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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
POLÍTICOS: MODIFICAÇÃO EM LEI DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA TERÁ IMPACTO
O que está em jogo é o grande prejuízo ao patrimônio público, caso ocorra alteração em lei.
É lamentável, mas a Lei de Improbidade
Administrativa, um dos principais instrumentos para
o combate de atos ilícitos praticados por agentes
públicos contra a administração, foi recentemente
alterada pela lei nº 14.230, de 2021, resultando em
um retrocesso na luta contra o maltrato com a coisa
pública.
Contudo, dentre as principais alterações, se
encontram os requisitos exigidos para a conﬁguração
do ato de improbidade, especialmente o elemento
subjetivo dolo, as regras relacionadas à prescrição e a
impossibilidade de atos até então categorizados como
desvio de ﬁnalidade em que conﬁgurarem
improbidade para ﬁns de punição.

Desde quarta, está acontecendo um importante
julgamento sobre o tema que também deverá ter
lugar no Supremo Tribunal Federal, que decidirá se as
mudanças terão ou não o efeito de retroagir no tempo,
invalidando condenações anteriores e processos em
andamento. Imagina a alegria dos políticos sujos!
Percebe-se que, para além da redução do espectro de
proteção da coisa pública contra condutas ilícitas
praticadas por agentes públicos, a lei nº 14.230/2021
padeceu de grave erro, consistente na ausência de
normas de transição, importantes instrumentos para
mitigar os impactos sociais provocados por mudanças
legislativas.
Embora a ausência de um regime de transição e a
aplicação retroativa irrestrita da nova lei, certamente

causarão sérios impactos na tutela do patrimônio
público. Em 2021, Minas ajuizou cerca de 4 mil
procedimentos investigatórios em andamento no
Ministério Público do Estado, que poderão ser
atingidos pela aplicação retroativa.
O erro tático em razão da ausência de normas de
transição terá consequências desastrosas. Basta pensar
que todos aqueles servidores e agentes públicos
ímprobos, condenados a perda do cargo, buscarão a
reintegração ao serviço público, o recebimento dos
vencimentos relativos ao período em que estavam
afastados ou, ainda, o ressarcimento dos valores
recolhidos ao erário em razão de multa civil.
Condenações pela prática de ato de improbidade
administrativa e transitadas em julgado, como aquelas

experimentadas pelos ex-prefeitos de Mariana, Ouro
Preto e Santa Bárbara, poderão ser indulgenciadas.
Condutas abusivas por parte de agentes estatais, terão
sua ilicitude afastada.
Por outro lado, haverá uma enxurrada de processos e
recursos com o objetivo de rediscutir condenações
pretéritas, agravando a situação de congestionamento
judiciário.
Portanto, a ausência de normas de transição
demanda o enfrentamento da lacuna pelo Poder
Judiciário com o reconhecimento da irretroatividade
da nova legislação, a ﬁm de se conferir adequada
proteção à tutela do patrimônio público e da
moralidade administrativa, bem como no intuito de se
resguardar a segurança jurídica.

NOSSA CONDIÇÃO DE LIBERDADE
CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS
e da FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Itatiaia-BH, Pós-Doutorado Université
de Fribourg-Suíça Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
Toda vez que a humanidade se depara com situações
difíceis, quando as pessoas têm a sensação de que “o
mundo já acabou”, parece que surge, ao mesmo tempo, o
sentimento de que nossas ações são determinadas e
perdemos nossa liberdade.
No fundo, a humanidade sempre viveu momentos de
tensões. O caos e a ordem convivem mais do que é
aparente. Em momentos de crise ou de guerra, soluções
inovadoras e humanitárias surgem das cinzas, o humano
parece vivenciar maior sentido de solidariedade, para
além de crenças e pensamentos fechados.
Dessa maneira, também vivenciamos momentos
caóticos e que parecem durar para sempre. No entanto,
temos sempre uma possibilidade de sair do sofrimento ou
de, ao menos, encontrarmos um refúgio. Aí está nossa
liberdade! O mais genuíno ato livre é aquele que
realizamos no momento de adversidade. O nosso universo
singular é algo que não podem nos tirar. Nosso “ser no
mundo” é único e, por esse fator, mantemos nossa
possibilidade de “ser livre”. Há em nós uma
potencialidade de existência. Essa possibilidade sempre

atualizada se depara, com frequência, com novos
eventos. Ao contrário do que pensamos, não é nossa
capacidade racional que nos faz decidir, mas nossa
dimensão inconsciente, proveniente dos elementos
não-ditos, que estão escondidos, em algum lugar do
passado. Neles habitamos!
Acontece que, ao longo da vida, nos enganamos.
Acreditamos, frequentemente, que somos
determinados pelos sintomas, elementos cotidianos,
ﬁxos e repetitivos. Nossa liberdade surge justamente da
nossa indeterminação. Nesse caminho, muitas vezes
nos distanciamos progressivamente do real, sobretudo
do nosso real, de nós mesmos.
Maturidade signiﬁca quando temos capacidade de
rever processos existenciais e reﬂetir sobre nosso
horizonte. Na adolescência, não conhecemos ainda
nosso corpo, nossos desejos e nosso mundo, por isso
nos apegamos a tudo e a nada, ao mesmo tempo. Hoje,
muitos vivem na eterna “sensação adolescente”, de
experimentar a vida, ter constantes e incessantes
experiências que, supostamente, colocariam aquela

pessoa em uma camada vital mais profunda, como se
algum segredo fosse revelado. É claro que a vida
apresenta elementos inesperados e angustiantes, em
algumas situações. No entanto, são esses elementos
que permitem um olhar próprio mais sincero. Em um
momento de luto esse processo é cada vez mais
perceptível. Ao invés de vivenciar a trágica, mas
humana perda, alguns depositam a salvação em
medicamentos e até mesmo na prática de um novo
esporte. Algumas pessoas tentam determinar seu
destino de forma aparentemente organizada,
sintomática. Essa rigidez pode esconder medos e neles
estão escondidas nossas singularidades (que podem
permanecer desconhecidas). Nos elementos aleatórios
também está situada nossa liberdade.
É natural indagarmos e intrigarmos com as
possibilidades de caminhos não trilhados. Nossa
imaginação vai longe, pois o “se” abre espaço de desejo
e pensamentos atraentes. Não podemos jamais
esquecer que nosso caminho é traçado por uma mistura
de decisões conscientes e de elementos inesperados. O
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que somos hoje é reﬂexo de instantes signiﬁcativos do
passado, boa parte deles não nos recordamos
completamente. Nessa reunião de possibilidades
vividas do passado, vivemos, habitamos nosso
presente, em constante atualização com as novidades
que o cotidiano proporciona. Entender que a nossa
existência é um conjunto de caminhos e possibilidades,
passadas e futuras, as quais nem sempre controlamos e
conhecemos, é sinal de maturidade. Somos eventos no
mundo.

ALDRAVIAS EM PALMARES
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
Mundo, mundo, vasto mundo... Evocamos nosso
conterrâneo mineiro Carlos Drummond de Andrade
nesta abertura de apresentação, para demonstrar a
vastidão da poesia, esse universo aberto para a
inﬁnitude das ideias, justamente em homenagem à Terra
dos Poetas, numa primeira visada, e numa segunda à
Atenas Pernambucana, terra das ideias. Parece-nos, à
distância, que a existência dessas terras na índole de
Palmares se conﬁrma, quando lemos o substancioso
livro As Aldravias dos Palmares – produção de textos
poéticos de professores e estudantes.
Este livro condensa ações planejadas e executadas no
âmbito do Observatório de Linguagens da SEMED de

