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(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
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
NOVA ONDA DE COVID PODE OCORRER, MAS É PRECISO
VACINA PARA QUE TENHAMOS IMUNIDADE
Preocupação segue nos mais variados setores da economia principalmente o de serviços.
A fé da população é constante. Nas últimas
semanas, registramos o menor número de mortes
por Covid desde dezembro de 2021, a situação só
foi melhor em março de 2020. Se essa tendência
continuasse pelos próximos meses, poderíamos
até pensar no ﬁm da pandemia. Mas na falta de
medidas como máscaras, redução de
aglomerações e mudanças na ventilação de
ambientes fechados, a barreira contra o vírus que
mantém essa estabilidade é só a nossa
imunidade. E os dois fatores, nossa imunidade e
o vírus, dão sinais de que a situação pode estar
prestes a mudar.
Contudo, os números do Brasil começam a dar
sinais importantes. Revertendo a tendência de
março, a proporção de testes positivos começou
a subir em laboratórios particulares, um sinal de
que mais pessoas que estão buscando testes estão
com o coronavírus. E as internações por Covid
começam a aumentar em hospitais nos quatro
cantos do país, Minas Gerais não é diferente.
Para tanto, esse aumento pode ser uma reversão

temporária, depois de feriados e de
aglomerações. Mas o indicativo mais tardio da
Covid, o número de óbitos, também começou a
crescer. Essa estabilização da queda se
transformando em aumento lento pode sinalizar
uma queda da imunidade, por isso é preciso que
tenhamos vacina.
Embora, nosso corpo tenha duas respostas
importantes contra os vírus. A imunidade celular,
que é a porção do nosso sistema imune que
reconhece células infectadas e induz a sua
destruição antes que façam mais vírus. Essa
imunidade parece ser bastante duradoura contra
o coronavírus e deve ser por conta dela que
estamos vendo casos mais leves entre quem já
foi imunizado. E a imunidade de anticorpos, que
reconhecem o coronavírus diretamente e o
bloqueiam, ao mesmo tempo que sinalizam para
o nosso sistema imune.
Os anticorpos são úteis até para impedir uma
nova infecção, é o que aponta especialistas. Mas
sua produção cai com o tempo. Entre

recuperados e vacinados, se estima que por volta
de seis meses depois da imunização os
anticorpos já diminuíram o suﬁciente para
algumas pessoas serem infectadas de novo. E a
ômicron induz uma resposta imune ainda mais
fraca do que outras variantes, o que pode
encurtar esse intervalo ainda mais.
Pelo menos entre os infectados pela ômicron
em dezembro do ano passado, os 5 meses que se
passaram já podem ser o suﬁciente para estarem
vulneráveis de novo. Só por esse fator já
poderíamos ver um aumento gradual de casos.
Mas o vírus também não ﬁcou parado. Na África
do Sul, onde a ômicron foi detectada primeiro, já
se vê uma nova onda de casos e hospitalizações.
Dessa vez, causado por novas linhagens da
ômicron chamadas BA .4 e BA .5 que
continuaram mudando. De acordo com os
últimos estudos e publicado em várias revistas
cientiﬁcas, elas podem escapar da imunidade
contra a ômicron original o suﬁciente para causar
novos casos mais cedo e em mais gente ainda.

Ademais, se o país africano servir de exemplo
do que nos espera, como foi o caso no ﬁnal de
2021, podemos esperar outra onda aguda de
casos no Brasil pelos próximos meses. Com
proporcionalmente menos hospitalizações, já
que os brasileiros estão mais vacinados. Mas
com muito prejuízo de qualquer forma, por conta
de quem se ausenta do trabalho, dos idosos que
são mais vulneráveis mesmo vacinados e de
quem ainda não se vacinou, como as crianças
com menos de 5 anos, que já foram
especialmente atingidas pela ômicron. Outro
ponto que pode ser prejudicial é o setor da
economia que mostra leve recuperação nos dias
atuais.
Portanto, estamos enfrentando uma ótima fase
da pandemia. E podemos esperar momentos
ainda melhores, com menos casos e por mais
tempo do que agora. Mas que ainda devem ser
pontuados por ondas de casos, especialmente se
o governo federal continuar não der tanta ênfase
na vacinação.

