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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
USUÁRIOS: CONSCIENTIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE É
NECESSÁRIO NESTE MOMENTO DE CRISE HÍDRICA
Retrato nacional: níveis dos reservatórios e captação de água em Mariana é preocupante.
Nesta semana o SAAE completa 16 anos de
atuação na Primaz de Minas. A autarquia contou
com a passagem de inúmeros diretores
executivos com competência peculiar, mas não
conseguiram sanar o problema do abastecimento
de água ao longo desses anos. É bom ressaltar e
parabenizar os servidores que dedicam com
efetividade suas funcionalidades no sentido de
resolver e amenizar o sofrimento daqueles
usuários que não conseguem ter água em sua
residência. A população marianense sofre com a
falta de investimento signiﬁcativo no que diz
respeito ao tratamento de esgoto e principalmente
políticas de incentivo no que diz respeito a
conscientizar sobre o consumo equilibrado deste
manancial de extrema importância para a vida
humana.
De modo geral, começa a assumir dimensões
assustadoras a escassez de água na Região

Sudeste, onde se localizam os Estados mais
populosos do país. Não é mais um problema
apenas em Minas Gerais, que está prestes a iniciar
um drástico racionamento, nem cabe mais a
politização da questão, como ocorreu na última
campanha eleitoral. A falta de água e a iminente
crise energética são problemas nacionais, que
precisam ser enfrentados não apenas pelos
governantes, mas também pela população. Se as
torneiras secas denunciam incompetência
administrativa por parte das autoridades, também
evidenciam o despreparo dos cidadãos para o
consumo responsável de água e energia.
Contudo, o Brasil possui a maior reserva de água
doce do mundo, está à beira de um colapso sem
precedentes. E não foi por falta de aviso: em
2002, o Tribunal de Contas da União promoveu
uma auditoria em 19 regiões metropolitanas, que
abrigam um terço da população, e denunciou o

risco de colapso em todas elas, num estudo
conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), a Agência Nacional de Águas e o
Ministério do Meio Ambiente.
Ademais, na ocasião, os técnicos constataram
que a crise de água não era consequência apenas
de fatores climáticos e geográﬁcos, mas
principalmente do uso irracional dos recursos
hídricos. E apontaram as causas: omissão das
autoridades para tratar a água como um bem
estratégico no país, falta de integração entre a
política nacional de recursos hídricos e as demais
políticas públicas, carências na área de
saneamento básico e consumo inadequado de
água, visto que muitos brasileiros a consideram
um recurso inﬁnito. Não é, agora se vê com
absoluta clareza.
É importante considerar que sem desconsiderar o

descaso dos administradores, a falta de visão e de
investimentos na criação de recursos e na geração
de energia, é preciso reconhecer que o
desabastecimento também se deve ao
desperdício, ao consumo descontrolado, à
poluição ambiental e à urbanização irracional.
Comportamentos que dependem mais dos
cidadãos do que propriamente das autoridades,
embora estas não possam se isentar da
responsabilidade pela inexistência de programas
educacionais.
Portanto, agora é urgente uma revisão municipal
das estratégias de manejo da água, que introduza
no cotidiano dos marianenses a economia, o
reúso, os cuidados ambientais e investimentos em
novas fontes energéticas. Tudo isso já era
necessário, agora é urgente.

Cassianoaguilar

RELAÇÕES HUMANAS APÓS A PANDEMIA
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"
Os tempos da pandemia exigiram muitas reﬂexões e
apresentaram desaﬁos. De alguma maneira, em um
grau maior ou menor, todos foram afetados. Dentre
as reﬂexões mais urgentes me parece ser aquela da
qualidade das relações. O ser humano é um ser
relacional, não há dúvida. Precisamos do outro desde
o nascimento até a nossa morte. No entanto, nossas
relações de alteridade podem se constituir de diversas
formas, a partir de diversos lugares, mas sempre nos
afeta, de alguma maneira, não há indiferença plena
possível, porque as afetações podem vir de forma
inconsciente.
Dessa maneira, cabe uma reﬂexão fundamental e
urgente em nossa vida: será que a pandemia não foi
uma oportunidade de, ao “sair do mundo”, reﬂetir e
agir melhor em referência às nossas relações? Uma
relação humana, seja ela de qual natureza for, é
sempre uma fonte de afetos. A diferença entre elas é o
grau de “solução” da própria vida que se deposita no
outro, com intuito de preenchimento de vazios.

Apesar dessa perspectiva não ser saudável, é a
mais comum. É o que veriﬁcamos nos
relacionamentos amorosos mais claramente, mas
também é perceptível entre pais e ﬁlhos, irmãos e
amigos.
O que é um relacionamento humano? Antes de
tudo é acolhida, abertura de um novo horizonte de
mundo. Cada ser humano possui seu horizonte. O
que é preciso veriﬁcar nas relações é se o horizonte
do outro é válido para nós. E aqui não estamos
falando de pré-julgamentos ou preconceitos.
Quando nos relacionamos com alguém há uma
abertura de novas possibilidades humanas. Por
outro lado, em algumas circunstâncias esse
horizonte pode não ser bom e até mesmo limitar
nossa humanidade. Esse fator pode ser visto
principalmente a partir de duas características:
patologias mentais ignoradas, quando, por
exemplo, há nítida presença de bipolaridade,
transtornos obsessivos e há uma consequente

projeção no outro. Essas projeções representam
aprisionamentos. Outra característica comum é
quando o ideal de humanidade não é compatível
com o nosso. Algumas pessoas não gostam e não
querem acolher diferenças, diversidades humanas.
Outras simplesmente julgam toda riqueza e
diversidade humana a partir do poder, outras a
partir do dinheiro...
Assim, caro leitor, chamo a atenção para a
oportunidade rara de qualiﬁcarmos nossas
relações. Aﬁnal, não tenha dúvida, elas nos afetam.
Não vale a pena ter relações diversas de forma rasa
ou simplesmente que não nos ajudam a ser melhor.
Essa é uma pergunta fundamental que devemos
fazer: aquela relação humana, seja de qual
natureza for, permite que nossa humanidade
singular seja melhor? Não é saudável manter
relações abusivas, violentas ou mesmo aquelas que
não nos humanizam.
É importante entender (e muitos não entendem

isso) que não existe relação obrigatória em nossa
vida, nem mesmo a família. Todas as relações
devem ser construídas e não possuem nenhum
lugar “sagrado”. Claro, algum grau de
relacionamento poderá se manter, mas cabe a nós
reﬂetir bem sobre o seu lugar em nossa existência e
se esse lugar é real porque construído em algum
momento ou está no imaginário e na fantasia.

99184-9384

dentzrene

17 DE SETEMBRO, DIA DA ALDRAVIA
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
Mais um ano de vida; o 11º da Aldravia, forma
poética criada na Primaz de Minas, cidade da
poesia que reverbera versos desde Frei Santa
Rita Durão. A poesia, em todos os tempos, é
oração dos que amam a vida, a natureza, as
pessoas, os animais... A poesia canta a
banalidade, que aos olhos nus são
imperceptíveis. O poeta caminha na contramão
do automatismo. Revivem nas artes as coisas
inúteis e insigniﬁcantes, porque o sol ressurge
todas as manhãs, sem pedir vênia, na ponta da
serra carcomida pela mineração. Que calor!
Tempo de luminescer pensamentos mais
cinzentos; colocar planos na ponta do lápis; tirar

vestidos e camisolas do guarda-roupa mofado;
guardar cobertores e agasalhos no fundo do
baú.
epifania
do
belo
meu
ipê
amarelo
Sóis plenos e seca! Quentura que se reﬂete
tremulante do asfalto, embaralhando nossas
vistas. As ﬂores do ipê amarelo resplandecem a
entrada de Passagem; talvez por resistência e
resignação. Tenho me resignado com as
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mazelas curvas da solidão. Pássaros pousam
em estado de encantamento e enrubescimento.
Parlamento de aves que se refrescam em
árvores robustas em entardeceres. Quisera
participar do evento-tertúlia, mas a timidez me
assombra, o excesso de atividades
burocráticas torna meus dias assoberbados e
amargos. A linguagem dos pássaros, sobre o
ipê amarelo, prenuncia tardes tórridas; fogo na
mata.
de
mata
em-mata
mata
minha
ânsia-verde
*
Meu coração se compraz com o silêncio
acordado. Mudez que aperta meu peito
hipertenso. Chamo chuva feito índio. Tomara
que a mata se proteja do incauto homem. Brisa
baila com as cortinas empoeiradas do quarto.
Não durmo há tempos. Palavras e nomes de
pessoas correm da memória feito rolo
compressor. Alzheimer? Envelheço todas as
manhãs. Sinto o tempo correr numa
velocidade desenfreada. Não quero viver cem,
noventa nem oitenta primaveras... Quero viver
feito pássaro em voos intensos. Sinto-me
sintonizada com as rugas e celulite e cicatrizes
do meu corpo quarenta e oito idos, sem pontos
na alma. Não me lembro quem disse que a
mágoa pulsa seus sentimentos e lembranças...
Mágoas são águas passadas, mortas e
purulentas. Não ﬁz a lição de casa. É o calor, a
preguiça (que me i-mobiliza!); a noite seca,
repleta de calores e pernilongos, companhias
insones ou de sono profundo. Não exercito
minhas investigações; leitura teórica me
'sofre', ﬁcam em segundo plano. Espreito a
meia-luz da lua; a barata correr de um canto
para o outro. O meu cão olha pra mim,

petriﬁcado com a liberdade da barata ao
percorrer os cômodos feito membro da família.
A sisudez marca meu semblante. Forço
sorrisos para disfarçar. Quem vê cara, não vê as
linhas do coração.
Minhas veias são marcadas por sorrisos e
poesias. Flore ali uma ﬂor no meio do nada.
Não é nem na trinca do asfalto. Insiste ﬂor em
brotar, pulsar, ressurgir, nessa poesia solar,
minimamente univocabular, verso brando,
livre, amarelo, cor de ouro, luz que se faz e
refaz de alma cheia. Setembro é ipê-amarelo,
de epifânicas vozes univocabulares:
seis
gotas
nutrem
vozes
versos
poesia!
Vivas ao 17 de setembro, dia da Aldravia!
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ESTÍMULO: EVENTO MARCA A INSERÇÃO DE JOVENS DO PROJOVEM NO MERCADO
DE TRABALHO EM MARIANA
@jornalpanetus

Primeira oportunidade, a tão sonhada experiência profissional.