Palmares, PE, uma invenção para potencializar
vivências e saberes, como destaca a Secretária de
Educação, Elizângela Neves, no texto de abertura,
que busca nas diferentes linguagens em uso nos meios
sociais a matéria-prima para a ampliação do
conhecimento, a participação na vida social e a
capacidade de intervir e transformar o meio, como
prevê o Currículo Pernambucano, em epígrafe na
abertura do capítulo 2 do livro.
Esses preceitos educacionais das diretrizes
curriculares se concretizam, quando iniciativas do OL
trazem à tona a pesquisa, para subsidiar as ações de
comunicação e expressão intermediadas pela
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linguagem artística, dentre as quais a aldravia. Assim, a
Aldravia em Palmares é produzida como expressão do
sentimento imediato, in natura, como deve ser a
expressão poética, livre e tão natural quanto à fala
cotidiana.
Uma reﬂexão relevante faz Admmauro Gommes, ao
relacionar aldravia com catarse, numa espécie de
libertação a incômodos mentais, que pode atingir
estados de conﬁssão pela poesia, em que o voo
perceptível é o da liberdade. Nada mais adequado do
que a liberdade neste livro e nas ações dos projetos de
expressões artísticas de Palmares, nome traz no nome a
recordação da rebelião de escravizados no século XVII,
uma das mais relevantes na conquista da liberdade dos
povos escravizados, em muitos casos ainda em processo
de conquista, tema ricamente discutido por José Durán
y Durán, as aldravias entre liberdade e algemas, quando
evoca a quebra à pena de Sísifo.
Alguém que não seja escritor pode escrever textos
notáveis? Essa indagação de Cícero Felipe abre
possibilidades assertivas sobre o poder do
conhecimento, a partir do qual é possível positivar a
resposta, quando ações libertadoras são colocadas em
prática, fazendo com que o conhecimento faça parte do
universo das coisas permitidas. Mais uma vez a aldravia
se presta para a conquista desse espaço de fazeres
possíveis, o que Romilda Andrade chamou de poesia ao
alcance de todos, e não apenas de privilegiados.
Destacamos a abnegação dos proponentes em
disponibilizarem o Projeto desenvolvido, para que
possa ser compartilhado e adaptado para outras
realidades sociais. Esse ato, aparentemente simples, é
demonstração de profundo conhecimento do que venha
a ser educação no seu sentido mais nobre, de aprender,
compartilhando conhecimentos, para permitir o
exercício da criatividade, porta para o crescimento em
todos os sentidos.
Os resultados não poderiam ser senão exitosos, pois os
processos foram testados em vários momentos, e as
práticas foram de fato, não apenas princípios ﬁlosóﬁcos,
exercícios de libertação, como atesta a opinião acerca
da criatividade, na ação de realizar o que se tem em
mente, de trabalhar com o novo nas oﬁcinas de aldravias
com dezenas de professores.

E o livro se fecha com a prova viva de toda a
explanação conceitual e memorial do processo de
aplicação do projeto empreendido pelo OL, numa rica
antologia com produção de professores, convidados e
alunos.
É possível condensar toda a reﬂexão do livro e ao
mesmo tempo homenagear todos os poetas
participantes desta magníﬁca mostra de resultados da
poesia como resultado do exercício pleno da expressão
livre com a aldravia produzida pela estudante Milena
Uchôa de Melo, numa relação oportuna que fazemos à
Caverna de Platão, nesta busca por saída que à
educação brasileira, que tanto tem nas normas, mas
pouco ainda coloca nas práticas:
buraco
vazio
escuro
perdido
encontrar
saída
Sim, como o livro é ﬁnalizado com uma explanação
sobre a simplicidade, reiteramos que o simples não é
sinônimo do mal-feito, mas pode trazer em si a
densidade da ﬁlosoﬁa, da reﬁnada expressão artística e
da reﬂexão aprofundada.
Parabéns aos proponentes do projeto, aos seus
executores e aos participantes! O Brasil os tem como
exemplos de grandeza nas práticas educacionais!
Andreia Donadon Leal e J. B. Donadon-Leal
Poetas criadores da Aldravia
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REFLEXO: PANDEMIA DEIXOU CICATRIZ PROFUNDA
EM CRIANÇAS E JOVENS
@jornalpanetus Crises de ansiedade, fobias e depressão ficaram mais comum nas escolas.

Mesmo quando caiu a obrigatoriedade do uso
de máscaras na maioria das escolas, os sorrisos
não voltaram a aparecer nos recreios. Estamos
vendo os graves impactos da pandemia e do
isolamento social na saúde mental de crianças e
adolescentes, que se somam às lacunas
pedagógicas e de aprendizagem.
O trauma é evidente no chão das escolas: crises
de ansiedade generalizada, automutilação,
fobias, depressão e conﬂitos. Segundo pesquisa
do Conselho Nacional da Juventude, 6 em cada
10 jovens de 15 a 17 anos relataram sintomas de
ansiedade e uso excessivo de redes sociais

durante a pandemia.
Metade sofre com exaustão, 40 % tiveram
distúrbios de sono ou peso e, o mais preocupante,
1 em cada 10 pensou em tirar a própria vida. O
suicídio continua sendo a segunda causa de
morte entre jovens de 15 a 29 anos.
Foram dois anos de medo constante da doença,
ensino híbrido, avaliações online e interações
mediadas por telas e chats. Quando foi possível
voltar à escola, os protocolos sanitários ditavam
regras do convívio social tão restritas que nem
uma simples bola podia rolar nas mãos e nos pés
dos estudantes.

Apesar de toda a diﬁculdade, alunos,
professores e famílias se acostumaram à nova
realidade. Está sendo difícil retomar a
normalidade mais próxima da que conhecíamos.
Aﬁnal, não foi só a escola que mudou, todos nós
mudamos.
Nos enganamos ao achar que, na primeira
oportunidade, íamos sair do zoom e abrir portas
para os abraços. A realidade tem sido bem
diferente. Tem sido desaﬁador reaprender a
conviver presencialmente, partilhar regras e a
estar em grupos ampliados com recreios mais
barulhentos.

A geração da Covid-19 mergulhou nas telas
como forma não só de aprender, mas de
socializar e se autorregular, o que trouxe
consequências para a formação subjetiva, com
pouca tolerância à frustração que navega com
dedinhos "touch screen" nas redes em busca de
pertencimento e aceitação em forma de
"curtidas".
O aumento exponencial de questões
emocionais e comportamentais tem sido, sem
dúvida, o maior desaﬁo para famílias e escolas. A
volta ao presencial revelou a necessidade que
temos de nos relacionar sem a mediação das telas
ou máscaras, e que conviver também traz
conﬂitos ou sofrimentos. Cuidar desta realidade
se faz urgente.
Para vencermos essa crise, é preciso fortalecer a
parceria entre família, escola e proﬁssionais de
saúde. O primeiro passo é reconhecer que os
comportamentos que inspiram preocupação são
fruto de um trauma e que a mudança demandará
de nós conexão, tempo, dedicação e amparo.
Os conteúdos afetivos e emocionais são, hoje,
tão ou mais importantes quanto os matemáticos,
físicos ou linguísticos. Precisamos dar as mãos
para cuidar das cicatrizes na saúde mental de
nossas crianças e adolescentes com prioridade
absoluta.
Precisamos ser rede e estarmos atentos a sinais
que merecem cuidado e atenção, como baixa
autoestima, mudanças no sono e no padrão
alimentar, irritabilidade ou agressividade ou
diﬁculdade de relacionamento extremo.
Diálogo e escuta devem ser essenciais nas casas
e escolas. Façamos laços. Estejamos presentes. É
imperativo dar palavra ao sofrimento inscrito no
corpo das crianças e jovens para que possam
sorrir de novo.
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CÂMARA DE MARIANA ABRE PROCESSO SELETIVO PARA
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
@jornalpanetus Inscrições vão até o dia 5 de agosto.
Está aberto o processo seletivo pelo edital
público de seleção simpliﬁcada nº002/2022.
Serão 20 vagas de estágio para o setor da
procuradoria, 10 vagas direcionadas ao

departamento de comunicação, 10 vagas para o
departamento de ata e cinco vagas voltadas ao
setor de tecnologia da informação. As
inscrições se estendem até o dia 05 de agosto.

Todo cronograma e critérios disponibilizados
no edital devem ser seguidos pelos candidatos
para que sejam classiﬁcados para a primeira
etapa – prova escrita – agendada para o dia 12 de

agosto.
http://camarademariana.mg.gov.br/concur
so-publico-e-processo-seletivo/18282/

INTERAÇÃO: NOVA UNIDADE DA OUVIDORIA MUNICIPAL
É INAUGURADA NO BAIRRO CABANAS EM MARIANA
@jornalpanetus Contato entre população com a gestão municipal é uma realidade na cidade alta.

