que os
clientes cadastrados na TSEE e que consomem
até 3KWh por dia são isentos de pagar o ICMS
em Minas Gerais.
Para ter direito à Tarifa Social, as famílias
devem atender a um dos seguintes requisitos:

A Cemig superou a marca de 1 milhão de
clientes inscritos na Tarifa Social de Energia
Elétrica (TSEE). O benefício consiste em
descontos de até 65% na tarifa de energia da
conta de luz, para famílias cadastradas em
Programas Sociais do governo federal. Para
comunidades indígenas e quilombolas o desconto
pode chegar a 100% da conta de luz. O número de
cadastrados foi atingido no ﬁnal de abril e a
empresa busca ampliar ainda mais esse

percentual.
Até o ano passado, as famílias inscritas nos
programas sociais do governo federal precisavam
solicitar o cadastro na Tarifa Social de Energia
Elétrica diretamente às distribuidoras. A partir de
janeiro deste ano, a Lei 14.203, de setembro de
2021, facilitou essa inclusão e os clientes
passaram a receber o benefício na conta de luz de
forma automática, após a identiﬁcação dessas
famílias no cadastro da distribuidora.

De 2018 para cá, a Cemig praticamente dobrou
o número de clientes beneﬁciados pela TSEE,
passando de 575 mil inscritos para 1.036.709
faturados em abril deste ano. De acordo com a
gerente de Gestão do Cadastro e Faturamento de
clientes da Cemig, Amanda Regina Mascarenhas
Diniz, a companhia está ampliando a concessão
para beneﬁciar o maior número de famílias em
Minas Gerais.
“A concessão do benefício da Tarifa Social de

31 9 8668-3157

- Estarem inscritas no CadÚnico, com renda
familiar de até meio salário-mínimo por pessoa;
ou
- Estarem inscritas no CadÚnico, com renda
familiar mensal de até três salários-mínimos, que
tenha portador de doença ou patologia cujo
tratamento ou procedimento médico requeira o
uso continuado de aparelhos elétricos; ou
- Terem algum membro familiar que receba o
Benefício de Prestação Continuada da
Assistência Social (BPC), Idoso ou Pessoa com
deﬁciência.
Para informações sobre como se registrar no
CadÚnico, o cliente deve entrar em contato com a
prefeitura local ou acessar a página do Ministério
da Cidadania em:
www.gov.br/cidadania
Também é possível solicitar a tarifa social
diretamente no Portal da Cemig na internet.
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SETOR DO TURISMO BATE RECORDE DE PARTICIPAÇÃO
NA ECONOMIA MINEIRA
@jornalpanetus Participação de 3,9% do Valor Adicionado Bruto (VAB) do turismo no total estadual foi superior a 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil.
Entre 2018 e 2019, o Valor Adicionado Bruto (VAB)
do turismo de Minas Gerais saltou de R$ 19,1 bilhões
para R$ 22,3 bilhões (um crescimento corrente de
16,9%). Nesse intervalo de tempo, a totalidade do VAB
estadual foi de R$ 538,8 bilhões para R$ 571,5 bilhões
(um crescimento corrente de 6,1%). Os dados foram
divulgados pela Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo (Secult) por meio do Observatório do Turismo
de Minas Gerais e pela Fundação João Pinheiro (FJP),
nesta segunda-feira (20/06), e fazem parte do estudo que
também atualizou a metodologia de cálculo utilizada
anteriormente. A metodologia de cálculo do Produto
Interno Bruto (PIB) foi realizada a partir da revisão das
atividades características do turismo constantes em um
estudo contratado pela Secult em 2009.
O crescimento nominal observado no VAB do
turismo em 2019, na comparação de um ano em
relação ao imediatamente anterior, foi o maior da série
histórica 2010-2019, o que fez com que a
representatividade das atividades características do
turismo alcançasse a participação recorde no VAB
total estadual em 2019, de 3,90%, superando o
recorde anterior obtido em 2014, ano de realização da
Copa do Mundo no Brasil, de 3,70%.
Na comparação entre 2010 e 2019, o VAB do turismo
estadual passou de R$ 10,8 bilhões para R$ 22,3
bilhões, enquanto o VAB total de Minas Gerais passou
de R$ 305,2 bilhões para R$ 571,5 bilhões.
De acordo com o pesquisador Thiago Almeida, da
FJP, vale acrescentar que o pico de participação do
VAB do turismo em nível estadual alcançado em 2019
é corroborado pela variação real dos índices de
volume das diferentes atividades econômicas.
“Enquanto, em 2019, o volume de VAB recuou 3,6%
na agropecuária, pois foi um ano de baixa
produtividade no ciclo bianual da cafeicultura e de
redução na produção ﬂorestal, e 6,8% na indústria,
devido ao colapso na produção mineral ocasionado
pelo rompimento da barragem de Brumadinho e seus

desdobramentos na atividade de extração mineral, o
volume setorial associado às atividades de serviços,
no qual se enquadram os segmentos turísticos,
evoluíram positivamente", destaca.
De fato, o índice de volume do VAB associado à
totalidade dos serviços expandiu 2,2% em 2019 na
economia mineira. Apenas a administração pública
apresentou retração no índice de volume do valor
agregado nesse ano no estado (-1,0%). De acordo
com as Contas Regionais, atividades tipicamente
turísticas, como os serviços prestados às famílias
(artes, cultura, esporte, recreação etc.) e os serviços
de alojamento e alimentação apresentaram expansão
no volume de valor adicionado em 2019 de,
respectivamente, 5,5% e 5,2%.
A subsecretária de Turismo da Secult, Ane Souza,
destacou a importância das informações para o setor
turístico em Minas Gerais. “Os dados possibilitam
compreender melhor o impacto econômico do
turismo em Minas Gerais e a metodologia auxiliará
no acompanhamento anual das informações. Além
disso, permitem entender melhor o contexto dos
setores econômicos nos municípios mineiros,
auxiliando na elaboração de política públicas para o
turismo”, explica a subsecretária.
Composição
No que diz respeito à composição do VAB do
turismo em Minas Gerais, pode-se dizer que os
serviços de alimentação fora do domicílio, que
incluem bares, restaurantes, lanchonetes e similares,
além dos serviços de alimentação para eventos e
recepções, foram responsáveis por 45,6% do valor
agregado pelas atividades turísticas no estado em
2019. Os aluguéis não imobiliários representaram
16,5% do total nesse período. Essa atividade inclui a
locação de automóveis e outros meios de transporte
sem condutor e os aluguéis dos equipamentos
recreativos e esportivos utilizados pelos turistas. O
transporte terrestre de passageiros (metroferroviário,

