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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
ESTADOS E MUNICÍPIOS DEVEM DECIDIR EM RELAÇÃO A VACINAÇÃO
EM ADOLESCENTES DESTACA STF
“Decisão do Ministério da Saúde não foi amparada por evidências científicas.” afirma STF.
Há pouco tempo, tivemos outra tentativa de
justiﬁcar o injustiﬁcável na pandemia. Tentando
cobrir a falta de vacinas em um país que tem
Programa Nacional de Erradicação e Prevenção
da Febre Aftosa para o gado, mas não tem
Programa Nacional de Combate à Covid, o
ministro da Saúde justiﬁcou a suspensão da
vacinação em adolescentes "por conta desses
eventos adversos" evidenciando a "miocardite
provocada pela vacina". O ministro, super atento
aos eventos adversos em jovens, parece não
prestar atenção em outro número de grande
relevância: o número de mortos pelo coronavírus
no país.
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)
Ricardo Lewandowski determinou nesta terça
(21/09), que cabe a estados, municípios e o
Distrito Federal a decisão de promover a
imunização em adolescentes maiores de 12 anos,
desde que observadas as recomendações técnicas
dos fabricantes das vacinas, da Anvisa e de
autoridades médicas.

Ademais, na semana passada, o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a dizer
expressamente que mães não deveriam levar s"uas
crianças" para vacinar "sem autorização da
Anvisa" — embora a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária tenha mantido a orientação
de uso da Pﬁzer em adolescentes.
Contudo, o ministro Ricardo Lewandowski
aﬁrmou que a decisão da pasta não foi amparada
por evidências acadêmicas ou critérios cientíﬁcos
e técnicos estabelecidos por organizações
reconhecidas. O ministro ainda destaca, com
palavras em negrito, que a corte já demonstrou
que a campanha de vacinação no país deve se
guiar por evidências cientíﬁcas e análises
estratégicas pertinentes.
"Qualquer que seja a decisão concernente à
inclusão ou exclusão de adolescentes no rol de
pessoas a serem vacinadas, ela deverá levar em
consideração, por expresso mandamento legal,
as evidências cientíﬁcas e análises estratégicas
em saúde. O Plenário do STF já assentou que os

entes federados possuem competência
concorrente para adotar as providências
normativas e administrativas necessárias ao
combate da pandemia", destacou Lewandowski.
Destaco ainda, que em sua decisão, o ministro
Ricardo Lewandowski citou notas emitidas por
entidades como a Sociedade Brasileira de
Imunizações, a Sociedade Brasileira de
Infectologia e o Conselho Nacional de Saúde, que
reagiram à nova norma do Ministério da Saúde e
pediram que ela fosse reconsiderada.
O governo chegou a invocar o caso de uma
adolescente de 16 anos morta sete dias depois de
receber a vacina da Pﬁzer. Tanto a Anvisa quanto
o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde do
local em que ocorreu a suposta morte concluíram
que o óbito não teve relação com o imunizante.
Feita às pressas e sem conhecimento dos técnicos
do PNI (Programa Nacional de Imunizações), a
decisão de orientar que jovens menores de 18
anos não sejam imunizados pegou de surpresa
gestores do SUS, diretores da Anvisa e até

secretários de Saúde estaduais e municipais. O
ministro atribuiu o recuo a dúvidas sobre a
segurança e eﬁcácia dos imunizantes em
adolescentes.
Voltando para Mariana, Ouro Preto, Catas Altas,
Santa Bárbara e Ouro Preto ﬁca a questão. Já que
podemos citar e contar com o posicionamento do
STF teremos vacina para os nossos adolescentes
menos de 18 anos?
Portanto, para um país que não se discute ações
contra o coronavírus e no qual o ministro da
Saúde reclama do uso de máscaras em escolas, a
vacinação de adolescentes cumpre dois papéis
fundamentais. Primeiro, o de diminuir o número
de vulneráveis que podem contrair e transmitir o
coronavírus, e também o de diminuir o número de
mortes evitáveis pela doença em uma população
que ainda deveria ter um caminho longo de vida.
Esperamos ansiosamente que nossos gestores
levem em consideração o posicionando cientiﬁco
e não o político.
Cassianoaguilar

UM MUNDO ANSIOSO
CONEXÕES E AFETOS–

René Dentz, Ph.D.Psicanalista nas clínicas Atapem (Mariana) e Ânima
(Ouro Preto) Professor na PUC-Minas e UNIPAC-Mariana / Pós-Doutorado pela Université de Fribourg/Suíça /
Autor do livro " Horizontes de Perdão"
. A ansiedade é um dos grandes males de nossa
época! A experiência clínica tem me mostrado
diariamente que 8 em cada 10 pessoas apresentam um
nível de ansiedade elevado. As pessoas têm, em geral,
antecipado cada vez mais as situações. Em uma
sociedade onde os afetos estão conectados, onde as
pessoas estão sempre ligadas e as informações surgem
e impactam o tempo todo, a mente está sempre focada
em algum novo desejo. Assim, o medo sempre acha
espaço! Claro, quando temos vários cenários
possíveis, sempre incertos, não temos mais nenhum
tipo de clareza. De fato, viver é um risco, mas
devemos deixar para lidar com eles no momento certo.
Não é saudável e eﬁcaz antecipar todos os cenários.
Mesmo porque, essa antecipação é comumente
neurótica e ilusória, pois o aleatório insiste em
prevalecer nas cenas humanas.
Aﬁnal, o que é a ansiedade? Podemos dizer que é um
estado de aceleração do desejo, com sua consequente

ausência de foco. Quando desejamos tudo, não
desejamos nada! A ansiedade é o resultado de falta
de cuidado e reﬂexão do próprio desejo. Não temos
elaborado bem a resposta à pergunta: “o que
desejamos?”. Temos, ao contrário, vivido desejos
que não são nossos.
A ansiedade insistente, existente em um longo
prazo, facilmente pode gerar depressão. Quando
perdemos o foco do desejo, que é o que nos sustenta
no mundo, perdemos o mundo, a vontade de estar
nele.
Cada vez mais nossa sociedade está vivendo uma
relação doentia com o celular e com a informação.
Existe mesmo, diria, uma relação obsessiva e
compulsiva com a tela. As pessoas não percebem o
avanço desse processo, mesmo porque parte dele
acontece de forma inconsciente. Cada vez
passamos mais tempo em telas irreais. Não
conseguimos mais e ﬁcamos incomodados em não

“fazer nada”. Precisamos sempre estar em estado de
ação. A informação é tanta em um dia, que o campo
psíquico já menciona uma “síndrome da fadiga da
mente”, uma forma de paralisia de análise. São
tantas informações, tantos consequentes afetos, que
não analisamos mais: o mundo, a sociedade e nossa
própria realidade ou analisamos de forma apressada
e superﬁcial, o que também é um sintoma de nossa
época.
Não é inimaginável pensar que viveremos, em
breve, em um mundo onde os olhares serão mais
raros. Aliás, já é um fenômeno perceptível entre as
crianças: elas têm olhado menos ao seu redor, para
o seu colega e é cada vez mais comum crianças
dizerem que preferem amigos virtuais a amigos
reais.
Na Coréia do Sul, país que deixou de ser agrário
de uma forma muito rápida, passando por
profundas revoluções e transformações

tecnológicas, esse mundo já chegou. O cenário é tão
desesperador que cada vez mais ganho espaço uma
prática-ritual das pessoas simularem a própria
morte, entrando literalmente em caixões e tentando
experimentar o que é estar fora da vida, fora do
ﬂuxo incessante de informações. Ou seja, morrer
para viver, pois essa vida acelerada e ansiosa parece
não mais ser vida...

99184-9384

dentzrene

PÂNICO DESSES DIAS DE FOGARÉUS
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
Acordei com o corpo 'moído' pelo cansaço.
Cansaço moído: acordado. Noite insone,
pernilongos por todos os lados do quarto. Por
todos os lados do quarto, noite insone. Zumbidos
desaﬁnados voam de um lado para o outro. De um
lado para o outro, zumbidos desaﬁnados.
Repelente não faz efeito. – Não faz efeito,
repelente! Mosquitos em fartas mutações
evoluem semelhantes às células do corpo,
produzindo novas variantes. Produzindo novas
variantes, células do corpo, evoluem.

Cochilei, acordei, cochilei, acordei... Acordado
cochilo. – Cochilo, acordado! Dicotomia em
noite de calor medonho e quase insuportável.
Insuportável noite de calor. Suor, calor, nervos à
ﬂor da pele. Pele, suor, calor a ﬂor da pele.
Lágrimas corredeiras. – Corredeiras, lágrimas!
Olho seco, ar seco, boca seca, nariz seco. Seco:
nariz; seca boca! Seco: olho! Pico do Itacolomi:
fogo. – Fogo no pico do Itacolomi! Corpo de
bombeiros em disparada: apagam o fogo,
apagam o fogo! – Apagam o fogo, apagam o
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fogo: corpo de bombeiros! Cantoria de sirene:
APAGAR O FOGO, APAGAR O INFERNO!
Apagar o inferno, apagar o fogo, sirene! Fogo
na mata que mata a gente de raiva. Raiva de
gente que mata a mata. – Mata mata! Poesia
com brasa na alma, poesia em farta fertilidade.
Fertilidade farta poesia, brasa com alma! Alma
farta, brasa-poesia. Corpo dorido, picadas nas
pernas e braços; picadas de cansaço no corpo.
Corpo, cansaço de picadas. Frio lugar,
consultório. Consultório, lugar frio. Calor, arcondicionado frio. Choque térmico. Térmico
choque. Frio, calor. Frio calor. Dor no dente,
síndrome do pânico. Pânico, síndrome, dor,
dente. Raspagem, limpeza, agulha, anestesia.
Corpo pega fogo, esfria, pega fogo e esfria. –
Corpo pega fogo! Nervos perpassam o corpo. –
Corpo perpassa nervos! Medo. Instrumento.
Porta fechada. Janela cerrada. Ar-condicionado
frio. Medo. Auxiliar. Instrumentos pontiagudos.
Máscara. Rosto. – Sorriso, rosto! Fragilidade.
Aborrecimento. – Aborrece: fragilidade!
Despida máscara. – Máscara, despida! Saudoso
ventilador. Nostalgia insana. – Insana nostalgia!