Fotos: Maria Fernanda Viana / Divulgação

Na terça-feira (26/07), foi inaugurada a nova
unidade da Ouvidoria Municipal, no Bairro
Cabanas. O Serviço é um meio de estabelecer o
contato entre as questões da cidade com a gestão
municipal, uma política pública implementada
e desenvolvida como forma de atender as
necessidades da população. A Ouvidoria
Municipal, vinculada a Controladoria Geral,
por meio da Prefeitura de Mariana, expande
mais uma vez os canais de atendimento
disponíveis para a população.
A mais nova Unidade no Cabanas conta com
toda a estrutura necessária, garantindo mais

agilidade e efetividade nas demandas locais.
Além disso, mais conforto para os moradores
dos Bairros Cabanas, Vale Verde, Cartuxa,
Santa Rita de Cássia e Santa Clara, que possuem
agora uma unidade de atendimento local. Assim
como nos outros canais de atendimento, os
usuários podem abrir diferentes tipos de
solicitações, sendo elas: um elogio, reclamação,
denúncia, crítica, tirar dúvida ou deixar uma
sugestão/comentário.
Para Alessandra Conceição, representante da
Associação do Vale Verde, a nova Unidade é
sinônimo de conforto e agilidade para tratar as

demandas dos moradores da Cidade Alta:
“estou muito feliz pela Ouvidoria ter vindo para
o nosso bairro, para poder atender as
demandas locais. Só esperamos coisas boas
agora, e, principalmente, agradecer por ter
vindo para próximo da nossa comunidade”,
ressaltou.
LEI N° 3.434
Com oito canais de atendimento, a Ouvidoria
Municipal foi implementada a partir da Lei Nº
3.434, que estabelece o sistema de Ouvidoria
em Mariana como uma política pública, a partir

da Lei de acesso à informação, instituída em 18
de novembro de 2011. A existência dessas leis
permite à população solucionar as carências
existentes em cada região, além de estabelecer
condutas para participação, proteção e defesa
dos usuários.
Saiba mais
A Unidade está localizada na Rua Astolino
Barbosa, 395, Vale Verde - próximo ao CMEI
Tia Elza. O horário de funcionamento é de 08h
às 22h. Para mais informações acesse:
www.ouvidormunicipal.com.br
Por Evelin Almeida

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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ELEIÇÕES 2022: FACHIN DIZ QUE JUSTIÇA ELEITORAL
TEM HISTÓRICO HONRADO
@jornalpanetus

Presidente do tribunal diz que corte tem cumprido seu papel.

O presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro Edson
Fachin, disse na última segunda-feira
(1º/08), que a Justiça Eleitoral tem
histórico honrado no cumprimento da
missão de organizar as eleições.
As declarações de Fachin foram feitas
durante sessão de abertura dos
trabalhos do segundo semestre do
tribunal.
"A Justiça Eleitoral tem histórico
honrado e imaculado de ﬁel
cumprimento de sua missão
constitucional, realizar eleições em
paz, com segurança e com
conﬁabilidade nos resultados",
aﬁrmou.
Fachin também declarou que, ao
longo dos anos, todos os testes públicos
e privados comprovaram a garantia do
sigilo do voto e da segurança do
sistema eleitoral.

De acordo com o presidente, a adesão
cega à desinformação é
antidemocrática.
"Quem vocifera não aceitar resultado
diverso da vitória não está defendendo
auditoria das urnas eletrônicas do
processo de votação, está defendendo
apenas o interesse próprio de não ser
responsabilizado pelas inerentes
condutas ou pela inaptidão de ser
votado pela maioria da população
brasileira", concluiu.
Durante a abertura, na função de
procurador-geral eleitoral, Augusto
Aras disse que o Ministério Público
está ao lado da Justiça Eleitoral para
garantir que os eleitores possam
escolher livremente seus candidatos.
"Queremos contribuir para que esse
processo eleitoral se realize em paz,
com harmonia, com respeito às normas
da Constituição e às leis", aﬁrmou.

STF MANTÉM TAXAS ESTADUAIS DE FISCALIZAÇÃO MINERAL
@jornalpanetus Corte considera que a cobrança é constitucional.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na
última segunda-feira (1º/08), julgar
improcedentes ações contra leis estaduais de
Minas Gerais, Pará e Amapá que criaram taxas
de ﬁscalização de recursos minerários. As ações
foram protocoladas na Corte em 2012.
Por maioria de votos, os ministros
consideraram que a criação da cobrança é
constitucional.

Nas ações, a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) argumentou que as normas dos
estados invadiram competência do governo
federal ao criarem as taxas. Além disso, as taxas
teriam caráter conﬁscatórios por apresentarem
características de imposto, segundo a entidade.
Por outro lado, os estados alegaram que a
cobrança é necessária para ﬁscalizar a atividade
de mineradoras e evitar desastres naturais.
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QUALIDADE DE VIDA: RONALDO BENTO ASSINA ORDEM DE
SERVIÇO PARA ASFALTAMENTO DA LOCALIDADE DE VARGEM
@jornalpanetus Realidade: investimento de 21 milhões de reais para levar o tão esperado asfalto na comunidade da Vargem.

Um dia de festa! Na noite de da última terça-feira
(02/08), a Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Obras, assinou a Ordem de Serviço
para início do asfaltamento da localidade de
Vargem. Um investimento de R$21.120.080,00,
que contemplará a estrada de Pombal a Mainart e
do Trevo a Vargem, além do sistema de drenagem,

canaletas e meio-ﬁo em toda a extensão que será
pavimentada.
Em depoimento Natalia Duarte, Presidente da
Associação de Moradores do local, destacou que
“não estamos nem acreditando que hoje esse sonho
está sendo realizado, sonho esse que esperamos
por tantos anos! Que esse asfalto traga ainda mais

prosperidade para a nossa comunidade. Muito
obrigada ao poder público por zelar e cuidar da
nossa localidade, promovendo políticas públicas
para toda população de Mariana. O nosso
sentimento é de muita gratidão”, disse emocionada.
As intervenções iniciaram na manhã desta quartafeira (03/08), e o asfalto será de porte médio,

destinado para o trânsito de veículos de porte
pequeno e caminhões de transporte moderado, com
capacidade de até 25 toneladas. Durante as obras as
vias serão sinalizadas através do sistema “Pare e
Siga”, e estarão sob ﬁscalização dos órgãos de
segurança do município.
Por Marcella Pontes

RECONHECIMENTO: FUNDADORA DO GRUPO MARIANA
MULHERES QUE INSPIRAM GANHA PRÊMIO INTERNACIONAL,
OFERECIDO PELO BRICS
@jornalpanetus Marciele Delduque, vai receber mentoria de liderança na China, depois de receber a premiação.
A empreendedora Marciele Delduque, foi uma
das vencedoras do Brics Women's Innovation
Competition Award, organizado pelo Conselho
da China para a Promoção do Comércio
Internacional (CCPIT) e Câmara de Comércio
Internacional da China (CCOIC).
Marciele é uma das quatro brasileiras
agraciadas com o Prêmio Mulan, disputado
entre mulheres do grupo (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul).
A empreendedora mineira foi reconhecida pela
sua atuação no grupo Marianas Mulheres Que
Inspiram, projeto fundado por ela para fomentar
e desenvolver o empreendedorismo na cidade
de mesmo nome, no interior de Minas Gerais,

depois do rompimento da barragem do Fundão,
que levou a uma catástrofe, causando graves
sequelas sociais e econômicas na região.
“É o trabalho sendo reconhecido. Criamos o
projeto em meio a muito sofrimento, agora
estamos recebendo esse prêmio, com muito
orgulho pelo que construímos, ao longo desses
anos. É de fato inspirador”, comemorou
Marciele, fundadora e líder do Marianas
Mulheres que Inspiram.
A ganhadora vai receber uma mentoria na
China, oferecida pela empresa Deloitte, com o
objetivo de desenvolver o poder de liderança
internacional e mobilização de todas as
mulheres que receberam o prêmio.
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SAÚDE ORIENTA GRÁVIDAS SOBRE PREVENÇÃO À
VARÍOLA DOS MACACOS
@jornalpanetus

Máscara facial e camisinha em todas as relações estão nas orientações.