Nesta semana, em evento realizado no Centro
de Convenções, a Prefeitura de Mariana, por
meio das secretarias de Desenvolvimento
Econômico e Desenvolvimento Social e
Cidadania, receberam as empresas cadastradas
no Programa Projovem. Durante o encontro, os
empresários receberam o selo “Empresa
Cidadã”. A partir da próxima segunda, os 60
primeiros jovens selecionados serão
encaminhados para atuar nos estabelecimentos
cadastrados. A medida faz parte do Plano de
Desenvolvimento e Recuperação Econômica e
vem de encontro ao atual momento vivido em
Mariana devido a pandemia da Covid-19.
No total, 200 jovens participam do programa.
Os 120 integrantes e que não iniciarão na
próxima semana, permanecem desenvolvendo
trabalhos nas repartições públicas e serão
encaminhados à medida em que novos
empreendimentos sejam cadastrados junto à
Prefeitura de Mariana.
Durante o período de cadastramento das
empresas, os integrantes do Projovem, antigo
Jovem Aprendiz, passaram por capacitações.
Yuri dos Santos, representante dos demais
jovens, esteve presente no evento e agradeceu o
aprendizado prévio. “Passamos por diversos
cursos e recebemos orientações muito
importantes. Como se portar, como tratar um
cliente, como se vestir adequadamente e várias
outras coisas. Foram 30 dias fundamentais, que
nos ajudou não somente na vida proﬁssional,
mas também reﬂetiu em nossa vida pessoal. Os
proﬁssionais elevaram a nossa autoestima e
também nossa forma de pensar”, aﬁrmou Yuri.
Além do preparo, os integrantes do Projovem
terão, ao longo de 12 meses, a disponibilização
de dezenas de cursos. Durante quatro dias, as
atividades serão realizadas nas empresas e em
um dia na semana eles serão encaminhados para
atividades proﬁssionalizantes e educacionais.
Lançado em maio, o programa compõe os dez
projetos que fazem parte do Plano de
Desenvolvimento e Recuperação Econômica
do município. A prefeitura arcará com as
despesas dos jovens, como salário e cursos. A
medida garante aprendizado, trabalho em

Foto: Lívia Maria / Divulgação

equipe, eﬁciência e carga proﬁssional. Além
desse incentivo e apoio aos jovens em sua
primeira inserção no mercado de trabalho, o
programa garante, também, a mão de obra, de
forma gratuita, aos comerciantes locais que

estejam aptos a receber os integrantes.
Além do vínculo proﬁssional e cursos
proﬁssionalizantes, serão aplicados testes
vocacionais para levar o jovem a expressar seus
gostos e interesses, reconhecendo e

aprimorando suas habilidades. Todo processo
será acompanhado por uma equipe
multidisciplinar, composta por assistentes
sociais, psicólogos, professores, dentre outros,
garantindo todo suporte aos integrantes.

MARIANA E OURO PRETO DÃO O
ÚLTIMO ADEUS AO EMPRESÁRIO
FIRMO SÉRGIO EDUARDO
Proprietário do Hotel Águas Claras recebeu o Troféu
Empresarial por 3 anos consecutivos.

Anunciamos com pesar, o falecimento do empresário da
cidade de Mariana e ex-vereador do município de Ouro Preto
Firmo Sérgio Eduardo.
Firmo foi inovador empresário e um grande líder político
tanto em Mariana quanto em Ouro Preto. No município ouropretano foi vereador durante dois mandatos consecutivos
(1993-1996 / 1997-2000).
Firmo faleceu nesta quarta-feira (15/09). O velório
aconteceu no plenário da Casa Legislativa do município
ouro-pretano.
O sepultamento ocorre hoje, quinta-feira (16/09), às 16h, no
Cemitério do distrito de Águas Claras, em Mariana.
A equipe do Jornal Panﬂetu´s manifesta nossos sentimentos
e condolências a todos familiares e amigos.

09/09/1956
15/09/2021
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EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA ALPHONSUS DE GUIMARAENS - HISTÓRIA ENTRE LINHAS
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

A abertura oﬁcial da exposição temporária
“Alphonsus de Guimaraens - História entre
Linhas”, com a presença do Grupo de
Bordadeiras História entre Linhas do
Movimento Renovador de Mariana, que se
inspirou na obra do escritor para criar as

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

releituras em bordado, foi inaugurada no dia 10
de setembro, no Museu Casa Alphonsus de
Guimaraens.
Na foto, além do grupo, a professora Hebe Rôla
e os escritores e acadêmicos da Academia
Marianense de Letras e da Academia de Letras

Brasil, José Benedito Donadon Leal e Andrea
Donadon Leal.
A exposição é inspirada no acervo do Museu
Casa Alphonsus de Guimaraens. Venha
conferir!
E x p o s i ç ã o Te m p o r á r i a A l p h o n s u s d e

Guimaraens – História entre Linhas
Local: Sala de Exposições Temporárias do
Museu Casa Alphonsus de Guimaraens
Horário de funcionamento:
Terça a sexta: 12h às 18h
Sábado, domingo e feriado: 09h às 15h

MAIS PERTO DA POPULAÇÃO: OUVIDORIA MUNICIPAL DE OURO PRETO PASSA A
FUNCIONAR PELO SISTEMA SONNER
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

Você tem sugestões, reclamações, solicitações,
elogios ou denúncias sobre a prestação de serviços
públicos? Agora o contato com a Prefeitura de
Ouro Preto ﬁcou mais rápido e fácil. A Ouvidoria
Municipal, espaço de diálogo entre o cidadão e a
administração pública, está integrada desde a
quarta-feira, 08 de setembro, ao sistema Sonner.
O Sonner conecta todas as áreas da Prefeitura,
evitando burocracia e acúmulo de papel, gerando
documentos eletrônicos automaticamente, com
acompanhamento de trâmites, rastreabilidade e
segurança para todas as áreas. É uma tecnologia
que contribui com agilidade e transparência
otimizando os recursos do Município.
Antes presencial e apenas por telefone, agora o
cidadão poderá acessar a nova plataforma na
página da Ouvidoria e acompanhar o andamento
de seu protocolo automaticamente, em tempo real.
O aperfeiçoamento foi implantado após
encontros com os diversos setores da
administração na busca de sugestões e pontos de
melhorias para o acesso do ouro-pretano à página
oﬁcial da Transparência da Prefeitura de Ouro

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

Preto. Ao implementar o novo modelo de
gerenciamento, mais moderno e articulado, tanto o
acesso dos cidadãos como os trâmites internos
terão movimentações facilitadas e mais seguras.

Serão cadastrados todos os e-mails institucionais
da administração municipal facilitando para que a
Ouvidoria faça contato e encaminhe quaisquer
demandas aos referidos Departamentos,

otimizando automaticamente a resposta ao
cidadão dentro dos prazos regimentais.
De acordo com as opções, os usuários poderão
acessar o sistema para registros das manifestações
se identiﬁcando ou, quando preferirem, de forma
anônima.
Como acessar a Plataforma da Ouvidoria?
Todas as denúncias, reclamações, solicitações,
sugestões e elogios devem ser protocolados na
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à
Informação - Plataforma da Prefeitura de Ouro
Preto. O primeiro passo é acessar a Plataforma
ouropreto.mg.gov.br, acessando o Menu
Ouvidoria ou pelo Portal do Cidadão.
Também pode ser acessado via smartphone no
aplicativo Cidadão Online:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.c
om.sonner.portalmobile.
Em Ouro Preto, a Ouvidoria é vinculada à
Controladoria Interna do Município.
Os contatos da Ouvidoria Municipal são pelo
Te l e f o n e 3 5 5 9 3 2 8 4 o u p e l o e m a i l :
ouvidoria@ouropreto.mg.gov.br
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OS DISCURSOS DO NOSSO MESSIÂNICO PRESIDENTE NO 7 DE SETEMBRO E OS DESDOBRAMENTOS DURANTE A SEMANA

LÍNGUA!
Terça-feira (07), em alto estilo. Neste dia, tanto em
Brasília quanto em São Paulo, nosso messiânico e
mitológico Presidente, aﬁrmou que a partir daquela
data “uma nova história começa a ser escrita aqui no
Brasil”. Falou o que podia e, principalmente, o que
“não podia”. Ao ameaçar Ministros do STF, em
especial Alexandre de Morais (carinhosamente
chamado de “canalha”) e ao TSE teria cometido,
pelo artigo 85 da Constituição, crimes. Transcrição
do Artigo 85: “crimes de responsabilidade os atos do
Presidente que atentem contra a Constituição e,
especialmente, contra: “o livre exercício do Poder
Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e
dos Poderes constitucionais das unidades da
Federação; o cumprimento das leis e das decisões
judiciais.". Foi ovacionado em palco público!
Quarta-feira (08), as reações. Todos os “dois” lados
se manifestaram. Ainda não temos uma terceira via!
Os prós e os contra se “gladiaram verbalmente” pelos
meios de comunicação. “Uns” temerosos pelo

momento de ameaça a Democracia e as Instituições,
conclamam até pelo Impeachment. “Outros”
comemorando a ﬁrmeza, mobilização e postura
daquele que só deixará o Poder “preso, morto ou com
vitória”, embora logo em seguida tenha descartado a
primeira opção “... quero dizer aos canalhas que eu
nunca serei preso”. Na Câmara (Arthur “Lira”)
adotou o tom de “panos quentes”. Se a “lira” tivesse
nas mãos de Nero, Imperador Romano, tocaria
“fogo”. Só um trocadinhozinho! Enﬁm, foi só mais
um dia daqueles.
Quinta-feira (09), a remissão dos pecados. Nosso
messiânico Presidente divulga uma Carta à Nação.
Carta? Não foi bem uma “carta”. “Carta” em forma
de tópicos, nunca foi “carta”. Não foi bem do nosso
Presidente, aﬁnal o nosso “ex-temeroso” Michel
Temer rascunhou, dois assessores opinaram e, por
ﬁm, nosso Presidente assinou. Também não foi um
texto que pudéssemos denominar alguma
classiﬁcação. O formato em “Dez Mandamentos”,
não se aplica a qualquer padrão. Essa seria uma
analogia profana! No “fritar dos ovos”, a “situação”
ﬁcou bastante revoltada, aﬁnal foram as ruas (dia 7)

em defesa do ﬁm da Democracia, contra o STF e,
entre linhas, contra a venda de feijão. Já a “oposição”
ﬁcou ainda mais com o pé atrás. Seria por demais
surpreendente acreditar em gesto de conciliação.
Mesmo que tenha escrito (ou assinado?) na maior
boa-fé. Mesmo que tenha sido essa intenção, o
descrédito e a desconﬁança, prevaleceu por maioria
absoluta.