Chove, estia. Acende. Apaga. Mata. – Mata,
apaga! Acende. Mata! Horizonte cinza. – Cinza,
horizonte! Céu carregado. – Carregado céu!
Desliza pânico. – Pânico desliza! Ponta do dedo
fechada. – Fechada, ponta do dedo! Alma
calada. – Calada alma! Espera. Barulho.
Instrumentos pontiagudos. Ferrinho. Gengiva
doloridas. – Doloridas gengivas! Dentifrício.
Limpeza. Recepcionista. Frio. Recepção. Calor.
Táxi. Rua. Portão. Casa. Banho. Cama. Cochilo.
Zumbidos desaﬁnados voam de um lado para o
outro. De um lado para o outro, zumbidos...
Cochilei, acordei, acordei, cochilei. Acordado
cochilo...
Pânico desses dias de fogaréus...
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CULTURA E HISTÓRIA: IMÓVEL CENTENÁRIO DE MARIANA É RESTAURADO E
VAI ABRIGAR A HISTÓRIA DE UMA DAS PRIMEIRAS BANDAS DO BRASIL
@jornalpanetus Obras na Casa da Banda, localizada no distrito de Monsenhor Horta, são realizadas em atendimento a condicionante para a
construção do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Fotos: Pedro Ferreira / Divulgação

A história da Sociedade Musical São Caetano
ganha um novo capítulo com a restauração da Casa
da Banda, imóvel centenário localizado no distrito
de Monsenhor Horta, em Mariana (MG). Após as
intervenções, executadas pela Fundação Renova, o
espaço irá abrigar o acervo histórico da música
marianense.
As obras, iniciadas em setembro, estão sendo
realizadas em atendimento à condicionante para a
construção do reassentamento de Paracatu de
Baixo. As intervenções seguem o projeto conceitual
elaborado pela Prefeitura de Mariana e foram
deﬁnidas pelo Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural de Mariana (Compat), tendo em vista os
impactos causados pelo tráfego de caminhões em
Monsenhor Horta para as obras do reassentamento.

O imóvel histórico possui cerca de 100 metros
quadrados de área construída e, como está
localizado em uma região tombada pelo Patrimônio
Cultural, terá seu tamanho e fachada preservados.
Serão realizadas melhorias de acessibilidade, com a
construção de uma rampa de acesso e a adaptação
do banheiro para pessoas com mobilidade reduzida,
substituição de telhas degradadas, restauração do
piso e manutenção na alvenaria.
As intervenções estão sendo executadas de segunda
a sexta-feira, das 7h às 17h. Para o trabalho, a
Fundação Renova adotou medidas de prevenção à
Covid-19, como testagem de 50% dos
trabalhadores de forma alternada a cada 20 dias,
aferição diária de temperatura e uso obrigatório de
máscaras e álcool em gel.

@primebeeff
98328-6720

Tudo para seu churrasco ficar ainda melhor

Peça o seu delivery e receba no conforto de sua casa
Endereço: Rua Santa Cruz -86 - Barro Preto - Mariana
Telefone: 98328-6720

Durante o período de execução das obras, os
tapumes utilizados no entorno do imóvel trarão
informações sobre as intervenções do local e
também contarão um pouco da história da
Sociedade Musical São Caetano, incluindo detalhes
sobre o seu reconhecimento como patrimônio
imaterial de Mariana, e do nascimento da Casa da
Banda.
As obras têm previsão de duração de oito meses.
Após a conclusão, o imóvel será entregue para a
gestão da Prefeitura de Mariana.
História
O imóvel histórico foi usado pela Sociedade
Musical São Caetano, fundada em 1836, para aulas
de música. Em 1993, a comunidade encontrou

partituras, fotos e cartas no sótão de outra casa, de
propriedade da família Ramos – que foi uma das
fundadoras da banda de Monsenhor Horta.
O acervo, bastante deteriorado, foi entregue ao
Instituto de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) para
que pudesse ser restaurado.
A Casa da Banda nasce, então, como um espaço
para abrigar os materiais encontrados, reunindo
parte da história do distrito e de sua relação com a
música.
A Sociedade Musical São Caetano é a mais antiga
da região dos Inconﬁdentes, a terceira de Minas
Gerais e a quarta do Brasil. Em 2016, foi
reconhecida como patrimônio imaterial de
Mariana.
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@jornalpanetus

Laboratórios planejam pedir autorização para que vacina seja aplicada.

A Pﬁzer e a BioNTech disseram, nesta
segunda-feira (20/09), que a vacina contra
covid-19 que desenvolveram em parceria induz
uma resposta imune robusta em crianças de
entre 5 e 11 anos de idade. Os laboratórios
planejam pedir autorização para que a vacina
seja aplicada nessa faixa etária às autoridades
dos Estados Unidos (EUA), da Europa e de
outros locais o mais rápido possível.
As empresas dizem que a vacina gerou
resposta imune nas crianças de 5 a 11 anos em
seu ensaio clínico de fases 2 e 3, e os resultados
se equivalem ao que observaram anteriormente
entre pessoas de 16 a 25 anos. O perﬁl de
segurança também foi, em geral, comparável ao
da faixa etária mais elevada, aﬁrmaram.
"Desde julho, casos pediátricos de covid-19
aumentaram em cerca de 240% nos Estados
Unidos, enfatizando a necessidade de saúde
pública de vacinação", disse o presidente
executivo da Pﬁzer, Albert Bourla, em
comunicado à imprensa.
"Os resultados desse teste fornecem uma

fundação sólida para buscar autorização de
nossa vacina para crianças entre 5 e 11 anos, e
planejamos entregar o pedido à FDA (agência
reguladora dos EUA) e outros reguladores com
urgência."
Autoridades norte-americanas de saúde de alto

escalão acreditam que os órgãos reguladores
podem tomar uma decisão sobre a vacina, se é
segura e eﬁcaz em crianças mais novas, três
semanas após a entrega pelos laboratórios dos
pedidos de autorização, disseram à Reuters
neste mês.

As internações e mortes por covid-19
aumentaram nos Estados Unidos, nos últimos
meses, devido à variante Delta do novo
coronavírus, altamente contagiosa. Casos
pediátricos da doença também estão em alta,
particularmente porque crianças com menos de
12 anos não estão sendo vacinada. Não há, no
entanto, nenhuma indicação de que, além de ser
mais transmissível, a Delta seja mais perigosa
para crianças.
Uma autorização rápida ajudaria a mitigar um
potencial aumento de casos no outono do
Hemisfério Norte, especialmente com as
escolas já abertas em todo os EUA.
A vacina Pﬁzer/BioNTech já está autorizada
para aplicação em crianças a partir de 12 anos
em vários países, incluindo os Estados Unidos.
No ensaio clínico, as crianças entre 5 e 11 anos
receberam uma dose de 10 microgramas da
vacina, um terço da dose dada a pessoas com
mais de 12 anos. As empresas disseram esperar,
até o quarto trimestre deste ano, os dados sobre
como a vacina atua em crianças entre 2 e 5 anos
e em bebês de 6 meses a 2 anos.

LUTA CONSTANTE: INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AINDA É DESAFIO
@jornalpanetus

Brasil é referência na elaboração de leis, mas, na prática, muitos direitos ainda não estão assegurados.

No Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deﬁciência, comemorado em 21 de setembro, a
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deﬁciência da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) discutiu os desaﬁos na
promoção da autonomia e da inclusão social
desse segmento da população.
Os participantes da audiência, solicitada pelo
presidente da comissão, deputado Professor
Wendel Mesquita (Solidariedade), lembraram
que o País tem muitas leis para garantir os
direitos das pessoas com deﬁciência, mas esses
direitos ainda não estão assegurados.
“O sonho de cada um de nós é ver uma
sociedade mais inclusiva, não só no discurso,
mas também na prática. O Brasil é referência
na elaboração de leis, mas precisamos colocar
na prática essa legislação”, aﬁrmou o
parlamentar.
A deputada Ana Paula Siqueira (Rede), que é
assistente social, concordou que a inclusão
social ainda é um desaﬁo a ser superado.
“Infelizmente estamos distantes da garantia
plena dos direitos das pessoas com deﬁciência.
Parece que ainda estamos no século passado”,
aﬁrmou.
Para o presidente do Conselho Estadual das
Pessoas com Deﬁciência (Conped-MG), Roberto

Autismo, Cynthia de Lima Prata Abi Habib. Ela
cobrou a implementação da carteirinha de
identiﬁcação desse segmento e a vacinação de
adolescentes com autismo contra a Covid-19, que
ainda não está garantida no interior do Estado.
O defensor público Estevão Machado de Assis
Carvalho se disse otimista com os avanços da
legislação, apesar de reconhecer as diﬁculdades que
ainda precisam ser superadas. “A pessoa com
deﬁciência quer autonomia, participação social e
independência. É importante ouvir as demandas
dessas pessoas para melhorar suas condições de
vida”, defendeu.

Carlos Pinto, a legislação brasileira, apesar de
extensa e vigorosa, não é implementada de fato.
Segundo ele, em muitos casos não está claro quem
é a autoridade responsável pela regulamentação e

implementação de políticas públicas.
“Muitas vezes, leis são propostas sem nos ouvir”,
reclamou a presidente da Associação da Síndrome
de Asperger no
Transtorno do Espectro do

Governo quer concretizar políticas públicas
O subsecretário de Estado de Direitos Humanos,
Duílio Silva Campos, reconheceu que a inclusão
social de pessoas com deﬁciência é um grande
desaﬁo, mas garantiu que a pasta trabalha para
concretizar as políticas públicas que assegurem os
direitos desse segmento da população.
Ele disse que o governo desenvolve ações para o
lançamento da carteirinha de identiﬁcação de
pessoas com autismo e citou outras iniciativas
desenvolvidas para pessoas com deﬁciência, como
treinamentos e ações de conscientização. “Estamos
empenhados em dar concretude a políticas
públicas de inclusão social”, aﬁrmou.
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BOLSONARO NA ONU ALCANÇA SEGUNDO LUGAR NAS BUSCAS DO GOOGLE NO MUNDO
@jornalpanetus

Presidente só ca atrás da banda BTS, que também discursou na Assembleia-Geral da ONU.

A presença de Jair Bolsonaro na
Assembleia-Geral da ONU (Organização
das Nações Unidas), nesta terça-feira
(21/09), fez as pesquisas por “discurso de
Bolsonaro na ONU" crescerem 1.000%
nas últimas 24 horas no Brasil, segundo o
Google.
O presidente brasileiro foi o segundo
assunto mais buscado ao lado da sigla
ONU em todo o mundo no período,
ﬁcando atrás somente da banda BTS, que
discursou nesta segunda (20) no evento.
A participação de Bolsonaro também fez
as buscas pela ONU triplicarem nas
últimas 24 horas no país. Com tamanho
interesse, o Brasil liderou o ranking das
nações que mais pesquisaram pela ONU
em todo o mundo no período.

As perguntas “quem é o secretário geral
da ONU?” e “por que o Brasil é o
primeiro a falar na ONU?” tiveram
aumento repentino nas buscas, segundo o
Google.
“Como foi o discurso de Bolsonaro na
ONU?” é outra frase que também se
destacou, com aumento de 800% nas
pesquisas nas últimas 24 horas.
Em sua fala, o presidente defendeu o
“tratamento precoce” contra a Covid-19 e
disse que houve redução do
desmatamento na Amazônia em seu
governo. Ele também aﬁrmou que não há
casos concretos de corrupção há dois anos
e oito meses no país, e ignorou recordes
negativos, como o número de
desempregados atingido em 2021.

VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO: PROGRAMA DE INCENTIVO À
AGRICULTURA FAMILIAR É UMA REALIDADE EM MARIANA
@jornalpanetus

Programa de agricultura familiar social evidencia o envolvimento no sentido da diversicação econômica no município.

