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IMOBILIÁRIA IGC: GERALDO CARVALHO FESTEJA
SEUS 16 ANOS NO RAMO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO
DOS INCONFIDENTES
Geraldo Carvalho é corretor de imóveis desde 2004 como autônomo, e em abril comemora
10 anos da IMOBILIÁRIA GERALDO CARVALHO LTDA (IGC).

Corretores: Ludmila Carvalho, Geraldo Carvalho e Alexandra Oliveira.
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
LIBERDADE, LIBERDADE E LIBERDADE
Ministro do Tribunal Superior Eleitoral errou, mas o erro exemplifica bem o espírito de nossa legislação eleitoral.
Com todo respeito, o ministro Raul Araújo, do TSE,
deu um verdadeiro show ao tentar proibir
manifestações políticas de artistas durante o
Lollapalooza. A liminar expedida por Araújo é
tecnicamente indigente, como mostrou vários
especialistas jurídicos, contraria decisão recente e
unânime do STF, que considerou inconstitucionais
atos da Justiça Eleitoral que proíbam a livre
manifestação de cidadãos mesmo em espaços
públicos como universidades, e ainda produziu o
efeito inverso ao pretendido pelos requerentes, já que,
na prática, "obrigou" quase todos os artistas e o
público do Lollapalooza a fazerem manifestações
contra Bolsonaro.
A decisão do ministro repercutiu mal internamente,
segundo relatos de integrantes do tribunal. A avaliação
é de que ela foi de encontro à liberdade de expressão
priorizada pelo TSE em seus julgamentos recentes.
É preciso, porém, resistir à tentação de culpar apenas
Araújo pelo dislate judicial. Esse tipo de confusão só é

possível porque nossa legislação eleitoral e as
inﬁndáveis resoluções que a complementam são
péssimas. Tratam o eleitor como um ser semi-

incompetente, que precisa ser arrastado até a urna (o
voto no Brasil é obrigatório) e tem de ser isolado de
toda e qualquer inﬂuência não oﬁcial, ou acabará

votando contra sua própria vontade (o que quer que
isso signiﬁque).
E os equívocos da legislação não se limitam a essa
ﬁlosoﬁa maluca. No afã de tentar controlar tudo, em
busca de um equilíbrio impossível, as normas se
perdem em insigniﬁcâncias, mas nem por isso deixam
de recender a autoritarismo. O tamanho máximo do
cartaz eleitoral que o cidadão pode ﬁxar em sua janela
é de 0,5 m2; simpatizantes de um candidato só podem
ocupar 25% do tempo de propaganda a que ele tem
direito.
Portanto, com o início da campanha oﬁcial,
liberdades constitucionais, como a de expressão e
reunião, sofrem limitações pouco razoáveis. No dia do
pleito propriamente dito, vale uma espécie de estado
de exceção. Quem ousar distribuir santinhos pode ser
preso. Alguns juízes importam e é até proibido a
venda de álcool em suas comarcas. Araújo errou, mas
reﬂetiu bem o espírito da legislação eleitoral.

NOSSAS VULNERABILIDADES HUMANAS
CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS e da
FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Ita aia-BH, Pós-Doutorado Université de Fribourg-Suíça
Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
Não é fácil ouvir de outros que devemos ter força de
vontade, ou que ela nos falta diante de um
comportamento negativo repetido ou mesmo
compulsivo. Por mais que sigamos orientações de
amigos e colegas, as dicas ou fórmulas mágicas
parecem não funcionar conosco. No ﬁm, acabamos
adicionando mais culpa ao nosso cenário particular já
difícil. Será mesmo que conseguimos mudar
comportamentos que consideramos ruins com força de
vontade ou seguindo padrões de comportamentos
prescritos? Deﬁnitivamente, não! Por isso mesmo, não
precisamos ter culpa por não conseguir, pois não é esse
o processo.
Não podemos negar dois fatos acerca do ser humano:
primeiro que agimos a partir de desejos que não são
construídos no presente, pois os momentos presentes
são constantemente tentativas de suprir vazios e lidar
com desejos do passado. Em segundo lugar, esses
desejos não são evidentes, não estão escritos em um
diário, ao contrário, eles são de uma ordem mais
complexa, a do não-dito. Jacques Alain Miller,

importante psicanalista francês, nos mostra que o real
não pode ser concebido apenas como "necessário",
isto é, a partir da permanência das leis, na forma do
superego ou do impossível. Claro, o real está
relacionado com o impossível - no sentido do
impossível de simbolizar - mas também com a
contingência. Se a experiência analítica dá acesso ao
real, ela o faz por meio da contingência: contingência
de transferência, contingência de manifestações
sintomáticas e contingência de conhecimento. Em
última instância, o processo de análise permite um
maior ﬂuir do inconsciente, retirando as fantasias
infantis, por vezes permitidas por traumas passados.
Nossa vulnerabilidade está presente em diversos
momentos humanos: quando nascemos estamos em
extrema dependência dos outros, somos colocados
em um colo, vulneráveis. Quando morremos,
também a dependência surge intensamente... Somos
vulneráveis na morte.
Dessa forma, alcançamos uma convicção
psicanalítica de que o corpo humano possui um

excesso de sentido, que não pode ser manipulado
pela razão e pela ciência. “Isso porque aqui estariam
os registros desejante e pulsional do corpo,
irredutíveis que seriam ao conceito de organismo”
(BIRMAN, 2001, p. 58). O desamparo humano
desloca-se de sua possível passividade para uma
tomada de decisão da ﬁnitude como gramática
genuinamente existencial. Um não temer a morte
como horizonte que impulsiona a vida a se construir,
alicerçada numa esperança de gratuidade. Mais
ainda, a ousada profecia de que “são precisamente
eles, os justos da história, quem nos sustenta na
consciência agônica vivida como experiência de
viver até o último suspiro. Uma existência niilista
enquanto é vivida nos limites de si mesmo”
(MENDOZA, 2011, p.191).
A contingência do saber se manifesta no
signiﬁcante concebido como signo: signo de gozo,
signo que, ao contrário do signiﬁcante, não se
emparelha com outro. É um conhecimento que não
pode assegurar o sujeito, porque é um conhecimento

sem sentido. Por isso, não conseguimos e nunca
conseguiremos encontrar uma racionalidade que nos
permita alcançar um autoconhecimento pleno. O
signo não é o signiﬁcante mestre a ser identiﬁcado
no tratamento, o traço unário do trauma, delegado da
verdade inconsciente, mas um simples efeito de
gozo: o signo é suﬁciente e nada busca, e sobretudo
não quer saber de nada!
A dimensão de vulnerabilidade é o horizonte
humano em suas possíveis e sublimes
singularidades...
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SERES SUBTRAÍDOS POR DOMINADOR COMUM
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
Despejo inquietações ao tomar café e chá de
erva-cidreira. Ouço o chilrear de pássaros no
terreiro. Aves poetizam independentemente da
razão. Manhã enervada de frio. Abro a porta,
miro o portão de lata. Pintura desgastada pela
maresia do tempo. Subo as escadas, retorno para
o quarto. Do segundo andar planejo exercícios
físicos inexequíveis: cem ﬂexões, duzentos
polichinelos, dezenas de agachamentos e
elevações frontais. A convenção de corpo esguio

faz parte do contexto cultural.
Telefone toca, ignoro. Volto para a cama.
To m o r e m é d i o s d e u s o c o n t í n u o .
Aborrecimento. Faz frio, sempre faz algum
frio aqui. Meus pensamentos voam até o outro
lado do Atlântico. A consciência do desatino
diz que sonho desperta. Embarco na ﬂuidez
instável das águas escuras à própria sorte. Vivo
de desembarques na minha terra. Normal é
cárcere de rotas planejadas. Pinto telas com
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respingos de tintas velhas. Escrevo textos com
fragmentos de fertilidade. Que saber esotérico e
poliforme traz a seiva da liberdade? Todo. Um
delírio aqui, uma histeria ali, uma visão
alucinada lá, diagnóstico da ciência mental: um
ser fora do prumo. Há desrazão em ser imagem
ou discurso, como há desrazão em ser
extremamente técnico. Técnica é resultante
quatro na soma de dois mais dois.
A soma dos números é ﬁxa. Ansiolíticos ao
invés de amarrar é protocolo adotado em casos
de agitação. Conter é protocolar? Que diferença
há entre conter e amarrar? Leveza da expressão.
“Estou amarrada feito um animal! Me tira
daqui!” No ﬁnal do século XVIII, o
internamento castigava os loucos, exibindo-os,
ainda, em bizarros espetáculos públicos.
Homens enjaulados, acorrentados; mulheres
marcadas com ferro quente exempliﬁcam a
barbárie. O louco era escondido, mas sua
vergonha deveria ser exposta, desmascarada. A
simbologia da contenção é amarrar, privar a
liberdade dos movimentos; castigar
exemplarmente. Castigar sequelado de AVC
agitado, amarrando-o à grade de cama
hospitalar ou de outra forma, é querer domar a
inconstância. Domar ou dominar não signiﬁca
compreender ou saber da AGITAÇÃO, mas
querer controlar.
O especialista mandou. O especialista tem o
poder de poder-fazer o que quer fazer. Ele detém
a autoridade. A racionalidade de sua fala é
inquestionável. Seu discurso é cientíﬁco,
competente e socialmente autorizado; mesmo
que AMARRAR seja um processo de privação
da liberdade; instauração da perversidade, do
animalesco, do inumano, da penúria ou do
extremo sofrimento do aprisionado/contido. A

implicação do desvio (desviante: doente)
pressupõe em contenção, amordaçar, amarrar.
Não só de ventos despoluídos respiram os
pulmões. Nem só de rimas ricas sobrevivem os
versos. Vivo pequenas alegrias, caminhando
quilômetros dentro de casa. Exorcizo traumas na
abstração. Aparo excessos de racionalização na
arte. Dialogo com o espelho, resgatando parte de
minha interioridade. Acho que me perco de vez
em quando, buscando sentidos. Minha loucura é
amordaçada e represada, porque insiste na
singularidade da coexistência.
Tenho exercitado o ato de reprimir opiniões
contrárias, para evitar atritos desnecessários,
mas há sempre uma ponta solta. Falam de
liberdade de ser, mas continuam a reprimir a
diversidade. Resisto ao conﬁnamento, só não
resisto ao aprisionamento da liberdade. Ainda
continuo a planejar exercícios físicos
inexequíveis, saberes poliformes da liberdade;
uma alternativa para a visão desracionalizada do
protocolo absoluto, uma terapia humanizada
para a sequelada de AVC. Que natureza
desencantada criou o homem que funciona pelo
princípio da má temática de narrativas de
rebanho e de operações subjetivas que resultam
em seres subtraídos por dominador comum?
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ELEIÇÕES 2022: PRIMEIROS PRAZOS DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO VENCEM NO DIA 2 DE ABRIL
@jornalpanetus Ocupantes de cargos e funções públicas devem se afastar para disputar as eleições; prazos variam entre três e seis meses antes do 1º turno.