manifesta “semanalmente nesse semanário
jornalístico”, só ﬁcaram na comemoração. Vitória do
Flamengo (RJ) sobre o Palmeiras (SP).
Esclarecimento! Não incluí o “Zero 04”, por (ainda!)
não ter ganho notoriedade na vida pública.
Permanece apenas como “pegador” (“namorou
metade do condomínio”!) onde mora a família. Fala
presidencial em 05/05/2020.

Sábado (11), recuperando a sanidade. Diversos
meios de comunicação divulgaram, talvez para
recompor a postura natural de nosso Presidente, uma
frase dita pelo mesmo ao Presidente da GuinéBissau, Umaro Sissoco Embaló, em recente visita
oﬁcial ao Palácio do Itamarati. Ao elogiar o prédio do
Palácio, nosso Chefe Maior completou: “É tudo
veado aqui”. Só não ﬁcou pior, pelo fato de um
assessor explicar, no português de “lá” (GuinéBissau), que veado tem sinônimo de “paneleiro”.
Ufa, essa foi por pouco!

Terça-feira (14), tudo como dantes... Chegamos ao
ﬁm de mais um ciclo semanal: o dólar continua nas
alturas; a Bolsa de Valores permanece “volátil”
(gostei dessa palavrinha!); a inﬂação assombra cada
vez mais os “menos favorecidos”, politicamente
falando; o país arde em chamas de norte a sul; a crise
hídrica continua na “maior seca”; mesmo detestando
qualquer coisa alusiva ao comunismo ou a partidos
de esquerda, nossa conta de energia “tá” tremulando
B a n d e i r a Ve r m e l h a 2 e ; o s p o l í t i c o s
confortavelmente se mantém no campo político.
Logo, continuamos ...no quartel em Abrantes.

Domingo (12), só felicidade. Nosso messiânico
Presidente, com os membros da família, o “Zero 01”,
o “Zero 02” e o “Zero 03” e esse colunista que se

Gregório de Matos In-Memoriam
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ESPORTE EM ALTA: TORNEIO DE PETECA FOI UM SUCESSO PRAÇA DA SÉ
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

Fotos: Regiane Barbosa / Divulgação

Quando o quesito é esporte a Prefeitura de
Mariana não tem poupado esforços para
promover e apoiar a diversiﬁcação esportiva.
Prova disso, foi a 2º edição do Torneio de Peteca
de Rua, realizado na manhã do último domingo
(12/09), na Praça da Sé. O evento, consolidado,
atraiu participantes da cidade e da região e
englobou as categorias feminina, masculina e
mista e promoveu partidas acirradas com muita

emoção, animação e alegria.
Tiago Valadão, vencedor das duas edições do
torneio, comentou que a competição é uma
decisão acertada da administração pública.
“Promover eventos assim é uma iniciativa
muito boa, pois incentiva mais pessoas a
praticarem a modalidade. Estou muito feliz por
levar mais uma vez o troféu pra casa”,
comemorou.

Presença garantida mais uma vez no torneio, as
Panteras também levaram, mais uma vez, o
troféu para casa. Solange Reis, integrante do
time bicampeão, falou sobre a importância da
realização do evento.
“É muito importante para nós praticantes da
modalidade ter competições como essa em
nossa cidade. Represento aqui o público

feminino, que a cada dia vem se tornando mais
adepto a prática do jogo, sendo a peteca de rua
uma referência da modalidade na região.”
Pela primeira vez na competição, Augusto de
Queiroz recebeu o troféu de 1° lugar, jogando
pela categoria mista. “Estou muito feliz pela
conquista. Pratico peteca há quatro anos. Eu e
minha parceira treinamos muito para chegar
até a ﬁnal e vencer a competição”, ﬁnalizou.
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A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO SALVA VIDAS
@jornalpanetus acompanhe nossas redes sociais:
Desde 2014, a Associação Brasileira de
Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho
Federal de Medicina – CFM, organiza
nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10
deste mês é, oﬁcialmente, o Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece
durante todo o ano.
São registrados mais de 13 mil suicídios todos
os anos no Brasil e mais de 01 milhão no mundo.
Trata-se de uma triste realidade, que registra
cada vez mais casos, principalmente entre os
jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio
estavam relacionados a transtornos mentais.
Em primeiro lugar está a depressão, seguida do
transtorno bipolar e abuso de substâncias.
Com o objetivo de prevenir e reduzir estes
números a campanha Setembro Amarelo
cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro.
Para isso, o apoio das nossas federadas, núcleos,
associados e de toda a sociedade é fundamental.
O Dia Mundial de Prevenção do Suicídio,
realizado no dia 10 deste mês, é um dos motivos
para a criação do Setembro Amarelo. Desde
2015, a campanha conscientiza a população do
país a respeito dessa questão urgente de saúde
pública, que afeta mais de 800 mil pessoas por
ano em todo o mundo. No Brasil, a depressão
atinge cerca de 12 milhões de pessoas e, desta
forma, o diálogo sobre o tema é imprescindível
e se intensiﬁca nesse período.
Durante o Setembro Amarelo, são propostas
discussões para popularizar o reconhecimento
de sinais de alerta e incentivar práticas
preventivas de combate ao suicídio, o que é uma
política pública permanente nos serviços de
saúde. Neste mês, também são disponibilizadas
informações sobre a identiﬁcação precoce de
pessoas em risco. O diagnóstico médico deve
ser feito por proﬁssionais capacitados, os quais
fornecerão um tratamento de qualidade e irão
acompanhar de forma adequada seus pacientes.
De acordo com a Organização Mundial de
Saúde, práticas de conscientização sobre saúde
mental são extremamente importantes para
preservação de vidas, pois a cada 100 mortes,

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

uma ocorre devido ao suicídio. Além disso, essa
é a segunda maior causa de óbitos entre jovens
de 15 a 29 anos e, conforme dados da OMS,
90% dos suicídios podem ser prevenidos.
Em Mariana, o apoio psicológico a pessoas em
quadros depressivos é realizado gratuitamente
pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
As práticas de acolhimento consistem no
suporte aos próprios pacientes e às famílias por
meio do tratamento humanizado. Para receber

ajuda ou orientações da unidade no município,
ligue 3558-2229.
Existem instituições de apoio no Brasil que
também possuem papéis fundamentais no
combate ao suicídio. Uma delas é o Centro de
Va l o r i z a ç ã o d a Vi d a , q u e c o n t a c o m
atendimento 24h para ajudar pessoas em
situação de vulnerabilidade emocional. Caso
você precise contatar os voluntários do CVV,
ligue 188. Outras plataformas que possuem

materiais informativos de aprendizagem e
práticas preventivas são os sites da Organização
Pan-Americana da Saúde e da própria
campanha do Setembro Amarelo.
As pessoas que estão ao redor de indivíduos
que apresentam sintomas depressivos devem
oferecer apoio e orientar o encaminhamento
médico. É importante que os pacientes não se
sintam julgados para que, desta forma, aceitem
ajuda. Lembre-se: agir salva vidas!
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EDIÇÃO ONLINE: DOIS MARIANENSES SÃO FINALISTAS DO FESTIVAL
DA CANÇÃO CANTA MARIANA
@jornalpanetus Festival elegeu dez canções que concorrem à final.
No último ﬁnal de semana, 10 e 11,
aconteceram as semiﬁnais do Festival da Canção
- Canta Mariana Edição online, organizado pela
Prefeitura Municipal de Mariana, através da
Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Lazer. Foram apresentadas as 20
canções selecionadas, onde 10 passaram para a
fase ﬁnal.
As canções ﬁnalistas foram selecionadas pelos
jurados Bia Nogueira, Karen Ávila e Felipe
Moreira. A ﬁnal acontece no próximo dia 25 de
setembro, às 19h30 no canal do Youtube do
Canta Mariana.
Premiação
As 10 composições classiﬁcadas para a Fase
Final, no dia 25 de setembro, receberão a
seguinte premiação, de acordo com os votos
dos jurados:
1º lugar - R$ 12.000,00 + Troféu;
2º lugar - R$ 8.000,00 + Troféu;
3º lugar - R$ 5.000,00 + Troféu;
Melhor Intérprete - R$ 2.500,00 + Troféu;
Prêmio Prata da Casa - R$ 2.500,00 + Troféu
para a melhor canção de compositor residente
em Mariana, na hipótese de não ter sido
classiﬁcada entre os três primeiros lugares;
Menção Honrosa do 4º ao 10º lugar;
Certiﬁcado de Participação para as canções
classiﬁcadas.
Além da premiação descrita acima, o Festival
oferecerá ainda o Prêmio Incentivo às canções
ﬁnalistas, no valor de R $300,00 para os
concorrentes que produzirem um novo vídeo
para a Fase Final.
Este ano, o Canta Mariana recebeu 740
inscrições de todas as regiões do Brasil para a
edição de 2021.Conﬁra as canções ﬁnalistas:
Lembra de mim com carinho
Compositores: Wandrey
Intérpretes: Wandrey - Voz, Marco Lima Trompete, Jonathas Lima - Teclado/Backing
Vocal, Marco Túlio de Paula - Guitarra, Yan
Breno - Bateria, Igor Xiss – Baixo
Mariana/MG
Tempo é Ouro
Compositores: Paulo Neto e Zé Ed