No ﬁnal do mês de agosto, foi dado o pontapé
inicial para o andamento do Programa de
Agricultura Familiar Social - PAFS, projeto de
incentivo que faz parte do Plano de
Desenvolvimento e Recuperação Econômica. A
Prefeitura de Mariana, por meio das secretarias
Desenvolvimento Social e Cidadania, de
Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento
Rural, objetiva fortalecer ainda mais a produção
familiar de alimentos no município. Foi efetuada a
primeira ação de coleta do solo nos terrenos
cedidos em Barroca e em Vargem. A análise dos
materiais produzirá as primeiras orientações que
permitirão conhecer, antes do plantio, a
necessidade e a capacidade da superfície, para que
só assim se faça um bom desenvolvimento da
cultura desejada.
A escolha dos locais foi feita de forma
estratégica, pensando na questão da logística,
disponibilidade de água, espaço disponível e
qualidade da terra. Para viabilizar esse uso, será
assinado um contrato de cessão de direito entre as
partes, que determina que os proprietários cedam
o espaço para o desenvolvimento da agricultura
familiar, destinado à associação por um período de

Foto: Regiane Barbosa / Divulgação

5 a 10 anos, para o uso racional, sustentável e
econômico dos solos. Vale lembrar que o
participante poderá também realizar as suas

atividades em um terreno particular.
São elegíveis para participar do programa as
famílias residentes na zona urbana ou rural,

inscritas no CAD-Único da Assistência Social,
beneﬁciárias do Programa Bolsa Família, dos
Programas Municipais de Inclusão Produtiva,
PROJOVEM ou Ativa-Idade. Para dar
seguimento às medidas, a prefeitura distribuirá
gratuitamente mudas e sementes, estercos ou
adubos. Juntamente, será oferecida uma bolsaauxílio no valor mensal de R$ 300,00 para as
famílias que se enquadrarem nas exigências do
programa e que não sejam beneﬁciárias de
auxílios ﬁnanceiros de programas sociais do
município, até o limite de 100 famílias
beneﬁciadas pelo período de até 12 meses.
De acordo com Thiago Celso da Cruz, chefe de
departamento de Agricultura e Pecuária, o
processo de amostragem foi feito em pontos
aleatórios para a formação de uma única amostra
enviada para o laboratório, realizando assim a
classiﬁcação do terreno.
No plano, há a intenção de garantir a segurança
alimentar nas famílias de baixa renda,
assegurando o acesso à alimentação de qualidade,
bem como viabilizar formas de os participantes
aprimorarem seus conhecimentos e se
sustentarem no mercado de trabalho.

Toda linha de Portas de Almofadas
em Angelim Pedra você encontra na
Construrey Materias de construção

@construrey19
Telefone: (31) 3558-5353 / 31 9 8518-7082

Endereço: Rua Cônego Amando - nº285 - São José - Chácara - Mariana
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SAÚDE: "CONHECER DEMÊNCIA É CONHECER ALZHEIMER" É TEMA DE CAMPANHA
@jornalpanetus

Dia Mundial do Alzheimer é lembrado hoje.

A iniciativa global “Setembro: Mês Mundial da
Doença de Alzheimer” completa, este ano, o
décimo aniversário da campanha que busca
desmistiﬁcar o preconceito e a desinformação que
cercam a doença. O tema da campanha em 2021 é
“Conhecer Demência, Conhecer Alzheimer”.
Hoje (21/09), quando se comemora o Dia
Mundial do Alzheimer, o mestre em psiquiatria e
psicologia médica pela Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) e pesquisador do Instituto de
Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP),
Adiel Rios, explicou que o Alzheimer é uma
doença degenerativa do cérebro. Ela acomete
algumas funções cerebrais, entre elas a memória,
o cálculo, a linguagem e o comportamento.
“Todas essas funções são comprometidas de
forma progressiva e lentamente, de maneira que
isso interfere na vida diária do paciente”,
explicou. Os primeiros sinais podem surgir de
alterações comportamentais. Nem sempre são
alterações de memória.
Adiel Rios disse que, de modo geral, como se
trata de uma doença que acomete mais o indivíduo
idoso, acima de 65 anos de idade, os primeiros
sinais podem ser depressão, alteração no
comportamento, mais agitação, delírio, mudança
na personalidade, agressividade e até mesmo
alucinações. “Essas podem ser mudanças
frequentes no início da doença, quando o paciente
sequer tem alteração da memória. Depois, podem
surgir essas alterações”.
O psiquiatra esclareceu que o Alzheimer, contudo,
não envolve qualquer perda de memória. “A gente

deve ﬁcar atento porque, todos nós temos
esquecimento, o que é natural. Mas a perda de
memória no Alzheimer é uma perda de memória
que se repete e compromete o dia a dia,
interferindo, muitas vezes, nas funções e no
funcionamento das atividades pessoais”.
Sem cura
Como exemplo, ele citou o caso da pessoa que
esquece que está no shopping e não lembra como
voltar para casa, repetidas vezes. Trata-se de um
esquecimento mais grave, que passa a ser também
recorrente. A pessoa começa a ter diﬁculdade para
se orientar no tempo e espaço. Segundo Adiel
Rios, com o evoluir da doença, esse esquecimento
passa a ser maior. As memórias do paciente
acabam sendo deterioradas, principalmente as
memórias da vida, autobiográﬁcas. “O paciente
começa a esquecer nome de ﬁlhos, de netos e, por
ﬁm, até dele mesmo, nos estágios ﬁnais”.
O Alzheimer não tem cura. Existem medicações
que estabilizam a doença ou diminuem, pelo
menos, a velocidade de progressão. “Mas isso
durante um intervalo de cinco anos ou mais.
Durante esse tempo, essas medicações podem
oferecer ao paciente e ao familiar melhor
qualidade de vida, menos alterações no
comportamento, menos perdas de memórias, mas
cura ainda não. Oferecem um conforto muito
grande e uma qualidade de vida muito maior do
que se não tomadas [as medicações]”.
Rios informou que a medicina vem pesquisando
várias alternativas, mas ainda não existe nada
milagroso, nem um procedimento deﬁnitivo que

faça com que a doença possa ser interrompida.
Atualmente, existem áreas em que o médico pode
atuar para intervir precocemente e, talvez, adiar o
início da doença ou, até mesmo, evitar. Para isso, a
pessoa deve realizar atividade física; ter uma
alimentação balanceada (dieta do Mediterrâneo),
com alimentos ricos em ômega 3; controlar
fatores de risco cardiovasculares, como diabetes,
pressão alta, colesterol; evitar o tabagismo e o
consumo de álcool em excesso; realizar atividades
intelectuais, como testes, exercícios; manter
atividade proﬁssional; habilitação cognitiva.
Outra coisa essencial durante a pandemia de
covid-19 é a preservação das relações sociais e
familiares. Estudos indicam que o isolamento
pode levar com maior precocidade à doença de
Alzheimer. “O isolamento não seria algo bom”.
Diagnóstico
Nesta terça-feira (21/09), a Associação
Internacional da Doença de Alzheimer (ADI, a
sigla em inglês) lançará o Relatório Mundial de
Alzheimer que, neste ano, se concentrará no
aspecto do diagnóstico, levantando questões
importantes para sistemas de saúde, governos,
gestores e pesquisadores.
Adiel Rios aﬁrmou que quanto mais precoce é
feito o diagnóstico, mais fácil é, para o médico,
intervir e controlar os fatores de risco, o declínio
cognitivo, que podem piorar o curso da doença,
oferecendo ao paciente atividades de terapia
ocupacional, entre outras, utilizando mais
precocemente medicações anticolinesterásicas;
“É uma maneira de a gente ofertar maior
qualidade de vida a essas pessoas que terão,
inexoravelmente, a doença”.
A coordenadora do Departamento de Neurologia
Cognitiva e do Envelhecimento da Academia
Brasileira de Neurologia (ABN), Jerusa Smid,
concordou que o diagnóstico precoce é importante
para que os médicos comecem a interferir em
alguns a ﬁm de que a evolução da doença seja
mais lenta. Além de controlar pressão alta e
diabetes, a neurologista citou a realização de
atividade física aeróbica regular, controlar
sintomas de depressão. “São várias medidas em
que você vai atuar que podem retardar a
progressão da doença”. Lembrou também de
cuidar de perda auditiva e evitar isolamento social.
Envolvimento
O Alzheimer é doença que envolve a família

inteira, porque o paciente vai perdendo a
autonomia e precisa de ajuda para fazer pequenas
coisas.À medida que a doença progride, o
indivíduo vai perdendo a autonomia e ﬁcando
cada vez mais difícil ele fazer as atividades
sozinho. “É preciso envolver toda a família”.
Segundo Jerusa Smid, a principal contribuição
dos médicos é cuidar do paciente e tratar os
sintomas comportamentais que são frequentes,
causando muito estresse nas fases moderada e
grave, “e orientar o cuidador, dizer como as
coisas vão evoluir, o que esperar da evolução
dessa doença”.
As medicações mais comumente usadas e que
estão no rol do Sistema Único de Saúde (SUS),
disponíveis gratuitamente inclusive, são os
inibidores da acetilcolinesterase (Donepezila,
Rivastigmina e galantamina, não usados em
associação) e Memantina, nas fases moderada e
grave da doença, para tratar os sintomas
cognitivos (perda de memória, confusão mental,
lentidão do raciocínio e julgamento). Esses
medicamentos devem ser usados até o ﬁm da vida.
Covid-19
De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de
1,2 milhão de brasileiros sofrem com a doença e
100 mil novos casos são diagnosticados a cada
ano. Em todo o mundo, o número chega a 50
milhões de pessoas. Segundo estimativas da ADl,
os números poderão evoluir para 74,7 milhões em
2030 e para 131,5 milhões em 2050, devido ao
envelhecimento da população. O psiquiatra Adiel
Rios disse que a doença tende a aumentar no póspandemia.
Alguns estudos mostram que pode ocorrer uma
associação com o novo coronavírus em pacientes
que tiveram a doença ou que sofreram com o
isolamento. “Mas não é nada deﬁnitivo. Isso está
ainda em pesquisa. Alguns estudos indicaram,
porém, uma relação entre ansiedade, depressão,
insônia e também o Alzheimer”, concluiu Rios.
Jerusa Smid avaliou, por outro lado, que o
isolamento social pode acelerar na população
idosa o início da doença. “Não no sentido de
causar [a doença], mas de acelerar, trazer os
sintomas mais para perto do momento atual do
que poderia ser mais para a frente”.
A doença de Alzheimer foi descrita pela primeira
vez em 1906, pelo psiquiatra e neuropatologista
alemão Alois Alzheimer.
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POLÍTICA: SECRETÁRIO DE ESTADO DEFENDE PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO
@jornalpanetus

Fernando Passalio armou que iniciativas visam eciência econômica e que vão garantir recursos para áreas essenciais.