O futuro candidato que ocupa atualmente
cargo, emprego ou função pública deve ﬁcar
atento ao prazo de desincompatibilização, isto é,
a data a partir da qual deve se afastar das
atividades para concorrer a cargo eletivo nas
Eleições 2022. O afastamento busca impedir que
haja abuso de poder econômico ou político nas
eleições, pois a pessoa poderia ter acesso a
estrutura e recursos para usar em benefício
próprio.
Os prazos variam entre três e seis meses antes da

eleição, de acordo com a categoria a que a pessoa
pertence e o cargo que pretende disputar. Eles
estão descritos na Lei Complementar nº 64/90 e
também na jurisprudência eleitoral. Quem não se
afastar no prazo estabelecido pode ter o pedido de
registro de candidatura negado pela Justiça
Eleitoral.
Os primeiros prazos de desincompatibilização
para as Eleições 2022 vencem no dia 2 de abril,
marco de seis meses antes do pleito. Essa é a data
limite, por exemplo, por quem exerce atualmente

a função de chefe do Poder Executivo - prefeito,
governador, presidente da República - e quer
concorrer a um cargo diferente. E por quem é
secretário municipal ou secretário de estado e
quer concorrer a qualquer cargo nas eleições
deste ano, entre outras situações.
Desincompatibilização deﬁnitiva ou
temporária
A forma de desincompatibilização depende do
cargo, emprego ou função pública ocupada por

quem pretende concorrer. Pode ser deﬁnitiva ou
temporária.
A desincompatibilização deﬁnitiva é aquela em
que o candidato que se afasta não pode retornar
ao cargo, emprego ou função que ocupava
anteriormente. Como exemplo, a situação de
presidente da República, governadores e
prefeitos, que, para concorrerem a outros cargos,
devem renunciar às funções que ocupam pelo
menos seis meses antes do pleito. Ou seja, em
2022, até o dia 2 de abril. Caso o candidato não se
eleja, não será possível o retorno ao cargo antes
exercido.
Já na desincompatibilização temporária, a pessoa
deve se licenciar do cargo no prazo previsto na
legislação. Caso não seja eleita, pode retornar ao
cargo. Esse é o caso da maioria dos servidores
públicos concursados, por exemplo, que têm que
se desincompatibilizar pelo menos três meses
antes das eleições.
Quem já exerce mandato eletivo e vai concorrer
à reeleição, ou seja, disputar uma vaga para o
mesmo cargo que ocupa atualmente, não precisa
se afastar. Mas essas pessoas devem observar as
regras relativas às condutas vedadas, que visam
evitar o uso da máquina e de recursos públicos
para alavancar candidaturas ou desequilibrar a
disputa nas eleições.
É importante lembrar que a Emenda
Constitucional nº 16/1997 dispõe que os atuais
ocupantes dos cargos de presidente da República,
governador e prefeito, respectivos vices ou quem
os houver sucedido ou substituído no curso dos
mandatos poderão se candidatar à reeleição uma
única vez.
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ECONOMIA: ARRECADAÇÃO FEDERAL CRESCE 5,27% E
BATE RECORDE EM FEVEREIRO
@jornalpanetus Melhora da economia e petróleo impulsionam receita.
Impulsionada pela recuperação da economia e pelo
encarecimento do petróleo internacional, a arrecadação
federal bateu recorde para meses de fevereiro. Segundo
dados divulgados na última segunda-feira (28/03), pela
Receita Federal, o governo arrecadou R$ 148,66 bilhões
no mês passado, com aumento de 5,27% acima da
inﬂação em valores corrigidos pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O valor é o maior da história para meses de fevereiro
desde o início da série histórica da Receita Federal, em
1995, em valores corrigidos pela inﬂação. Em janeiro e
fevereiro, a arrecadação federal soma R$ 383,99 bilhões,
com alta de 12,92% acima da inﬂação pelo IPCA,
também recorde para o período.
A arrecadação superou as previsões das instituições
ﬁnanceiras. No relatório Prisma Fiscal, pesquisa
divulgada pelo Ministério da Economia, os analistas de
mercado estimavam que o valor arrecadado ﬁcaria em
R$ 145 bilhões em fevereiro, pelo critério da mediana
(valor central em torno dos quais um dado oscila).
A retomada da economia está impulsionando a
arrecadação. No entanto, fatores atípicos e mudanças na
legislação também contribuíram para a alta.
Recolhimentos atípicos
Um dos fatores que têm impulsionado a arrecadação
nos últimos meses, o recolhimento atípico de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social

sobre o Lucro Líquido (CSLL), não se repetiu em
fevereiro. No mesmo mês do ano passado, havia sido
registrado o recolhimento de R$ 5 bilhões atípicos em
IRPJ e CSLL, fato que não se repetiu este ano.
Mesmo sem o reforço em fevereiro, os recolhimentos
atípicos continuam a impulsionar a arrecadação no
primeiro bimestre. Em janeiro e fevereiro, esse tipo de
receita soma R$ 12 bilhões, contra R$ 6,5 bilhões no
mesmo período do ano passado.
Ao longo de 2021, esses recolhimentos fora de época
impulsionaram a arrecadação por causa de empresas que
registraram lucros maiores que o previsto e tiveram de
pagar a diferença. Por causa do sigilo ﬁscal, a Receita

não pode informar o nome e a atividade dessas grandes
companhias.
O aumento do IOF, que entrou em vigor no ﬁm de
novembro para ﬁnanciar o Auxílio Brasil, também
ajudou a melhorar a arrecadação. A arrecadação do IOF
aumentou R$ 945 milhões, 26,28% acima da inﬂação
em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2021.
Tributos
Na divisão por tributos, as maiores altas em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2021 - foram registradas
na arrecadação do Programa de Integração Social (PIS) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade

Social (Coﬁns), alta de R$ 2 bilhões (6,68%) acima da
inﬂação pelo IPCA. Segundo a Receita Federal, o
desempenho do setor ﬁnanceiro e a alta dos
combustíveis impulsionaram a arrecadação. Os dados de
fevereiro ainda não reﬂetem a redução a zero do
PIS/Coﬁns sobre o diesel, o gás de cozinha e o querosene
de aviação, que vigorará até o ﬁm do ano.
Em seguida, as maiores altas vêm o Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre rendimentos de capital, cuja
receita saltou R$ 1,84 bilhão (57,77% acima da
inﬂação), graças à melhoria dos rendimentos dos fundos
e dos títulos de renda ﬁxa. Em terceiro lugar, está a
arrecadação da Previdência Social, com alta de R$ 1,31
bilhão (3,3%) acima da inﬂação, inﬂuenciada pela
melhoria no emprego formal. O IOF está em quarto
lugar.
Petróleo
O maior salto na arrecadação ocorreu com as receitas
administradas por outros órgãos, que somaram R$ 6,07
bilhões e subiram 79,77% acima do IPCA em relação a
fevereiro do ano passado. A principal explicação foi a
valorização do petróleo no mercado internacional,
provocada pelo conﬂito entre Rússia e Ucrânia. No
acumulado de 2022, a arrecadação de royalties de
petróleo soma R$ 19,55 bilhões, com alta de 71,2%
acima da inﬂação oﬁcial pelo IPCA na comparação com
o primeiro bimestre do ano passado.

INDICAÇÃO APROVADA DO VEREADOR JOÃO BOSCO EM
RELAÇÃO A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO
NA COMUNIDADE DE MARGARIDA VIANA
@jornalpanetus Margarida Viana é um subdistrito de Furquim.
No dia 20 de julho do ano de 2021,
a Câmara Municipal de Mariana
aprovou por unanimidade a
construção de um Centro
Comunitário na comunidade de
M a rg a r i d a Vi a n a q u e é u m
subdistrito de Furquim em Mariana.
O vereador destacou que a
localidade está em expansão e

desenvolvimento. “Os moradores
da comunidade solicitarão ao
nosso gabinete parlamentar em
relação a está demanda. Os
moradores precisam de um lugar
adequado para fazer seus
encontros e discutir a situação da
comunidade.” Comenta João
Bosco.
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MEDIDA PROVISÓRIA DEFINE NOVAS REGRAS PARA
O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
@jornalpanetus Auxílio é exclusivo para o pagamento de refeições e alimentos.
A medida provisória que estabelece novas
regras para o auxílio-alimentação, benefício
que é pago aos trabalhadores formais, foi
publicada na última segunda-feira (28/03), no
Diário Oﬁcial da União (DOU). A norma
também traz dispositivos sobre teletrabalho e
outras regras trabalhistas, anunciadas na última
sexta-feira (25/03), pelo governo.
A MP deﬁne que o auxílio-alimentação deve
ser usado "exclusivamente para o pagamento de
refeições em restaurantes e estabelecimentos
similares ou para a aquisição de gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais".
A nova regra pretende fechar qualquer brecha
na legislação que permita que o benefício seja
utilizado para outras ﬁnalidades, depois de o
governo ter identiﬁcado o uso para serviço
como o pagamento de assinaturas de TV, entre
outros.
A MP também proíbe o deságio, seja para
contratante ou para o contratado, sobre o valor a

ser transferido aos trabalhadores de uma
empresa. A prática é conhecida como “taxa
negativa” no mercado, e é muito empregada por
fornecedores de cartões de auxílio-alimentação,
que oferecem descontos para conseguir os
contratos.
Com a medida, o governo pretende que os
preços de refeições e alimentos sofram redução,
uma vez que o custo do deságio ser compensado
taxas maiores sobre os estabelecimentos, que
por sua vez repassam os valores ao consumidor
ﬁnal.
A prática de “desvio de ﬁnalidade” do auxílioalimentação passa agora também a ser sujeita a
multa de R$ 5 mil a R$ 50 mil, podendo ser
aplicada em dobro em caso de reincidência.
A medida provisória, assinada pelo presidente
Jair Bolsonaro, tem vigência inicial até 26 de
maio. O prazo é renovado automaticamente por
mais 60 dias, caso o Congresso não aprove a MP
no prazo.