O Ministério da Saúde emitiu uma nota
técnica na qual recomenda o uso de máscaras
para mulheres grávidas, lactantes e com bebês
recém-nascidos para prevenção contra a varíola
dos macacos. O documento, publicado pela
pasta na última segunda-feira (1º/08), orienta
que esse grupo deve usar preservativos em
qualquer tipo de contato sexual – principal meio
de transmissão da doença.
“Considerando o rápido aumento do número de
casos de MPX [monkeypox] no Brasil e no
mundo, associado à transmissão por contato
direto e, eventualmente, por via aérea,
recomenda-se que as gestantes, puérperas e
lactantes: mantenham uso de máscaras,
principalmente em ambientes com indivíduos
potencialmente contaminados com o vírus;
usem preservativo em todos os tipos de relações
sexuais (oral, vaginal, anal) uma vez que a
transmissão pelo contato íntimo tem sido a mais
frequente”, ressalta o documento.
As recomendações da pasta alertam que o
quadro clínico de gestantes tem características

similares ao de outras pessoas. Entretanto,
nesse grupo, a gravidade da doença pode ser
maior. Além das grávidas, crianças com menos
de 8 anos e imunossuprimidos integram o grupo
de risco para a varíola dos macacos. Por isso,
segundo o documento, os laboratórios devem
priorizar o diagnóstico dessas pessoas, "visto
que complicações oculares, encefalite e óbito

são mais frequentes".
Segundo a nota técnica, gestantes, puérperas e
lactantes devem se manter afastadas de pessoas
que apresentem febre e lesões cutâneas. Em
casos de sintomas suspeitos, elas devem
procurar ajuda médica. Para pacientes
sintomáticos, a recomendação é manter
isolamento por 21 dias e monitorar os sinais da

doença. Caso persistam, a orientação é repetir o
teste.
Nos casos de gestantes com quadro moderado
ou grave de varíola dos macacos, o Ministério
da Saúde recomenda que elas sejam
hospitalizadas, "levando em consideração
maior risco".
Doença
A varíola dos macacos é uma doença causada
pela infecção com o vírus Monkeypox, que
causa sintomas semelhantes aos da varíola. Ela
começa com febre, dor de cabeça, dores
musculares, exaustão e inchaço dos linfonodos.
Uma erupção geralmente se desenvolve de 1 a
3 dias após o início da febre, aparecendo pela
primeira vez no rosto e se espalhando para
outras partes do corpo, incluindo mãos e pés.
Em alguns casos, pode ser fatal, embora seja
tipicamente mais suave do que a varíola. A
doença é transmitida para pessoas por vários
animais selvagens, como roedores e primatas,
mas também pode ser transmitida entre pessoas
após contato direto ou indireto.

ECONOMIA: MARIANA REALIZA EM SETEMBRO O
PRIMEIRO FEIRÃO DE AUTOMÓVEIS
@jornalpanetus Local e data já definidos pela organização. Dia 4 de setembro, no Terminal Rodoviário do município.
No último dia 22 de julho, a Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
representantes da Agência de Desenvolvimento
Econômico e Social dos Inconﬁdentes e Alto Paraopeba
(ADESIAP), se reuniram no Centro de Convenções para
deﬁnir a data do Primeiro Feirão Marianense de
Automóveis, evento que visa atrair habitantes de toda a
Região dos Inconﬁdentes para prestigiar o cenário
automobilístico do município. Além disso, as equipes
ajustaram detalhes ﬁnais da infraestrutura planejada para
a realização do feirão.
Com data deﬁnida, 04 de setembro, e local, Terminal
Rodoviário, o evento será composto por uma super
estrutura, planejada para um domingo de muita diversão

e negociações. O local receberá atrações musicais,
playground, bares e restaurantes, além de diversos
expositores. Com o intuito de fomentar e levar
visibilidade ao comércio local do ramo. A união entre as
duas instituições promoverá segurança e um evento
inovador na região. Salve a data em sua agenda e
prestigie!
Atenção, comerciante!
Informamos que 60% dos estandes já foram reservados,
por isso, não perca a oportunidade de alavancar sua
concessionária e garanta já o lugar da sua exposição,
através do número: (31) 98352-3193 (Pedro).
Foto: Giovanna Pereira / Divulgação

Por Giovanna Pereira
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DOUTORES E MESTRES PRODUZEM LIVRO
DIDÁTICO INÉDITO
Doutores, mestres e especialistas produzem um livro didático de poesia para trabalhar disciplinas de Matemática, Química, Escrita

@jornalpanetus afetiva, Artes, Língua Portuguesa e Literatura.

NAS SENDAS DA ALDRAVIA
Professores que trabalharam com a aldravia
em sala de aula e em dissertações de mestrado
e teses de doutorado, elaboraram um rico livro
didático para alunos de toda a rede municipal
de ensino de Mariana, para aplicação da
primeira forma de poesia criada no Brasil, em
diversas disciplinas (Português, História,
Patrimônio Imaterial, Escrita afetiva, Química,
Matemática e Educação Artística), usando a
poesia para o Ensino.
Segundo a organizadora e criadora da forma
poética, Mestre e Doutoranda em Literatura e
Educação, Andreia Donadon Leal, todos os
anos do ensino fundamental e médio poderão
trabalhar com a poesia, de forma
multidisciplinar e prazerosa, usando o livro
como ferramenta básica para tocar a
sensibilidade e a curiosidade dos alunos.
Para a professora universitária Magna
Campos: já pensou encontrar uma forma
textual que você pudesse ver sua escola inteira
trabalhando conjunta e interdisciplinarmente,
algo que fosse prático e gostoso de se ensinar,
rápido e envolvente para se aprender, e que
além de tudo, ainda tivesse sido criado por
pessoas de nossa cidade? Parece impossível,
não é? Mais essa forma existe e se chama
Aldravia!
Longe de ser “apenas” uma forma poética
sintética, como muitos podem pensar, Aldravia
é uma imensidão de possibilidades capaz de
alargar as produções escritas, orais, imagéticas,
tecnológicas, culturais e artísticas de nossos
alunos e professores, indiferentemente do nível
educacional em que se encontra.

São oito cadernos de atividades elaborados
pelos professores: Dra. Ana Cristina Martins,
Doutoranda Andreia Donadon Leal, Mestre
Giseli Barros, Dr. José Benedito Donadon
Leal, Dr. José Luiz Foureaux de Souza Júnior,
Doutorando Weliton Leão, Mestre Denise

Izaguirre, Mestre Joseani Netto, Especialista
Goretti de Freitas, Mestre Luciana Amaro,
Mestre Wanderley Renato Ortunio.
Número de páginas: 117 páginas
Diagramação e design: Ailton Fernandes
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ELEIÇÕES: THIAGO COTA DISPUTA ELEIÇÕES PARA
VAGA NA ALMG

@jornalpanetus Thiago, busca seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa mineira.
O deputado Estadual Thiago Cota
oﬁcializou, no último sábado (30/07), a
candidatura para a reeleição durante a
Convenção Estadual do PDT, em Belo
Horizonte. Acompanhado da esposa Ana
Paula Caríssimo e dos ﬁlhos, o parlamentar
teve o nome aprovado para compor a chapa
do partido e almeja, pela terceira vez, uma
vaga na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais.
Thiago Cota é natural de Mariana e o

principal representante da Região dos
Inconﬁdentes no parlamento mineiro. É
um grande defensor das causas
municipalistas e atua em prol da Educação,
Saúde e geração de empregos. Votou contra
a reforma da previdência e favorável ao
pagamento do piso nacional para os
servidores da Educação e à recomposição
salarial para servidores da Saúde e
Segurança Pública.

VEREADOR EDIRALDO RAMOS
EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO
A POPULAÇÃO MARIANENSE
Vereador utilizou as redes sociais para divulgar o esclarecimento dos fatos.
“Desde o dia 26 de julho, recebi muitas
mensagens de amigos, eleitores e a população
preocupada com o destino de nosso mandato.
Deixo claro, que seguiremos ﬁrmes e fortes
focados num único objetivo; o fortalecimento
de nossa cidade. Fui eleito pelo voto popular,
q u e é e x e rc i d o t o t a l m e n t e d e f o r m a
democrática. Muitos que acompanham nossa
trajetória sabem como foi minha caminhada
até aqui. Fiz uma retratação esclarecendo o
mal entendido com o partido AVANTE. Agora
faço a retratação com você, população. Dito
isso, o nosso trabalho continua. O nosso
compromisso com o povo é maior e continua
pleno no sentido de atender nossa gente.
Agradeço o envio de todas as mensagens de
apoio e carinho no sentido do nosso trabalho.”

Momento
Agosto Dourado: mês do aleitamento materno no
Brasil. Essa foi a cor escolhida para representar esse
mês, pois o leite materno é considerado padrão ouro,
ou seja, é o alimento mais completo que existe para o
bebê. O objetivo desse mês é promover o acesso das
gestantes e lactantes ao conhecimento sobre a
importância do aleitamento materno.A
amamentação traz mais de 250 substâncias ativas e,
por isso, o leite materno é considerado um leite vivo.
garante benefícios alimentares para a criança,
favorecendo bom crescimento e desenvolvimento.
Esse alimento tão importante, também traz
benefícios emocionais para mãe e bebê.
Principalmente quando o aleitamento acontece na
primeira hora de vida, a chamada hora de ouro.
Nesse momento, o contato pele a pele ajuda na
construção do vínculo entre mãe e lho.