rodoviário e serviços de táxi) representou 13,3% do
VAB turístico estadual em 2019. Os serviços
prestados às famílias (que incluem as atividades
artísticas, criativas e espetáculos, atividades de
recreação e lazer como parques de diversão e parques
temáticos, a produção e promoção de eventos
esportivos, além de atividades ligadas ao patrimônio
cultural e ambiental como museus, jardins botânicos,
zoológico e reservas ecológicas) foram responsáveis
por 5,9% do valor agregado pelo turismo em Minas
Gerais em 2019.
As agências de viagens e organizações de eventos,
incluindo os operadores turísticos e os serviços de
reserva, contribuíram em 4,7% do VAB do turismo de
Minas Gerais em 2019. Os serviços de alojamento e
hospedagem (hotéis, apart-hotéis, albergues,
camping, pensões e similares) representaram 4,5% do
valor agregado associado ao turismo estadual no ano
em questão. No mesmo período, os serviços de
transporte aéreo de passageiros participaram em
3 , 8 % d o VA B t o t a l t u r í s t i c o e s t a d u a l . A
representatividade das atividades auxiliares do

transporte em Minas Gerais (que incluem os
terminais rodoviários e ferroviários e a operação dos
aeroportos e campos de aterrissagem) foi de 3,0% em
2019. O comércio vinculado ao turismo, como artigos
de viagem, bijuterias, artesanatos, obras de arte,
pesca, camping e artigos esportivos, representou
2,6% do VAB turístico estadual no ano analisado.
Finalmente, o transporte aquaviário de passageiros
foi responsável por apenas 0,04% do valor agregado
pelo turismo estadual em 2019, tendo em vista que
essa atividade possui maior relevância em regiões
litorâneas, o que não é o caso de Minas Gerais.
Municípios com maior participação do turismo
em suas economias locais em 2019
Em função da classiﬁcação dos serviços de
transporte aéreo de passageiros como atividade
turística, o município de Conﬁns é o que apresenta a
maior representatividade diante da presença do
aeroporto internacional Tancredo Neves em seu
território. O mesmo motivo explica a participação
elevada observada em Goianá, onde se localiza o
aeroporto Presidente Itamar Franco, também
conhecido como aeroporto regional da Zona da Mata.
O município de Tiradentes aparece na segunda
colocação por ser um centro histórico de igrejas,
monumentos e museus com a arte barroca, com
atrações como a Matriz de Santo Antônio, o Santuário
da Santíssima Trindade e a Igreja Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos, além da presença de restaurantes
premiados e da ocorrência de festivais. SapucaíMirim aparece na quarta posição do ranking com a
presença do NR Resort Sapucaí-Mirim (Nosso
Recanto), um complexo recreativo que recebe
milhares de turistas e possui um dos maiores
criatórios de trutas da América Latina. Em Santana do
Riacho, o destaque ﬁca por conta da Serra do Cipó,
com a presença de picos, cachoeiras e paisagens
deslumbrantes, além da estátua do Juquinha (um
atrativo de visitação para os turistas).
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NÃO É POSSÍVEL INTERFERIR NO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS,
AFIRMA MINISTRO DE MINAS E ENERGIA
@jornalpanetus Em audiência na Câmara dos Deputados, Adolfo Sachsida diz que governo tenta amenizar problema com redução de impostos.

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida,
aﬁrmou nesta última terça-feira (21/06), que o governo
não tem poder para interferir no preço dos combustíveis
e que o nome de Caio Paes de Andrade "satisfaz todos
os critérios necessários para estar à frente" da
Petrobras.
"Eu respeito o presidente José Mauro [Coelho], expresidente da Petrobras. Todo respeito a ele, ao CA
[Conselho Administrativo], seus diretores. Mas, tão
logo eu assumi como ministro, eu achei por bem
promover uma troca na empresa porque acredito que é
o momento de aumentar a competição. Não há como
ajudar o consumidor brasileiro com a estrutura atual."
José Mauro Coelho abriu mão do cargo na última
segunda-feira (20/06), diante da ofensiva do presidente
Jair Bolsonaro (PL) para tentar reduzir o preço dos
combustíveis antes das eleições e do anúncio de uma
CPI da Petrobras. O PL, partido do presidente, articula a
criação da comissão na Câmara dos Deputados.
O ministro disse que, se o Congresso não quiser uma

CPI da Petrobras, "a parceria" com o governo vai
continuar mesmo assim. Sachsida também aﬁrmou que
a Lei das Estatais "é passível de melhora".
"Lei das estatais é o seguinte: governança é
fundamental. É claro que a Lei das Estatais avançou em
questões importantes. Agora, toda lei é passível de
melhora. Se o Congresso Nacional decidir melhorar a
Lei das Estatais, certamente é uma medida legítima",
disse.
A intenção de alterar a Lei das Estatais foi colocada
pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
(PP), nesta segunda-feira (20/06). O deputado cobrou
que o governo e o Ministério da Economia se envolvam
mais nas discussões e resolvam as questões
infraconstitucionais via medida provisória, que têm
aplicação imediata.
"Sobre a questão de ser a favor ou contra uma CPI: eu
respeito as decisões do Congresso Nacional. Se as
decisões do Congresso Nacional forem por uma CPI,
saibam que o Ministério de Minas e Energia estará ao

lado do Congresso Nacional providenciando as
informações, requerimentos necessários", aﬁrmou
Sachsida. "Se o Congresso achar por bem não ter uma
CPI, vamos continuar a nossa parceria, vamos
continuar seguindo em frente."
Adolfo Sachsida também aﬁrmou que não é possível
interferir no preço dos combustíveis, apesar de a União
ser a acionista majoritária da empresa. Ela disse que o
governo tenta "amenizar o problema" com a redução de
impostos federais e que não existe "bala de prata" nem
"salvador da Pátria".
"Eu entendo que muitos dos senhores são cobrados
pela população porque é difícil para a população
entender por que o governo não interfere no preço dos
combustíveis. Com toda a transparência, eu preciso ser
claro: não é possível interferir no preço", disse o
ministro aos deputados federais.
"Não está no controle do governo. E, honestamente,
preço é uma decisão da empresa, não do governo. Além
disso, nós temos marcos legais que impedem
intervenções do governo na administração de uma
empresa, mesmo o governo sendo o acionista
majoritário", completou.
Adolfo Sachsida participa de audiência pública na
Câmara dos Deputados. Ele foi convidado para falar
sobre o preço dos combustíveis e sobre a intenção do
governo de privatizar a Petrobras, anunciada assim que
assumiu o ministério.
Caio Paes de Andrade é secretário de Desburocratização
do Ministério da Economia e foi indicado pelo governo
para assumir a presidência da Petrobras. José Mauro
Coelho já tinha sido demitido no ﬁnal de maio, mas
resistia a deixar a companhia antes da assembleia de
acionistas.
O ministro de Minas e Energia fez uma apresentação
em PowerPoint indicando que a Petrobras teve mais
lucro do que a média de outras petroleiras e que também
tem mais gastos com pessoal, segundo ele. Questionado
se tinha orgulho do lucro da estatal, respondeu que não.
"A pergunta foi 'lucro excessivo punindo a população,
se eu tenho orgulho disso'. Não, não tenho, claro que
não. Todos nós aqui temos responsabilidade social",
disse. Em seguida, repetiu a aﬁrmação de que o governo
não tem inﬂuência nas decisões da estatal.
"Mas, veja, eu falo como alguém que não está na
companhia. A Petrobras é uma companhia listada em