FISCALIZAÇÃO E OPINIÃO: VEREADOR EDIRALDO
RAMOS DESTACA AÇÕES DO PROGRAMA TARIFA
ZERO EM MARIANA
@jornalpanetus Mais reforço em horários de pico se faz necessário, pontua vereador.
No dia 25 de março, o vereador Ediraldo Ramos –
Pinico (AVANTE), conferiu de perto o programa
Tarifa Zero em Mariana e deu uma volta no ônibus
para avaliar e olhar como segue a situação do
transporte público na cidade. O programa tarifa zero
é revolucionário e ocorre em poucas cidades do
nosso país. Porém ele ainda necessita de um
processo de adaptações, correções e conscientização.
O vereador ressaltou que o direito de ir e vir é
necessário para a população como um todo.
“Acreditamos que em horários de pico por exemplo,

teríamos de ter um reforço até para conforto e
comodidade dos trabalhadores. As adaptações, se
fazem-nas na necessidade de ﬁscalização para não
haver sobrecarga de passageiros e um número
excedente ao que é de fato recomendado. E
conscientização, principalmente das pessoas que
estão fazendo o uso do transporte para
deslocamentos a curta distância, uso de acentos que
são preferenciais de forma indevida e até mesmo a
falta de máscara dentro do próprio transporte.”
Destaca Pinico.
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DOE SANGUE, DOE VIDA: SOLIDARIEDADE
QUE SALVA VIDAS
@jornalpanetus Oito a 12 minutos é o tempo gasto para que uma única doação de sangue seja capaz de salvar quatro vidas.
O sangue doado é utilizado no tratamento de
pessoas com doenças hematológicas variadas,
como doença falciforme e talassemia, além de
doenças crônicas, como câncer, cirurgias eletivas
de grande porte, transplantes e para a situação de
urgências, emergências e calamidades.
Desde o início da pandemia, houve queda de
aproximadamente 30% na doação de sangue em
Minas Gerais. O tipo sanguíneo O, mais
utilizado nas unidades hospitalares, compatível
com todos os outros encontra-se em estado
crítico.
As doações são feitas em Belo Horizonte, no
H e m o m i n a s , H e m o s e r v i c e e n a Vi t a
Hemoterapia. A Prefeitura de Ouro Preto
oferece mensalmente o transporte para aqueles
que desejam ser doadores. Para mais
informações e agendamento, entre em contato
com o grupo Amigos do Sangue, pelo número
(31) 99537-1961.
Requisitos básicos para a doação de sangue:
Ter idade entre 16 e 69 anos;
Pesar no mínimo 50 kg;
Estar alimentado e evitar alimentos gordurosos
foto emitido pelo órgão oﬁcial;
antes da doação;
Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24
Impedimentos temporários para a doação de
horas;
Apresentar documento de identiﬁcação com sangue:

Gripe, resfriado e febre: aguardar 7 dias após o
desaparecimento dos sintomas;
Período gestacional;
Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal

e 180 dias para cesariana;
Amamentação: até 12 meses após o parto;
Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que
antecedem a doação;
Tatuagem e/ou sangue nos últimos 12 meses
(piercing em cavidade oral ou região genital
impedem a doação);
Extração dentária: 72 horas
Apendicite, hérnia, amigdalectomia, varizes: 3
meses;
Transfusão de sangue: 1 ano;
As pessoas que tiveram Covid devem aguardar
15 dias após a melhora dos sintomas para a
doação;
Para as pessoas que receberam dose da vacina, é
necessário aguardar 48 horas para quem se
vacinou com a Coronavac e 7 dias para
Astrazeneca e Pﬁzer.
Impedimentos deﬁnitivos para a doação de
sangue:
Ter passado por um quadro de hepatite após os
11 anos de idade;
Evidência clínica ou laboratorial das seguintes
doenças transmissíveis pelo sangue: hepatite B
e C, Aids (vírus HIV), doenças associadas aos
vírus HTLV I E II e doença de chagas;
Uso de drogas ilícitas injetáveis;
Malária;
Doe sangue, salve vidas.

DISQUE 100 COMEÇA A RECEBER DENÚNCIA DE EVASÃO ESCOLAR
Telefone pode ser acionado 24 horas por dia.
O Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos (MMFDH) informou que o
serviço telefônico Disque 100 começou a receber
desde segunda-feira (28/03), denúncias sobre
evasão escolar. As denúncias podem ser feitas
por professores, familiares e outras pessoas que

tenham conhecimento do fato.
De acordo com a pasta, as denúncias recebidas
serão encaminhadas aos conselhos tutelares e
para um setor do Ministério da Educação, que vai
interagir com as secretarias estaduais e
municipais de Educação para propor políticas

públicas que alcancem os estudantes.
O Disque 100 pode ser acionado 24 horas por
dia, inclusive aos ﬁnais de semana e feriados. A
ligação é gratuita. As denúncias também podem
ser encaminhadas por meio dos aplicativos de
mensagem (WhatsApp e Telegram) da

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, pelo
número (61) 99656-5008.
O serviço também está disponível para denúncias
sobre discriminação racial e descumprimento
dos direitos de crianças, mulheres, idosos,
pessoas com deﬁciência e população de rua.
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ENVOLVIMENTO: CAIXA LANÇA CRÉDITO CAIXA
TEM SIM DIGITAL
@jornalpanetus Financiamento é voltado a empreendedores.
A Caixa promoveu evento virtual na última
segunda-feira (28/03), para divulgar a modalidade
de crédito Caixa Tem SIM Digital, disponibilizado
hoje. Esse tipo de ﬁnanciamento é voltado a
empreendedores, incluindo a categoria de
microempreendedor individual (MEI).
Os empreendedores abarcam pessoas físicas que
desenvolvem algum tipo de atividade produtiva ou
prestam algum serviço. Os valores são de R$ 300 a
R$ 1 mil, com prazo de até dois anos e juro de
1,95% ao mês.
A solicitação tem que ser feita por meio do
aplicativo Caixa Tem. A opção é Crédito Caixa
Tem. É preciso realizar a atualização cadastral no
app. A equipe do banco tem até 10 dias para avaliar
a requisição.
A pessoa interessada tem que informar qual será a
ﬁnalidade do empréstimo. É possível fazer uma
simulação do ﬁnanciamento para saber quanto
custarão as parcelas. O dinheiro será creditado na
conta Caixa Tem. Todos os bancos podem realizar
a operação.

enquanto o procedimento ainda demanda a ida a
uma agência.
Nos dois casos, poderão acessar o crédito pessoas
que estejam “negativadas”. O termo é utilizado
para designar cidadãos e empreendedores com
dívidas, condição que muitas vezes diﬁculta a
tomada de empréstimo.

Já os MEIs, outro público do crédito, são pessoas
físicas que oferecem serviços com remuneração
anual de até R$ 81 mil. Os valores solicitados
podem ser de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil. O prazo
também é de dois anos e os juros são de 1,99% ao

mês. Nesse caso, o pedido tem que ser feito em
uma agência.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães,
informou que em alguns meses essa opção pode
estar disponível no aplicativo, mas que por

Crédito consignado e Auxílio Brasil
As pessoas que recebem o Auxílio Brasil também
poderão tomar empréstimos tendo o benefício
como garantia. Contudo, essa alternativa ainda
demanda um detalhamento das regras pelo
Ministério da Cidadania.
“Para os beneﬁciários do Auxílio Brasil, não há
análise de crédito e todos os bancos podem operar.
O limite de desconto é de 40% do benefício. Mas
ainda depende da regulamentação do Ministério
da Cidadania, o que signiﬁca dar limites de prazo,
de juros e a própria habilitação das instituições
ﬁnanceiras”, disse o presidente da Caixa, Pedro
Guimarães.

TESTE DE COVID DEVE DEIXAR DE SER EXIGIDO DE
PASSAGEIROS VACINADOS
@jornalpanetus Anvisa sugere dispensar quarentena de não vacinados, mas manter cobrança de exame.
O governo Jair Bolsonaro (PL) deve dispensar a
exigência de teste de Covid-19 de pessoas
vacinadas que entrarem no Brasil.
Também avalia deixar de cobrar quarentena de
quem não está vacinado, mas apresenta resultado
negativo para o novo coronavírus em exame. A
regra deve valer para entrada no país por
aeroportos e nas fronteiras por terra e aquaviária.
As mudanças foram sugeridas pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na
última semana. A decisão ﬁnal será oﬁcializada
em portaria pelo Ministério da Saúde, pela Casa
Civil, pelo Ministério da Justiça e da
Infraestrutura.

A agência sugere que as mudanças passem a
valer a partir de 1º de maio. Mas o governo, que
prepara um pacote de ﬂexibilizações para
propagandear que venceu a crise sanitária, pode
antecipar as novas regras de controle de
fronteiras.
Pela regra atual, quem entra no Brasil por voo
internacional deve apresentar resultado negativo
em teste para Covid e certiﬁcado de vacinação.
Se não estiver vacinado, além de apresentar o
teste, o passageiro deve realizar quarentena de até
14 dias. Este isolamento pode ser dispensado a
partir do quinto dia, desde que o viajante esteja
assintomático.