Intérpretes: Paulo Neto - Voz e Guilherme Kafé
- Voz e Guitarra
São Paulo/SP
A ﬂor do meu jardim
Compositores: Kris Maciel, George Guterres e
Vinícius Silva de Oliveira
Intérpretes: Kris Maciel - Voz, Igor Diniz Contrabaixo, Pedro Molusco - Cavaquinho,
Joelson Conceição - Violão, Marcio Bezerra Bateria e Eddie Jhorge - Saxofone
Brasília/DF
A gente é que cabe no amor
Compositor: Gonzaga Blantez
Intérprete: Eduardo Santhana - Voz e Violão
Santarém/PA
Nuvens

Compositores: Matu Miranda e Madhav
Bechara
Intérpretes: Matu Miranda - Voz e violão e
Giuliano Eriston - Voz e violão
Fortaleza/CE
Ultimato
Compositor: Joseph Philip
Intérprete: Joseph Philip - Voz e Violão
Mariana/MG
Um lugar além de nós
Compositor: Zebeto Corrêa
Intérpretes: Zebeto Corrêa - Voz, Nilton Júnior Piano e Dhouglas - Violino
Belo Horizonte/MG
Navegante
Compositor: Aroldo Galindo

Intérpretes: Ananda Botelho Mendes - Voz,
Tiago Souza - Bandolim / Guitarra Portuguesa,
Lúcio Rodrigues - Violão, Luiz de Urjais Percussão, Vinícius Giffoni – Baixo
Belo Horizonte/MG
Rede de Rezas
Compositores: Valéria Pisauro e Márcio Pazin
Intérpretes: Déia Silva - Voz, Eric Furlan Violão, Dedê Bonito - Baixo e Mateus Megda Bateria
Campinas/SP
Conﬁssão
Compositora: Valéria Velho
Intérpretes: Kaká Rodrigues - Voz e João
Oliveira - Violão
Tietê/SP
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MARIANA ADQUIRI CERCA DE 800 CHIPS TELEFÔNICOS PARA OS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
@jornalpanetus

Recebem o chip os professores ativos, monitores do tempo integral e também aos laboratórios de informática de toda a rede educacional.

Sempre proporcionando melhores condições
de trabalho a todos os proﬁssionais da
educação, a Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Educação, realizou a compra e
repasse de mais 800 chips telefônicos para os
professores ativos, monitores do tempo integral
e também aos laboratórios de informática de
toda a rede educacional.
O investimento será de mais de R$36 mil por
mês, medida que garante melhores condições de
trabalho, mais eﬁcácia na comunicação e acesso
à internet, durante o desenvolvimento das
atividades que estão sendo realizadas no

período de ensino remoto.
Para a diretora da Escola Municipal Sinhô
Machado, Hormelina Oliveira, os chips são
uma ferramenta importante para garantir
conexão à internet para o ensino remoto e
híbrido, entre outras atividades pedagógicas
realizadas online.
“Essa é mais uma medida que o município
disponibilizou para os servidores da educação.
Todos nós estamos muito satisfeitos com o
investimento, que nos auxiliará no uso da
tecnologia como ferramenta pedagógica”,
Foto: Raissa Alvarenga / Divulgação
aﬁrmou.

ESPORTE: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 7º TORNEIO DE FUTSAL MARIANA VIVA
@jornalpanetus

O torneio terá início no dia 4 de outubro.

Buscando promover um aumento da
prática esportiva em Mariana, a Prefeitura
de Mariana, por meio da Secretaria de
Esportes, realizará o 7º Torneio de Futsal
Mariana Viva. O evento terá início no dia 4
de outubro na Arena Mariana. Para realizar
a divisão dos times e organizar as datas e
jogos, acontecerá, no dia 27 de setembro,
um congresso técnico às 19h30 na Arena
Mariana.
As inscrições devem ser realizadas por
equipes de no mínimo cinco e, no máximo,
doze atletas, contando com três dirigentes
para atuarem como técnico. Não é
permitido ao atleta competir em mais de
uma equipe.

Com o intuito de possibilitar uma
diversiﬁcação das idades presentes no
evento, ele foi dividido nas seguintes
categorias: Feminino/Masculino livre e as
categorias Masculino SUB-09/Sub11/SUB-13/SUB-15/SUB-17.
Para realizar a inscrição, basta acessar as
ﬁchas disponíveis abaixo e imprimir a da
categoria que sua equipe se encaixa. O
papel deve ser entregue preenchido na
Secretaria de Esportes até o dia 27 de
setembro.
Para mais informações acesse o
regulamento ou entre em contato com a
Secretaria de Esportes no número 35572128.
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Fotos: Raissa Alvarenga / Divulgação

A Guarda Civil Municipal de Mariana
participou, neste mês de setembro, de um
evento de capacitação, debate e palestras sobre
trânsito. O encontro ocorreu para promover a
capacitação dos agentes de ﬁscalização,
proteção, policiamento ostensivo de trânsito,
patrulhamento dos bairros de Mariana e

educação para o trânsito.
O curso de Formação de Agentes de Trânsito,
conforme a portaria do Comutran 94/2017,
possui carga horária de 200 horas e foi realizado
por empresas credenciadas pelo Departamento
Nacional de Trânsito - DENATRAN. Os
guardas que participaram receberam certiﬁcado

de qualiﬁcação para atuarem na melhoria das
ações de tráfego.
Segundo a subsecretária de Defesa Social,
Raquel de Souza, assuntos como legislação de
trânsito, ética e cidadania, sinalização, noções
de engenharia e psicologia de trânsito foram
debatidos e palestrados.

A escolha da data, no mês de setembro, não foi
ao acaso. O momento com os agentes de trânsito
antecipa as ações de conscientização sobre as
leis de tráfego na Semana Nacional do, do dia 18
ao dia 25 de setembro, além de marcar a
presença mais atuante da Guarda neste mês.

MARIANA REALIZA RODA DE CAPOEIRA NESTE DOMINGO, DIA 19
@jornalpanetus

acompanhe nossas redes sociais:

A inclusão da população na
prática de atividades esportivas
que explorem diferentes
modalidades uma medida
trabalhada pela Prefeitura de
Mariana. Por meio da Secretaria
de Esportes, será realizado o 1º
Encontro de Capoeira no
município. O evento, que
acontecerá no dia 19 de setembro
na Praça Gomes Freire às 15h,
contará com a presença de três
grupos de capoeira.
A Associação Marianense Fênix
Capoeira, a Associação de
Capoeira São Pedro e a Fundação
Internacional Capoeira Artes das
Gerais, que realizam projetos
sociais na cidade, estarão
presentes. O intuito do evento é
fomentar a prática da capoeira.
“Nosso trabalho é direcionado à
crianças e adolescentes, no

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus
intuito de orientá-los
socialmente e culturalmente.
Nosso grupo também conta com
um trabalho direcionado à
inclusão de crianças com
necessidade especiais”, aﬁrma
Mestre Skin, da Associação de
Capoeira São Pedro. Os
interessados em conhecer mais
sobre a história dos grupos, estão
convidados a comparecer e
participar da roda de capoeira.
É importante que, mesmo com o
município se encontrando na
Onda Verde, todos os protocolos
sanitários contra a Covid-19 do
programa Minas Consciente
devem ser respeitados,
garantindo a segurança da
população. Para mais
informações, entre em contato
com a Secretaria de Esportes no
número 3557-2128.
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ATUAÇÃO: PLANO MINEIRO DE SEGURANÇA HÍDRICA VAI FORTALECER GESTÃO
DAS ÁGUAS NO ESTADO
@jornalpanetus

Trabalho vai durar 15 meses e o produto final será uma das ferramentas para reforçar o atual sistema.

A crise hídrica nos últimos anos, em algumas
regiões do estado, tem evidenciado a necessidade de
fortalecimento do atual sistema de gestão de
enfrentamento dos eventos extremos, seja de
máximas ou mínimas. Considerando essa e outras
ﬁnalidades, o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam) irá contratar uma empresa de
consultoria especializada para a elaboração do
Plano Mineiro de Segurança Hídrica (PMSH). O
trabalho vai durar 15 meses e o produto ﬁnal será
uma das ferramentas para a gestão dos recursos
hídricos em Minas Gerais.
O PMSH está num contexto em que o Estado busca
ampliar a segurança hídrica no estado, a partir da
promoção de ações integradas e permanentes, com a
ﬁnalidade de revitalização de bacias hidrográﬁcas.
Também pretende realizar ações para conservação e
recuperação da cobertura vegetal e da
biodiversidade, manutenção da quantidade e
qualidade da água, controle da poluição, uso
racional dos bens e serviços ecossistêmicos e
garantia de sua provisão, principalmente daqueles
associados à água.
Características
Além de subsidiar a gestão de recursos hídricos no
Estado de Minas Gerais, o PMSH irá deﬁnir áreas
prioritárias para atuação do Governo do Estado com
vistas à segurança hídrica, hierarquizando-as e
estabelecendo a urgência para a implementação das

ações por unidade de planejamento.
O plano também irá propor um banco de projetos
com a deﬁnição de ações estruturantes (obras de
infraestrutura) e não-estruturantes (infraestrutura
verde e medidas de gestão) organizadas em três
eixos de atuação: conservação e restauração da
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos
relacionadas à água; produção sustentável e uso
racional dos recursos hídricos; saneamento,
controle da poluição e obras hídricas.
Outro destaque do PMSH será a elaboração de
plano de comunicação, mobilização e educação
ambiental, visando difundir informações e
conhecimentos no contexto da implementação do
plano.
Área de abrangência
O plano irá abranger todo o estado de Minas
Gerais, subdivido em sete unidades estratégicas e
suas circunscrições hidrográﬁcas: aﬂuentes do Alto
Rio São Francisco; aﬂuentes do Baixo Rio São
Francisco; aﬂuentes do Rio Grande; aﬂuentes do
Rio Doce; aﬂuentes dos Rios Mucuri, São Mateus,
Jequitinhonha e Pardo; aﬂuentes do Rio Paranaíba,
e aﬂuentes do Rio Paraíba do Sul.
“O plano será executado em áreas prioritárias,
deﬁnidas como regiões estratégicas para a
realização de ações. Espera-se, como resultado do
Plano Mineiro de Segurança Hídrica, uma
ferramenta de planejamento de Estado que permita