Instagram : @fernandes_rayssa
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'NOVA CLASSE C' PERDEU TERRENO E FICOU PARA
TRÁS, DIZ MARCELO NERI
@jornalpanetus Segundo o diretor da FGV Social, os fatores de ascensão desse público nos anos 2000 foram revertidos.
Um dos principais especialistas no fenômeno que ﬁcou
conhecido como ascensão da classe C, o economista
Marcelo Neri diz que a classe média de hoje tem um novo
perﬁl em relação aos governos petistas: ela é mais sofrida.
Segundo o diretor da FGV Social, o quadro
socioeconômico que alavancou esse público nos anos 2000
era composto por três fatores principais: avanço da
economia; crescimento da renda acima do PIB (Produto
Interno Bruto) e redução contínua da desigualdade.
No entanto, todos esses efeitos duraram até 2014 e foram
revertidos. "A desigualdade aumentou, o crescimento caiu
e invertemos essa equação", diz Neri.
Na visão dele, o conceito de classe média atualmente está
mais próximo da classe média tradicional, que ascendeu no
início da década de 1970. Nesse período, que ﬁcou
conhecido como milagre econômico, o Brasil teve altas
taxas de crescimento, mas com uma escalada da
desigualdade.
"Talvez tenhamos perdido aquele elemento de nova classe
média, dos primeiros [a acessar certos itens de consumo].
Eu diria que hoje é uma tendência mais de
conservadorismo, uma apologia da época do milagre
econômico", aﬁrma.
Para Neri, outras mudanças de perﬁl também são
perceptíveis. A carteira de trabalho, que ele considera o
grande símbolo da classe média dos governos Lula, já não
se encaixa mais no contexto de hoje.
Existe hoje uma nova classe média no Brasil, um novo
perﬁl?
Temos falado muito de polarização, muitas vezes no
sentido político, mas polarização é o oposto de classe
média. Quer dizer, os extremos estão crescendo em
detrimento do meio, que é por deﬁnição onde está a classe
média, seja a nova classe média —mais ligada a uma classe
C— ou uma classe média tradicional.
Mas, obviamente, existe esse grupo. Houve um episódio
em 2020, auge do auxílio emergencial, em que vimos
pessoas das classes A e B caindo, por conta do isolamento
social, e pessoas das classes D e E subindo. Mas foi algo
que durou pouco.
Talvez vivamos um processo parecido com essa
concessão do auxílio de R$ 600, mas nada que seja muito
permanente. Essa é a preocupação.
O que surpreendeu daquele movimento da nova classe
média [dos governos petistas] é que persistiu durante um
tempo. Sempre teve muita instabilidade, mas durou do ﬁm
da recessão de 2003 até 2014. Foi um processo de
crescimento contínuo e baseado em três partes.
Uma parte é o próprio crescimento da economia,
crescimento do PIB, na época do boom de commodities.
Outro foi um crescimento da renda das pessoas acima do
crescimento do PIB. Além disso, uma redução contínua da
desigualdade.
Mas todos os efeitos duraram até 2014 e foram revertidos.
A desigualdade aumentou, o crescimento caiu e invertemos
essa equação. A renda das pessoas passou a crescer menos
que o PIB. Então, existe essa classe média mas, nos últimos
anos, ela é sofrida.

trimestres.
O efeito da inﬂação tem sido mais forte. As pessoas têm
perdido rendimento, tem havido uma certa precarização ao
mesmo tempo em que há esse ganho de ocupação.
O senhor falou sobre uma classe B que caiu para classe
C durante a pandemia. Até onde isso é relevante na
comparação com aquela nova classe média dos anos
2000?
Aquilo foi um processo contínuo. [Naquele período] A
classe média tradicional, passando pela B e chegando na A,
vinha crescendo. Talvez tenha sido a que, percentualmente,
cresceu mais.
Apesar da desigualdade ter diminuído, foi um período de
tendências contínuas, mudanças sobre mudanças. Foi um
ciclo virtuoso.
No processo de queda da classe B, temos segmentos mais
ligados ao setor externo, como ramo de commodities. Por
exemplo, nós ﬁzemos estudo sobre alta renda, e se
destacou o município de Nova Lima —na periferia de Belo
Horizonte— que é a capital da mineração. Onde há a maior
concentração entre os municípios dessa classe alta.
Então é importante distinguir. Essa classe alta perdeu,
muito por causa do isolamento social. Também não teve
auxílio emergencial, que ajudou as classes mais baixas.
Esse episódio acho que é interessante de recuperar, pois
podemos estar vivendo algo semelhante hoje, com esse
auxílio de R$ 600.
Olhando as estimativas de pobreza, logo no começo da
pandemia havia 64,5 milhões de pobres. No auge do
auxílio caiu para 42 milhões. Esses 23 milhões de pessoas
subiram. No entanto, seis meses depois, em janeiro de
2021, voltamos a ter 67 milhões de pobres. Foi uma batevolta.
No fundo, a classe C cresceu por duas forças na pandemia.
De um lado, a perda do topo, porque a classe alta também
perdeu. E por um impulso na base, em função do auxílio
emergencial.

O que muda no perﬁl de consumo dessa classe média
mais sofrida?
Existem dois tipos de classe média. Uma é a classe média
americana, o padrão europeu, que ﬁgura no imaginário das
pessoas mundo afora. Aquela que tinha dois carros, dois
cachorros e dois ﬁlhos. Mas esse é um padrão de países
ricos.
Há também a chamada classe C, que é mais associada à
nova classe média, que é uma classe média brasileira e num
certo sentido global, porque a distribuição de renda
brasileira —a partir da qual nós calculamos a classe
média— é surpreendentemente próxima da média global.
Agora, de 2015 em diante, o Brasil teve um desempenho
bem pior. Certamente não se comportou como um país
emergente, então perdemos terreno.
Houve esse achatamento, em função da grande recessão.
O aumento da desigualdade na renda do trabalho foi
contínuo por 17 trimestres consecutivos —um recorde de
permanência.
Hoje em dia, quando se fala em classe média, talvez
estejamos falando mais de uma classe média tradicional e
menos dessa classe C.

O senhor diria que a parcela de pessoas que caíram da
classe B para a classe C é hoje maior do que durante os
governos do PT?
Foi algo muito concentrado. Isso também depende do
lugar. O crescimento da nova classe média foi muito forte
no Nordeste, onde havia uma velha pobreza que virou nova
classe média em alguma medida.
Pernambucano foi onde a pobreza mais aumentou nos
últimos dois anos. Cresceu 8,14 pontos percentuais. Se
olharmos no governo Lula, foram 17 pontos percentuais de
queda de pobreza. De pessoas que subiram. Se
considerarmos 2014, em vez de 2010, a queda foi de 25
pontos percentuais.
Nos oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, a
pobreza caiu 8 pontos percentuais —que é mais ou menos
o que perdemos agora na pandemia.
O que fez toda a diferença foi o fato de ser um período
longo, de crescimento sobre crescimento. Os três fatores
macro por trás disso são: crescimento do PIB, crescimento
da renda acima do PIB e, no topo disso, uma redução de
desigualdade contínua, que durou 13, 14 anos seguidos.
Vinha antes do governo Lula e continuou até 2014.
Em geral, na maioria dos países emergentes, o crescimento
era positivo, mas a desigualdade subia. No caso brasileiro a
desigualdade caiu, como caiu na América Latina. Só que a
renda média das pessoas aqui no Brasil subiu acima do
PIB. Isso levou a um crescimento do potencial de
consumo.
A carteira de trabalho era o grande símbolo dessa nova
classe média, e acho que esse é um tempo que já foi.
Estamos mais numa época de empreendedorismo,
uberização, não é mais a carteira assinada.
Outro ponto importante da nova classe média é a existência
dos primeiros da família que conseguiram acessar certos
itens de consumo —como colocar o ﬁlho numa escola
privada ou contratar um plano de saúde privado.
Hoje, mesmo que haja uma volta do crescimento, não
teremos os primeiros [consumidores]. Os primeiros não
esquecem. Tem um efeito mais marcante na trajetória, que
depois ﬁca refém desses picos de consumo do passado.
Quem come carne uma vez por semana hoje vai estar mais
satisfeito se não comia carne antes, do que se ele comia
carne três vezes por semana.