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

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

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

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA

A Anvisa também propôs dispensar a
apresentação da DSV (Declaração de Saúde do
Viajante), um documento que traz informações,
por exemplo, sobre locais em que esteve o
passageiro nos dias anteriores.
No ﬁm de 2021, o governo chegou a rejeitar
sugestões da Anvisa e tentou manter brecha à
entrada de não vacinados no Brasil, mas o STF
decidiu que era preciso cobrar o comprovante de
vacinação contra Covid.
O presidente Bolsonaro chegou a dizer que a
Anvisa queria "fechar o espaço aéreo". "De novo,
porra? De novo vai começar esse negócio?",
questionou o presidente, exaltado, em dezembro

do ano passado.
As ﬂexibilizações devem ocorrer no momento em
que o governo tenta emplacar a versão de que
venceu a Covid no Brasil. O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, e Bolsonaro chegaram a
aﬁrmar que a pandemia será encerrada, mas esta
decisão cabe à OMS (Organização Mundial da
Saúde).
Queiroga modulou o discurso, passou a
reconhecer que não tem poder de acabar com a
pandemia e agora mira mudanças mais brandas.
Entre elas, recomendar o ﬁm do uso de máscaras
e revogar regras que já não são essenciais para
combater a Covid
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COMO FICA A ETIQUETA SOCIAL APÓS MÁSCARA
DEIXAR DE SER OBRIGATÓRIA
@jornalpanetus O que fazer na hora de cumprimentar alguém, dar uma festa ou visitar um amigo.
O que se viu no rosto de quem sai de casa após o
governo paulista decretar o ﬁm da obrigação de usar
máscaras é a expressão de interrogações. Beijinho no
rosto ainda parece uma realidade distante em
encontros na rua. Ninguém aperta a mão de ninguém
com a mesma convicção de antes.
Os protocolos que eram obrigatórios podem ter
inﬂuenciado um novo código de conduta e
convivência. As dúvidas sobre como proceder
mudam a cada encontro. Mas os especialistas em
comportamento consultados para essa reportagem
são unânimes ao menos sobre um novo hábito: é
preciso manter a máscara no bolso, pois talvez você
precise dela não por obrigatoriedade, mas por
educação.
Ainda tem gente com medo e é preciso respeitar esse
fato, dizem os especialistas. "Estamos vivendo a
etiqueta do medo e da precaução", diz a jornalista e
consultora de moda Gloria Kalil, referência na área
do comportamento, em defesa de paciência diante de
situações inesperadas.
A hesitação na hora de cumprimentar com beijo no
rosto ou aperto de mão é um dos melhores exemplos.
Kalil afasta a hipótese de o beijinho cair em desuso
para sempre, mas aponta que esse hábito ganhou
restrições. "Antes, até em situações formais era
aceito. Acho que o beijinho vai ter espaço no nosso
futuro, mas ainda é cedo. Numa situação formal ou
de trabalho, dar beijo no rosto hoje é invasivo."
Se as situações, no espaço público, têm se
apresentado de maneira variada, a capacidade de
observar ganhou relevância. "Tudo é uma questão de
ir tateando, estamos entrando em uma situação nova
de novo", diz. "Se é pessoa íntima sua, tudo bem
cumprimentar com aperto de mão. Se não, é
preferível manter uma distância."
O cumprimento com a cabeça tem sido uma
alternativa chique. "Essa distância nas situações mais
formais pode continuar. E, caso você dê a mão e a
pessoa não tope apertá-la, não se ofenda. É um
reﬂexo de uma condição dos anos de pandemia".
Para a consultora, não existe espaço para mágoas
dessa natureza agora. "Você não sabe o que aquela
pessoa passou, se ela perdeu alguém."
Kalil não acha indelicado cobrar carteira de
vacinação de convidados de reuniões e festinhas.
Mas dar festa e cobrar a obrigação de usar máscara já
não é tão legal, diz. "Provavelmente as pessoas vão

O que fazer se estou sem máscara e alguém espirrar
ou tossir ao meu lado?
Meça o risco antes disso acontecer, principalmente
quando há muita gente desconhecida em volta. Não é
indelicado recuar ou se afastar de quem tem algum
sintoma da doença
Se vou visitar um amigo, devo perguntar se é
necessário o uso de máscara?
Chegue à casa do anﬁtrião com a máscara e espere
que ele diga se não vê problema em retirá-la. No caso
do anﬁtrião, tudo bem perguntar se o convidado está
vacinado e pedir o uso da máscara, considerando,
porém, que o convidado pode preferir não fazer a
visita.
Como deve se portar quem oferece ou pega carona?
Se você vai aceitar carona de alguém, vá de máscara e
espere que o motorista libere você da obrigação de
usá-la. Aquele que chega toma a iniciativa. Não é
errado pedir para que as janelas ﬁquem abertas.
comer, vão beber. Se você ainda está com medo, daí
melhor não dar a festa, diz. Ela também aconselha
que seja indicado para os convidados, no momento
do convite, a quantidade de gente esperada para a
situação. "É simpático."
A simpatia é um instrumento que deve estar sempre
à mão. Para o professor de etiqueta Fábio Arruda,
existe uma forma elegante, e simpática, de se
aproximar de alguém que você conhece sem
intimidar.
"Você pode muito bem perguntar: e aí, como vocês
estão? Estão cumprimentando ou não?", simula. Não
tem, para ele, problema nenhum em recusar-se a
cumprimentar alguém com a mão. "Você não deve
ﬁcar constrangido pela liberalidade do outro. E essa é
uma regra que vale para tudo na vida", diz.
De novo, apela-se para a intuição. "Existem sinais.
Tem gente que se aproxima, tem gente que já se
mantém mais distante. No universo corporativo, só
existe beijo aqui no Brasil. No resto do mundo isso é
inconcebível. Leia esses sinais. Se a pessoa está de
máscara, é óbvio que ela não quer te cumprimentar,
não dê a mão nem dê beijo", diz.
Se a pandemia mudou algum de nossos hábitos de
maneira permanente? "Acho que vai ter gente, ainda
que pouca gente, que não vai abandonar a máscara",

prevê.
Daí o conselho de manter uma máscara sempre ao
seu alcance se faz fundamental. "Se for um ato de
respeito e se for necessário, e se a pessoa exigir que
eu use a máscara em alguma situação, não vou me
aviltar. Se for do meu interesse, eu coloco. O que te
custa manter uma máscara na bolsa ou no bolso. Você
vai perder uma reunião se te pedirem para colocar a
máscara?"
Por ﬁm, a ﬂexibilização do uso de máscara também
vai exigir que hotéis, lojas e outros estabelecimentos
determinem protocolos de higiene e de convívio
necessários para proteger aqueles que fazem uso do
seu espaço, lembra a professora de etiqueta Ângela
Pimentel. Será importante "para que todos possam
exercer o direito e ir e vir".
BEIJO, ABRAÇO, APERTO DE MÃO
Beijinho no rosto pode?
Em situações mais formais, antes era permitido usar
os dois beijinhos, como os cariocas, ou um beijinho,
como se fazia em São Paulo. Agora, não dê beijinhos
em situações formais. Entre amigos e familiares,
sinta-se mais livre, mas não reclame se a pessoa a ser
beijada recuar.

Já é possível apertar a mão de alguém sem hesitar?
Quando você tem intimidade com a pessoa, tudo
bem. Depois de ir tateando a situação, até abraço
vale. Se você não tem intimidade, é preferível manter
distância e usar um cumprimento com a cabeça.
Posso recusar dar a mão a um desconhecido, em
alguma situação social?
Se você não se sente seguro, pode. O conselho aqui
vai paro o outro: não se sinta ofendido.
Se vou dar uma festa, é indelicado pedir carteira de
vacinação para os convidados?
É mais indelicado pedir para que se use máscara, pois
é de costume beber e comer nas celebrações. Se você
não está seguro, não dê a festa ou a reunião. Pedir
carteira de vacinação é válido e até recomendável, até
para que os convidados ﬁquem mais à vontade. Não
vale, porém, reclamar de quem não foi.
O que mais posso fazer se sou anﬁtriã de uma reunião
ou festa?
É legal avisar o convidado sobre o tamanho da
celebração, dizer se foi chamada muita ou pouca
gente, para que todos possam decidir de acordo com
seus medos e preferências.

@primebeeff
98328-6720

Peça o seu delivery e receba no conforto de sua casa
Endereço: Rua Santa Cruz -86 - Barro Preto - Mariana
Telefone: 98328-6720
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OPORTUNIDADE: BRASIL CRIA 328 MIL EMPREGOS COM
CARTEIRA ASSINADA EM FEVEREIRO
@jornalpanetus Trata-se do segundo melhor resultado para o mês desde 2010.
admissões e 16.568 desligamentos na
modalidade de trabalho intermitente, gerando
saldo de 8.828 empregos.
Foram 5.287 estabelecimentos contratantes e 36
empregados celebraram mais de um contrato na
condição de trabalhador intermitente.
“Do ponto de vista das atividades econômicas, o
saldo de emprego na modalidade de trabalho
intermitente distribuiu-se por: serviços (6.906
postos), construção (1.115 postos), indústria
geral (422 postos), agropecuária (207 postos) e
comércio (178 postos)”, informou a pasta.