A eﬁciência econômica foi apontada pelo
secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Fernando Passalio de Avelar, como
uma das principais vantagens da desestatização
pretendida pelo Governo de Minas. Ele
participou de audiência pública da Comissão
Extraordinária das Privatizações da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta
segunda-feira (20/09).
Fernando Passalio apresentou, na reunião, o
Programa Mineiro de Desestatização. Ele
explicou que, pelo Decreto 47.766/19, a
desestatização pode ocorrer por meio da
privatização, desinvestimento, desmobilização
de ativos e delegação.
Para o secretário de Estado, a desestatização
promove aumento da competitividade,
fortalecimento do mercado e atração de
investimentos. Além disso, aﬁrmou que reduz a
presença do estado na economia, desonera o
cidadão pagador de impostos, melhora a
alocação de recursos e reduz a dívida pública do
estado.
Ele também reforçou que a criação de empregos
é outra vantagem da desestatização. Fernando
Passalio exempliﬁcou com o caso da Embraer,
privatizada em 1994, que tinha 9 mil
funcionários e passou a ter, posteriormente, mais
de 28 mil trabalhadores, e da mineradora Vale,
privatizada em 1997, que passou de 10.865
empregos, para mais de 149 mil.
Segundo o secretário de Estado, Minas tem 90
empresas estatais e participações, sendo que 70%
dão prejuízo atualmente. Conforme salientou na
sua apresentação, a Codemig/Codemge
representaria cerca de 70% de recursos que
poderiam entrar no caixa do Estado com a
política de desestatização, seguida pela Copasa,
com quase 15%, e pela Cemig, com 12,25%.
Recursos para áreas essenciais - Segundo o
secretário, ao implantar as medidas pretendidas,
o Estado terá mais dinheiro para investimentos.
“A política de desestatização representa um
Estado mais leve e focado em funções essenciais
voltadas à saúde, educação e segurança”,
defendeu.
Fernando Passalio garantiu que nenhum
processo da política de desestatização exclui o
princípio da competitividade e da transparência.
Secretário destaca opções equivocadas feitas
em Minas, em sua opinião
Durante sua apresentação, o secretário de
Estado também relatou que, nos últimos 15 anos,
Minas investiu cerca de R$ 20 bilhões fora do
Estado e em atividades não essenciais. Esse
investimento vale hoje R$ 8 bilhões, de acordo
com ele.
Ele disse que um caso emblemático foram

Foto: Divulgação

investimentos entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões
feitos pela Cemig na Renova, empresa em
processo de recuperação judicial. “Manter-se em
um investimento deﬁcitário é opção e este
governo não tem compromisso com erro”,
aﬁrmou.
Entre as participações do Estado, Fernando
Passalio destacou empresas de telefonia. “A
participação do Estado nessas empresas
melhorou algo no nosso acesso ao serviço?
Temos uma das piores coberturas no interior.
Não justiﬁca ter essas participações e não ter
poder de voto”, ponderou.
Energia
Fernando Passalio comentou que, até 2018,
existiam no Brasil, 37 distribuidoras privadas e
16 públicas no setor de energia. No ﬁnal de 2018,
foram privatizadas seis distribuidoras públicas
que pertenciam à Eletrobrás.
Ele relatou que o tempo médio sem energia por
ano, considerando uma empresa pública é de 25
horas e uma privada é de 10 horas, o que, em sua
opinião, demonstra que esse último modelo traz
mais benefícios para a população.
Em relação à Gasmig, disse que ela detém o
monopólio da distribuição de gás no Estado até o
ano de 2053, porém, atua em somente 36
municípios de um total de 853 em Minas.
Água e esgotamento sanitário em foco
O secretário de Estado abordou, ainda, o setor
de água e esgotamento sanitário. Ele contou que

a Copasa atua em 640 municípios mineiros como
concessionária de água, dos quais 310 também
com esgotamento sanitário.
Ele relatou que, dos 21,1 milhões de habitantes
em Minas, 3,8 milhões ainda não possuem
acesso à água tratada e 5,9 milhões não possuem
acesso à coleta de esgoto.
Dos 853 municípios mineiros, 849 são atendidos
por entidades públicas e quatro pela iniciativa
privada, conforme disse.
De acordo com Fernando Passalio, as empresas
privadas Águas do Brasil, Coságuas e Sanarj
atuam nos municípios de Bom Sucesso, Pará de
Minas, Paraguaçu e Araújos e possuem índice de
atendimento de água de 98% e de coleta de
esgoto de 95%, enquanto a média do Estado é de
81% e 72%, respectivamente.
Ele enfatizou que, nessa área, apenas 6% dos
municípios brasileiros são atendidos por
entidades privadas. “Mesmo assim, 20% do total
investido no setor é realizado por meio da
iniciativa privada. Ela investe quatro vezes mais
que o setor público”, falou.
O secretário acrescentou: “A universalização do
saneamento deve ser a meta e não a empresa ser
estatal”, disse.
Habitação
Fernando Passalio tratou, por ﬁm, da
Companhia de Habitação de Minas Gerais
(Cohab). Segundo o secretário de Estado, nos
últimos seis anos, a Cohab custou R$ 249

milhões aos cofres públicos e entregou apenas 45
imóveis. “Precisamos de ter uma política
habitacional, mas não uma Cohab”, aﬁrmou.
Deputados abordam iniciativas de
desestatização
O deputado Coronel Sandro (PSL), que preside
a comissão e solicitou a audiência juntamente
com o deputado Guilherme da Cunha (Novo),
destacou a importância dos dados apresentados.
“O Estado tem que deixar de ter esse tamanho.
Não precisa ter empresas que fogem do escopo
de atender às atividades essenciais. O Estado
deve ser o menor possível e voltado a essas
atividades”, defendeu.
Guilherme da Cunha disse que apoia o programa
de desestatização elaborado pelo governo
estadual. “Não é à toa que o Estado tem atraído
investimentos mesmo na pandemia”, aﬁrmou.
Também manifestou apoio ao programa de
desestatização o deputado Bruno Engler
(PRTB).
A deputada Celise Laviola (MDB) disse que
empresa pública não deve ter o objetivo de dar
lucro. Por outro lado, ponderou que não pode dar
prejuízo para o cidadão que deve receber um
serviço de qualidade.
Ela relatou que muitos municípios sofrem com a
má prestação de serviços da Copasa e da
Copanor. “Não estamos alcançando essa
qualidade com as empresas da forma como estão
atualmente”, salientou.
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CARNAVAL 2022: LIGA DOS BLOCOS DE OURO PRETO CONFIRMA REALIZAÇÃO
DA MAIOR FESTA POPULAR DO PAÍS
@jornalpanetus

Com o avanço da vacinação, Liga dos Blocos foca em conscientização e em folia segura.

Com muita esperança, a Liga dos Blocos de
Carnaval de Ouro Preto, formada por Bloco do
Caixão, Bloco Cabrobró, Bloco da Praia e Bloco
Chapado, anuncia a realização da festa em 2022.
O cenário atual aponta que, no próximo ano,
grande parte da população brasileira estará
vacinada contra a covid-19, com as duas doses
recomendadas pela Organização Mundial da
Saúde (OMS). Assim, já é possível iniciar a
preparação da festa. Porém, a Liga dos Blocos
reitera que o evento respeitará as orientações
sanitárias que estarão vigentes na data de
realização, com obediência irrestrita aos
protocolos exigidos. A vacinação, com duas
doses, será uma das exigências para os foliões.
Em 2021, ainda sem vacinação disponível, a
Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto festa. A decisão, visando a saúde geral, foi
atendeu à orientação sanitária de não realizar a acertada e, ao mesmo tempo, dolorosa. O

período já extenso de isolamento social indica a
necessidade de ações de lazer que gerem

qualidade de vida para as pessoas. O Carnaval,
um dos momentos mais esperados do ano, faz
parte de uma série de eventos que colaboram
para a saúde mental e emocional das pessoas,
além de movimentar a economia local.
A ausência da festa de 2021 vai ser compensada
na edição 2022. Em breve, a Liga dos Blocos
divulga mais informações sobre a realização da
festa e da gestão de segurança sanitária.
Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto
A Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto,
criada em 2005, é uma das principais atrações
dos dias de folia da cidade. Formada pelos
blocos do Caixão, Cabrobró, Praia e Chapado, a
Liga dos Blocos oferece formas diferentes de
curtir a folia, sempre com respeito ao
patrimônio cultural e arquitetônico de Ouro
Preto e fortalecendo a economia local.

REALIDADE: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CHEGA NA RUA DOS COELHOS NO
DISTRITO DE FURQUIM
@jornalpanetus

Demanda antiga da comunidade é atendida através da solicitação do parlamentar Professor João Bosco.
Com essa grande conquista através de uma atuação objetiva
partindo do vereador Professor João Bosco (PDT), os moradores do
distrito de Furquim não terão problemas em épocas de seca com
poeira, e em épocas de chuva com lama.
Essa conquista para a comunidade é sem dúvida mais um resultado
positivo e incansável de um trabalho sério e comprometido com o
bem-estar da população. “Essa era uma antiga demanda dos
moradores da rua dos Coelhos que enfrentam problemas como a
poeira e a lama. A pavimentação asfáltica realizada no local
certamente resolverá os problemas enfrentados pelos moradores”.
Ressalta o parlamentar.
João Bosco conseguiu, através de seu pedido e persistência o
asfaltamento de um trecho de 380 metros. “Agradeço ao prefeito em
exercício Juliano Duarte, todos os envolvidos neste trabalho e o
posicionamento satisfatório dos moradores da rua contemplada
com o asfalto”.
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FIOCRUZ É SELECIONADA PELA OMS PARA PRODUÇÃO DE VACINAS
CONTRA COVID-19
@jornalpanetus Vacinas de RNA mensageiro são um novo tipo de imunizante em estudo.
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
selecionou nesta terça-feira (21/09), o Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos (BioManguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) como centro para desenvolvimento e
produção de vacinas com tecnologia de RNA
mensageiro na América Latina.
As vacinas de RNA mensageiro são um novo tipo
de imunizante em estudo para proteger pessoas de
doenças infecciosas. Segundo informou a Fiocruz,
a escolha de Bio-Manguinhos ocorreu em função
dos “promissores avanços no desenvolvimento
tecnológico de uma vacina de mRNA contra a
covid-19, atualmente em estágio pré-clínico”. A
iniciativa contou com recursos do Ministério da
Saúde e de emendas parlamentares.
A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima,
avaliou que essa tecnologia vem se somar à
plataforma de adenovírus, utilizada na vacina
Fiocruz/AstraZeneca para a covid-19. Para ela, o
desenvolvimento de uma vacina da Fiocruz de
mRNA é um passo fundamental para que o Brasil
detenha o domínio tecnológico de duas plataformas
essenciais para o avanço no desenvolvimento de
imunobiológicos.
“Com esse projeto e o apoio da OMS, estamos
reaﬁrmando nosso compromisso com a ciência e a
tecnologia a serviço da população”, disse Nísia.
Ela acrescentou que ainda é cedo para falar de
datas e cronograma, contudo, aﬁrmou que o apoio
da OMS será decisivo para que o desenvolvimento
da vacina ocorra de maneira breve e dentro dos
protocolos de segurança e qualidade mundiais.
Especialistas
A chamada mundial da OMS foi lançada em 16 de

abril deste ano, com o objetivo de ampliar a
capacidade de produção e o acesso às vacinas
contra a covid-19 nas Américas. Participaram da
seleção cerca de trinta empresas e instituições
cientíﬁcas latino-americanas. O processo de
escolha foi realizado por um comitê de especialistas
independentes. Além da Fiocruz, foi selecionada
também a proposta de uma instituição da Argentina.
A OMS, por meio da Organização Pan-Americana
da Saúde (Opas), colocará à disposição da Fiocruz
uma equipe de especialistas internacionais com
experiência nos diferentes aspectos de