Bolsa e as decisões são tomadas pelo seu presidente,
pelos seus diretores e pelo seu Conselho de
Administração. Não há inﬂuência do governo nessas
decisões. O que o governo faz é escolher o seu
presidente e indicar alguns membros do Conselho de
Administração para dar alguns nortes para a
companhia."
Convite a Guedes
Também na última terça-feira (21/06), a Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado aprovou
requerimento de convite ao ministro Paulo Guedes, para
dar explicações sobre o mais recente anúncio de reajuste
no preço dos combustíveis.
Os senadores aprovaram também convite para o
ministro Adolfo Sachsida e ao ex-presidente da
Petrobras José Mauro Coelho, que renunciou nesta
semana.
As autoridades não são obrigadas a comparecer
quando se trata de um convite, diferentemente da
modalidade convocação, na qual a presença é
obrigatória, sob risco de responder por crime de
responsabilidade.
Os requerimentos inicialmente previam a convocação,
mas senadores governistas atuaram pela mudança,
argumentando que Guedes iria comparecer e que não
seria necessário uma "deselegância". Ainda não há data
deﬁnida para as audiências.
O autor do requerimento, Alexandre Silveira (PSDMG), aliado próximo do presidente Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), cobrou duramente Guedes pela condução
da política econômica.
"Eu acho que há uma unanimidade, inclusive no
governo de que houve um equívoco ao se criar um
superministério [da Economia, fundindo com
Planejamento] e entregá-lo a alguém que não conhece
poeira, que não anda pelas estradas vicinais deste país
e que se submete exclusivamente ao manual de Chicago
e à Faria Lima", aﬁrmou.
"Aguardo do ministro Paulo Guedes uma resposta
imediata para essa possibilidade de caos social, diante
da opressão da inﬂação, que aumenta a miséria e a
fome. Não adianta fazer cortina de fumaça, de falar em
CPI. O que a gente espera é que Guedes anuncie
medidas que ultrapassem a solução dos combustíveis,
que socorram o povo brasileiro", completou.

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

chocolatecomafeto52
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CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 17ª CINEOP ACONTECE HOJE
COM CELEBRAÇÃO AOS POVOS AMERÍNDIOS, HOMENAGEM A
CINEASTAS INDÍGENAS E SHOW DE BRISA FLOW
@jornalpanetus Performance audiovisual e apresentação dos "Caminhos de Pachamama" acontece ao ar livre, na Praça Tiradentes, no centro histórico
da cidade de Ouro Preto.

Foto: Ane Souz / Divulgação

Programação segue com a exibição de ﬁlmes
dos cineastas homenageados no Cine-Praça e

show especial no Sesc Cine Lounge Show.
Após duas edições online, a CineOP – Mostra

de Cinema de Ouro Preto chega à 17ª edição
retomando as atividades presenciais na cidade
histórica mineira. A cerimônia de abertura
oﬁcial acontece nesta quinta-feira (23/06), às
19h30, ao ar livre, na Praça Tiradentes (com
aquecedores na plateia). A apresentação em
sons, imagens e movimentos dos eixos centrais
da 17ª CineOP será feita por uma performance
audiovisual com direção de Chico de Paula e
roteiro de Chico e da coordenadora geral do
evento, Raquel Hallak.
O único evento brasileiro dedicado ao
patrimônio, história e educação pelo
audiovisual começa na véspera, no dia 22, com
sessão cine-escola, exposição e exibição de
ﬁlmes e masterclass em ambiente online na
plataforma cineop.com.br; e segue até 27 de
junho com ﬁlmes, debates, masterclasses,
estudo de caso, rodas de conversa, shows
musicais, oﬁcinas e uma série de outras
atividades.
Na performance, serão destacadas as temáticas
dos três eixos da Mostra: “Memória
Audiovisual no Brasil: Resistência e resiliência
no tempo” (Preservação), “Cinemas Indígenas:
Memórias em transmissão” (Histórica) e
“Cinemas e Educações: Diálogos” (Educação).
Na ocasião, vai ser realizada a cerimônia
“Caminhos de Pachamama”, com a presença de
diversos representantes de comunidades
indígenas e ameríndias. A performance terá
ainda participação especial da MC Brisa Flow e
trilha sonora de Palomita.
A cerimônia de abertura vai ser espaço também

da homenagem da 17ª CineOP à dupla de
cineastas M'bya Guarani: Kuaray Poty (Ariel
Ortega) e Pará Yxapy (Patrícia Ferreira), que
estará presente. Logo em seguida o público
poderá conferir no Cine-Praça a exibição do
média-metragem “Bicicletas de Nhanderú”
(2011), com direção de ambos, e do curtametragem “Nossos Espíritos Seguem
Chegando – Nhe'e Kuery Jogueru Teri” (2021),
assinado por Yxapy e Bruno Huyer.
A realização da CineOP em 2022 conta com o
Patrocínio Master do Instituto Cultural Vale,
essencial na viabilização do evento.
“A Mostra de Cinema de Ouro Preto celebra o
cinema como patrimônio, preservação, história
e educação. Para o Instituto Cultural Vale, é
uma alegria abraçar esse projeto, que valoriza
as diversas manifestações artísticas por meio
de sua extensa programação e promove também
o desenvolvimento local nesse território de
tantas memórias e saberes”, aﬁrma Hugo
Barreto, diretor-presidente do Instituto.
Logo após a abertura no Cine-Praça, a partir da
21h30, começa a "Noite Tributo à Mãe
Natureza", com apresentações da DJ Kingdom
e da artista musical Brisa Flow no Sesc Cine
Lounge Show, no Centro de Convenções. Com
inﬂuências da música e cultura dos povos
andinos, através dos seus pais chilenos, Brisa de
la Cordillera iniciou a carreira no hip hop em
Belo Horizonte. Sua música traz mensagens
sobre a vivência da mulher ameríndia periférica
na América Latina.
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FRIO: INVERNO COMEÇOU NESTA TERÇA-FEEIRA E
DEVE SOFRER INFLUÊNCIA DO LA NIÑA
@jornalpanetus Dias frios devem terminar em 22 de setembro.
O tempo mais seco que a média deve marcar o
inverno na Região Sul, além de temperaturas
próximas e abaixo da média com a chegada de
massas de ar polar, principalmente entre julho e
agosto. O oeste desses três estados, porém, pode
ter chuvas acima da média, e o norte do Paraná
deve ter um inverno mais quente que o de
costume.
No Nordeste, as chuvas acima da média devem
incidir sobre o litoral, enquanto no oeste da
Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão as