à Administração Pública a integração de ações
setoriais, com a ﬁnalidade comum da gestão
eﬁciente dos recursos hídricos, que promova a
segurança hídrica e por consequência dê
sustentabilidade ao desenvolvimento econômico e
social das diversas regiões mineiras”, explica o
diretor-geral do Igam, Marcelo da Fonseca.
O banco de projetos será estabelecido com ações
executivas, trazendo as especiﬁcações técnicas
objetivas para cada área prioritária, avançando nos
estudos existentes. “Servirá para integração dos
investimentos de diversas esferas de atuação do
governo, de forma convergente, para potencializar
o resultado e a promoção da revitalização das
bacias e, consequentemente, a segurança hídrica”,
aﬁrma Fonseca.
Contextualização
O PMSH está inserido no Programa Estratégico de
Segurança Hídrica e Revitalização de Bacias
Hidrográﬁcas de Minas Gerais (Somos Todos
Água) que tem a coordenação geral da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad) e a condução técnica do Igam,
em parceria com o Instituto Estadual de Florestas
(IEF) e a Fundação Estadual do Meio Ambiente
(Feam). O projeto é prioritário para o Governo de
Minas no período de 2020 a 2023.
O Somos Todos Água tem como premissa a
integração de projetos, planos e ações de diferentes
instituições, criando um modelo de gestão

transversal, intersetorial e sistêmico. Essa estratégia
visa a convergência de ações dos órgãos de Estado,
otimização dos investimentos ﬁnanceiros e a
tomada de decisão eﬁciente, visando boa gestão,
conservação e recuperação dos recursos naturais.
Atualmente, o programa é composto pelas
seguintes metas: Plano Mineiro de Segurança
Hídrica; Projeto de Revitalização da Bacia
Hidrográﬁca do Rio Viamão; e Projeto de
Revitalização da Bacia Hidrográﬁca do Rio
Paraopeba (projeto associado, que será ﬁnanciado
pelo Vale S/A como compensação pelos danos do
rompimento da barragem, em Brumadinho).
O PMSH é a fase de planejamento do Programa
Somos Todos Água e faz parte de um conjunto de
ações do órgão gestor que, implementados juntos,
buscam aumentar a segurança hídrica em Minas
Gerais.
A contratação da consultoria especializada terá
recursos do convênio formalizado com o Ministério
do Desenvolvimento Regional (MDR), no contexto
do Programa Nacional de Revitalização de Bacias
Hidrográﬁcas, que se destina à conservação,
recuperação, manejo e uso sustentável desses
recursos naturais em situação de vulnerabilidade a
partir de ações integradas entre estados e o governo
federal. Além disso, o Plano Mineiro de Segurança
Hídrica (PMSH) será viabilizado ﬁnanceiramente
pelo governo estadual, por meio do Programa
Somos Todos Água.
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VIA INTERNET
@jornalpanetus

@priscillaportoescritora

Mais uma vez fui lá ao 16.127.099º andar bater
um papinho com Deus.
E quem veio me atender, com um
recado na mão, foi Maria Madalena - quem
diria, virou uma secretária poliglota!
- O Excelentíssimo Senhor Deus
mandou dizer que seu "santo saco" já está cheio
de você.
Mas, como o caso era de urgência
urgentíssima, fui obrigada a protestar:
- Daqui não arredo o pé, enquanto Sua
Excelência não falar comigo!

Maria Madalena, contrariada, deu
meia volta, abriu e fechou a porta da Diretoria
Geral e, após alguns instantes, aproximou-se
com um sorriso irônico no canto dos lábios:
- O Excelentíssimo Senhor Deus
mandou dizer que está muito ocupado com a
pandemia da Covid-19 e com o Afeganistão. E,
por isso, só estará disponível via e-mails – me
informou, entregando um cartãozinho de
apresentação com o endereço.
Não havendo outro jeito, voltei pro
Térreo e mandei o e-mail com intrigante

pergunta. Quatro dias depois, veio a resposta.
De: mariamadalena@ceu.com
Para: priscillaporto@gmail.com
Re: Pergunta intrigante
O Excelentíssimo Senhor Deus
mandou dizer que esta questão foge até da Sua
Digníssima competência.
Pergunta: Senhor Deus, por que as
pessoas se incomodam tanto com a felicidade
dos outros?

PARA SUA PLATEIA
@jornalpanetus

Isolado, Bolsonaro usa caneta presidencial para agradar às minorias que o apoiam.

O expediente da edição abusiva de medidas
provisórias pelo Executivo tem uma longa e
inglória história no Brasil moderno. Jair
Bolsonaro o reativou, adicionando a propensão
à balbúrdia estéril já comprovada em seu
desgoverno.
Assim, MPs são enviadas ao Congresso mesmo
quando há a certeza de que serão deixadas para
caducar. O que importa é alguma sinalização do
mandatário a suas bases de apoio mais ﬁéis.
A prática chegou ao paroxismo nestas semanas
de tensão institucional. Na véspera do ensaio
golpista do 7 de Setembro, Bolsonaro baixou
medida para alterar o Marco Civil da Internet,
numa proposta de casuísmo escandaloso.
Conforme o texto, redes sociais não podem
remover postagens a partir de seus próprios
critérios. O objeto é o de proteger, por óbvio, a
inundação de fake news e pregação autoritária
no feriado e depois.
O presidente já teve publicações mentirosas
bloqueadas e viu o impacto gerado pelas
providências tomadas contra seu modelo, o
americano Donald Trump.
No Brasil, a celeridade de ações contra
bolsonaristas no âmbito de inquérito no
Supremo Tribunal Federal adicionou urgência,

na ótica peculiar do Planalto, ao assunto. Tudo
sob um falso verniz de defesa da liberdade de
expressão.

Felizmente, houve reação do Congresso, que
decidiu devolver o texto, e mesmo a
complacente Procuradoria-Geral da
União

indicou ao Supremo que a MP deveria ser
suspensa enquanto seu mérito estivesse em
análise.
Mas Bolsonaro não para. Na segunda (13/09),
editou MP garantindo R$ 100 milhões para que
policiais com renda até R$ 7.000 mensais
tenham acesso a ﬁnanciamentos habitacionais
com juros favoráveis.
Depois das milícias digitais, foi a vez de
agradar as franjas das forças de segurança, as
quais o presidente busca subverter em favor de
seu governo sempre que pode.
Ambos os movimentos demonstram a miopia
que aﬂige o Planalto, preocupado apenas em
manter viva a chama de apoio de uma claque
minoritária. No caso dos policiais, isso ocorre
após ter tido diﬁculdades para explicar o recuo
público em seu embate com o Supremo.
Como se vê, o governo continua refém de
caprichos dissociados das necessidades da
população, exibidos por um presidente que vê
uma reeleição em 2022 complicar-se.
Parcos lampejos de lucidez —como a tentativa
de ampliar o Bolsa Família, por eleitoreira que
seja— se perdem em meio à desordem política e
gerencial que semeia a desconﬁança na gestão
orçamentária e envenena a economia.

@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
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DOENÇA “URINA PRETA” PODE ESTAR RELACIONADA A CONSUMO DE FRUTOS
DO MAR
@jornalpanetus Ministério alerta para o consumo dos produtos sem o selo de inspeção.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) divulgou uma nota na qual
alerta sobre uma possível relação entre os casos
de doença de Half, conhecida como “urina preta”,
observados este ano no Brasil, e o consumo de
peixes, mariscos e crustáceos sem o selo dos
órgãos de inspeção oﬁciais.
De acordo com a pasta, todos os casos notiﬁcados
e em investigação estão sendo acompanhados por
epidemiologistas do Ministério da Saúde, em
cooperação com os Laboratórios Federais de
Defesa Agropecuária (LFDA) e o Instituto Federal
de Santa Catarina (IFSC).
A doença de Haff apresenta como sintomas
rigidez muscular frequentemente associada ao
aparecimento de urina escura, que resulta de
insuﬁciência renal. Ela se constitui em um tipo de
rabdomiólise, nome dado para designar uma
síndrome que gera a destruição de ﬁbras
musculares esqueléticas e libera elementos de
dentro das ﬁbras - como eletrólitos, mioglobinas e
proteínas - no sangue.
A nota do Mapa informa que os primeiros sinais e
sintomas podem se manifestar nas 24 horas após o
consumo de peixe cozido, lagostim e outros frutos
do mar contaminados. “A enfermidade é
considerada emergente e, por ter origem
desconhecida, enquadra-se como evento de saúde
pública (ESP), sendo considerada de notiﬁcação
compulsória”, diz a nota.
Ainda segundo o ministério, os primeiros casos

de doença de Half registrados no Brasil foram em
2008, com origem em espécies de água doce como
o Pacu (Mylossoma spp), tambaqui (Colossoma
macropomum) e pirapitinga (Piaractus
brachypomus), bem como em peixes de água