desenvolvimento e produção de vacinas dessa
natureza.
A vacina de Bio-Manguinhos se baseia na
tecnologia de RNA auto-replicativo e expressa não
somente a proteína Spike (usada pelo coronavírus
para entrar nas células), mas também a proteína N
(proteína do nucleocapsídeo, encontrada apenas no
interior da partícula viral), visando melhor resposta
imunológica.
Segundo a Fiocruz, essa tecnologia demanda
menos necessidades produtivas, atingindo uma
escala, em termos de doses, superior à de outras

vacinas de mRNA. Isso reduz seu custo em relação
ao de outras vacinas semelhantes, o que possibilita
ampliar seu acesso.
Uma vez desenvolvida, a vacina candidata passará
pelo processo de pré-qualiﬁcação da OMS, que
garante o cumprimento de elevados padrões
internacionais para garantir sua qualidade,
segurança e eﬁcácia. Para assegurar o acesso
equitativo, a vacina desenvolvida será oferecida aos
estados-membros e territórios da Opas por meio de
seu Fundo Rotatório, que fornece vacinas
acessíveis há mais de 40 anos na região.
Bio-Manguinhos já dispõe de uma planta
suﬁcientemente avançada para a produção da
vacina candidata, não sendo necessária a
construção de uma nova fábrica.
Transferência
Como parte da proposta apresentada à OMS, a
Fiocruz se comprometeu a compartilhar seu
conhecimento para a produção da vacina com
laboratórios da região, de modo a garantir a
transferência de tecnologia para aumentar a
capacidade produtiva regional.
O diretor de Bio-Manguinhos, Mauricio Zuma,
acredita que o apoio que a unidade receberá da
Opas/OMS permitirá galgar mais um degrau “em
nossa jornada de desenvolvimento de capacitações
cientíﬁcas e tecnológicas em plataformas de última
geração para vacinas humanas".
"Permitirá, ainda, contribuirmos mais
decisivamente para aumentar a equidade mundial
no acesso a vacinas, com potencial para uma
verdadeira revolução no desenvolvimento de outras
vacinas de interesse para o Sistema Único de Saúde
(SUS) e para a saúde pública mundial”, declarou.

300 CESTAS BÁSICAS E KITS DE EQUIPAMENTO INDIVIDUAL SÃO DISTRIBUÍDOS EM
MARIANA ATRAVÉS DO PARTIDO AVANTE
@jornalpanetus

O partido do vereador Ediraldo Ramos (AVANTE), conquistou através do Deputado Federal o envio de Cestas
Básicas e equipamentos de proteção individual para 4 entidades da Primaz.
Em todas as instituições, o AVANTE
reforçou o apoio a essas entidades e
destacaram que estão à disposição das
mesmas.
“Agradeço ao Deputado Luis Tibe,
pela parceria e apoio, agradeço a
equipe da Prefeitura de Mariana em
nome do prefeito interino Juliano
Duarte, o Secretário de Governo
Edvaldo Andrade e o Secretário de
Desenvolvimento Social Walber, pela
disponibilização do transporte para
atender a demanda do grupo. Esse
trabalho demonstra claramente a
atuação de um grupo independente
que busca o melhor para Mariana”.
Pontuou o vereador.

O AVANTE Mariana através do
Deputado Federal e Presidente
Nacional do AVANTE, Luis Tibe, e de
parceiros, ﬁzeram a entrega de 300
Cestas Básicas e Kits de equipamento
de proteção individual (EPI).
Quatro entidades de Mariana foram
contempladas, sendo elas: Obras
sociais Monsenhor Horta,
Comunidade da Figueira, APAE
Mariana e Hospital Monsenhor Horta.
As entregas foram realizadas pelos
r e p r e s e n t a n t e s d o Av a n t e , a
Presidente Sandrinha Moreira, o
Tesoureiro Marcelo Cerceu, Dr.
Flávio e o Vereador Ediraldo Ramos
(Pinico).

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

(31)98566-4576
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@jornalpanetus Inaugurado no mês passado, o centro de referência de saúde da Mulher já realizou cerca de 400 atendimentos.

Foto: Divulgação / Arquivo

Desde a inauguração do Centro de Referência
de Saúde da Mulher - Casa Rosa, que foi
realizada no dia 18 de agosto, diversos
procedimentos multidisciplinares e com várias
especialidades contemplaram as mulheres do
município. A iniciativa da Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Saúde, promoveu 391
atendimentos até o dia 16 de setembro.
Neste primeiro mês de atendimento, 91
exames ginecológicos foram realizados, cinco
encaminhamentos para cirurgias ginecológicas
e uma inserção de dispositivo intrauterino.

Foram solicitadas pelas pacientes 60
mamograﬁas, 42 ultrassonograﬁas e oito
inserções de DIU.
Os acompanhamentos nutricionais
contemplaram 20 pacientes. Já no atendimento
com ﬁsioterapeuta, oito mulheres foram
atendidas. O centro de referência também
recolhe demandas para as assistências social,
jurídica e psicológica.
No total, foram
solicitados, respectivamente, três, um e oito
serviços.
O Centro de Referência de Saúde da Mulher é

um serviço de porta aberta. As mulheres que
buscam atendimentos são acolhidas pela
enfermagem e direcionadas à especialidade
necessária dentro do próprio local. A Casa Rosa
atua em conjunto com a ação primária, por meio
de um ﬂuxo de encaminhamento das Unidades
Básicas do município.
O espaço conta, também, com programas
internos para organizar os ﬂuxos e
atendimentos às mulheres. São eles o Viva
Mulher - Prevenção do Câncer de Mama e Colo
de Útero, o qual encaminha as pacientes à

triagem interna do centro, e o planejamento
familiar, que promove a inserção do diu e
ﬁnalização do processo de laqueadura. O
programa de aleitamento materno também faz
parte da organização do local e atua na
orientação e conscientização sobre a
amamentação.
O Centro de Referência de Saúde da Mulher
ﬁca localizado na Rua Dom Viçoso, nº 217, no
Centro. Os atendimentos são realizados de
segunda a sexta-feira, de 07h às 16h.
Para mais informações, ligue 99677-8426.
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VALORIZAÇÃO DA CULTURA: CERIMÔNIA MARCA O DIA DA ALDRAVIA
NA PRIMAZ DE MINAS
@jornalpanetus

Prefeito em Exercício da cidade de Mariana Juliano Duarte é homenageado pelo relevante serviço elaborado
às causas animais e à cultura do município.

A Semana da Aldravia foi ﬁnalizada com chave
de ouro na Casa da Arte Aldravista (MarianaMG), numa cerimônia marcada por declamação,
música e homenagem ao cidadão, Juliano
Vasconcelos Duarte/ que recebeu a medalha de
mérito cultural da ALACIB-MARIANA, "Frei
Santa Rita Durão ", pelos relevantes serviços
prestados à cultura e às causas animais.

A professora Magna Campos, proferiu o discurso
de homenagem pontuando as ações do cidadão
benemérito de Mariana e ex-aluno do Curso de
Direito; a professora e acadêmica Hebe Rôla,
declamou poesias de sua autoria e da escritora,
Andreia Donadon. O poeta, Gabriel Bicalho,
proferiu discurso destacando o trabalho literário
do Movimento de Arte Aldravista em prol da

Literatura. Em seguida, a acadêmica Giseli
Barros, declamou um colar de Aldravias ao
homenageado.
O poeta e músico, J.B.Donadon-Leal, cantou 4
músicas de sua autoria.
A presidente da ALACIB-MARIANA, Andreia
Donadon Leal, agradeceu a participação de todos
na abertura e no encerramento da Semana da

Aldravia.
Juliano Duarte, destacou a importância da
Aldravia - primeira forma de poesia brasileira
criada em Mariana-MG. Segundo ele, o executivo
vai propor um projeto de Lei à Câmara Municipal,
para aprovação da criação da 'Semana Municipal
da ALDRAVIA', no calendário cultural da cidade.

SERVIDORES PÚBLICOS TÊM LICENÇA-PATERNIDADE AMPLIADA COM APOIO DE
THIAGO COTA
@jornalpanetus “É importante valoriza a participação do homem nos cuidados com o bebê”. Destaca deputado marianense.
Servidores públicos estaduais têm o
período de licença-paternidade
ampliado, após publicação no Diário
Oﬁcial, no último sábado (18/09). A
mudança foi proposta na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
através do Projeto de Lei Complementar
(PLC) 24/ 2015 e teve o voto favorável
do deputado Estadual Thiago Cota.
“É importante valorizar a participação
do homem nos cuidados com o bebê.
Precisamos reforçar e criar condições
para que a responsabilidade na criação
dos ﬁlhos não seja apenas da mãe”,
destaca o parlamentar. De acordo com o
texto aprovado, o período do benefício
passa de 5 para 20 dias. A ampliação da
licença ainda se aplica à adoção de
criança e na hipótese de obtenção de
guarda judicial.
A lei também estabelece prazo
diferenciado para a licençapaternidade, no caso de falecimento da
mãe devido a complicações no parto ou
pela invalidez permanente ou
temporária dela. De autoria do deputado
Estadual Sargento Rodrigues, o PLC foi
votado no Plenário da ALMG em
agosto.
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ABAIXO À MELANCOLIA!
@jornalpanetus

@priscillaportoescritora

O personagem principal de Machado de
Assis em “Memórias Póstumas de Brás Cubas”
tinha a ideia ﬁxa de criar um emplastro antihipocondríaco destinado a aliviar a melancolia
humana.
Quem dera essa ideia não fosse
procedente de uma ﬁcção e algum cientista nem tão maluco - criasse remédio equivalente
ou genérico que fosse - capaz de curar ou, ao
menos, amenizar nossas angústias, decepções e
nossos medos. Ou um remédio que nos
preparasse para o incerto dia de amanhã, bem

como para o dia em que não estaremos mais
com alguém muito especial, por morte ou por
voluntário afastamento.
Tal remédio poderia eliminar os
preconceitos velados e também os não velados,
sendo ainda favorável aqueles que quebram ou
se afastam dos padrões. Isso porque ousar mais
e poder ser uma pessoa em sua pura essência,
não seria “proibido”.
Remedinho bom e revolucionário
seria esse, viu! Aﬁnal, o que parece ter evoluído
hoje, junto a tanta ciência, tecnologia e leis é um

amontoado de pessoas que vivem com estresse e
mais agravante: com depressão. Aliás, antes de
se ouvir falar nessa doença, o que será que as
pessoas tinham? Será que não tinham? Pouco
provável.
O questionamento existencial é
inerente a este ser esquisito chamado humano.
Sejam homens ou mulheres, dessa eterna
incerteza ninguém escapa.
Ai, quem dera tivestes realizado tua
ideia ﬁxa, Brás Cubas!

SEGURANÇA: MUNICÍPIO DE MARIANA
REALIZA INVESTIMENTOS NO
ATENDIMENTO 24H PELA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL
@jornalpanetus Medida vai de encontro com o fortalecimento da
segurança pública no município.