A classe C hoje é mais enxuta do que era nos anos 2000 e
2010?
Sim. Isso é um ponto importante. Não é que desﬁzemos
totalmente os ganhos que existiram. Basicamente vivemos
uma década perdida. Se olharmos, por exemplo, a
desigualdade de renda do trabalho —que é motor
importante de mudanças, por ser mais estrutural— nós
estamos na mesma média de renda que tínhamos em 2012.
Tem se falado agora em redução de desemprego, aumento
de carteiras assinadas —que antigamente era o símbolo
dessa nova classe média. Isso de fato está acontecendo e
são notícias boas.
Mas, quando olhamos a média de renda per capita do
trabalho, que é uma espécie de resumo da ópera trabalhista,
nós não só estamos num nível tão ruim quanto 2012, como
não estamos tendo um bom desempenho nos últimos

Existe hoje uma parcela da classe C que não viveu uma
escassez. O que isso muda?
Não ter vivido [a escassez], como é o caso das novas
gerações, ou já ter experimentado no passado, faz com que
a pessoa se ressinta mais. Os sociólogos falam que um pico
prévio de consumo é um motivo de infelicidade presente.
Assim como o efeito da "grama do vizinho ser mais verde".
Talvez o maior concorrente do Bolsonaro hoje, para fazer o
Auxílio Brasil de R$ 600, seja o próprio Bolsonaro em
2020, quando ele deu o Auxílio Emergencial. Fica
prisioneiro dessa situação.
No auge do programa havia 67 milhões de beneﬁciários.
Um terço da população recebia. Na passagem, algumas
pessoas perderam.
O senhor falou de alguns símbolos da classe média
daquele período, como a carteira assinada. Qual é o

símbolo da atual classe média?
Talvez tenhamos perdido aquele elemento de
nova classe média, dos primeiros [a acessar certos
itens de consumo]. Eu diria que hoje é uma
tendência mais de conservadorismo, uma
apologia da época do Milagre Econômico.
A nova classe média surgiu nesse período de
boom de commodities, com redução de
desigualdade, crescimento de emprego formal
etc. A classe média tradicional, que são as classes
A e B, em boa medida surgiu na época do
Milagre, quando [a economia] crescia, mas com

aumento da desigualdade.
Talvez o nosso conceito de classe média hoje seja
mais de uma classe média tradicional, dessa que
ascendeu lá atrás, e menos de uma classe média
pioneira, que consumiu pela primeira vez certos
bens e serviços.
E muitos desses bens e serviços são importantes.
Um plano de previdência, um plano de saúde,
escola privada para os ﬁlhos… São elementos
que permitem a ascensão social. Não era uma
busca do consumo, mas uma obtenção de
capacidade de geração de renda.

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

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

5 anos
de muito trabalho e competência!
Quem ama seu animal, cuida na Gameleira!

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

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA
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GORDOFOBIA: LOJA É CONDENADA POR DANOS MORAIS
APÓS GERENTE SUGERIR O USO DE ROUPA DE GRÁVIDA
A EMPREGADA OBESA
@jornalpanetus Estabelecimento especializado em roupas femininas fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A 1ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo,
na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, condenou uma loja de roupas
femininas da cidade a pagar R$ 5 mil em
indenização por danos morais a uma
estoquista, vítima de gordofobia no

ambiente de trabalho.
Em depoimento, a ex-empregada relatou
que foi constrangida e desrespeitada por
colegas de trabalho em razão de sua forma
física. Aﬁrmou que, quando contou ter um
"problema de saúde no estômago, que

demanda a realização de cirurgia”, ouviu da gerente
que ela receberia um uniforme de grávida, já que as
roupas dela estavam “estourando”. Disse ainda que
a gestora chegou a dizer que ela "quase entalou” em
um pneu.
Outra funcionária da loja, que presenciou algumas
destas situações, também prestou depoimento.
Segundo ela, era comum ouvir comentários da
gerente e perguntando se a estoquista estava grávida
e aﬁrmando que ela não "conseguiria passar em
determinados lugares" em função do peso.
A empregadora, por sua vez, aﬁrmou que nunca

houve qualquer reclamação ou registro de
brincadeiras impróprias feitas com a proﬁssional.
De acordo com a sentença, "esses comentários não
podem ter, como pano de fundo, alguma condição
ﬁsiológica ou a aparência do trabalhador, ainda
mais quando são protagonizados por pessoas que
detém parte do poder diretivo da empresa por
delegação, no caso, a gerente".
“Essa conduta, além de inaceitável em qualquer
contexto social e proﬁssional, é capaz, por si só, de
ferir a dignidade do trabalhador”, pontuou o juiz.

Jornal

Panetu’s
04/08/2022 a 11/08/2022
14
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

DENBER ESPAÇO PSICOPEDAGÓGICO
@jornalpanetus A DENBER ESPAÇO PSICOPEDAGÓGICO é uma empresa antes de tudo humana.
minha vida muitas vezes perdidos, sem
perspectivas ou assustados com os rótulos que a
sociedade costuma impor aos que se mostram
diferentes do que é dito “normal”.
Minha fé em Deus e minha família são meu
sustento, a fonte geradora de energia e o motivo
principal para seguir em frente e acreditar em um
mundo melhor, mais humano e empático. E
acreditar também que posso contribuir para a
construção desse mundo através do meu
trabalho e do meu projeto de vida.
O nome DENBER é a união do meu próprio
nome, Denise, e do nome do meu ﬁlho,
Bernardo, presente de Deus em minha vida,
motivo do meu sorriso, cujo nascimento
transformou minha vida e me fez compreender
minha missão nesse mundo.
Assim, através da DENBER me realizo não
apenas como proﬁssional, mas como pessoa,
como mãe, como alguém que busca ser melhor
todos os dias e mostrar aos outros o que eles
possuem de melhor.
Aqui, nesse Espaço de Acolhimento, buscamos
acolher cada pessoa, cada história, cada sonho
como se fossem únicos, porque verdadeiramente
o são. E aqui acolho também minha própria
história e juntos aprendemos a valorizar cada
pequena conquista e a priorizar tudo aquilo que
realmente importa na vida.
Criada para ser um espaço de acolhimento e
cuidado genuíno, a DENBER traz uma proposta
diferenciada, que busca contribuir para o
desenvolvimento cognitivo do indivíduo,
compreendendo-o em suas particularidades e a
história de vida pessoal.
A DENBER entende que cada pessoa é única e
ao mesmo tempo é também fruto de tudo que

viveu, dos ambientes que frequenta, da família a
que pertence, dos livros que lê e da forma como
interage com o mundo à sua volta. Por isso,
buscamos desenvolver um trabalho de parceria
entre família e escola, mantendo o compromisso
de educar para a liberdade, ensinar a pensar de
maneira funcional, valorizar as habilidades
naturais de cada ser e incentivar o protagonismo

através de estratégias e ferramentas que
possibilitam o desenvolvimento humano como
um todo.
Mais do que um projeto proﬁssional, a
DENBER é um projeto de vida, o caminho pelo
qual realizo minha missão de cuidar, orientar,
acolher e conduzir com sabedoria e amorosidade
as crianças, jovens e adultos que chegam em

Cordialmente,
Denise Passos
Neuropsicopedagoga/Psicopedagoga
@denberpsicopedagógico
(31)98566-4576
Rua Santa Bárbara, 77- Cabanas/ Mariana-MG
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CACHOEIRA DO BRUMADO REALIZA O 4° ENCONTRO
REGIONAL DE SANFONEIROS E O 1° FESTIVAL REGIONAL
DE QUADRILHA
@jornalpanetus Evento acontece em setembro no distrito de Cachoeira do Brumado e aguarda confirmação de datas dos sanfoneiros que participarão
do encontro.

Matéria assinada pelo organizador do evento.

O 4° Encontro Regional de Sanfoneiros e o 1° Festival Regional de Quadrilha
que aconteceria em Cachoeira do Brumado nas datas dos dias 05, 06 e 07 de
agosto de 2022 foi adiado e terá uma nova data no mês de setembro. O evento
conta com um grande apoio da secretaria de Cultura e Turismo da cidade de
Mariana e com o apoio do Poder Executivo do município.