precipitações poderão ser próximas da média. O
La Niña também deve forçar as temperaturas a
um patamar próximo ou acima da média em
grande parte da região.
O Sudeste pode ter chuvas ligeiramente abaixo
da média, mas a passagem de frentes frias deve
continuar a causar chuvas no litoral. Sobre a
temperatura, a previsão é que permaneça acima
da média, mas massas de ar polar podem
determinar a formação de geadas em regiões de
altitudes elevadas.

COMÉRCIO
DE METAIS
Período mais frio do ano, o inverno começou
nesta terça-feira (21/06), às 6h14 no Hemisfério
Sul. A expectativa do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) é de três meses com
chuvas acima da média nas regiões Norte e
Nordeste, devido ao fenômeno La Niña. A
estação termina em 22 de setembro, às 22h04
(horário de Brasília).
Oposto ao El Niño, o fenômeno La Niña se
caracteriza principalmente pelo registro de
temperaturas abaixo da média na superfície da
parte do Oceano Pacíﬁco que ﬁca próxima à
Linha do Equador, o que afeta o clima na
América do Sul. No Brasil, entre os efeitos mais
comuns está o aumento da precipitação e da
vazão dos rios no Norte e a redução das chuvas
na Região Sul.

Além de mais chuvas, o Inmet prevê que a
Região Norte terá temperaturas mais elevadas.
As exceções são o sul do Pará e de Tocantins,
onde o clima mais quente deve ser
acompanhado de chuvas abaixo da média, o que
aumenta as chances de incêndios ﬂorestais no
sul da Amazônia.
Na região Centro-Oeste, massas de ar seco e
quente também devem favorecer incêndios
ﬂorestais principalmente nos meses de agosto e
setembro. O inverno deve intensiﬁcar o período
seco, e a tendência é de diminuição da umidade
relativa do ar nos próximos meses, com valores
diários que podem ﬁcar abaixo de 30%, e picos
mínimos abaixo de 20%.

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

Tempo seco

OPORTUNIDADE: GOOGLE
ANUNCIA 500 MIL BOLSAS DE
ESTUDO PARA JOVENS
@jornalpanetus Do total, duas mil serão destinadas a pessoas trans.

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

O Google anunciou que, até 2026, vai distribuir
500 mil bolsas de estudo para a formação de
jovens em “áreas de atuação altamente
demandadas pelo mercado de trabalho”.
Segundo a empresa, as bolsas serão para a
formação de proﬁssionais em suporte de
Tecnologia da Informação (TI), análise de dados,
gerenciamento de projetos e design UX (User
Experience ou experiência do usuário).
A empresa pretende destinar duas mil dessas
bolsas a pessoas que se autodeclaram
transexuais. A expectativa é de que a medida
favoreça a inclusão social deste grupo no
mercado de trabalho.
Em nota, a Google informou que os jovens que
não estão estudando no momento também
poderão disputar as vagas. “O processo de
inscrição e seleção ocorrerá através do
aplicativo do CIEE ONE (plataforma 100%
gratuita), e os escolhidos serão acompanhados
por uma monitoria exclusiva, que os auxiliará a
concluir as certiﬁcações”, explicou a empresa.
Todos os cursos foram criados pelo Google e
estão hospedados na plataforma de educação da

Coursera. “São cerca de 800 horas de aulas,
considerando as quatro titulações juntas, com
certiﬁcação, visando o preparo dos estudantes
para ingresso em postos de trabalho no campo
em constante crescimento proﬁssional da
tecnologia”, acentuou.
Empregabilidade trans
Na avaliação do Google, o Brasil tem
“aprendido muito com a inserção de pessoas
trans nos espaços de mídia e cultura popular”. A
empresa utiliza, como exemplo dos avanços
observados no país, o respeito aos pronomes e o
direito de retiﬁcação de nome.
“Temos muito a melhorar, mas, ao menos,
alguma evolução já é percebida”, ponderou a
empresa ao aﬁrmar que, no que se refere a
mercado de trabalho, não se observa progressão
na mesma velocidade.
“Estima-se que 90% da população trans no
Brasil têm o mercado informal como fonte de
renda e única possibilidade de subsistência. São
milhões de pessoas que vivem uma condição de
vulnerabilidade extrema devido à falta de uma
oportunidade de emprego”, ﬁnalizou.

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

9 8253-0025
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto
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GOVERNO DE MINAS APRESENTA OS PRINCIPAIS AVANÇOS DO
AGRONEGÓCIO PARA PRESIDENTES DOS SINDICATOS RURAIS
@jornalpanetus

Encontro aconteceu durante a abertura do Projeto Redescobrir, na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).

estado para buscar o equilíbrio ﬁscal e retomar
os investimentos que impactarão tanto na
agricultura quanto na pecuária.
“Somos o Estado mais seguro do Brasil, e isso
se reﬂete na segurança no campo, com queda de
42% nos crimes em áreas rurais. Estamos
melhorando as estradas, mediante um
investimento de R$ 2 bilhões na recuperação do
pavimento, que ajudará no escoamento da
produção. Outro ganho que o produtor terá
será com a chegada de energia trifásica no
campo. A Cemig está alocando R$ 22 bilhões na
construção de 200 subestações”, explicou.
Ao ﬁnal, o presidente da federação, Antônio de
Salvo, agradeceu não só a presença do
governador, mas a proximidade do governo
com o agronegócio mineiro. “Desde que
assumiu o Governo de Minas, o governador
sempre se mostrou sensível aos pleitos do setor.
Com isso, é notório o avanço do agronegócio
nos últimos anos”, concluiu.