Foto: Lívia Maria

O Poder Executivo através da Secretaria de
Defesa Social investe em melhorias na segurança
e no atendimento da Guarda Civil Municipal GCM. Além do monitoramento, do
patrulhamento e do policiamento que já são
realizados no município, agora, a GCM presta
atendimento 24h à população.
Uma equipe ﬁca disponível 24h para atender
demandas policiais, de pronto atendimento e
urgências. Os cidadãos poderão ligar no
número 153 para contatar a Central e solicitar
suas demandas. A ação surgiu como uma
medida para integrar o trabalho realizado na
central de monitoramento com a equipe

presente nas ruas e atender as ocorrências.
Atualmente, o município possui mais de 100
câmeras de monitoramento, distribuídas pela
cidade e pelos distritos, para realizar a leitura de
placas de veículos e garantir a segurança. O
atendimento 24h da GCM complementa as
ações de vigília e atende, com mais eﬁcácia, a
população. Outros benefícios se direcionam aos
serviços 24h do município, como a UPA e a
vigilância de prédios e monumentos públicos,
que contarão com mais um reforço na
segurança. Segundo a CGM Maria de Freitas, a
Guarda 24h leva mais tranquilidade e segurança
aos servidores e também à população.

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810
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ESTÍMULO: PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIANA TEM ABONO
PRORROGADO
@jornalpanetus Vereador Ediraldo Pinico, solicitou ao executivo a prorrogação do abano aos profissionais da saúde.
O Poder Executivo da cidade de Mariana, através
da Lei Municipal nº 3.427 de 18 de maio de 2021,
prorrogou por mais três meses o abono salarial de
300 reais aos 950 proﬁssionais da saúde que atuam
no combate à Covid-19 no município. Os repasses
visam o reconhecimento às ações desenvolvidas

pelos trabalhadores durante a pandemia do
coronavírus, tanto na sede quanto nos distritos.
As alterações na medida foram divulgadas no
Diário Oﬁcial, no dia 25 de agosto. Conforme as
deliberações promulgadas em nota, o abono
salarial pode ser concedido enquanto persistirem

os níveis de infestação e disseminação da Covid19. Inicialmente, o valor total do auxílio aos
proﬁssionais da saúde foi avaliado em R$
765.900,00 e com impacto orçamentário de R$
255.333,00 neste ano.
O repasse de verbas contempla os proﬁssionais de

saúde que estão empenhados em ofertar serviços
de qualidade e promover campanhas de vacinação
eﬁcazes em Mariana. A taxa de mortalidade por
Covid-19 do município é a menor da microrregião
delimitada pelo Plano Minas Consciente.

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

APÓS 20 ANOS LEMA RETORNA COM
O CAMPEONATO FEMININO EM MARIANA
No último dia 19 de setembro de 2021,
aconteceu na Arena Badaró a cerimônia de
abertura do campeonato feminino da cidade de
Mariana, Minas Gerais. Estiveram presentes no
local autoridades representando os poderes
municipais e legislativo, além do presidente da
LEMA, Sr. Wanderson Epifânio.
A competição feminina que teve uma pausa de
duas décadas foi resgata através do esforço de
membros responsáveis por cada equipe que
somam ao todo cinco agremiações esportivas
sendo elas: Cachoeirense e Vila Nova do distrito
de Cachoeira do Brumado, Ideal de Águas
Claras, Morro Santana do bairro de mesmo
nome e 1º de Maio do bairro Cabanas.
Destaque importante para as três categorias de
base sub-17 no qual aconteceu o primeiro jogo

entre Vila Nova X Cachoeirense, em que o
placar favorável foi de 1 X 0 para a VILA.
Em entrevista o Sr. Evanicio Ramos (Nicin
Cachoeira) disse, "a retomada do esporte
feminino com um número maior de equipes do
que a segunda divisão e a base sub-17
demonstra que é preciso termos um carinho a
mais com esta competição. Durante anos foi
deixado de lado e graças ao esforço de muitos
amantes do esporte hoje se faz presente uma
competição feminina em nossa cidade ".
Destaca Evanicio.
Segundo informações da liga Esportiva de
Mariana todos os jogos femininos acontecerão
na Arena Badaró no bairro Cabanas com jogos
aos domingos, na parte da manhã a partir das 8h
e à tarde as 15hs.

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

A BOLA VOLTA A ROLAR NOS CAMPEONATOS DA PRIMAZ
No último ﬁnal de semana Mariana deu início
aos campeonatos Juniores, Feminino sub-17 e
Feminino Livre.
Conﬁra os resultados
Feminino sub-17
Vila Nova 1 x o Cachoeirense
Feminino Livre
1º de Maio 8 x 0 Cachoeirense
Juniores

1º de Maio 2 x 0 Guarany
Olimpic 0 x 0 08 de Dezembro
Já os campeonatos de Mariana sendo a
1ª divisão e a 2ª divisão estão programados para
ocorrer no início do mês de outubro e tem como
organização geral a Liga Esportiva de Mariana
que atualmente está com a sede provisória na sede
do STTROP no bairro Colina no município de
Mariana.

ELEIÇÕES EM BARRO BRANCO: CASSIANO AGUILAR
ENTREVISTA HOJE O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DO DISTRITO
Presidente esclarecerá os fatos ocorridos entorno da realização do pleito.

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

Telefone: (31) 3558-4354

O jornalista Cassiano Aguilar, entrevista nesta quinta-feira (23/09), o Presidente da Associação de
Moradores do Distrito de Barro Branco, Sr. Juca (Vitor) que esclarecerá a comunidade sobre a
preparação para as eleições da Associação.
O presidente par cipa desta entrevista que vai ao ar a par r das 16 horas, através do Facebook e do
Instagram do Jornal Panﬂetu´s.
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INSTITUTO CULTURAL VALE: ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÕES NO EDITAL APOIA
@jornalpanetus

Seleção destinará R$ 400 mil, por estado, a trabalho de artistas e produtores culturais de Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão e Pará.

As inscrições de projetos no Edital Apoia vão
até esta sexta-feira, 24. A seleção realizada pelo
Instituto Cultural Vale ao lado de seus museus e
centros culturais - Memorial Minas Gerais Vale
(MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale
Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos
Carajás (PA) - destinará um total de R$1,6
milhão exclusivamente a projetos de
proﬁssionais de cultura dos estados onde os
espaços estão presentes, sendo R$ 400 mil para
cada um deles.
O Edital Apoia é realizado com recursos da Lei
Federal de Incentivo à Cultura. O regulamento
do edital está disponível nas páginas de cada um
dos espaços culturais - listadas abaixo.
A seleção reconhecerá o trabalho de grupos,

agentes, fazedores da cultura popular e
comunitária brasileira nos quatro estados. As 40
ações selecionadas receberão premiação de
R$10.000,00. O processo de seleção será feito
por um comitê técnico composto pela equipe do
Instituto Cultural Vale e por consultores
externos locais e nacionais. As inscrições já
podem ser feitas nos sites dos espaços culturais,
de acordo com o estado de origem dos
proponentes - listadas abaixo.
Os projetos selecionados têm ainda a opção de
se apresentarem ou realizarem suas exposições
nos espaços culturais que integram o Instituto
Cultural Vale. A decisão ﬁcará a critério do
proponente e do interesse do espaço de seu
estado e, vale ressaltar, não é atrelada ao
recebimento do prêmio.

Jornal

Panetu’s
23/09/2021 a 30/09/2021
15
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

GREVE SANITÁRIA: PREFEITURA DE OURO PRETO SE REÚNE COM O SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICO DO MUNICÍPIO
@jornalpanetus Para o assessor jurídico do Sindsfop reunião foi produtiva.
Uma reunião entre a Prefeitura, o Sindsfop
(Sindicato dos Servidores Públicos de Ouro
Preto) e o Ministério Público foi realizada na
última quinta-feira, (16/09), para dialogar sobre a
greve sanitária provocada pelos servidores da
Educação, diante da volta às aulas.
Na ocasião, 23 tópicos foram discutidos acerca
das condições de segurança e infraestrutura das
escolas, dentre eles a taxa de ocupação de leitos
clínicos e de UTI da Santa de Ouro Preto, o
índice de vacinação da população, dos
professores e a capacidade e possibilidade de
testagem.
“O Sindsfop notiﬁcou a Secretaria Municipal de
Educação e a Prefeitura de maneira geral sobre
a greve sanitária que foi deﬂagrada. Há
algumas unidades que ainda continuam em
funcionamento e nós vamos providenciar com a
maior agilidade possível toda a produção
desses relatórios necessários para que os
servidores reﬂitam acerca do eventual retorno
presencial às aulas”, declarou o secretário de
Educação, Rogério Fernandes.
O promotor de justiça da Comarca de Ouro
Preto, Flávio Jordão, esteve presente e reforçou
que “ﬁcou acertado que o Município de Ouro
Preto vai encaminhar uma série de documentos
relativos ao planejamento do retorno às aulas
presenciais para o Sindicato, que irá deliberar
a manutenção ou o encerramento da greve
sanitária para permitir o retorno às aulas

Foto: Ane Souz / Divulgação

presenciais”.
“A reunião de hoje foi bastante produtiva e nós
encaminhamos um ofício para a Prefeitura com
diversos pontos que nós entendemos que são
necessários serem atendidos para o retorno às
aulas. A Prefeitura nos demonstrou que
diversos desses pontos já foram atendidos,
contudo algumas reivindicações que nós
entendemos serem as mais sensíveis ainda estão
pendentes, como, por exemplo, a questão de
infraestrutura das escolas, a ventilação das

salas de aulas e a questão do transporte público
que nós entendemos também que são muito
importantes a serem atendidas, uma vez que
hoje a gente tem uma lotação do transporte
público com a redução das linhas e, com o
retorno às aulas, esse problema vai aumentar”,
destacou Júnior Ananias Castro, assessor
jurídico do Sindsfop.
Após análises detalhadas dos 23 itens
apresentados, ﬁcou deﬁnido que três deverão
passar por adequações: entrega dos planos de

ação, check list e relatório da Vigilância
Sanitária. Estes deverão ser enviados até o dia 8
de outubro ao Sindicato que irá analisar e
deliberar, no dia 19 de outubro, a manutenção
ou o encerramento da greve sanitária.
Os diálogos foram conduzidos pela secretária
de Planejamento e Gestão, Crovymara Batalha,
e acompanhados por representantes dos setores
Jurídico, Recursos Humanos, Educação da
Prefeitura, além de professores, representantes
da Saúde e demais representantes do Sindsfop.