salgada, como a arabaiana/olho-de-boi (Seriola
spp) e badejo (Mycteroperca spp).
Foram também registrados casos em 2016 e,
agora, em 2021. Diante da situação, o Mapa está
orientando a população a ﬁcar atenta na hora de

comprar pescados, de forma geral. “Peixes,
mariscos e crustáceos comercializados devem
conter o selo dos órgãos de inspeção oﬁciais”,
alerta o ministério, ao informar que produtos
identiﬁcados pelo carimbo de inspeção na
rotulagem possibilitam a rastreabilidade de sua
origem, o que os torna seguros.
A diﬁculdade para a identiﬁcação do material
contaminado está no fato de que a toxina
causadora não tem gosto nem cheiro especíﬁcos, o
que torna mais complexa a sua percepção. Nos
relatos registrados ao longo dos anos, pessoas
acometidas da doença ingeriram diferentes tipos
de peixe, como salmão, pacu-manteiga,
pirapitinga, tambaqui, e de diversas famílias como
Cambaridae e Parastacidae.
“Pesquisas sobre os possíveis agentes causadores
estão sendo realizadas pelo LFDA e o IFSC, a
partir das amostras coletadas dos alimentos
consumidos, bem como de material biológico dos
próprios pacientes acometidos. Por ter sido
registrada em diversos biomas (rios, lagos, mares
etc) e espécies, não é possível, até o momento,
determinar, com base nos casos analisados, os
ambientes e animais envolvidos”, informa a nota.
De acordo com o Mapa, foram feitas pesquisas de
amostras na busca por “moléculas suspeitas”,
especialmente de grupos onde é mais provável
encontrar toxinas causadoras da doença de Haff.
No caso, “moléculas análogas que podem ser
produzidas por microalgas tóxicas”.

INSCRIÇÕES PRORROGADAS PARA O PROGRAMA QUEM PRESERVA PAGA MENOS
@jornalpanetus

Solicitações agora devem ser realizadas pelo Portal do Cidadão.

As inscrições para requerer desconto
no IPTU do próximo ano em razão de
ações que beneﬁciem o meio ambiente
foram prorrogadas. Agora, os
interessados têm até o dia 15 de outubro
para participarem do IPTU Verde.
A partir de hoje, 15 de setembro, os
requerimentos devem ser feitos pelo
Portal do Cidadão, com acesso no site da
Prefeitura de Ouro Preto. O solicitante
deve clicar em Abertura de protocolo,
realizar o login e preencher o formulário
selecionando Secretaria de Meio
Ambiente no item “natureza”.
As pessoas que já enviaram o

benefício em anos anteriores referente a
coleta seletiva, devem solicitar a
renovação. É importante também
informar o número de controle que
consta no comprovante.
Os imóveis beneﬁciados estão sujeitos à
ﬁscalização da Secretaria de Meio
Ambiente para veriﬁcação das
instalações dos sistemas de captação de
água de chuva e energia solar.
Para mais informações, entre em contato
pelo telefone 3559-3253 ou pelo email:
meioambiente@ouropreto.mg.gov.br
Decreto que lança o programa para
2021: nº 5.386 de 30 de maio de 2019

requerimento pelo formulário online
neste ano, não precisam enviar
novamente.
Os descontos são ofertados aos
contribuintes que comprovarem a
destinação de materiais recicláveis para
as associações de catadores do
Município ou alguma entidade
reconhecida pela Secretaria de Meio
Ambiente (10% na Taxa de Coleta de
Resíduos - TCR) e possuírem sistema de
captação de água de chuva e/ou energia
solar (5%). Os descontos podem ser
cumulativos.
Os munícipes que já obtiveram o

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

Arantes Móveis

OPORTUNIDADE NA CÂMARA DE MARIANA:
TEMOS VAGA DE ESTÁGIO EM TI
Vaga de estágio remunerado em TI.

Para preenchê-la é necessário ter disponibilidade de 30h
semanais; cursar a partir do 3° período de Ciência da
Computação ou cursos correlatos; ter conhecimentos em
manutenção de redes, computadores e impressoras além de
instalação de softwares.
Entregar seu currículo até o dia 17 de setembro, das 8h às 17h,
na nossa recepção aos cuidados da Coordenadoria de TI.
Endereço: Rua Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo.
Telefone: (31) 3557-6200

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

(31) 3557-3733

A empresa APOO Locação e Comércio de Equipamentos
Ltda, inscrita no CNPJ:
29.896.765/0001-33, torna público o requerimento de
Licenciamento Ambiental Simplicado (LAS), Processo
SEMMADS: 2566/2021, referente à atividade M-08 Prestação de serviços de coleta, transporte e/ou destinação
de euentes sanitários (locação de banheiros químicos,
limpa-fossa, etc).
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BANCO CENTRAL PUBLICA RELATÓRIO E NORMAS SOBRE GESTÃO
DE RISCOS CLIMÁTICOS
@jornalpanetus

Os novos normativos são o resultado das consultas públicas.

O Banco Central (BC) publicou nesta quartafeira (15/09), um conjunto de normas que tratam
da gestão de riscos sociais, ambientais e
climáticas no âmbito do sistema ﬁnanceiro. A
autarquia divulgou ainda o primeiro Relatório de
Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e
Climáticas, que apresenta as ações do BC na
dimensão sustentabilidade da Agenda BC#, que
reúne as estratégias do banco na promoção da
estabilidade ﬁnanceira do país.
De acordo com o presidente do BC, Roberto
Campo Neto, há uma relação clara desses riscos
sociais, ambientais e climáticas com os riscos
tradicionais das instituições ﬁnanceiras, como de
crédito, operacional e os próprios do mercado,
capazes de afetar a política monetária e o
equilíbrio do sistema ﬁnanceiro. “Choques
ambientais e climáticos podem afetar a taxa de
inﬂação. Esses choques são difíceis de prever,
afetam a oferta e, assim, são mais difíceis para a
política monetária”, disse.

Ele citou choques climáticos recentes como, por
exemplo, as ondas de calor na América do Sul,
geadas no Sul do país e a atual crise hídrica que
afetam o preço dos alimentos e da energia e
trazem impactos negativos sobre a inﬂação. “No
longo prazo, esses choques podem ter efeitos
duradouros, afetam a produtividade e o
crescimento econômico de longo prazo e,
portanto, a taxa de juros neutra [aquela
adequada para estimular a economia sem gerar
instabilidade na inﬂação]”, explicou.
Nesse sentido, segundo Campo Neto, os bancos
centrais em todo o mundo precisam avaliar as
vulnerabilidades do sistema ﬁnanceiro em
relação a esses riscos que podem provocar
mudanças nas avaliações de ativos e perdas para o
sistema. Segundo ele, especialmente na última
década, o BC tem implementado medidas
relacionadas ao assunto, como agora, com essas
entregas da dimensão de sustentabilidade de sua
agenda de trabalho.

O pilar de sustentabilidade da Agenda BC# foi
lançado em setembro do ano passado e tem
diversos tipos de ações internas, políticas,
regulatórias e de supervisão e de parcerias.
Novas normas
Os novos normativos publicados são o resultado
das consultas públicas nº 82, nº 85 e nº 86,
realizadas pelo BC, e tem o objetivo de trazer
maior compreensão desses riscos por parte das
instituições ﬁnanceiras e demais atores do
sistema, reduzir as assimetrias de informação e
favorecer o desenvolvimento do crédito e das
ﬁnanças sustentáveis.
Eles tratam do fortalecimento das regras de
gerenciamento desses riscos, com a exigência da
elaboração de uma Política de Responsabilidade
Social, Ambiental e Climática (PRSAC) pelas
instituições do Sistema Financeiro Nacional
(SFN). Além disso, os normativos padronizam a
divulgação, por essas instituições, de informações
sobre riscos e oportunidades sociais, ambientais e

climáticas, aumentando a transparência.
Também integra o conjunto de normas, uma
resolução do BC que trata de impedimentos
legais e infralegais existentes relacionados a
questões sociais, ambientais e climáticas na
contratação de crédito rural. Esses impedimentos
já são veriﬁcados pelas instituições ﬁnanceiras e,
agora, o BC colocará uma segunda linha de
defesa, em que um sistema próprio vai reconhecer
esse risco
Já estão automatizados, por exemplo, a
exigência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e
as informações sobre utilização de trabalho em
condições análogas à de escravo. Até o próximo
Plano Safra, o BC quer incluir no sistema os
impedimentos de sobreposições de cultivo em
unidades de conservação, terras indígenas e
quilombolas e em áreas embargadas da
Amazônia.
Gestão dos riscos
De acordo com o BC, as iniciativas estão
alinhadas com as recentes recomendações e
tendências internacionais em torno da gestão dos
riscos climáticos e ambientais, e da transparência
em relação a eles. O Relatório de Riscos e
Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas,
que trata das frentes de trabalho do banco, está
disponível na página do BC.
No risco climático há dois componentes
principais, o físico e o de transição. O físico diz
respeito a perdas ﬁnanceiras com eventos
extremos, como secas ou chuvas extremas, que
podem trazer riscos operacionais e de crédito, já
que esses eventos têm impacto na produtividade
das empresas. O risco de transição trata, por
exemplo, do valor das reservas de petróleo, caso o
processo de transição para a economia de baixo
carbono aconteça de forma mais rápida e intensa.
O risco ambiental está associado, por exemplo, ao
ﬁnanciamento de empreendimentos que devem
cumprir exigências ambientais e estão sujeitos a
embargos. Já o risco social trata da própria
percepção dos clientes sobre as instituições
ﬁnanceiras, o que pode impactar a realização de
negócios.

(31)98566-4576

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

Jornal

Panetu’s
16/09/2021 a 23/09/2021
15
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

DIFICULDADE ECONÔMICA: INFLAÇÃO É MAIOR PARA AS FAMÍLIAS DE
MENOR RENDA
@jornalpanetus

Alta do frango (4,5%) explica pressão inflacionária.