O governador Romeu Zema participou, na
última terça-feira (21/06), em Belo Horizonte,
da abertura do Projeto Redescobrir, iniciativa da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de Minas Gerais (Faemg) que reúne lideranças
sindicais para conhecer a estrutura,
funcionamento e programas da entidade.
Diante de 80 presidentes de sindicatos ligados
à federação, Zema reaﬁrmou o compromisso do
Governo de Minas de fortalecer o
desenvolvimento do setor produtivo, sobretudo
o agronegócio, um dos principais pilares da
economia mineira.
“Estamos criando condições para que o setor
invista na produção e nos produtos de maior
valor agregado, como cafés especiais e queijos.
Medidas que garantem preços diferenciados.
Somos reconhecidos internacionalmente como
um Estado que produz itens de qualidade”,
disse.
Zema lembrou dos esforços realizados pelo

ENVOLVIMENTO: FORÇA LOCAL REALIZA NOVA RODADA
DE NEGÓCIOS
@jornalpanetus As inscrições são limitadas e devem ser realizadas até a próxima sexta-feira (24/06).
O Programa Força Local da Samarco irá realizar
a primeira rodada de negócios deste ano, no dia 30
de junho. Podem participar empresas localizadas
nos municípios que recebem a empresa em Minas
Gerais. As inscrições são limitadas e devem ser
realizadas até a próxima sexta-feira (24/06), pelo

link: https://forms.ofﬁce.com/r/AmAZtUkGSU.
O evento, em formato virtual, é uma oportunidade
para ampliar o conhecimento sobre as demandas
do setor e de outras áreas. Além da Samarco,
participam da iniciativa as contratadas
Continental, Consórcio Ápia, Nexux e Manserv.

O encontro será promovido das 13h30 às 17
horas.
Além das rodadas de negócio, o Força Local
promove palestras e seminários como forma de
melhorar e preparar proﬁssionais e empresas para
o mercado de trabalho, com ações estruturadas e

baseado nos pilares: políticas, capacitação,
negócios, monitoramento e desenvolvimento e
qualiﬁcação.
Mais informações sobre o programa estão
disponíveis no link:
https://www.samarco.com/fornecedores/.
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CRUZ VERMELHA BRASILEIRA ASSUME FÓRUM DE PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA NO MOVIMENTO INTERNACIONAL
@jornalpanetus

O Brasil vai assumir o fórum de oito países, que têm mais de 300 milhões de habitantes, algo fundamental para o desenvolvimento da ajuda humanitária.

Cruz Vermelha Brasileira. Vamos engajar cada
vez mais o nosso país como um modelo da causa
h u m a n i t á r i a d e n t ro d o M o v i m e n t o
Internacional, e aumentar ainda mais o alcance
da língua portuguesa dentro e fora das
sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho”, destaca Júlio Cals, presidente
nacional da CVB.
Gerida por Júlio Cals, a Cruz Vermelha
Brasileira foi escolhida para assumir o Fórum
através do trabalho humanitário desenvolvido
pela organização ao longo dos últimos anos no
Brasil, e também devido ao processo de
rotatividade dos seus membros, formalizado
entre os países em reuniões estatuárias, em
Genebra, na Suíça. “É algo inédito e de extrema
importância para fortiﬁcar esses países, que
tanto necessitam da ajuda humanitária”,
complementa Cals, que está em seu segundo
mandato na presidência da CVB.

Nessa segunda-feira (20/06), a Cruz Vermelha
Brasileira (CVB) tornou-se líder do Fórum das
Sociedades Nacionais de Países de Língua
Portuguesa do Movimento Internacional da
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O
grupo é formado por Cabo Verde, Brasil,
Portugal, Guiné Bissau, Timor Leste, Angola e

Moçambique, que unem mais de 300 milhões
de habitantes, aproximadamente.
Isso vai fortalecer o compartilhamento de
informações e conhecimentos entre esses
países, os ajudando a conquistar mais
visibilidade para a língua portuguesa,
especialmente dentro do Movimento

Internacional, através da tradução de
documentos; e o Brasil estabelecerá estratégias
de comunicação e desenvolvimento dessa área
na liderança do Fórum.
“Essa é uma conquista conjunta de todos os
nossos voluntários, de todas as ﬁliais e de todas
as pessoas que fazem parte do nosso time da

Sobre a Cruz Vermelha Brasileira
A Cruz Vermelha Brasileira é uma das mais de
190 Sociedades Nacionais que compõem o
Movimento Internacional de Cruz Vermelha e
do Crescente Vermelho. Fundada em 5 de
dezembro de 1908, é constituída com bases nas
Convenções de Genebra, das quais o Brasil é
signatário. É uma associação civil, sem ﬁns
lucrativos, de natureza ﬁlantrópica,
independente, declarada pelo governo
brasileiro de utilidade pública internacional, de
socorro voluntário, auxiliar dos poderes
públicos e, em particular, dos serviços militares
de saúde. Tem como missão atenuar o
sofrimento humano sem distinção de raça,
religião, condição social, gênero e opinião
política.
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NOVIDADE: AGENDAMENTO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE EM MARIANA AGORA É ONLINE
@jornalpanetus Mais agilidade e praticidade na emissão do documento de identidade na Primaz de Minas.
O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC)
da Câmara de Mariana informa que o canal de
agendamento para a emissão da Carteira de
Identidade mudou. Agora, os horários devem
ser agendados exclusivamente pela internet,
pelas plataformas do Governo de Minas: os
cidadãos podem optar pelo agendamento via
aplicativo MG App ou pelo portal:
www.cidadao.mg.gov.br
Passo a Passo
Logo após abrir o MG App ou o site
cidadao.mg.gov.br o usuário deverá informar
seu número de CPF. Depois de ﬁnalizar o acesso

por meio do gov.br, deverá escolher o serviço de
"Emissão de Carteira de Identidade" e fazer o
agendamento preenchendo os dados
solicitados.
Além do agendamento do serviço, a plataforma
disponibiliza a opção de expedir o Documento
de Arrecadação Estadual (DAE), necessário a
partir da 2ª via da Carteira de Identidade. A 1ª
via do documento é gratuita.
Atenção
O CAC alerta que o atendimento via telefone
está disponível para obter informações e
esclarecimentos. O agendamento do serviço é
exclusivamente pela internet.