COMARCA DE OURO PRETO-MG-EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO - DE 20 (vinte) DIAS - A Drª ANA PAULA LOBO PEREIRA DE FREITAS, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais,
em pleno exercício do seu cargo, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento verem, expedido dos autos nº 5000447-06.2021.8.13.0461, da Ação de USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA, proposta por TEREZA ARMENTANO MUDADO, brasileira, solteira, portadora do RG M-3.514.503 e CPF 666.215.776-72, residente e domiciliada à Rua dos Otoni, 77, Bairro Santa Eﬁgênia, Belo
Horizonte/MG, “ Imóvel rural, com área de 2.0081 ha, perímetro de 694,14m, denominado “Mãe do Mundo”, São Bartolomeu (distrito), Município de Ouro Preto-MG, distante 1,3 Km da Igreja Nossa Senhora das Mercês.
Inicia-se a descrição deste perímetro no vér ce EKL-M-0470, de coordenadas (Longitude: -43°34'04.930",La tude: -20°19'20.581" e Al tude: 1070.56 m); deste segue confrontando com a Estrada Municipal(Ouro Preto /
São Bartolomeu), até o vér ce DHI-M-7118com os seguintes azimutes e distâncias: 162°12' e 22,42 m até o vér ce EKL-V-0439, (Longitude: -43°34'04.694", La tude:-20°19'21.275" e Al tude: 1.069,86 m); 157°27' e 25,04
m até o vér ce EKL-V-0440, (Longitude: -43°34'04.363", La tude:-20°19'22.027" e Al tude: 1.070,74 m); 159°27' e 12,81 m até o vér ce EKL-V-0441, (Longitude: -43°34'04.208", La tude:-20°19'22.417" e Al tude:
1.072,75 m); 175°24' e 5,43 m até o vér ce EKL-V-0442, (Longitude: -43°34'04.193", La tude:-20°19'22.593" e Al tude: 1.073,61 m); 187°12' e 6,70 m até o vér ce EKL-V-0443, (Longitude: -43°34'04.222", La tude:20°19'22.809" e Al tude: 1.074,82 m); 202°44' e 5,40 m até o vér ce EKL-V-0444, (Longitude: -43°34'04.294", La tude:-20°19'22.971" e Al tude: 1.075,36 m); 214°10' e 7,44 m até o vér ce EKL-V-0445, (Longitude: 43°34'04.438", La tude:-20°19'23.171" e Al tude: 1.076,28 m); 231°28' e 9,38 m até o vér ce EKL-V-0446, (Longitude: -43°34'04.691", La tude:-20°19'23.361" e Al tude: 1.077,52 m); 238°17' e 30,96 m até o vér ce EKLV-0447, (Longitude: -43°34'05.599", La tude:-20°19'23.890" e Al tude: 1.079,80 m); 229°44' e 8,33 m até o vér ce EKL-V-0448, (Longitude: -43°34'05.818", La tude:-20°19'24.065" e Al tude: 1.081,05 m); 222°43' e 13,86
m até o vér ce EKL-V-0449, (Longitude: -43°34'06.142", La tude:-20°19'24.396" e Al tude: 1.081,68 m); 218°42' e 8,91 m até o vér ce EKL-V-0450, (Longitude: -43°34'06.334", La tude:-20°19'24.622" e Al tude: 1.081,52
m); 213°40' e 9,57 m até o vér ce EKL-V-0451, (Longitude: - 43°34'06.517", La tude:-20°19'24.881" e Al tude: 1.083,69 m);208°24' e 7,62 m até o vér ce EKL-V-0452, (Longitude: -43°34'06.642", La tude:-20°19'25.099" e
Al tude: 1.083,75 m); 201°33' e 7,74 m até o vér ce EKL-V-0453, (Longitude: -43°34'06.740", La tude:-20°19'25.333" e Al tude: 1.084,37 m); 191°35' e 12,56 m até o vér ce EKL-V-0454, (Longitude: -43°34'06.827",
La tude:-20°19'25.733" e Al tude: 1.085,50 m); 183°41' e 15,32 m até o vér ce EKL-V-0455, (Longitude: -43°34'06.861", La tude:-20°19'26.230" e Al tude: 1.086,98 m); 164°14' e 13,36 m até o vér ce EKL-V-0456,
(Longitude: -43°34'06.736", La tude:-20°19'26.648" e Al tude: 1.087,65 m); 154°11' e 12,26 m até o vér ce EKL-V-0457, (Longitude: -43°34'06.552", La tude:-20°19'27.007" e Al tude: 1.089,08 m); 159°47' e 18,81 m até
o vér ce EKL-V-0458, (Longitude: -43°34'06.328", La tude:-20°19'27.581" e Al tude: 1.090,70 m); 164°33' e 3,16 m até o vér ce EKL-V-0459, (Longitude: -43°34'06.299", La tude:-20°19'27.680" e Al tude: 1.091,50 m);
181°19' e 6,24 m até o vér ce EKL-V-0460, (Longitude: -43°34'06.304", La tude:-20°19'27.883" e Al tude: 1.092,75 m); 193°24' e 2,88 m até o vér ce EKL-V-0461, (Longitude:-43°34'06.327", La tude:-20°19'27.974" e
Al tude: 1.093,55 m);211°56' e 12,40 m até o vér ce EKL-V-0462, (Longitude: -43°34'06.553", La tude:-20°19'28.316" e Al tude: 1.095,21 m); 218°08' e 18,42 m até o vér ce EKL-P-1404, (Longitude: -43°34'06.945",
La tude:-20°19'28.787" e Al tude: 1.099,57 m); 217°56' e 9,44 m até o vér ce EKL-P-1405, (Longitude: -43°34'07.145", La tude:-20°19'29.029" e Al tude: 1.100,33 m); 191°47' e 9,36 m até o vér ce EKL-M-0471,
(Longitude: -43°34'07.211", La tude:-20°19'29.327" e Al tude: 1.101,17 m); 231°09' e 5,74 m até o vér ce DHI-M-7118, (Longitude: -43°34'07.365", La tude:-20°19'29.444" e Al tude: 1.098,46 m); deste segue
confrontando coma EFVM -Estrada de Ferro Vitória a Minas, de propriedade da empresa Vale S.A-CNPJ nº 33.592.510/0001-54, até o vér ce DHI-M-7120com os seguintes azimutes e distâncias: 319°36' e 13,61 m até o
vér ce DHI-M-7119, (Longitude: -43°34'07.669", La tude:-20°19'29.107" e Al tude: 1.095,11 m); 306°02' e 54,62 m até o vér ce DHI-M-7120, (Longitude: -43°34'09.191", La tude:-20°19'28.062" e Al tude: 1.082,93 m);
deste segue confrontando como imóvel denominado Chácara do Desidério-Gleba A (Matrícula nº12.570 -Livro nº 2),de propriedade de João Paulo de Paiva Dias, até o vér ce EKL-M-0470com os seguintes azimutes e
distâncias:343°11' e 53,69 m até o vér ce EKL-P-1406, (Longitude: -43°34'09.726", La tude:-20°19'26.391" e Al tude: 1.078,33 m); 07°51' e 29,31 m até o vér ce EKL-P-1407, (Longitude: -43°34'09.588", La tude:20°19'25.447" e Al tude: 1.073,50 m); 347°02' e 36,08 m até o vér ce EKL-P-1408, (Longitude: -43°34'09.867", La tude:-20°19'24.304" e Al tude: 1.076,24 m); 50°47' e 51,97 m até o vér ce EKL-P-1409, (Longitude: 43°34'08.479", La tude:-20°19'23.236" e Al tude: 1.076,40 m); 64°26' e 22,10 m até o vér ce EKL-P-1410, (Longitude: -43°34'07.792",La tude:-20°19'22.926" e Al tude: 1.076,56 m); 59°37' e 33,70 m até o vér ce EKL-P1411, (Longitude: -43°34'06.790", La tude:-20°19'22.372" e Al tude: 1.071,40 m); 37°26' e 20,34 m até o vér ce EKL-P-1412, (Longitude: -43°34'06.364", La tude:-20°19'21.847" e Al tude: 1.069,24 m); 41°00' e 11,98 m
até o vér ce EKL-P-1413, (Longitude: -43°34'06.093", La tude:-20°19'21.553" e Al tude: 1.070,14 m); 48°23' e 17,69 m até o vér ce EKL-P-1414, (Longitude: -43°34'05.637", La tude:-20°19'21.171" e Al tude: 1.075,04
m); 58°06' e 6,29 m até o vér ce EKL-P-1415, (Longitude: -43°34'05.453", La tude:-20°19'21.063" e Al tude: 1.069,82 m); 45°40' e 21,21 m até o vér ce EKL-M-0470, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro tendo como datum o SIRGAS2000. A área foi ob da pelas coordenadas cartesianas locais referenciada ao Sistema Geodésico Local (SGLSIGEF). Todos os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricas. E, por este edital CITA todos os que
se encontram em lugar incerto e não sabido, bem como os eventuais interessados, para, querendo, vir contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos, com
verdadeiros, os fatos alegados na inicial (art.335 do NCPC/15). E, para que ninguém alegue ignorância, mandou a MMª Juíza de Direito expedir o presente edital que será publicado no "Diário do Judiciário" e aﬁxado em local
de costume deste Fórum. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais aos 15 de julho de 2021. Eu, Rosângela Cris na Cassiano Mendes, Escrivã Judicial subscrevi.

Arantes Móveis

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

(31) 3557-3733
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CAMPANHA: CENIBRA REALIZA DIA DA PREVENÇÃO A INCÊNDIOS FLORESTAIS
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

Historicamente, os meses de setembro e
outubro representam o período mais crítico de
ocorrência de incêndios ﬂorestais. Em razão dos
baixos índices de chuva, das elevadas
temperaturas e da baixa umidade relativa do ar,
os incêndios ﬂorestais tornam-se mais
frequentes, o que coloca a fauna, a ﬂora e a saúde
da população em risco. Por isso, na última
quinta-feira, (16/09), a CENIBRA promoveu o
Dia da Prevenção a Incêndios Florestais, uma
campanha voltada para o público interno, mas
com potencial de alcançar os 54 municípios da
área de atuação da Empresa.
Com cerca de oito mil empregados, a
CENIBRA promove periodicamente
campanhas educativas de conscientização
ambiental. A Empresa espera que, a partir da
sensibilização dos empregados, a mensagem
de responsabilidade ambiental seja levada para
familiares, amigos e vizinhos.
Pensando nisso, a CENIBRA promoveu a live
“Incêndios Florestais – Responsabilidade de
todos nós”, ministrada pelo engenheiro

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus
incêndios ﬂorestais”, explicou.
Um dos atrativos da campanha é a realização
de um concurso de frases para menores de 18
anos, devidamente matriculados no ensino
fundamental ou médio, que sejam ﬁlhos de
empregados da CENIBRA. Com o tema “O que
podemos fazer para prevenir incêndios
ﬂorestais?”, a iniciativa premiará as três frases
escolhidas por uma comissão julgadora. Os
prêmios são smartphone (1º lugar), bicicleta (2º
lugar) e patins (3º lugar).
Além disso, vídeos de conscientização
ambiental, produzidos pela Associação Mineira
da Indústria Florestal (AMIF), estão sendo
exibidos nos restaurantes industriais, onde
milhares de empregados frequentam
diariamente. O material tem o objetivo de
apresentar os malefícios dos incêndios
ﬂorestais, os impactos socioambientais e as
formas de prevenção.
Alerta
De acordo o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais, os índices de perigo incêndios em
vegetação no Estado seguem alarmantes. Os
últimos dois meses deste ano registraram
máxima histórica no número de ocorrências do
tipo. Foram 4.330 ocorrências em julho e 5.227
em agosto. O mês de setembro começou com
mais de 700 ocorrências desses incêndios
registradas só no período entre (04/09) e
(07/09). Novos focos surgem a cada dia em
diversas regiões mineiras.