O Brasil fechou o mês de fevereiro de 2022
com a criação de 328.507 empregos formais,
segundo balanço do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Novo Caged),
apresentado nesta terça-feira (29/03), pelo
Ministério do Trabalho e Previdência.
O saldo de fevereiro foi resultado de 2,013
milhões de contratações e 1,685 milhão de
desligamentos. Segundo a pasta foi o melhor
resultado para o mês da série iniciada em 2010,
perdendo apenas para 2021, quando o saldo foi
de 397.915 postos.
De acordo com o secretário executivo do
ministério, Bruno Dalcolmo, esta foi a primeira
vez que o total mensal de admissões superou 2
milhões de vagas, considerando a série com
declarações feitas dentro do prazo. O secretário,
entretanto, destacou que o resultado não pode ser
considerado estrutural e que a tendência é de
redução nas contratações.
“O que vemos aqui em fevereiro de 2022 do
ponto de vista das admissões é algo importante a

ser notado. Pela primeira vez estamos acima de
2 milhões de contratações. É claro que não é
possível se aﬁrmar que é algo estrutural e que
permanecerá nesse patamar”, disse. “Temos já
registrado que é natural que se espere alguma
desaceleração com relação ao nível de
contratação do ano passado. É um processo
natural, as empresas não continuarão
contratando naquele ritmo do ano passado para
sempre”, acrescentou.
Os números mostram que, no mês de fevereiro,
os cinco grupamentos de atividade econômica
apresentaram saldo positivo, com destaque para
o setor de serviços, com geração de 215.421
novos postos com carteira assinada, distribuídos
principalmente nas atividades de administração
pública, defesa e seguridade social, educação,
saúde humana e serviços sociais.
A indústria geral fechou o mês com 43 mil
novos postos, concentrados especialmente na
indústria de transformação, que gerou 38.575
postos. A construção fechou o mês com 39.453

novos empregos. Na sequência vêm a
agricultura, pecuária, produção ﬂorestal, pesca e
aquicultura que gerou 17.415 postos; e o
comércio, com 13.219 postos.
Com o resultado de fevereiro, o estoque de
empregos formais ativos ﬁcou em 41.157.217
vínculos, uma variação positiva de 0,8% em
relação ao estoque do mês anterior. No
acumulado de 2022, foi saldo registrado é de
478.862 empregos com carteira assinada,
decorrente de 3.818.888 admissões e de
3.340.026 desligamentos.
Salário
Os dados do novo Caged mostram ainda que o
salário médio de admissão em fevereiro de 2022
foi de R$ 1.878,66. O valor é menor que o
registrado em janeiro, com um decréscimo de R$
61,14, o que equivale a uma variação de -3,15%.
Trabalho intermitente
Em fevereiro, o novo Caged registrou 25.396

Em relação ao trabalho em regime de tempo
parcial, foram registradas 26.104 admissões e
16.586 desligamentos, um saldo de 9.518
empregos. Foram registrados 9.493
estabelecimentos contratantes e 158 empregados
celebraram mais de um contrato em regime de
tempo parcial.
O saldo de emprego em regime de tempo parcial
ﬁcou assim distribuído por setor: serviços (5.615
postos), indústria geral (2.286 postos), comércio
(1.167 postos), construção (241 postos) e
Agropecuária (209 postos).
Regiões
Em fevereiro, 25 das 27 unidades da Federação
fecharam o mês com saldo positivo de empregos.
Os destaques foram: São Paulo, com 98.262
postos; Minas Gerais, com 36.677 novos postos;
e Paraná, com 28.506 postos.
Os estados com menor saldo registrado foram o
Amapá, que apresentou um saldo positivo de 158
postos; seguido de Alagoas e Paraíba que
apresentaram saldo negativo, ou seja, fecharam
600 postos e 1.451 postos, respectivamente.
Entre as regiões, a Sudeste fechou fevereiro com
162.442 novos postos. Na sequência vem o Sul,
com 82.898 postos de trabalho; Centro-Oeste,
40.930 postos; Nordeste, com 28.085 postos; e a
Região Norte, com 12.727 postos.
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VACINAÇÃO: MINAS GERAIS DISTRIBUI VACINAS
PARA 4ª DOSE EM IDOSOS
@jornalpanetus As 533 mil doses são suficientes para imunizar todas as pessoas com 80 anos ou mais de idade.
Saúde e foi entregue no ﬁm da tarde da segundafeira (28/03), por via terrestre, à Central Estadual
de Rede de Frio, na capital mineira.
A distribuição começou após acondicionamento
e conferência dos imunobiológicos. As Unidades
Regionais de Saúde (URSs) de Belo Horizonte e
de Governador Valadares já retiraram as doses
referentes aos municípios de sua abrangência,
bem como a própria capital do estado. As demais
URSs estão agendando a retirada nos próximos
dias.

O Governo de Minas Gerais, por meio da
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), iniciou
nesta terça-feira (29/03), a distribuição de 533.305
vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca.
A remessa é destinada à aplicação de quarta dose
(segunda dose de reforço) em pessoas com 80 ou
mais anos de idade. Esse quantitativo é suﬁciente
para imunizar todo o público-alvo no estado,
estimado em 531.564 pessoas, segundo dados da
Fundação João Pinheiro (FJP).
Este é o 98º lote de vacinas do Ministério da

TSE EMITIU TÍTULO DE ELEITOR PARA 850 MIL
JOVENS ATÉ 21 DE MARÇO
@jornalpanetus Jovens entre 15 e 18 anos podem tirar o 1º título e votar em outubro.
O número de jovens entre 15 e 18 anos que tiraram
o primeiro título de eleitor até 21 de março foi de
854.685, informou nesta terça-feira (29/03), o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prazo para emitir
o documento e estar apto a votar nas eleições de
outubro segue até 4 de maio. O procedimento pode
ser feito inteiramente online.
As novas emissões ocorrem em meio a uma
campanha de mobilização promovida pela Justiça
Eleitoral nas redes sociais, que contou com a adesão
de diversas personalidades, incluindo artistas
nacionais como Anitta, Zeca Pagodinho,
Whindersson Nunes, Juliette e também internacionais,
como o ator norte-americano Mark Ruffalo.
A mobilização ocorreu após a Justiça Eleitoral
identiﬁcar o menor nível de participação de

adolescentes no processo eleitoral dos últimos 30
anos. De acordo com as estatísticas oﬁcias, até janeiro
deste ano o TSE registrava, no total, pouco mais de
730 mil títulos emitidos para jovens de 15 a 17 anos
de idade, cujo voto é facultativo.
O menor nível de participação de adolescentes já
registrado ocorreu nas eleições municipais de 2020,
quando a emissão do título de eleitor caiu
drasticamente para essa faixa etária e apenas 992 mil
jovens tinham o documento no dia da votação.
Quatro anos antes, em 2016, o número era de 2,3
milhões.
Na última eleição presidencial, em 2018, 1,4 milhão
de jovens entre 15 e 17 anos tinham o título, menor
nível para as eleições gerais desde 1992, quando mais
de 3,2 milhões de jovens estiveram aptos a votar.

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101

98404-7292
98299-3382
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chocolatecomafeto52

ESCRITORA REPRESENTARÁ A POESIA MARIANENSE
NO 9° ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE POETAS DE
LA VICTORIA
A poeta do Movimento de Arte Aldravista Andreia Donadon Leal,
representará a Poesia Mineira no 9° Encuentro Latinoamericano de
Poetas de L
" A VICTORIA".

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

A escritora é convidada de honra para falar
sobre a aldravia/ poesia criada na cidade de
MARIANA-MG, no ano de 2000, pelos poetas
aldravistas: Andreia Donadon, Gabriel
Bicalho, J.B.Donadon-Leal e J.S.Ferreira.
A participação especial fará parte do evento
que tem como eixo brasileiro a poesia, de 09 a
15 de maio
Estão previstos lançamentos de livros dos
vencedores do concurso Ameopoema, além de
duas entrevistas de nomes contemporâneos na
literatura da região de Ouro Preto e Mariana,
apresentações de danças, tertúlias e palestras.
Andreia é articulista do Jornal Panﬂetu's,
membro da ALACIB-MARIANA e da
Academia Marianense de Letras.
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'PANTANAL' NA GLOBO TRAZ IMPACTO DO ORIGINAL
COM QUALIDADE DE CINEMA
@jornalpanetus
Com inovações tecnológicas como drones, direção conseguiu explorar natureza de maneira ainda mais exuberante.
@jornalpanetus
O remake de "Pantanal" estreou nesta segundafeira na Globo justiﬁcando o investimento do
telespectador em aparelhos de alta deﬁnição,
com muitas e muitas polegadas. Imagens aéreas
de paisagens, o voo dos pássaros e o movimento
da boiada em câmera lenta, logo nos primeiros
minutos da estreia, mostraram que, com as
novas tecnologias, a versão atual da trama tem
tudo para resgatar o impacto da original.
Ficou claro que os drones são os novos
protagonistas. Com eles, o diretor Rogério
Gomes, o Papinha, responsável pelos 60
primeiros capítulos, pôde capturar as imagens
aéreas sem medo de ser feliz. Na primeira
versão, o diretor, Jayme Monjardim, teve de
gravar em balões ou pôr cinegraﬁstas
pendurados em portas de aviões.
"Pantanal" de 1990 foi um marco por levar à TV
uma linguagem mais cinematográﬁca, com um
ritmo mais lento e imagens contemplativas. Só
agora, contudo, a TV realmente chega perto da
qualidade do cinema, e por isso o remake do
"Pantanal" faz todo o sentido.
As cenas noturnas, que eram um problema em
1990 em razão das diﬁculdades com iluminação
nas remotas locações pantaneiras, são agora
uma atração à parte, com céus azulados e cheios
de estrelas, depois do pôr do sol, deslumbrante,
que já brilhou na versão original e promete ser
um grande astro do remake.
A aposta da Globo é a de que, diante de um
esgotamento com ritmo frenético da vida
moderna, "Pantanal" seja uma opção para
acolher o público. O primeiro capítulo deu uma
amostra de como a audiência poderá contemplar
sucuris, tuiuiús, bois e todo o deslumbre
pantaneiro, com uma fotograﬁa amplamente
elogiada nas redes sociais.
A estreia veio após um Jornal Nacional que
noticiou a demissão do ministro da Educação
por suspeita de corrupção, a guerra na Ucrânia,
a censura no Lollapalooza, o tapa dado por Will
Smith em Chris Rock no Oscar e novo

lockdown da pandemia na China. Depois de
tudo isso, quanto mais cores tiver o pôr do sol do
Pantanal e mais lento ele for, melhor.
Entre as cenas de destaque na estreia está a com
Paulo Gorgulho, que fez uma participação
especial como um peão que passa o berrante
para Joventino, papel de Irandhir Santos. Agora

com 62 anos, o ator se consagrou como
protagonista da versão original, nos papéis de
José Leôncio na primeira fase e de José Lucas,
na segunda. Com lágrimas nos olhos e a mesma
roupa do ﬁgurino de 32 anos atrás, Gorgulho
metaforizou, na passagem do berrante, o legado
da histórica "Pantanal" da Manchete para o

remake da Globo.
Também se destacaram as cenas em que
Irandhir Santos, o Joventino, "contracena" com
o gado, para domar o rebanho. Com uma "troca
de olhares" criada pelas tomadas das câmeras e
pela edição, o ator mostrou a força de sua
interpretação.