*Vidros em geral
Rua Jatobá *Forro PVC
Loja 97 - Rosário - Mariana
*Pisos Duraor
*Corrimão de escada
9 8859-9502
*Esquadrias em alumínio
*Box, Fechamento para pias
3558-4159
*Lavatórios
O Indicador de Inﬂação por Faixa de
Renda, apurado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
apontou que, enquanto a inﬂação das
famílias de renda baixa e muito baixa
registrou alta de 0,91%, a das famílias no
segmento superior de renda apresentou
variação menor (0,78%), em agosto.
O estudo divulgado nesta quarta-feira
(15/09), mostra que o grupo de
alimentação foi o que mais contribuiu
para a alta inﬂacionária das famílias dos
três segmentos de renda mais baixa. Já
para as três faixas de renda mais alta, o
maior impacto veio do grupo de
transportes.
Segundo o Ipea, para as famílias com
menor renda, mesmo diante de uma
deﬂação em itens importantes como
arroz (-2,1%), feijão (-1,7%) e óleo de
soja (-0,4%), os aumentos de preços das
proteínas animais, especialmente do

frango (4,5%), dos ovos (1,6%), da
batata (20%), do açúcar (4,6%) e do
café (7,6%) explicam a pressão
inﬂacionária que vem dos alimentos.
Já a alta inﬂacionária do grupo de
transportes deve-se aos reajustes de
2,8% da gasolina e de 4,7% do etanol,
combinados com a alta nos preços dos
automóveis novos (1,8%) e dos
serviços de aluguel de veículos (6,6%),
mesmo com a queda de 10,7% das
passagens aéreas.
O grupo de habitação foi o terceiro que
mais inﬂuenciou todas as faixas de
renda, puxado pelos reajustes de 1,1%
da energia elétrica, de 2,7% do gás
encanado e de 2,4% do gás de botijão.
Segundo o Ipea, as famílias de renda
baixa e média baixa são as que
apresentam as maiores taxas de inﬂação
(5,9%) no acumulado do ano.
Aceleração inﬂacionária

Os dados acumulados em 12 meses
mostram que, apesar da aceleração
inﬂacionária generalizada, a taxa de
inﬂação das famílias de renda muito
baixa (10,63%) mantém-se em patamar
acima da observada na faixa de renda
alta (8%), pressionada pelas variações
de 16,6% dos alimentos no domicílio,
de 21,1% da energia elétrica, de 31,7%
do gás de botijão e de 5,6% dos
medicamentos.
“Já para as famílias de renda mais alta,
além dos reajustes de 41,3% dos
combustíveis, de 30,2% das passagens
aéreas e de 12,4% dos aparelhos
eletroeletrônicos em 12 meses, a
recente recuperação dos preços dos
serviços de recreação, cuja alta em 12
meses passou de 0,07% em janeiro para
5,3% em agosto, explica grande parte
dessa aceleração inﬂacionária”,
indicou a pesquisa do Ipea.

Ligue e peça já!

Aviso de Licenciamento Ambiental: A CLARO S/A, por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável –
CODEMA, torna pública a concessão da Licença Ambiental Simpliﬁcada, com condicionantes e validade de 04 anos,
referente ao Empreendimento MGMRN01, Classe<1 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio da
Licença Ambiental Simpliﬁcada nº 15/2021, de 09 de setembro de 2021, vinculado ao processo nº 3342/2020, para a
atividade de Antenas de telefonia móvel, localizado na sede do município de Mariana. O processo permanece à
disposição dos interessados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.
Aviso de Licenciamento Ambiental: A CLARO S/A, por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável –
CODEMA, torna pública a concessão da Licença Ambiental Simpliﬁcada, com condicionantes e validade de 04 anos,
referente ao Empreendimento MGMRN05, Classe<1 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio da
Licença Ambiental Simpliﬁcada nº 16/2021, de 09 de setembro de 2021, vinculado ao processo nº 3344/2020, para a
atividade de Antenas de telefonia móvel, localizado na sede do município de Mariana. O processo permanece à
disposição dos interessados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.
Aviso de Licenciamento Ambiental: A CLARO S/A, por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável –
CODEMA, torna pública a concessão da Licença Ambiental Simpliﬁcada, com condicionantes e validade de 04 anos,
referente ao Empreendimento MGMRN80, Classe<1 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio da
Licença Ambiental Simpliﬁcada nº 17/2021, de 09 de setembro de 2021, vinculado ao processo nº 3345/2020, para a
atividade de Antenas de telefonia móvel, localizado na sede do município de Mariana. O processo permanece à
disposição dos interessados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.
Aviso de Licenciamento Ambiental: A CLARO S/A, por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável –
CODEMA, torna pública a concessão da Licença Ambiental Simpliﬁcada, com condicionantes e validade de 04 anos,
referente ao Empreendimento MGMRNR2, Classe<1 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio da
Licença Ambiental Simpliﬁcada nº 18/2021, de 09 de setembro de 2021, vinculado ao processo nº 3347/2020, para a
atividade de Antenas de telefonia móvel, localizado na sede do município de Mariana. O processo permanece à
disposição dos interessados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto

9 8253-0025
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Aviso de Licenciamento Ambiental: A CLARO S/A, por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável –
CODEMA, torna pública a concessão da Licença Ambiental Simpliﬁcada, com condicionantes e validade de 04 anos,
referente ao Empreendimento MGMRNR1, Classe<1 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio da
Licença Ambiental Simpliﬁcada nº 20/2021, de 09 de setembro de 2021, vinculado ao processo nº 3346/2020, para a
atividade de Antenas de telefonia móvel, localizado na sede do município de Mariana. O processo permanece à
disposição dos interessados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.

Pensou em feijoada? Pensou
em Restaurante do Gonzaga!
Venha experimentar e
se encantar!
(self-service e marmitex)
Endereço: Rua
Wenceslau Bráz - 300 - Mariana
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SAAE MARIANA REFORÇA IMPORTÂNCIA DO USO CONSCIENTE DA
ÁGUA E ACENDE ALERTA DE DIFICULDADE NO ABASTECIMENTO.
@jornalpanetus Momento requer total conscientização da população para que ocorra o consumo consciente.
A estiagem e os baixos registros de umidade
relativa do ar são característicos do período de
seca e afetam sistematicamente os sistemas que
abastecem Mariana. Desperdícios, preocupam a
direção da autarquia que já articula medidas
severas contra essas pessoas que fazem o uso
inadequado da água.
São mais de 90 dias sem cair chuvas
signiﬁcativas em Mariana. A estiagem,
combinada com os baixos registros de umidade
relativa do ar — que nos últimos dias ﬁcaram na
casa dos 30% — são característicos do período
de seca, quando os reservatórios que abastecem
a Primaz de Minas, perdem, naturalmente, o
volume. Alguns mananciais que abastecem as
duas principais ETAs começaram a sentir os
efeitos dessa estiagem: o nível de água dos
sistemas de abastecimento está baixíssimo.
“Pode até fazer o aumento de oferta da água,
ou seja, procurar novas alternativas de
abastecimento para Mariana; gestão da
demanda, que seria a população aprender a
fazer o uso racional da água, com novas
a l t e r n a t i v a s , c o m o re u s o d e á g u a ,
aproveitamento da chuva. Está em prática no
SAAE a redução da perda de água na
distribuição. Nosso operacional sempre atento
aos vazamentos, a própria população comunica
em nosso call center, vazamentos de água
tratada”. Exempliﬁca o assessor de
comunicação e relações institucionais do SAAE
Roberto Verona. Verona reforça ainda, a
necessidade da redução do gasto por pessoa.
“Nós marianenses precisamos deixar de gastar
350 litros por pessoa, e por dia, e passar a 100
litros, algo que é perfeitamente aceitável pela
Organização Mundial da Saúde (OMS). Isso
atende todas as necessidades de uma pessoa”,
atesta.

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais,
chuvas signiﬁcativas estão previstas apenas para
outubro, por este motivo, a SAAE Mariana, já
estuda medidas ainda mais severas para garantir
o abastecimento em todos os bairros. O SAAE
reforça a importância do uso consciente da água,
principalmente neste período de escassez
hídrica.
Algumas dicas já ajudam muito na economia
de água, veja:

Foto: Ilustração – Divulgação SAAE Mariana

*Diminua o tempo no banho. Um banho de 15
minutos pode gastar até 135 litros de água. Se
você reduzir o tempo para cinco minutos,
apenas 45 litros serão utilizados.
*Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a
barba e ao ensaboar a louça. As torneiras
também são grandes responsáveis pelo
desperdício.
*Limite o uso da máquina de lavar - O ideal é
usar a máquina sempre cheia e em ciclos
completos de lavagem.
*Substitua a mangueira por balde. Faça reuso da
água, como da máquina de lavar roupas.
Reaproveite a água em afazeres domésticos,
para lavar o carro e até mesmo a área externa.
Antes de lavar o quintal, remova a sujeira com a
vassoura.
*Cubra a piscina com uma lona quando não a
estiver usando. A alta temperatura e a baixa
umidade relativa do ar provocam mais
evaporação.
*Faça o controle do nível dos seus reservatórios,
com o uso das boias, que são indispensáveis
para evitar o desperdício.
*Praticar o consumo consciente de água não
signiﬁca deixar de usar o recurso, mas sim
repensar suas formas de uso da água.
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MORRO DA GOIABEIRAS: VEREADOR PROFESSOR JOÃO BOSCO SOLICITA
INTERVENÇÃO NO LOCAL
@jornalpanetus Intervenção deve ocorrer em breve e facilitará o acesso à localidade.
No dia 31 de agosto, mais precisamente
no ﬁnal do mês anterior, o vereador
marianense Professor João Bosco (PDT),
visitou o conhecido Morro da Goiabeiras.
A visita contou com a presença do
engenheiro Pablo Dulico, representando a
Prefeitura Municipal de Mariana e o do
engenheiro André, representando a
empresa Grupo 3T.
O encontro ocorreu no local que
necessita de intervenção, principalmente

em períodos chuvosos. O local tem
pontos críticos que necessitam de análise
técnica para que ocorra as devidas
intervenções.
O vereador João Bosco destacou que
analisou o local juntamente com os
proﬁssionais técnicos e comentou:
“Analisamos a situação com todo
cuidado e conhecimento técnico em
questão, e está previsto um trabalho de
intervenção dentro de alguns dias,
segundo narrado pelos engenheiros que estiveram no
local. Desde já agradeço ao Pablo e ao André pela

atenção prestada a minha solicitação”. Conclui o
parlamentar.