Doces da Carla

31 9 9807-8776

Endereço: Rua Prefeito João Sampaio - 114 - São Gonçalo

Ainda segundo informações do
promotor de eventos esportivos culturais
e organizador do evento Evanício
Vicente Ramos de Lima, é possível que a
mudança na gestão pública marianense
tenha impactado no adiamento do evento
uma vez que a solicitação de apoio foi
encaminhada e entregue no dia 12 de
julho, pouco menos de um mês da
realização do evento. Certamente, com a
alteração no quadro do secretariado e
devido à grande demanda do município,
a informação da liberação de apoio foi
recebida exatamente na semana do

evento. Impossibilitando o contato para
conﬁrmação de presença dos artistas que
iriam se apresentar.
O Encontro Regional de Sanfoneiros é
um evento gratuito e aberto a todas as
classes sociais além de ser de caráter livre
para todas as idades.
Nas primeiras edições, o encontro
contou com o apoio da Associação de
Moradores do distrito de Cachoeira do
Brumado e com a participação de cerca
de dez Sanfoneiros(as) em apenas um
único dia.
O 3° Encontro de Sanfoneiros ocorreu

com o apoio do Edital Doce da Fundação
Renova, momento de pandemia em que
tivemos a oportunidade de fazer a
transmissão na TV pública Top Cultura
Ouro Preto /Mariana com a participação
de Xonadão do Trio Parada Dura.
Para a quarta edição do encontro de
Sanfoneiros, o organizador do evento
aﬁrma que temos uma lista que já chega a
quinze Sanfoneiros da região dos
Inconﬁdentes e Vale do Piranga.
A nova data, cujo mês será setembro,
será discutida entre os sanfoneiros(as)
que estarão participando do evento.
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NOVOS CRISTOS, NESTE MUNDO ADOECIDO!
Diácono Robson Adriano, professor graduado em Filosoﬁa (PUC-Minas) e em Teologia (SSJ-Mariana), especialista
e mestre em Ciência da Religião pela UFJF e graduando em Psicologia (10º) pela Alis-Itabirito.
@jornalpanetus

@jornalpanﬂetus

/JornalPanﬂetus

Diz o ditado popular que contra fatos não há
argumentos! Iniciemos nossa reﬂexão apontando,
então, dois fatos. O primeiro, um número:
820.000.000. Oitocentos e vinte milhões! Esse foi
o número apresentado pela ONU, em 2018, dos
seres humanos que passavam fome no mundo
naquele ano! Com dados atualizados, certamente,
esse montante deve ser ainda maior. Outro fato é
que a maioria do que chegarem a ler o que escrevo
aqui, certamente não nos identiﬁcaremos com este
grupo. Desse total, mais de quarenta e dois milhões
são da América Latina (com números que já
precisam ser atualizados). O terceiro fato, um outro
número: R$ 964.800.000.000,00. Novecentos e
sessenta e quatro BILHÕES e oitocentos milhões
de dólares. Esse montante representava a soma da
fortuna dos dez homens mais ricos do mundo,

robsonfil@gmail.com

naquele ano!!!!! Os fatos não negam: há um
abismo quase intransponível entre a fome de tantos
e o prazer quase doentio de posse e acúmulo nas
mãos de tão poucos. Ah, mas aqueles não
souberam aproveitar suas oportunidades, dirão
uns. Estes outros fazem muita caridade também,
dispararão outros; e aﬁnal, devem ter merecido
toda essa fortuna! Devem ter seus méritos!! Ou
pior ainda quando dizem: fazer o quê, não é, essa é
a vontade de Deus!!!
Mas diferentemente dos fatos apresentados no
início da reﬂexão, não temos que ver entre Deus e
os pobres, nenhum abismo intransponível. O Deus
que se revelou em Jesus Cristo, vendo os
sofrimentos que aﬂigiam o seu povo, desceu para
os libertar. Da parte de Deus não há incongruência
alguma! Seu amor é para sempre e para todos; sua

ﬁdelidade dura sempre e com todos sendo
renovada de geração em geração. A incongruência,
e isto também é um fato, é a de nossa parte, por
nem sempre vermos a realidade com os olhos de
Deus, e nem sempre nos empenharmos e nos
solidarizarmos em construir pontes entre esses
abismos. Pior ainda: costumamos repetir em nosso
pequeno mundo e relações pessoais a mesma
lógica de uma pestilenta separação e
distanciamento. Alguns me dirão que isto é um
problema de político-social e não religiosa!
Não sem razão, o Papa Francisco, tem
conclamado a vencermos a indiferença e a
mediocridade. Há, inevitavelmente, uma relação
diretamente proporcional: Deus se fez próximo a
ﬁm de que também nós nos façamos próximos uns
dos outros, e sobretudo dos mais necessitados.

Despertados do sono da indiferença, devemos nos
despojar das obras das trevas, da iniquidade, das
injustiças e vestirmo-nos das armas da luz: fé,
esperança e caridade (Rm13,11-13). Somente
assim seremos capazes de vencer esta que é a
consequência maldita da indiferença: a injustiça,
que nos faz ver a realidade dos sofrimentos de
tantos e tantas e o considerarmos banal.
Não nos iludamos: enquanto a fé que temos e vida
que vivemos não se encontrarem no bem que
fazemos e na justiça pela qual nos engajamos, o
abismo permanecerá. A fé não precisa ser militante
partidária, mas nunca pode ser compreendida de
forma passiva, numa espiritualidade alienante
devendo sempre nos lembrar, como está escrito,
que “aquele que crê em mim fará as obras que eu
faço, e fará ainda maiores!”(João14,12).

INDICAÇÃO ATENDIDA DO VEREADOR JOÃO BOSCO LEVA
CONECTIVIDADE AO SUBDISTRITO DE CUIABÁ
@jornalpanetus Conectividade e qualidade de comunicação é o que a comunidade de Cuiabá passa a contar.

Na última quarta-feira dia 27 de julho de
2022, o vereador João Bosco (PDT)
participou da entrega da TORRE DE
TELEFONIA MÓVEL no subdistrito de
Cuiabá. Com muita satisfação e alegria,
após anos de espera e cobranças junto ao
executivo, mais esta importante demanda
foi atendida.
O subdistrito agora possui o sinal de
telefonia, trazendo mais segurança,
conectividade e desenvolvimento a todos
moradores. É preciso entender que nos

dias atuais ter acesso a telefonia é uma
questão de segurança, uma vez que o
mundo todo se conecta através de
aparelhos eletrônicos, agora todos os
moradores poderão usufruir de mais essa
conquista.
O vereador João Bosco Cerceau Ibrahim
sempre atento as demandas dos distritos e
subdistritos agradece imensamente a
Prefeitura de Mariana por atender mais
uma de suas indicações. “É preciso
salientar que foram anos de espera e

muitas cobranças, o projeto teve início
nas gestões anteriores, mas foi de fato
reiniciada e concluída neste ano de 2022.
Estarei sempre presente e atento as
demandas de nossos distritos e
subdistritos. Agradeço o carinho e o
apoio de todos aqueles que continuam
acreditando em nosso trabalho, pois só
com cobrança e trabalho sério
conseguiremos alcançar mais melhorias
para toda nossa população.” Destaca
João Bosco.

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

Jornal

Panetu’s
17
04/08/2022 a 11/08/2022
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

POLÍTICA: CÂMARA APROVA MP DO TELETRABALHO;
TEXTO SEGUE PARA O SENADO
@jornalpanetus

Matéria precisa ser votada até domingo, para não perder validade.

A Câmara dos Deputados aprovou na última
quarta-feira (03/08), o texto da Medida
Provisória (MP) 1108/22 que regulamenta o
teletrabalho e altera regras do auxílioalimentação.
O texto foi aprovado por 248 votos a favor e
159 contrários. A MP segue agora para o
Senado e precisa ser votada até o domingo
(07/08), quando perde a validade.
Entre outros pontos, a MP considera o
teletrabalho ou trabalho remoto aquele que é
prestado fora das dependências do empregador

de maneira preponderante ou não, com
tecnologias de informação e comunicação e
que não se conﬁgure trabalho externo.
O texto apresentado pelo relator, deputado
Paulinho da Força (Solidariedade-SP), prevê
que o regime de teletrabalho se dará por
jornada, produção ou tarefa. Contudo, a
proposta excluiu a previsão de aplicação da
jornada diária de trabalho de até oito horas, do
pagamento de horas-extras, pagamento de
valor adicional por trabalho noturno, conforme
consta na Consolidação das Leis do Trabalho

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

COMÉRCIO
DE METAIS

(CLT).
Os empregados em regime de teletrabalho
ﬁcam submetidos às disposições previstas na
legislação local e nas convenções e acordos
coletivos de trabalho na base territorial onde o
empregador contratou o trabalhador. Aprendizes
e estagiários também poderão fazer teletrabalho.
A MP diz ainda que o uso de ferramentas, como
e-mails, fora do horário de trabalho não será
considerado como sobreaviso e que os
empregadores terão que dar prioridade para o
regime remoto aos empregados com ﬁlhos até
quatro anos.
Negociação
Além disso, A MP diz que a negociação da
jornada de trabalho ocorrerá individualmente,
entre o trabalhador e o empregador. “Acordo
individual poderá dispor sobre os horários e
meios de comunicação entre o empregador e o
empregado, desde que assegurados os repousos
legais”, diz o texto.
O relator chegou a defender que as regras do
trabalho remoto fossem deﬁnidas em
negociação coletiva entre sindicatos e empresas,
mas acatou a previsão de contrato individual,
defendida pelo governo no texto original da MP
original.
“Eu imagino que quem entende melhor de cada
uma das categorias são os trabalhadores e os
empresários do setor, e a negociação coletiva
poderia resolver”, aﬁrmou Paulinho. “Estamos
fazendo uma lei que daqui um tempo teremos
que corrigir”, disse.