Jornal

Panetu’s
31/03/2022 a 07/04/2022
14
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

ESPORTE: CBF DEFINE OS 16 DUELOS DA 3ª FASE DA
COPA DO BRASIL, COM INÍCIO EM ABRIL
@jornalpanetus Classificação às oitavas de final garante premiação de R$ 3 milhões.
A CBF sorteou os 16 confrontos da terceira
fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro, maior
vencedor da competição com seis taças,
enfrenará o Remo. Já o atual campeão AtléticoMG terá o Brasiliense pela frente. Os cariocas
Flamengo e Fluminense medirão forças com
Altos-PI e Vila Nova-GO, respectivamente. A
estreante Portuguesa-RJ encara o Corinthians, e o
Azuriz-PR, que também participa do torneio pela
primeira vez, vai duelar com o Bahia.
O Palmeiras, comandado pelo técnico
português Abel Ferreira, enfrentará a
Juazeirense-BA, que eliminou o Vasco. A
terceira fase também terá um clássico
nordestino; Fortaleza x Vitória. O Botafogo
duelará com a Ceilândia, e o Juventude com o
São Paulo.
Ao todo 32 clubes seguem na disputa, sendo
que 12 deles estreiam na terceira fase: AméricaMG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bragantino,
Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza
e Palmeiras, Remo, Bahia e Botafogo,
As partidas estão previstas para ocorrer nas
s e m a n a s d e 2 0 d e a b r i l e 11 m a i o .
Diferentemente das fases anteriores, a partir da
terceira haverá jogos de ida e volta. Em caso de

igualdade no placar agregado das duas partidas,
a decisão será por pênaltis. Quem avançar às
oitavas de ﬁnal garante premiação de R$ 3
milhões da CBF.

Terceira fase – confrontos
Red Bull Bragantino x Goiás
Atlético-GO x Cuiabá
Ceará x Tombense
Fluminense x Vila Nova
Bahia x Azuriz
São Paulo x Juventude
Corinthians x Portuguesa
Botafogo x Ceilândia
Atlético-MG x Brasiliense
Fortaleza x Vitória
Athletico-PR x Tocantinópolis
Palmeiras x Juazeirense
América-MG x CSA
Cruzeiro x Remo
Flamengo x Altos
Santos x Coritiba

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

Jornal

Panetu’s
31/03/2022 a 07/04/2022
15
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

IMOBILIÁRIA IGC: GERALDO CARVALHO FESTEJA
SEUS 16 ANOS NO RAMO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO
DOS INCONFIDENTES
Geraldo Carvalho é corretor de imóveis desde 2004 como autônomo, e em abril comemora
10 anos da IMOBILIÁRIA GERALDO CARVALHO LTDA (IGC).

Após enfrentar um período de crise entre
2015 e 2017, o mercado imobiliário vinha
mostrando sinais de recuperação ao longo
de 2019, trazendo boas perspectivas para
2020. Entretanto a chegada do coronavírus
ao Brasil impôs grandes mudanças de
planos, paralisando negócios e muitos
setores da economia. Contrariando essa
tendência, o ramo de imóveis vem
mostrando resiliência com sinais de
recuperação desde o ﬁm do segundo
trimestre de 2021.
Diferentes motivos explicam esse
aquecimento. No contexto nacional, a alta
disponibilidade de crédito foi um incentivo
para que os consumidores buscassem um
imóvel -- segundo a Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e

Poupança (Abecip), 2021 teve um
crescimento nos valores ﬁnanciados em
comparação com o ano anterior.
Além disso, os juros baixos facilitaram o
lançamento de empreendimentos ao mesmo
tempo em que atraíram compradores e
investidores, que viram na aquisição de
imóveis ou de fundos imobiliários uma
opção com melhor rendimento e segurança
do que outras modalidades de aplicação
ﬁnanceira.
No cenário microeconômico, a pandemia
gerou um efeito sobre a moradia e a relação
com a residência: ao praticar o isolamento
social e ter que ﬁcar mais tempo dentro de
casa, muitas vezes trabalhando à distância,
as pessoas passaram a valorizar diferentes
atributos, que antes podiam ter menor

importância.
Ademais, o reﬂexo nacional no que tange
ao mercado imobiliário impactou vários
municípios do país como por exemplo em
Mariana. Houve uma valorização e uma alta
procura por imóveis tanto na venda quanto
no aluguel, proporcionando força ao setor. A
IMOBILIÁRIA GERALDO CARVALHO
(IGC)
Corretor de imóveis desde 2004,
exercendo com maestria e amor uma
atividade que requer compromisso e
referência. Contudo, há 10 anos no mercado
imobiliário, Geraldo Carvalho festeja essa
década como empresário do setor, sendo
referência na região dos Inconﬁdentes com
atuação precisa em Mariana, Ouro Preto e
região como corretor e avaliador de

imóveis. A equipe IMOBILIÁRIA IGC é
composta pelas corretoras Ludmila
Carvalho e Alexandra Oliveira, que se
dedicam a satisfazer as necessidades de seus
clientes, inclusive atendendo empresas dos
mais variados setores da economia, os
auxiliando na locação, compra, venda e
legalização de seus imóveis. Com uma
equipe qualiﬁcada, a IMOBILIÁRIA IGC
desenvolve um trabalho personalizado
atendendo as exigências de cada cliente de
maneira única e exclusiva.
O maior patrimônio da empresa é a
conﬁança conquistada no mercado e dos
seus clientes, fruto do treinamento continuo
de nossa equipe de proﬁssionais que estão
focados em criar soluções e aumentar a
qualidade dos nossos serviços.

(31) 3557-2004 / (31) 98484-9353
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ENTENDA OS LIMITES DE PONTOS NA CARTEIRA
DE MOTORISTA
@jornalpanetus Número que pode levar à suspensão passou de 20 para 40.

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

As alterações feitas no Código Brasileiro de
Trânsito completam um ano no mês que vem.
Desde 2021, os motoristas devem ﬁcar atentos ao
número de pontos que podem gerar a suspensão de
dirigir por até um ano. No caso de reincidência, a
restrição pode chegar a dois anos, além do
pagamento de multas.
O limite de pontos que pode levar à suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou
de 20 para 40. No entanto, o total de pontos para
perder a carteira temporariamente pode diminuir
conforme a quantidade de multas gravíssimas
acumuladas pelo condutor.
De acordo com o código, a CNH só é devolvida
ao motorista após o término da penalidade e do
curso de reciclagem, que é obrigatório.
Se o motorista for ﬂagrado pela ﬁscalização
dirigindo um veículo com a carteira suspensa, terá
que pagar multa de aproximadamente R$ 900, terá
o veículo retido até a chegada de outra pessoa
habilitada, além da cassação da carteira por dois
anos.
Nova pontuação
Antes da entrada em vigor das alterações, o
motorista que atingisse 20 pontos durante o

período de 12 meses ﬁcaria com a carteira
suspensa. Agora, a suspensão ocorre de forma
escalonada. O condutor tem a habilitação
suspensa com 20 pontos (se tiver duas ou mais
infrações gravíssimas, 30 pontos (uma infração
gravíssima na pontuação); 40 pontos (nenhuma
infração gravíssima na pontuação).
No caso do motorista que exerce atividade
remunerada, como taxistas e de aplicativos de
transporte, a suspensão ocorre somente quando
atingir o número ﬁxo de 40 pontos,
independentemente da gravidade da infração.
A multa gravíssima é de R$ 239,37 e gera sete
pontos na CNH. O motorista comete esse tipo de
infração ao dirigir falando ao celular, avançar
sinal de trânsito, andar na faixa exclusiva de
ônibus, parar em vaga destinada à pessoa com
deﬁciência, entre outras condutas
As demais infrações geram menos pontos - grave
(cinco pontos), média (quatro pontos) e leve (três
pontos).
Para consultar o número de pontos na carteira, o
motorista pode acessar o site do Detran de seu
estado ou baixar o aplicativo oﬁcial CNH Digital
para celulares.

COMÉRCIO
DE METAIS
Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

GS

COMPRA E VENDA DE SUCATA, MATERIAIS( FERROS
E NÃO FERROSOS), LATINHA, METAL, BATERIA,
ALUMÍNIO EM GERAL E SUCATA DE FERRO
Telefones:
(31) 98251-6976
(31)98742-0598
(31) 98893-2948

Corte de grama
Plantio
Fertilização de solo
Poda
Cerca de arame farpado
Paisagismo

(31) 98232-5151

@padulajardinagemeservicos

Jornal

Panetu’s
17
31/03/2022 a 07/04/2022
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

DE NÓS, DEUS QUER APENAS O CORAÇÃO!!!
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

O relato a seguir aconteceu no Vale do
Jequitinhonha, região do estado brasileiro de Minas
Gerias, no sudeste do país. Em missão, fui solicitado
pelo pároco da paróquia me acolhia a visitar uma
família que pedia uma visita para um de seus
membros. Fui recebido pela Dona Bá e suas três ﬁlhas
já adultas numa casinha bem simples, mas muito
aconchegante. Nos olhares das quatro, notei uma
mescla de tristeza e cumplicidade. Deixando-me à
vontade na pequena sala, começaram a justiﬁcar o
porquê do pedido insistente para a visita. O senhor
Chico, companheiro da Dona Bá e pai das meninas,
estava no quarto: acamado, diabético, com um câncer
em estado avançado, prestes a fazer, nos próximos
dias, um procedimento cirúrgico para amputação de
sua perna esquerda, já tendo feito o mesmo com a
direita! Dona Bá queria um momento de oração pelo
senhor Chico, a pedido dele mesmo, antes do
procedimento. Sem revolta alguma contaram-me da
rigidez e severidade excessiva com que o Chico as