MARIANA: PASSARELA DA RUA ALFREDO DE
MORAES É REVITALIZADA ATRAVÉS DE
INDICAÇÃO DO VEREADOR EDIRALDO RAMOS
Telefone e whatsapp: (31)98851-5273 / Endereço: Rua Bela Vista, nº10, Estrela do Sul – Mariana/MG
Email: bichochiquepetstore@gmail.com / Instagram: @pet_bichochique

@jornalpanetus

Usuários da Passarela cobravam melhorias.
Manutenção elétrica e revitalização foram realizadas.

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

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

Telefone: (31) 3558-4354

É inegável o trabalho desenvolvido através dos
parlamentares do município marianense. Indicações,
solicitações e projetos de lei são pautas cobradas
rigidamente pelos vereadores. Nesta linha, o vereador
Ediraldo Ramos, O Pinico (AVANTE), vem
desenvolvendo um sério trabalho com exclusividade
nas necessidades da população.
Na última semana a prefeitura de Mariana atendeu
mais uma de suas reivindicações, dessa vez para
realizar intervenção na passarela localizada na Rua
Alfredo de Moraes, no centro da cidade. A reforma foi

complexa e precisa no sentido da qualidade de vida dos
marianenses.
“Nosso intuito é proporcionar ao cidadão melhores
condições de vida, quando assunto é o trato com a
coisa pública. O local necessitava de melhorias pois o
tempo a degredou. Hoje comemoro com a população e
agradeço ao executivo municipal por atender mais
uma demanda que atende as necessidades da
população.” Comenta o vereador.
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SEGURANÇA: ESTRADAS MINEIRAS FICARÃO MAIS SEGURAS COM 598 NOVOS
RADARES DE VELOCIDADE
@jornalpanetus Implantação de novos equipamentos em trechos sob responsabilidade do DER-MG ocorrerá de forma gradativa e com ampla divulgação.
As estradas mineiras terão 598 novos radares.
A ordem de início para novos contratos dos
equipamentos que serão instalados nas rodovias
estaduais sob a responsabilidade do Estado foi
entregue na terça-feira, (14/09), pelo diretorgeral do Departamento de Ediﬁcações e
Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DERMG), Robson Santana.
Com a conclusão da concorrência pública que
teve como objetivo a instalação, operação e
manutenção dos equipamentos novos e já
existentes, o Departamento poderá ampliar o
número de locais ﬁscalizados, passando dos
atuais 467 para 1.065 pontos.
Neste primeiro momento, os trabalhos estão
voltados para a continuidade do monitoramento
dos locais onde já havia equipamentos e para a
atualização e implementação de tecnologias
previstas nos novos contratos.
Prazos
Nas próximas semanas, o DER-MG
solicitará à empresa contratada a realização dos
levantamentos necessários para instalação dos
radares nos novos locais. Tão logo seja
garantida a continuidade das ações, o
Departamento passará a expandir os pontos,
sendo que a entrada em operação dos novos
radares só acontecerá, como de costume, após
ampla divulgação dos locais, em modo

educativo dias antes do início deﬁnitivo.
Robson Santana comemorou o incremento
dos serviços oferecidos à população. “Com a
ampliação dos contratos de ﬁscalização

eletrônica de velocidade, além de inibirmos o
desrespeito à lei em um número maior de
rodovias, estamos contribuindo para o aumento
da segurança viária nos trechos sob a

responsabilidade do Estado. Os investimentos
são de R$ 104 milhões para os primeiros 30
meses de contrato, que podem ser prorrogados
por igual período”, completou o diretor-geral.

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405

17 e 18/09

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810

Rua Diamantina 511 - Cabanas
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GOVERNO MINEIRO APRESENTA AVANÇOS DA CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS
ARTESANAIS NA ALMG
@jornalpanetus Epamig lidera projeto de formatação de rede mineira desses produtos; aprovação de projeto pode viabilizar
mais pesquisas no setor agropecuário.

As ações do Governo de Minas para valorização
e fortalecimento da cadeia produtiva dos queijos
artesanais do estado foram apresentadas pela
secretária de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Ana Valentini, em audiência
pública realizada pela Comissão de Agropecuária e
Agroindústria da Assembleia Legislativa.
Segundo a secretária, a complexidade do contexto
dos queijos artesanais demanda uma atuação em
várias frentes. “É um desaﬁo que encaramos com
vontade e determinação. Muitas ações precisam
ser feitas, mas o Governo de Minas conseguiu
avanços com resultados concretos”, disse.
Um dos grandes problemas, frequentemente
lembrado pelos produtores, é a falta de
regulamentação para alguns tipos de queijos
artesanais. A situação cria um paradoxo com a

produção de queijos valorizados, reconhecidos e
premiados fora do país, mas que não encontram
permissão legal para comercialização dentro do
estado.
Segundo Ana Valentini, a legislação determina a
realização de pesquisas para a regulamentação dos
diversos tipos de queijos. “Por isso é tão
importante a aprovação do Projeto de Lei 876/19,
que estabelece que 10% dos recursos da Fundação
de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig)
sejam destinados à Epamig para viabilização de
pesquisas no setor agropecuário. É necessária a
pesquisa para subsidiar as regulamentações
necessárias”, reforça.
Queijos Artesanais
A Epamig lidera o projeto de formatação da Rede

Mineira de Queijos Artesanais, que reúne 50
pesquisadores de diferentes instituições de pesquisa
e de ensino do estado. A proposta é racionalizar
recursos e estrutura laboratorial para desenvolver
soluções tecnológicas para a cadeia produtiva de
queijos artesanais e, deste modo, atender
produtores, associações, extensionistas e ﬁscais
sanitários em demandas de agregação de valor e de
garantia da segurança do alimento.
Rede de Laboratórios
Outra demanda do setor produtivo é a necessidade
de laboratórios no estado para a realização de
análises de qualidade dos queijos. “Solicitamos
recursos ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), que destinou uma verba de
R$ 900 mil para as universidades estruturarem
seus laboratórios a ﬁm de possibilitar a realização
de pesquisas em queijos artesanais mineiros”.
As universidades foram selecionadas pela
Secretaria de Agricultura, de acordo com a
capacidade de aplicação do recurso, interesse e
presença de corpo técnico especializado. Foram
contempladas a Universidade Federal de São João
del-Rei; Universidade Federal de Minas Gerais
(Escola de Veterinária); Instituto Federal de Minas
Gerais/Campus Bambuí e a Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
Legislação
A regulamentação da Lei N° 23.157, por meio do

Decreto N° 48.024 de 19 de agosto de 2020, foi
lembrada como um avanço importante, na medida
em que estabeleceu embasamento legal para a
produção de queijos com leite de outras espécies
como cabra, ovelha e búfala, além de reconhecer
oﬁcialmente novas técnicas para produção ou
maturação dos produtos.
Antes da normatização, apenas o Queijo Minas
Artesanal de Casca Lavada tinha embasamento
legal para ser produzido no estado – sem permitir
variações do produto. Agora, outras variedades
poderão também ser reconhecidas e regularizadas
como, por exemplo, o queijo cabacinha, o requeijão
moreno, dentre outros. O processo abriu caminhos
para a regulamentação de identidade e qualidade do
queijo artesanal da região de Alagoa e Mantiqueira,
que tem a receita original proveniente do parmesão,
possibilitando a regularização e venda dos queijos.
Além dos técnicos do Sistema Estadual da
Agricultura (Emater-MG, Epamig e IMA),
participaram da audiência pública, nessa terça-feira
(14/09), representantes da Secretaria de Cultura e
Turismo (Secult) e do Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae-MG)
e Federação da Agricultura e Pecuária de Minas
Gerais (Faemg). Também foram chamados
representantes de associações, prefeituras,
lideranças políticas das regiões produtoras, além de
especialistas sobre o tema.

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

Endereço: Rua Cônego Amando - nº285 - São José - Chácara - Mariana
DENBER – É a aglu nação dos
nomes Denise e Bernardo.
É uma empresa que ajuda pais, cuidadores e educadores a
formar adultos mais conﬁantes e responsáveis.
O nosso diferencial é trabalhar alinhado aos pilares do
desenvolvimento humano, porque nós atuamos nos
principais âmbitos relacionados à aprendizagem: Família Aluno - Escola.
Nossa missão está centrada na formação global do indivíduo
tendo o principal objetivo a formação de um cidadão crítico,
autônomo, proativo, capaz de intervir 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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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?!

Juliano Carneiro, sua esposa Bruna e sua lha Júlia desejam
um feliz aniversário! Elas te amam muito!

Aniversariante do mês de setembro mais que especial!
Sudene, sua família deseja um feliz aniversário
e mandam muitos beijos! Eles te amam muito!

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

9 8317-3875

Feliz aniversário, Marcelinho!! Muito sucesso para o futuro
zootecnista! São os votos de sua amiga Sara Guedes.

Esbajando beleza por aqui, Sara (BioSport)
Dia 20 é aniversário da linda Lais! Felicidades!

Jéssica (Sonekinha Kids) e seu lho super sorridentes por aqui!

Parabéns pequeno Kauã!!! Que Deus te abençoe sempre!
Seu papai Pablo lhe manda um grande abraço!

Cantor e compositor Alcides Ramos!

Presença vip por aqui, Flaviano!