CAUSA ANIMAL: 178 ANIMAIS CASTRADOS EM
PASSAGEM DE MARIANA
@jornalpanetus Castramóvel se despede do Distrito de Passagem de Mariana.
Após um mês de atividades no
Distrito de Passagem de Mariana, o
Castramóvel parte em direção à sede
do município, dando andamento às
atividades na Arena Mariana. Nas
últimas semanas, a equipe se
despediu e deixou uma comunidade
mais segura para todos os animais
que participaram da ação.
Durante todo o mês de maio, foram
realizadas castrações gratuitas em
cães e gatos da região. Neste período,
253 animais foram cadastrados para
a realização da operação. Dentre
esses, 178 foram castrados, sendo 87
cães (49 fêmeas e 38 machos) e 91
Foto: Maria Fernanda Viana / Divulgação
gatos (60 fêmeas e 31 machos). Além

disso, para a segurança de todos, 16
animais foram impossibilitados de
realizarem a operação, devido a
fatores adversos, como idade e peso.
Na última segunda-feira (20/06), se
iniciou o cadastro na sede do
município, na qual os interessados
devem comparecer à Arena Mariana,
de segunda a sexta-feira, de 7h às
16h, portando cópia de Documento
de Identidade, CPF e Comprovante
de Residência. Em caso de dúvidas e
para mais informações, entre em
contato através dos números (31)
99506-0720 ou (31) 3557-9715.
Por Giovanna Pereira
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FARMACÊUTICOS APONTAM FALTA DE REMÉDIOS NAS
REDES PÚBLICA E PRIVADA
@jornalpanetus Escassez de medicamentos é sentida em vários estados do país.

Quase todos os farmacêuticos do estado de São Paulo
relatam falta de remédios nos estabelecimentos onde
trabalham. Levantamento do Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo revela que 98,5% dos
proﬁssionais apontam falta de medicamentos nas redes
privada e pública de farmácias e estabelecimentos de saúde
do estado.
Foram ouvidos 1.152 farmacêuticos em todo o estado entre
os dias 19 e 30 de maio. Dentre os proﬁssionais, 82,8%
atuam em estabelecimentos privados e 14,4% em unidades
públicas ou em parceria com o sistema governamental.
Trabalham em outros modelos, como entidades
ﬁlantrópicas, 2,8%.
Entre os que atuam na rede particular, 899 trabalham em
farmácias e drogarias, sendo que 893 disseram enfrentar
falta de produtos nas prateleiras. A grande maioria (98,3%)
dos 118 proﬁssionais que trabalham em estabelecimentos
vinculados diretamente ao Poder Público também
denunciou falta de remédios.
Os medicamentos mais em falta são os antimicrobianos,
com relatos de escassez por 93,4% dos farmacêuticos. Os
mucolíticos, para aliviar os sintomas de infecções

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101

respiratórias, estão em segundo lugar, com 76,5% dos
proﬁssionais aﬁrmando que há escassez desse tipo de
produto. Os anti-histamínicos, usados para alergias, são
remédios que faltam nos locais de trabalho de 68,6% dos
proﬁssionais, e os analgésicos, em 60,6%.
Falhas dos fornecedores
A maior razão para a falta dos medicamentos, segundo os
proﬁssionais, é a escassez no mercado, apontado como fator
por 933 dos entrevistados. A alta inesperada da demanda foi
mencionada por 561 dos proﬁssionais ouvidos. Uma parte
dos participantes (459) citou ainda falhas dos fornecedores e
222 disseram que os preços estão acima do razoável.
Segundo o Conselho Regional de Farmácia, a maior parte
dos medicamentos em falta é integrada por formulações
líquidas, o que afeta em especial os pacientes pediátricos,
que têm mais facilidade de ingerir os medicamentos dessa
forma.
Ainda de acordo com a entidade, além das falhas logísticas
que afetam diversas cadeias industriais em razão da
pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes
restrições de circulação para conter os surtos de coronavírus
na China também prejudicam o abastecimento de remédios.
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QUALIDADE DE VIDA, SEGURANÇA E CONFORTO MARCAM
O PROJETO ARRUMANDO A CASA EM MARIANA
@jornalpanetus Projeto é importantíssimo para o fortalecimento de políticas públicas no município.

Foto: Maria Fernanda Viana / Divulgação

No último dia 13 de junho, a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania e do
Projeto Arrumando a Casa, entregou mais uma
moradia reformada no Distrito de Passagem de
Mariana. A contemplada foi Marcilene Custódio,
que inicialmente receberia apenas a reforma do
telhado de sua casa. Entretanto, após avaliação
de toda a estrutura, que expunha a família em
situação de risco, a moradora foi assistida com

uma reforma completa da residência.
A moradora, que é viúva e divide a casa com a
ﬁlha e dois netos, teve a casa notiﬁcada pela
Defesa Civil que ﬁcou a cargo de reformar
apenas o telhado. Com as obras uma parede da
casa caiu, sendo necessárias novas intervenções
no local. A partir disso, a moradia foi vinculada
ao Projeto Arrumando a Casa, sendo
completamente reformada. A obra, que iniciou

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

no dia 07 de fevereiro, foi entregue agora, no mês
junho, com menos de cinco meses de
intervenções.
Sobre o projeto arrumando a casa
O Arrumando a Casa tem como principal
objetivo reformar os lares das pessoas que são
beneﬁciárias do Projeto Aluguel Social, outro
Programa Municipal que ampara os moradores
em condição de vulnerabilidade, na qual as

moradias são consideradas de risco, após
avaliação do Departamento de Defesa Civil.
Atualmente, o município atende 375 famílias nos
programas, possibilitando que as famílias
retornem aos seus lares de origem, vivendo
assim com mais dignidade e gerando um impacto
direto na vida dos beneﬁciários.
Por Luciana Cristine
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VEREADOR JOÃO BOSCO: TRABALHO SÉRIO RESULTA EM
COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO
@jornalpanetus Pavimentação asfáltica no Morro da Goiabeiras.
Na quarta-feira, dia 01 de junho de 2022, o
vereador João Bosco (PDT), iniciou o mês a
todo vapor. O parlamentar esteve no
subdistrito de Goiabeiras para acompanhar o
processo de drenagem do solo, no Morro da
Goiabeiras, para posteriormente receber a
pavimentação asfáltica. Também está sendo
realizado um trabalho de abertura de curvas,
para proporcionar aos motoristas uma maior
visibilidade do perímetro e segurança para

eles.
O vereador João Bosco tem desenvolvido seu
trabalho de maneira ativa e efetiva nos
problemas da comunidade de Goiabeiras.
Graças a sua atuação no subdistrito, vários
problemas tem sido resolvido, trazendo uma
melhor qualidade de vida para os moradores da
localidade.
“Este trabalho de pavimentação asfáltica é um
sonho antigo dos moradores, que se torna

realidade devido à cobrança e o empenho do
vereador frente do Poder Legislativo. Deixo meu
agradecimento a toda equipe de trabalho
presente no local e toda sua coordenação, via

Secretaria de Obras, de Estrada Vicinais e à
Prefeitura Municipal de Mariana. É este o
caminho do progresso e do desenvolvimento de
nossa gente”. Destaca João Bosco.