@jornalpanﬂetus

tratou a vida inteira e de como, conforme o relato da
dona Bá, depois de 40 anos de casados, ele havia
abandonado o lar e a família por causa de uma paixão
repentina com uma jovem 3 vezes mais nova que ele.
Depois de algum tempo juntos, mas não conseguindo
assumir a responsabilidade de cuidar do Chico quando
ele descobriu o câncer, seguiu seu caminho deixandoo sozinho. Desamparado, ele encontrou na bebida um
sufrágio para os males do corpo e do coração. Foi
parar no fundo do poço! Contou-me a dona Bá que
certo dia, voltando da celebração dominical da
eucaristia, deparou-se com um moribundo caído no
meio da estrada por onde tinha que passar para chegar
à sua casa. Era ele!!! Consternada com a situação a
que chegara o senhor Chico, reﬂetindo sobre as
mazelas da vida e de como ela pode nos ensinar com o
amor e com a dor, tomou a difícil decisão de levar o
senhor Chico para casa e cuidar dele, o que fazia com
todo zelo (pelo que me relataram as ﬁlhas) até aquele
momento. Depois fui ver o senhor Chico! Contou-me,

com diﬁculdade, pois tinha problemas para falar,
como chegara até ali e como sempre foi com sua
família. Entremeava as falas e choros com uma frase:
“sabe, ﬁlho, de nós Deus quer apenas o coração”!
Não tenhamos dúvida: apenas o coração não
signiﬁca aqui uma opção menor entre várias outras
possíveis. Apenas o coração, aqui, signiﬁca tudo o que
somos, e principalmente os afetos de nosso coração.
Foi o próprio Mestre que nos ensinou o desejo do
coração do Pai, falando em seu nome: “Quantas vezes
Eu quis reunir os teus ﬁlhos como a galinha reúne os
seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o
aceitastes!” (Lucas 13, 34) Corremos o risco de
apresentar a Deus nossas mãos cheias do que fazemos,
nossa cabeça cheia do que pensamos, nossa
“identidade” cheia dos títulos que conquistamos e
assim por diante. Às vezes não nos damos conta de
que Deus não precisa nem quer nada disto. Pode até
aceitá-las, mas se antes de tudo isto estivermos
inteiros, de coração! Esquecemos facilmente que o

que fazemos, o que pensamos, e nossa identidade não
se fundam no que temos ou podemos ter, mas no que
somos e no que devemos ser, apenas uma coisa
importando: vivermos à altura do Evangelho de
Cristo (Filipenses 1, 27a) e “andarmos de modo digno
para com o chamado que recebemos, com toda
humildade e mansidão” (Efésios 4, 1). Compreender
isto é assumir conscientemente nosso cotidiano,
nossas ações e emoções, razões e sentimentos.
Naquela noite, seu Chico pediu perdão à esposa e às
ﬁlhas! Chorou copiosamente e não parava de repetir:
“de nós, Deus quer apenas o coração!” Faleceu
poucos dias depois! E tenho a impressão de que seu
coração, pelo pedido de perdão que fez, chegou
primeiro que ele ao coração de Deus, que é sempre
justo... sem deixar de ser, sempre e ainda mais,
misericordioso.

GOVERNO DE MINAS AMPLIA BENEFÍCIOS DE IPVA E ICMS
PARA VEÍCULOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
@jornalpanetus

Isenção do ICMS será total até R$ 70 mil e do IPVA até R$ 100 mil.
"Por diversas vezes nos reunimos na Secretaria
de Fazenda com representantes das pessoas
com deﬁciência, que sempre traziam essa
preocupação com o teto do valor dos veículos
destinados a PcD. Nos sensibilizamos com o
pleito deles e nos comprometemos a levar a
proposta para o Confaz. Felizmente,
conseguimos encontrar um termo que fosse
aceito por todas as unidades da Federação",
aﬁrmou o subsecretário da Receita Estadual,
Osvaldo Scavazza.
Isenção de ICMS
Com a nova regra, descrita no Convênio
204/2021, a isenção do ICMS será total até o
valor de R$ 70 mil. Caso o valor do veículo
ultrapasse esse limite, incidirá o imposto sobre a
diferença. Por exemplo, se o veículo adquirido

O Governo de Minas Gerais, mais uma vez, foi
protagonista junto ao Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), e conseguiu, por
unanimidade, a aprovação da proposta de
convênio para aumento do valor do teto de
veículo destinado a pessoa com deﬁciência
(PcD), com direito a isenção – total ou parcial –
de ICMS, de R$ 70 mil para R$ 100 mil. Trata-se
de um pleito antigo, pois os veículos de preços
mais baixos não atendiam às necessidades do
público-alvo nos quesitos adaptação e conforto.
O Estado, por intermédio da Secretaria de
Fazenda (SEF/MG), também ampliou nos

mesmos valores a faixa de isenção do Imposto
sobre a Propriedade de Veículo Automotor
(IPVA) destinado a PcD.
Os dois Decretos (48.385 e 48.386) que
regulamentam as mudanças foram publicados
no Diário Oﬁcial desta sexta-feira (25/03).
A ampliação dos benefícios representa um
esforço do governo mineiro no sentido de
garantir a dignidade das pessoas com
deﬁciência, pois o antigo limite havia sido
estipulado pelo Confaz em 2009 e, portanto,
ﬁcou durante 12 anos sem reajuste, enquanto os
valores dos veículos sofreram aumentos.

custar R$ 100 mil, o imposto será cobrado sobre
R$ 30 mil.
Isenção do IPVA
Já com relação ao IPVA, como não depende de
aprovação do Confaz, o Governo de Minas
decidiu conceder isenção total do imposto até o
teto de R$ 100 mil.
"Entendemos que se não foi possível conceder a
isenção total do ICMS, pois não haveria
unanimidade entre os estados, pelo menos
Minas Gerais deveria fazer a sua parte e
ampliar o benefício do IPVA para as pessoas
com deﬁciência, pois entendemos as suas
diﬁculdades. Por isso, optamos por não seguir
a regra da isenção proporcional e concedemos
a isenção total", explicou o secretário de Estado
de Fazenda, Gustavo Barbosa.
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original e colocá-la dentro de um pote bem
vedado. Ou seja, garante proteção dupla.
Em quanto tempo o café estraga?
Na verdade, o café não estraga facilmente. Ele
envelhece, vence ou oxida. Contudo, qualquer
um desses problemas pode acabar interferindo
no aroma, no sabor e nas características
primordiais da bebida.
Quando ele não é armazenado corretamente,
por exemplo, as chances de oxidar são grandes,
já que o processo de oxidação ocorre até
quando o pó ou os grãos são rapidamente
expostos ao ar, à luz ou a temperaturas
extremas.
Nos outros casos, o mais recomendado é ﬁcar
de olho na data de validade e não consumir o
café depois de muito tempo que estiver aberto,
mesmo que ele esteja guardado nas condições
ideais.
Como armazenar o café em pó ou em grãos
Talvez você não saiba, mas tanto o café em pó
quanto em grãos pode ser armazenado da
mesma maneira. Mas vale lembrar que um café
já moído perde as propriedades mais rápido do
que um que ainda está em grãos. O melhor pote
para guardar o café deve ter uma boa vedação,
com tampa de fechamento plocc off ou
fechamento hermético para preservar o sabor e
o aroma até o momento de preparar a bebida. É
recomendado deixar o pó ou os grãos bem
protegidos, em um pote escuro.
Além de ser sensível ao ar, à umidade e ao
calor, o café também deve ﬁcar longe da luz
para evitar a oxidação do pó ou dos grãos. O
mais recomendado é que ele ﬁque em um pote
escuro para se manter conservado e com todas
as características intactas
Dicas para ter um café sempre fresquinho
Quer manter o seu café em pó ou em grãos
fresquinhos e saborosos por mais tempo? Nós
separamos algumas dicas que podem ajudar na

conservação. Conﬁra!
Preﬁra embalagens menores: Se você não
consome muito café, opte por pacotes
pequenos, de até 500 gramas, para que a
embalagem não precise ﬁcar aberta por muito
tempo;
Evite deixá-lo aberto por mais de 15 dias: Mas
é recomendado consumi-lo o quanto antes.
Aﬁnal, quanto mais fresco, melhor é o seu sabor
e aroma;
Preﬁra o café em grãos: Além de os grãos
durarem mais do que o café em pó, moer o café
na hora do preparo faz toda a diferença no
resultado ﬁnal;
Deixe-o longe de produtos com cheiro forte:
É natural que alguns produtos exalem mais
cheiro que outros. Entretanto, se eles ﬁcarem
muito perto, pode ser que o café absorva o odor
para si;
Evite guardá-lo na geladeira: Como dissemos,
o café na geladeira pode ﬁcar úmido. Então,
guarde-o lá apenas em casos de extrema
necessidade;
Guarde-o corretamente: Caso queira, você
pode deixar o pó ou os grãos na embalagem

Sabor inigualável: por que você deveria
tomar o café moído na hora?
O café é uma bebida feita para ser moída,
preparada e consumida na hora. Isso porque,
sendo um produto muito sensível ao oxigênio,
o café oxida muito rápido, principalmente
quando já está moído. Assim, o contato

Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto
@priscillaportoescritora

Dom Quixote de La Mancha era precursor de Raul
Seixas?
A ﬁdalguia esguia. O perﬁl sutil (será?). A barba sábia.
Dom Quixote saiu de sua terra. Saiu de seu casulo,
pois “é de batalhas que se vive a vida”. E, junto, foi seu
anjo da guarda, o escudeiro Sancho Pança. Ou seria o
anjo de verdade, o ﬁel cavalo Rocinante?
Dom Quixote saiu de sua terra. Saiu de seu casulo. Em
busca de justiça ou em busca de si mesmo? Onde é, e
quando é, durante nossa curta vida, o momento em
que realmente nos encontramos? Será no momento
em que “somos sinceros e desejamos profundo”?
Nossos ilusórios castelos e os moinhos de ventos...
Brigamos, durante a vida, contra quem? Ah, Raul
Quixote... lutamos contra nós mesmos. Não é nada
fácil, SER.
E é preciso, e temos a obrigação de saber: caiu?
Levante-se! “Tente outra vez!”