O líder do governo na Câmara, deputado
Ricardo Barros (PP-PR), reconheceu o trabalho
do relator para chegar a um parecer consensual.
“O governo é pelo texto original, mas reconhece
o esforço que foi feito”, disse Barros.
Deputados da oposição criticaram o texto,
argumentando que a medida representa um
retrocesso para os direitos dos trabalhadores, por
não considerar o que prevê a CLT.
“Vai ser uma superexploração, uma máxima
precarização do trabalho e vai ser um regime
muito próximo à escravidão, criticou o
deputado Bira do Pindaré (PSB-MA). “Isso é
andar para trás. É voltar aos primórdios do
capitalismo onde não havia jornada de
trabalho, férias, não havia nada. Foi preciso
que os trabalhadores se unissem no mundo
inteiro para conquistar esses direitos”,
acrescentou.
O deputado Tiago Mitraud (Novo-MG)
defendeu a negociação individual entre o
trabalhador e o empregador para deﬁnir o
teletrabalho. “Deixa o contratante e o
contratado resolverem a pendência da forma
que acharem melhor”, disse.
Vale-refeição
O texto da MP diz ainda que o auxílioalimentação será destinado exclusivamente ao
pagamento de refeição em restaurantes ou de
gêneros alimentícios comprados no comércio.
A MP também proíbe que as empresas recebam
descontos na contratação de empresas
fornecedoras de tíquetes de alimentação.

GS

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

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes
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ECONOMIA: BENEFÍCIO PARA CAMINHONEIROS COMEÇA
A SER PAGO EM 9 DE AGOSTO
@jornalpanetus Portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.
A partir da próxima terça-feira (09/08),
começam a ser pagos os benefícios
emergenciais concedidos a caminhoneiros. A
portaria interministerial que regulamenta a
medida voltada a “transportadores
autônomos de carga” foi publicada em
edição especial do Diário Oﬁcial da União da
última terça-feira (02/08).
O prazo para pagamento do benefício vai
até 31 de dezembro de 2022, e será pago em
seis parcelas mensais no valor de R$ 1 mil,
“observado o limite global de recursos de R$
5,4 bilhões”, conforme informa o Ministério

do Trabalho e Previdência (MTP), que é o
órgão gestor do benefício.
O auxílio tem por objetivo ajudar os
transportadores autônomos de carga a
enfrentar o estado de emergência que decorre
da alta do preço de combustíveis e derivados.
Segundo o MTP, têm direito a receber o
B e n e f í c i o C a m i n h o n e i r o - TA C o s
transportadores de carga autônomos com
CPF válido e cadastrado no Registro
Nacional de Transportadores Rodoviários de
Cargas (RNTR-C) até 31 de maio de 2022, na
situação de Ativo”, entre outras exigências.

chocolatecomafeto52

No dia 9 de agosto serão pagas a primeira e a
segunda parcelas, referentes aos meses de julho e
agosto. “Para os próximos lotes de pagamento, o
Ministério de Infraestrutura, por meio da ANTT,
encaminhará mensalmente ao MTP a relação dos
transportadores autônomos de cargas que
estiverem na situação ativo no RNTR-C”,
acrescenta o ministério.
O terceiro lote deverá estar disponível em 24 de
setembro; e as demais parcelas, nos dias 22 de
outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro.
Aqueles que estiverem com situação cadastral

Maranata Cabelos
Tudo para seus cabelos ﬁcarem bonitos!
Trabalhamos com:
* Fabricação de perucas
*Próteses
* Telas de tic tac e normais
*Aplicação de tranças
* Mega hair
* Penteados afros!

Faça-nos uma visita e
veja a mulher
incrível que há em você!

Rua Bom Jesus - 93 - Centro - Mariana / Whatssap: 31 9 8449-1207

pendente ou suspensa podem regularizar o
registro na ANTT para se habilitarem.
O Ministério do Trabalho ressalta que o benefício
não é cumulativo com o Benefício Taxista e será
pago apenas um por CPF, independentemente se o
beneﬁciário tiver mais de um veículo cadastrado.
“Será designada uma instituição bancária federal
registrada para efetivar o pagamento que será
feito em conta digital. Os valores não
movimentados no prazo de 90 dias, contados da
data de depósito, retornarão para a União”,
acrescenta.
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SOCIAL: CRAS DE ANTÔNIO PEREIRA DESENVOLVE
GRUPO DE APOIO ÀS MULHERES “CANAL DAS MOÇAS”
@jornalpanetus O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), do distrito de Antônio Pereira, recebe mulheres da localidade no grupo Canal das Moças.
ter um acesso maior aos familiares das
mulheres”, pontua. Além disso, Laís destaca que
o Canal das Moças impulsiona a identiﬁcação
dessas mulheres ao grupo e ajuda a consolidar o
pertencimento e a proximidade à comunidade.
Entre as atividades desenvolvidas, as mulheres
aprenderam técnicas e confeccionaram
estandartes, que serão exibidos na tradicional
Festa de Nossa Senhora da Conceição da Lapa,
que é celebrada no dia 15 de agosto.
Os encontros ocorrem todas as segundas-feiras,
às 13h, no CRAS, que ﬁca localizado na
Rodovia MG 129 – Km 130, nº 30, no distrito de
Antônio Pereira
Por Juliana Pinto

A iniciativa reúne as participantes para
encontro que ocorre uma vez na semana,
promovendo acolhimento e suporte. As
atividades incluem palestras sobre temas
relacionados às necessidades e interesses das
mulheres e oﬁcinas sobre diversos temas, como
educação ambiental e artesanato.
Segundo a psicóloga e idealizadora do grupo,
Laís Amaral, o Canal das Moças teve início em
março de 2022 e contou com a participação de
uma médica, que palestrou sobre a saúde da
mulher. “O principal objetivo é dar voz e lugar
às mulheres. Trouxemos temas referentes à
ansiedade, autoestima e depressão, sugeridas
pelas participantes. Dessa forma, conseguimos

DEYVSON RIBEIRO É OFICIALIZADO CANDIDATO A
DEPUTADO ESTADUAL EM MINAS GERAIS PELO UNIÃO BRASIL
@jornalpanetus

Deyvson, foi vereador em Mariana e vice-presidente da Câmara do município desenvolvendo um excelente trabalho no que diz respeito a elaboração de
ações para inclusão dos jovens no mercado de trabalho.

No último dia 23 de julho aconteceu, na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), em Belo Horizonte, a convenção
partidária do União Brasil, considerado hoje o
maior partido político do país, que nasceu da fusão
entre o Democratas (DEM) e o Partido Social
Liberal (PSL). Na ocasião, o empreendedor
marianense Deyvson Ribeiro tornou-se
oﬁcialmente candidato a deputado estadual por
Minas Gerais.

Deyvson Ribeiro tem 41 anos, nasceu em Santa
Rita Durão, é técnico e graduado em enfermagem
e foi eleito vereador em Mariana em 2017, sendo
autor do Programa Primeiro Emprego - projeto
que tem o objetivo de dar a primeira oportunidade
para os jovens entrarem no mercado de trabalho.
Deyvson é gestor da franquia Drogaria Americana,
da Angel Fly Turismo e Transportes, além de ser
sócio em uma rede de autoescolas, onde, por meio
de suas empresas, destina 70% do quadro de

colaboradores para jovens, possibilitando o
primeiro contato proﬁssional, garantindo uma
nova realidade à muitas famílias da nossa região.
“Estou muito feliz em ter a oportunidade de
representar nosso povo na Assembleia. Mariana
precisa de alguém que reconheça as suas
necessidades, que viva o cotidiano da cidade e
saiba o que a população precisa”, aﬁrmou
Deyvson.
Por Daisy Silva
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Sociais da Leticia Aguilar

Momento fofura: Dayanne Oliveira e seu lindo lho!

@leticiafaguilar_

Leticia Aguilar

Dia 1 foi aniversário da minha linda amiga Roberta!
Que Deus te abençoe e te proteja sempre!

Felicidades aos noivos! Que Deus abençoe essa união!
Deisiane Rodrigues & Juliano Carvalho

Deivid Brandão está em Zürich, Switzerland curtindo férias!

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

Elange toda pronta pra curtir o FDS! Linda!

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

Felizes da vida! Nataly e sua mamys Marciele Delduque!
Limpeza
de pele
Depilação
a laser e
muito mais!

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

Vandinho e Bruna curtindo Porto Seguro! Ê vida boa!

Maycon Douglas e Nayra descansando na Bahia!

9 8229-3087

9 8317-3875