A CASA DE CULTURA - ACADEMIA
MARIANENSE DE LETRAS E A
ACADEMIA DE LETRAS BRASIL
CONVIDAM PARA A PALESTRA:
DEPRESSÃO - VULNERABILIDADES
E SINGULARIDADES, COM O
PROFESSOR DR. RENÉ DENTZ
@jornalpanetus

Palestra ocorre nesta quinta-feira, dia 23 de junho, às 19 horas, na
Casa de Cultura. Rua Frei Durão, 84. Centro. Mariana-MG.

Segundo o psicanalista René Dentz, existem várias
camadas de aspectos vulneráveis ao humano, iniciando
por aquelas que batem à porta, que são árduas e se
apresentam como indissolúveis, passando por algumas
que surgem e se intensiﬁcam nos nossos tempos, como
as que são consequência de redes sociais e tecnologias,
bem como aquelas vulnerabilidades advindas de um
mundo mais plural e de seus desaﬁos necessários de
serem percorridos.
A palestra tratará da dimensão da depressão:
vulnerabilidades e singularidades intimamente ligada à
busca pelo bem comum, que apresenta lutas e
superações fundamentais ao ser humano.
René Dentz, Ph.D.
Atuando na clínica psicanalítica acompanhou diversas
famílias de atingidos pelo rompimento da barragem de
Bento Rodrigues, Mariana. Nos últimos 15 anos vem
ministrando palestras em empresas e escolas sobre
temas relacionados a emoções, afetos, ansiedade,
depressão, tecnologia e comportamento, perdão.
Conferencista em 8 países. Realizou pesquisa em
universidades do exterior, concluindo Pós-Doutorado

na Suíça, em Portugal e na Polônia. Professor da PUCMG e da FUPAC - MARIANA-MG e colunista do
jornal Panﬂetu´s.

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405
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DEUS: UM DEUS “PASSEADOR”!
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

Mais uma vez é uma criança que, brindandonos com seus questionamentos instigantes, nos
fazem parar, pensar e abrir o coração para a
sabedoria da fé. Não sem razão o Mestre disse
que quem não tiver um coração semelhante ao
de uma criança não herdará o Reino dos Céus
(Mt19,14); pois bem, essa criança a que me
reﬁro, chamada Guto, foi logo perguntando ao
seu Pai, no período da pandemia: “Pai, será que
entregaram a máscara para o Senhor Deus
também? Por que sem ela, ele não vai poder
passear aqui na Terra, né? Ele ainda não fez
nenhum médico descobrir como matar esse
bichinho do “vid-dezenove”!!! Eis a pérola!
Depois que ri gostosamente do questionamento
do Guto, dei-me conta de que sua pergunta me
fez pensar em um Deus passeador!! Bom, já

@jornalpanﬂetus

robsonfil@gmail.com

posso imaginar os semblantes de estranheza
com essa colocação, sobretudo porque nossa
moderna sociedade não vê com muitos bons
olhos a arte de passear! Nem é por causa da
COVID-19 não, mas porque passear parece ser
para quem não tem mais nada para fazer! Um
mero entretenimento. Passear parece ser da
conta do jogo do perder tempo e perder tempo é
perder dinheiro, diriam; é não produzir, é não
prosperar. Então Deus não pode ser passeador,
mas trabalhador, completariam et e tal! Parece
realmente não ser boa a tal analogia. Bom, creio
que as crianças e os cães talvez discordem
disso!!
Entretanto, vejamos: no livro que nos apresenta
o “desejo” paradisíaco do coração de Deus para
os seres humanos, numa cena bucólica, lemos:

987489735

“Entrementes ouviram (Adão e Eva) a voz do
Senhor Deus, que passeava no jardim ao sopro
do dia. (Gênesis3,8). O entretenimento do
Senhor Deus, por assim dizer, era passear pelo
jardim para se encontrar com Adão e Eva e,
juntamente com eles, toda a sua criação. Não
sem razão a Palavra aﬁrma esse passeio ao sopro
do dia, ou seja, em sua força viviﬁcante de Deus
da vida. Como não ver nesse passeio a intenção
de Deus de alegrar-se em estar conosco?
No tempo da Promessa, inaugurado pelo
“Façamos o ser humano à nossa imagem e
semelhança”, onde todas as coisas passaram a
existir, e que se estende até o dia da visitação do
anjo à jovem Maria, Deus não fez outra coisa
que passear pela vida dos seres humanos e suas
culturas, falando pela voz de seus porta-vozes,

os profetas, suscitando amor, zelo e ﬁdelidade.
Na plenitude dos tempos, inaugurada pela
presença benfazeja do anjo de Deus que
anunciou a sombra do Espírito à doce Maria,
enchendo-a de plena graça, Deus não fez outra
coisa que passear pela vida dos seres humanos
sendo humano, conosco, e conosco se
entretendo. E agora, nestes tempos que são os
últimos, inaugurados pela manifestação do
Espírito Santo em Pentecostes, fazendo nascer a
Igreja, Deus não fez e não faz outra coisa que
passear em nossa vida e coração, pela dádiva
fecunda da presença do Espírito Santo,
suscitando amor a Jesus, zelo para com as coisas
do Pai e ﬁdelidade ativa ao seu Reino de amor.
Ainda que com os devidos cuidados, ousemos
não ﬁcar acomodados!!!!

LUTA DE TODOS: UMA ANTIGA DEMANDA QUE AGORA É
REALIDADE EM RELAÇÃO A ÁGUA DE CACHOEIRA DO BRUMADO
@jornalpanetus

Vereador Ediraldo Ramos, esteve presente na reunião de anúncio de investimento em captação e tratamento da água em Cachoeira do Brumado.

Na última segunda-feira (20/06), o vereador Ediraldo
Ramos – Pinico (AVANTE), participou da apresentação do
projeto de captação da água do Pinduca em Cachoeira do
Brumado. Serão investidos R$ 3,7 milhões para a
construção da nova captação e estação de tratamento de
água para abastecer a comunidade.
“No início de meu mandato falei que uma das minhas

Foto: Comunicação Parlamentar / Divulgação

prioridades seria o meu Distrito nativo. E
Cachoeira do Brumado é o meu berço.
Participei de diversas reuniões com o
Executivo Municipal e o SAAE para que
trouxéssemos uma solução para a
qualidade da água no Distrito. Até tombo
debaixo de chuva no meio do mato, tomei.
Toda essa luta, cobrança, surtiram efeitos.