A ninguém é permitido desistir. O mundo está girando
e não podemos ﬁcar parados. “Há uma voz que gira.”
E haja o que houver, se aqui estamos, a opção é só
uma: “Tente outra vez!”
Personagem de Cervantes, músico de Deus: dois seres
em um só? O engenho imaginoso de Quixote se
transﬁgurando na genialidade musical de Raul.
“Tenha fé em Deus, tenha fé na vida”!
E ao encontramos, ou ao perdermos, em nossa
caminhada, nossas “Dulcineias”, o que fazer? Se
correspondido o amor, “Basta ser sincero e desejar
profundo”. Se amor platônico: “Levante sua mão
sedenta e recomece a andar”.
A paródia de Cervantes às novelas medievais
representa a paródia que somos nós de nós mesmos?
Não importa. A vida não é hora de questionamento. É
permitido somente, ao se perder as batalhas contra os
moinhos de vento, uma alternativa: VAI! Pois você

Arantes Móveis

Preço Justo
Atendimento impecável

São muitas as formas usadas para adulterar o
café em busca de lucro, mas todas elas podem
ser evitadas ao optar por tomar um café moído
na hora.
Se você realmente leva o café a sério e busca
sempre ter acesso ao melhor produto, pode ser
uma boa ideia adquirir seu próprio moedor ou
comprar seu café moído na hora.
Faça nos uma visita e conheça nossos melhores
cafés.

9 8253-0025

QUIXOTE - E VOCÊ TAMBÉM - TENTE OUTRA VEZ!

@jornalpanetus Autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – Mensagens para uma pessoa especial”.

Qualidade

prolongado do produto com o ar causa a
deterioração de alguns de seus elementos,
alterando seu sabor e aromas originais.
A melhor forma de se garantir a maior pureza e
frescor do seu café é moendo-o você mesmo,
ou comprando moído na hora, para garantir que
você está levando café puro para casa.
Mesmo assim, o ideal é consumir o café moído
em até 30 minutos após a moagem. Isso na sua
casa, sem muito rigor.
Ao moer o seu café na hora, por outro lado,
você poderá observar os grãos, ver seu aspecto,
e eventualmente perceber a existência de
algumas dessas variações que prejudicam a
qualidade do café, como a falta de
homogeneidade da torra, presença de grãos
quebrados, casquinhas, pauzinhos e até milhos.

será capaz de sacudir o mundo, ao tentar outra vez.
Raul herói de muitos. Quixote herói decadente. E,
nós? Nós somos os heróis de nós mesmos. Pois é de
batalhas que se vive a vida! E caso perca algumas
delas, siga o conselho do Raulzito, talvez nem tão
maluco: “Tente outra vez!”
E a esfera da imaginação dos capítulos iniciais do
livro de Cervantes, se transmutando na obra, e em
nossas próprias obras, nos limites irremediáveis da
realidade.
Ah, nem! Ah que não seja! Preﬁro ser D. Quixote,
preﬁro ser Maluco Beleza.
Então: não seja cavaleiro de Triste Figura, erga a
cabeça! “Tente outra vez” e descubra em si o ﬁdalgo,
assim como se auto intitulou o cavaleiro andante, de
fértil imaginação: Dom Quixote de La Mancha.
E não ouse cogitar: que a cabeça aguenta... se você
parar.
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SAÚDE REFORÇA MEDIDAS DE PREVENÇÃO
E TRATAMENTO DA SÍFILIS
@jornalpanetus Uso do preservativo é a principal forma de evitar infecções sexualmente transmissíveis.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) alerta para a importância da adoção de
medidas de prevenção e tratamento para os casos de
síﬁlis registrados no estado. O uso de preservativos
durante relações sexuais é a principal forma de
prevenção, mas o diagnóstico e o tratamento
precoces também são importantes para o controle
da doença.
A síﬁlis é uma Infecção Sexualmente
Transmissível (IST) causada pela bactéria
Treponema pallidum e transmitida por meio de
relação sexual. Em alguns estágios, não apresenta
sintomas. Se não tratada a tempo, a doença evolui
para formas mais graves, podendo comprometer o
sistema nervoso central, o sistema cardiovascular,
os aparelhos respiratório e gastrointestinal, além de
órgãos como olhos, pele e ossos. Em 2021, foram
registrados 22.728 casos de síﬁlis no estado. Em
2020, foram 19.510.
Com o objetivo de fortalecer o controle da
infecção, foram repassados aos 853 municípios
mineiros, em 2021, mais de R$ 47 milhões para a
execução das ações previstas no Plano de
Enfrentamento à Síﬁlis no estado de Minas Gerais,
que incluem reforço das medidas de prevenção e
vigilância e busca ativa de casos. Além disso, são
distribuídos insumos preventivos, como
preservativo masculino, feminino e teste rápido, e
medicamentos para o tratamento, que é garantido
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Formas de transmissão
A síﬁlis pode ser transmitida por relação sexual
sem camisinha com uma pessoa infectada,
conhecida como transmissão adquirida, ou ser
transmitida para a criança durante a gestação ou
parto, classiﬁcada como transmissão gestante e
congênita.
De acordo com o médico ginecologista do Centro
de Informações Estratégicas em Vigilância em
Saúde de Minas Gerais (CIEVS-MG), Romerson
Martins Franco, a prevenção é a principal medida de
proteção. “Por ser uma IST, é fundamental o uso do
preservativo, seja ele masculino ou feminino, em
todas as relações sexuais. No caso de qualquer
sintoma ou contato sexual sem proteção, é
fundamental buscar atendimento em uma unidade
básica de saúde para diagnóstico e tratamento
adequado. Além disso, é importante a pessoa
realizar exames de rotina pelo menos uma vez ao
ano para avaliação da sua saúde”, orienta.
Dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notiﬁcação (SINAN), atualizados em 10/02/2022,
apontam que em 2020 foram diagnosticados 12.775
casos de síﬁlis adquirida, 4.994 casos de síﬁlis em
gestantes e 1.741 casos de síﬁlis congênita em
Minas. Já em 2021, foram 15.581 casos de síﬁlis
adquirida, 5.091 casos da infecção em gestantes e
2.056 casos de síﬁlis congênita em todo o estado.
Sintomas
Os sintomas variam de acordo com o estágio da
infecção no organismo do indivíduo. Em sua
primeira fase é caracterizada por uma úlcera,
geralmente única, que ocorre no local de entrada da

bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus e
boca).
Já a fase secundária surge em média entre seis
semanas e seis meses após a infecção. Nesse caso,
podem ocorrer erupções cutâneas. A fase terciária
manifesta-se na forma de inﬂamação e destruição
tecidual. Nesse caso, é comum o acometimento do
sistema nervoso e cardiovascular.
Especiﬁcamente para a gestante, a detecção
precoce da síﬁlis é essencial para evitar a
transmissão vertical e consequentes malformações
no feto, complicações como nascimento prematuro,
baixo peso ao nascer, pneumonia, anemia e até
acometimento cerebral.
Diagnóstico e tratamento
O diagnóstico pode ser realizado por meio do teste
rápido, com a coleta de uma gota de sangue da polpa
digital. Caso o resultado seja reagente, uma amostra
de sangue deverá ser coletada e encaminhada para a
realização de um teste laboratorial para a conclusão
do diagnóstico.
Em relação à síﬁlis congênita, o médico
gineocologista reforça que tanto as gestantes quanto
seus parceiros devem fazer os exames de
diagnóstico. “Em caso de resultado positivo para a
gestante, é fundamental que o parceiro também
procure o serviço de saúde e passe pelo tratamento.
Dessa forma, a reinfecção por síﬁlis é evitada, e a
saúde da mãe e do bebê ﬁcam garantidas”,
complementa Franco.
Em Minas Gerais, os usuários encontram o exame
disponível nas Unidades Básicas de Saúde e
Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o
tratamento é disponibilizado pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
Ações de enfrentamento
Em 2021, a SES-MG publicou o Plano de
Enfrentamento à Síﬁlis no Estado de Minas Gerais,
que disponibilizou repasse ﬁnanceiro de R$
47.016.947,02 para os municípios desenvolverem
as ações para a detecção precoce da síﬁlis,
tratamento em tempo oportuno e a vigilância efetiva
do agravo através das notiﬁcações, busca ativa e
encerramento dos casos de forma correta.
A SES-MG, por meio da coordenação
IST/Aids/HIV, também estimula a implantação do
teste rápido na Atenção Primária, proporcionando
acesso ao diagnóstico e tratamento oportuno e
adequado, principalmente às gestantes e parcerias
sexuais.
Além disso, a equipe da secretaria monitora
constantemente as ações já em curso, com ênfase no
trabalho de sensibilização dos proﬁssionais da rede,
de modo a melhorar o diagnóstico precoce e o
tratamento dos infectados, bem como de suas
parcerias sexuais.
Destaca-se também a implementação dos Comitês
de Investigação da Transmissão Vertical das ISTs
nas Unidades Regionais de Saúde e municípios do
estado, com o objetivo de propor estratégias que
possam corrigir possíveis falhas na prevenção,
assistência e vigilância da transmissão vertical,
além de propor medidas de intervenção.
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Sociais da Leticia Aguilar

@leticiafaguilar_

Leticia Aguilar

Flávia Armond CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

Dia 31/03 é dia do nosso Jornalista amado Cassiano
Aguilar! Nesse momento em Maceió aproveitando o seu dia!

Casa Imperial CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

Que Deus abençoe e proteja essa união!
Roberta & Juliano Duarte

Destaques da semana em nossa Região
Presença conrmada
no Troféu 2022!

Gildo e sua esposa Manuela curtindo nossa querida
Mariana ao lado dos lhos Gabriel e Mirela.

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

Mande sua foto, sua
homenagem, seu aniversário
para nossa coluna social!
Sera um prazer ter você aqui!

31986328731
Tivemos mais festa no espaço Tindolele! Dessa vez da
linda Luísa (9 anos)! Pais: Alexandre e Bia

Marque seu
horário para car
ainda mais linda!
Mara Anjos

9 8317-3875

Lili e sua equipe foram campeãs da Libertadores de Fut 7
no Rio de Janeiro! Show de bola!

O espaço Tindolele bomba com as melhores festas!
Sexta foi dia de comemorar os 13 anos da Júlia e os
papais Rubens e Eliana arrasaram no neon.