ﬂorestal e professor universitário Alexandre
queimadas acarretam problemas não só na
Beutling (UFMS), que já atuou no combate a
natureza, mas na saúde da população, na
incêndios de grandes proporções no Pantanal,
economia, gera perda de muitas belezas
na região do Mato Grosso do Sul, em parceria
naturais. É importante conscientizar todas as
com o Corpo de Bombeiros local.
pessoas que estão no nosso círculo de amizades
Alexandre fez uma reﬂexão sobre a ocorrência
e de trabalho sobre as consequências dos
anual dos incêndios ﬂorestais. Segundo o
palestrante, mais de 99% dos incêndios são
provocados por incendiários e que é
“praticamente impossível” impedir a
ocorrência das queimadas, uma vez que os
incendiários têm comportamento imprevisível.
No entanto, é possível atuar na causa raiz, as
pessoas, que precisam contribuir com ações É uma empresa que ajuda pais, cuidadores e educadores a
para a redução dos incêndios. “A melhor forma
formar adultos mais conﬁantes e responsáveis.
de combater os incêndios é evitar que eles
O nosso diferencial é trabalhar alinhado aos pilares do
aconteçam”, aﬁrmou.
desenvolvimento humano, porque nós atuamos nos
Quem fez a abertura da live foi o Diretor
principais
âmbitos relacionados à aprendizagem: Família Industrial e Técnico, Júlio César Tôrres
Aluno - Escola.
Ribeiro, que falou das perdas que os incêndios
Nossa
missão
está
centrada na formação global do
ﬂorestais trazem para o meio ambiente e a
indivíduo tendo o principal objetivo a formação de um
sociedade. “De maneira direta e indireta, todos
são afetados pelos incêndios ﬂorestais. As
cidadão crítico, autônomo, proativo, capaz de intervir

DENBER – É a aglu nação dos
nomes Denise e Bernardo.

socialmente de forma positiva.
Será uma honra te ajudar a construir o futuro do seu ﬁlho.
Juntos por uma educação melhor e mais humanizada.
Estamos atendendo no formato on-line e presencial.
Venha nos conhecer!!

DENBERPSICO
PEDAGOGICO

31 9 8566-4576
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MARIANA: ÚLTIMO DOMINGO MARCOU O RETORNO DE ATIVIDADES REALIZADAS
NA PRAÇA GOMES FREIRE QUE ESTAVAM PARALISADAS DEVIDO À PANDEMIA
@jornalpanetus Domingo de Lazer reuniu centenas de marianeses no Jardim.

Fotos: Marcella Pontes

No último domingo (19/09), a Praça Gomes
Freire recebeu o Domingo de Lazer, promovido
pela Poder Executivo da cidade de Mariana, em
parceria com as Secretarias de Esportes e
Eventos e Cultura, com aulas gratuitas de artes
marciais, o Encontro de Bandas, evento de
adoção e o Primeiro Encontro de Capoeira.
A ações iniciaram às 9h com as demonstrações e
aulas da arte marcial Tai Chi Chuan, ministradas
por Ricardo e Diana, representantes da
associação Ham Tai. A arte tem como objetivo,
alcançar o equilíbrio envolvendo todas as partes

31 9 8668-3157

do corpo.
As sociedades musicais São Sebastião e Santa
Cecília do distrito de Passagem de Mariana,
deram início ao primeiro Banda na Praça de
2021, evento que estava com as atividades
paralisadas desde o início da pandemia da
COVID19. O município possui 11 bandas,
sendo elas, três na sede e oito nos distritos, e com
objetivo de valorizar a tradição musical da
cidade, o Banda na Praça convida 2 bandas em
domingos alternados para mostrarem o seu
trabalho com a exibição de seis músicas cada.

gmpconstrucoes

Dando continuidade, o evento de adoção que
acontece quinzenalmente, contou com grande
participação da população e onze cães receberam
um novo lar. “O que me levou a adotar é a
oportunidade que eu posso oferecer para esse
cachorrinho de dar um lar, comida e remédio.
Uma vida mais digna a ele,” acrescentou Glicélia
Pereira, que adotou um cão para sua ﬁlha.
Encerrando as atividades da tarde de lazer, o
Jardim foi palco do 1º Encontro de Capoeira
realizado pela Secretaria de Esportes, que contou
com a presença de três grupos ativos de capoeira

do município, a Associação de Capoeira São
Pedro, Associação Marianense Fênix de
Capoeira e a Fundação Internacional Capoeira
Artes das Gerais. Durante o evento, foi repassado
para as associações quase 30 mil reais em
equipamentos, como uniforme, berimbais,
dentre outros.
“Agradeço por estar nos fortalecendo, sou muito
grato por essa oportunidade e pela realização
desse evento”, diz Mestre Damião,
homenageado pelos 40 anos de atuação e
dedicação na modalidade da capoeira na cidade.
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DEPOIMENTO MAIS ESPERADO: EX-PREFEITO DE OURO PRETO PARTICIPOU
DA 15ª SESSÃO DA CPI SANEOURO
@jornalpanetus

“O depoimento de hoje foi importante, mas, ao mesmo tempo, ficamos frustrados, pois muitas perguntas
ficaram sem respostas”. Destacou o vereador Matheus.

A Câmara Municipal de Ouro Preto realizou, na
última quinta-feira (16/09), a 15ª Reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
nomeada pela Portaria Nº 36/2021 para apurar e
investigar o processo licitatório e o contrato de
concessão da empresa Saneouro.
A sessão contou com a oitiva do ex-prefeito do
município de Ouro Preto, senhor Júlio Ernesto
de Grammont Machado de Araújo, na condição
de testemunha. A reunião foi a mais duradoura
até então. Durante as mais de sete horas de
depoimento, a CPI contou com grande
participação popular a todo momento, tanto
online, através do Youtube e Facebook da
CMOP, como presencialmente, seguindo todos
os protocolos de prevenção à Covid-19.
Em um primeiro momento, o Relator da CPI,

vereador Renato Zoroastro (MDB), questionou
o depoente sobre o porquê de a gestão ter optado
por adotar a concessão privada em detrimento
da captação de recursos para ﬁnanciar as obras
necessárias.
O ex-prefeito respondeu que, na época, houve
uma tentativa conjunta para que o Semae
revesse seus recursos. Segundo o depoente,
apesar de haver um investimento de cerca de
R$ 10 milhões ao ano, não havia arrecadação
suﬁciente através da Tarifa Básica Operacional
(TBO), sendo necessário que o restante do valor
fosse injetado pelo município na forma de
subsídios a ﬁm de que o Semae arcasse com
suas despesas. “Apesar do esforço dos
funcionários, o serviço era muito precário, pois
sempre exigia mais recursos. Havia muito

ainda, sobre os valores exorbitantes constatados
nas simulações enviadas à população pela
empresa. Foi respondido pelo ex-prefeito que é
importante que a empresa, através da Agência
Reguladora, possa se adequar à situação sem
que haja prejuízo no investimento.
O vereador Matheus comentou sobre o
depoimento do ex-prefeito diante da Comissão,
ressaltando o envolvimento e a importância da
testemunha diante de todo o processo de
concessão da empresa Saneouro, além das
poucas respostas satisfatórias dadas pelo
depoente. “O depoimento de hoje foi
importante, mas, ao mesmo tempo, ﬁcamos
frustrados, pois muitas perguntas ﬁcaram sem
respostas. Fiquei surpreendido, porque um exgestor municipal que tem um compromisso com
a cidade se mostrou desinteressado e distante
do assunto Saneouro e dessa situação difícil
que estamos vivendo. Importante destacar que
nós vereadores não somos contra o tratamento
de água e esgoto, não somos contra o consumo
controlado, muito pelo contrário! Nossa luta é
Foto: Divulgação pela prestação de um serviço de qualidade e
justo, o que não vem acontecendo”, destacou.
pouco investimento, dado que o valor
Já o vereador Renato Zoroastro comentou
arrecadado era destinado às despesas sobre o andamento da CPI e do relatório
operacionais do serviço. Para haver preliminar. “A gente entendia, em um primeiro
investimento seria necessário um valor muito momento, antes da oitiva de hoje, que
maior, exigindo muito mais recursos”, apontou.
estávamos encaminhados para o relatório
O Vice-Presidente da CPI, vereador Naércio parcial e, brevemente, para o ﬁnal. Porém,
Ferreira (Republicanos), perguntou se a diante da manifestação do ex-prefeito,
testemunha saberia informar quem havia surgiram novas pessoas que serão convocadas
decidido sobre o maior lucro da empresa ao a participar das próximas oitivas, justamente
invés da menor e mais justa tarifa para o usuário para levantarmos as informações que não
ouro-pretano. De acordo com o ex-prefeito, não conseguimos obter com o depoente de hoje.
houve decisão, mas sim uma consequência do Vale lembrar que qualquer pessoa que já esteve
certame. “Cada empresa passa por uma presente, pode voltar para prestar novos
qualiﬁcação técnica e apresenta sua proposta esclarecimentos. Temos o relatório parcial
com o limite máximo”, disse.
praticamente pronto, mas ainda estamos
Apesar de ainda não haver cobrança tarifária levantando informações para fazerem parte de
por parte da Saneouro, Naércio questionou, um futuro relatório ﬁnal”, frisou.
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Sociais da Leticia Aguilar

Mensagem da semana
Você não chegou até aqui por acaso. Cada escolha que você fez na vida lhe
trouxe até aqui. Cada tropeço e cada acerto serviram de lição. Não valorize
mais as suas fraquezas do que as suas forças. Tudo faz parte da sua vida e de
quem você é. Se há algo que não gosta em sua vida, mude. A atitude deve partir
de você, você comanda a sua vida. Trabalhe duro, seja responsável com você e
disciplinado, conte com a sorte, mas tenha conança em você! Você é
responsável pela sua vida e por cada decisão que toma. Pense nas
consequências dos seus atos, mas não se cobre muito.
Cone nos seus instintos, deixe aorar a sua sensibilidade e use a razão para
aparar as arestas. Não tome decisões importantes baseando-se na opinião e
conselhos dos outros, pois depois é você que irá conviver com as suas decisões.
E acima de tudo, pense positivo, exercite a sua autoconança. Se você não
conar em si mesmo, quem é que pode conar?!

Dia 24/09 é aniversário do Luan e nós do Jornal Panetu’s
desejamos todo sucesso e felicidade!

Pensa em uma prossional excelente, essa é a Jussiara
Coelho! Agende já sua sessão de depilação a laser em
Mariana: 3398639377

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

9 8317-3875

Nei é aniversariante do dia 21, que Deus continue te
abençoando e iluminando seus caminhos!

Olha quem apareceu por aqui, a empreendedora Marília!
Pietra e Miguel na Sonequinha Kids.

Lara Garcia

Esse mês tem muitos aniversariantes especiais, olha mais um
aqui! Aldo (Abençoaldo Pinturas) Felicidades!

Ilustres Serginho e Nicão

Laura Corina é a mais nova prossional de educação física
da região. Parabéns e muito sucesso!