Agradeço ao Prefeito Juliano Duarte, e ao
Diretor Executivo do SAAE Ronaldo
Camelo por tornar essa antiga demanda em
realidade. Também ressalto a população
que toda essa cobrança será validada,
ﬁnalmente”. Pontua Pinico.
O vereador Pinico demonstrou sua
felicidade com anúncio realizado pelo

Prefeito de Mariana Juliano Duarte e o
SAAE Mariana. “Estou feliz com isso, mas
a nossa luta não termina aqui. Depois disso
caminharemos para resolver outros
problemas para que sejam ﬁnalmente
resolvidos e que possamos buscar mais
qualidade de vida a população do Distrito”.
Reforça o vereador.

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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EXPOSIÇÃO “MEMORIAL DA SAÚDE MENTAL DE OURO
PRETO E REGIÃO DOS INCONFIDENTES” CHEGA À CASA
DE GONZAGA
@jornalpanetus Exposição reúne uma história das ações em favor da saúde mental nos municípios de Mariana, Ouro Preto e Itabirito.
O Memorial da Saúde Mental de Ouro Preto e Região dos
Inconﬁdentes, que aconteceu no ﬁnal de maio na Casa dos
Contos, agora está exposto na Casa de Gonzaga, desde o dia
14 de junho e vai até o dia 03 de julho, no horário de
funcionamento da Casa de Gonzaga, terça a domingo, das
8h às 18h. A exposição é uma viagem no tempo contando a
história da saúde mental nos municípios de Ouro Preto,
Mariana e Itabirito.
A exposição Memorial de Saúde Mental de Ouro Preto e
Região dos Inconﬁdentes reúne uma história das ações em
favor da saúde mental nos municípios de Ouro Preto,
Mariana e Itabirito, trazendo imagens com revelações de
expressões artísticas, formas harmoniosas de comunicação
em formato de linha do tempo. Desfrutem da oportunidade
de viajar no tempo e conhecer a criação de saúde mental na
região.
18 de maio - Dia da luta antimanicomial
Ficou decidido que nesta data os proﬁssionais de saúde
mental deveriam ir às ruas, praças e Instituições de Saúde
para debater com a sociedade o mito de que o louco é
incapaz e perigoso, mostrando que é possível tratar os
pacientes de maneira diferente, com humanização,
qualidade, respeitando-os como sujeitos de cidadania.
Por Sabrina Pereira

Inauguração

28
Junho

Ouro Preto

ULTRA DESCONTO PARA
OS 100 PRIMEIROS QUE
LIGAREM!
Endereço: Av. Juscelino Kubitscheck 631 - Bauxita

Telefone: 3793-1240
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MAIS 40 MULHERES MARIANENSES FORAM ADICIONADAS
NO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA
@jornalpanetus Oportunidade e estímulo é o que o programa representa na Primaz.

Foto: Luciana Cristine / Divulgação

Durante a última segunda-feira (20/06), a Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania, assinou o
contrato de mais 40 mulheres no Programa Inclusão
Produtiva da Mulher. O momento aconteceu no
Centro de Convenções, com a participação das novas
integrantes e coordenação do Inclusão Produtiva da
Mulher, para que informações e dúvidas a respeito do
programa pudessem ser repassadas e esclarecidas.
O Programa oferece apoio institucional às unidades
familiares que são cheﬁadas por mulheres em situação
de vulnerabilidade social, com vistas à capacitação
para o trabalho, auxílio econômico e suporte
direcionado para ﬁnalização dos estudos paralisados

por meio de cursos com o Sebrae, Senai e Senac, sendo
o último iniciado na terça-feira (21/06).
Senac Minas Gerais
No mês de abril, a Prefeitura de Mariana assinou o
contrato junto ao Senac Minas Gerais, no valor de
R$1.462.835,04, disponibilizando cursos gratuitos
para os integrantes dos Programas ProJovem e
Inclusão Produtiva. A ação contribui com o aumento
de possibilidades no mercado de trabalho e aquisição
de conhecimentos para os beneﬁciários.
Por Luciana Cristine

ELA ACABA ME LEVANDO
Nessa época de crise
Com a produção em baixa
Eu só ﬁco no boteco
Quietinho tomando cachaça

Tudo isso um dia passa
A rotina continua
Então ﬁca eu sozinho
Tomando pinga na rua

Se a crise é passageira
O meu tempo também é
Todo mundo vai à luta
E eu sozinho tomando uma

Me deram muito conselho
Não ligo sou mesmo assim
Tem dia que passo mal
Mas não largo o botequim

Qualidade
Preço Justo

Endereço: Rua Aleijadinho - 391 - centro - Mariana/MG
35573733 / 971944913
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VETERINÁRIA GAMELEIRA
5 anos
(31) 3558-2755 / 98299-7869
de muito trabalho e competência!

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

Quem ama seu animal, cuida na Gameleira!

THIAGO COTA DÁ PARECER
FAVORÁVEL PARA CRIAÇÃO DE
POLÍTICA ESTADUAL DO BIOGÁS E
BIOMETANO
@jornalpanetus site: www.jornalpanetus.com.br

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

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA

Sob relatoria do deputado Estadual Thiago Cota, o
Projeto de Lei (PL) 5240/2018 recebeu parecer
favorável na Comissão de Desenvolvimento Econômico
e está apto para ser analisado, em 2º turno, no Plenário da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
A proposição cria a Política Estadual do Biogás e
Biometano e incrementa, em bases econômicas, sociais
e ambientais, a participação dos combustíveis na matriz
energética de Minas Gerais. Proveniente da
decomposição de materiais orgânicos, o biogás é uma
fonte energética renovável. Já o biometano é um

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

combustível obtido a partir do biogás.
“Com a normativa estamos transformando lixo em
renda. O biogás nada mais é do que o reaproveitamento
de produtos que seriam descartados. Essa é uma grande
conquista econômica, social e ambiental”, frisa Thiago
Cota.
Entre as ações que poderão ser implantadas para
consolidar a política está o incentivo ao aproveitamento
de resíduos orgânicos para produção de biogás e o
estímulo ao uso de biometano nos serviços de transporte
público.
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Sociais da Leticia Aguilar

@leticiafaguilar_

Leticia Aguilar

Rayssa Fernandes
Vem novidade por aqui com essa maravilhosa! Aguardem!

Fortaleza Macon CONFIRMADA no TROFÉU 2022!

Bio Sport CONFIRMADA no TROFÉU 2022!

Momento fofura por aqui! Que família linda hein
Alessandra?

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

Sábado teve comemoração de 2 anos da Manuela!
Os papais Ítalo e Simone babam nessa lindeza!

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

A família buscapé reunida no Bday do Matheus!

Dia 27 é aniversário do Jackson Mapa! Felicidades!

Angelo e Neires curtindo um nal de semana diferente
em Paracatu, no aniversário do seu genro Matheus!

Maria Angela e Jésus
CONFIRMADOS
no TROFÉU 2022!