ETARISMO
CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS e da
FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Ita aia-BH, Pós-Doutorado Université de Fribourg-Suíça
Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
Apesar de termos consciência da nossa condição de
ﬁnitude, ainda insistimos em afastar sinais do
envelhecimento e buscamos, por vezes, de forma
neurótica, evitar qualquer aspecto de vulnerabilidade
relativa à idade.
Primeiro, é preciso dizer que não devemos pensar de
forma engessada sempre a partir de padrões. Padrões
são violentos, na maioria das vezes. O ser humano
pode viver de forma mais livre e dentro de um ﬂuxo de
criação. Criar, buscar o novo pode ser um horizonte
melhor e até mesmo mais humano.
É comum escutar na clínica como as pessoas se
culpam por viver fora de um determinado padrão
imposto. A idade é corporal, mas cada vez mais é
nítido e evidente como a mente afeta o corpo, para o
bem ou para o mal. Com isso, mais e mais pessoas
estão buscando ressigniﬁcar sua vida e encontrando
desejos novos a cada dia, independentemente da
idade. Por outro lado, muitas vezes as mudanças

encontram resistência na própria família, que se
acostumou a ver todos os seus personagens em um
lugar comum, que não existe mais, mas muitos não
dão conta de entender esse fato, pois as mudanças
do outro desaﬁam, instigam. Querer manter as
pessoas no mesmo lugar sempre é um ato de
violência simbólica. Entender que podemos “viver
até a morte” não é simples e trivial. Somos levados
a pensar sempre que a vida é feita de início, meio e
ﬁm. É uma lógica social e histórica que se mostra
perversa. Aﬁnal, viver no ﬁm é angustiante.
Há beleza na vulnerabilidade. O problema é
quando está fora de expectativas cruéis e não é
entendida em sua singularidade. Não é fácil a
vivência do horizonte da exclusão. A beleza está na
experiência, nos traços dos anos, do viver
cotidiano, de tantas e tantas relações e alteridades
efetivadas. Estar no mundo por mais tempo alarga a
historicidade, a densidade da existência e a

afetividade, mesmo que em erros e equívocos. A
saga humana foi mais presenciada em todos os seus
paradoxos e contradições!
O etarismo, preconceito contra idosos, é sinal
patológico de nossos tempos. Nossa sociedade
quer quase sempre o superﬁcial, o efêmero e o
instantâneo. Como todo preconceito, é preciso
combatê-lo profundamente, em suas raízes.
Devemos tomar cuidado em não o reproduzir pela
linguagem. Frases violentas podem surgir do
núcleo familiar da pessoa: “você já é velha ou velho
para usar esta roupa ou para frequentar
determinados lugares”, “não dá mais tempo de
você fazer isto”, “sua época já passou” e “você está
muito bem para a sua idade”, como se cada idade
tivesse um roteiro pré-determinado e que todos os
que estão em processo de envelhecimento
devessem seguir. Precisamos entender, de uma vez
por todas, que o ser humano pode se reinventar e

dentzrene

99184-9384

não existe nenhum roteiro escrito para a nossa
existência, nós é que o escrevemos ao viver.
Além disso, outro caminho fundamental de
respeito aos idosos é o do olhar atento e o da escuta
empática, uma escuta que possa ter como horizonte
o perdão. Entender os limites da época é necessário,
mesmo que nem tudo seja aceito e reconciliado. Os
erros ocorrem por traumas do passado, por limites
de entendimento de determinada geração, mas um
outro olhar pode prevalecer, motivado pela
empatia, compaixão e vulnerabilidade do outro.

AO DIA DAS MÃES
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
Sentimentos e reações são ações personalizadas,
vêm no sangue e, se calharem, transformam-se em
lidas. Quisera ser aço, carne e pluma. Perfeição
nem nos pensamentos mais puros ou divinos. Que
barulho ensurdecedor vem da rodovia apinhada de

veículos. Dirigi um automóvel velho e grande,
depois de quatro anos sem colocar as mãos no
volante... Que ressaca longa! Os pitos de mãe
emergiram, ativando memórias. "Necessidade
faz razão saltar, ser pedra na lida dura".
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Emoção se amiúda para dar vazão à razão. Ciclos
são dons divinos passageiros; viver e morrer
fazem parte da liberdade da existência. Espinhos
justiﬁcam rosas, canteiros, perdas, conquistas e
derrotas. Levezas acalentam a vida, mas o peso
das coisas apruma o corpo. Mãe disse coisas
leves, precisas, doces, amargas e duras.
Mãe é ouro, pedra e aço eternizados nas dobras
da memória e do tempo. Mãe é poesia
indecifrável, inanalisável e irretocável. Três
orquídeas miúdas amarelas surgem do jardim
repleto de petúnias. Não precisava o
aparecimento imediato das novas ﬂores. Que
milagre realiza a natureza? Nenhum, se não for
bem cuidada. Passei pela estrada, rezando. Senti
cada atrito do pneu no asfalto. Motoristas afoitos
e apressados cortam pela direita ou pelo
acostamento. Meus olhos míopes enxergam cada
sinalização pintada no asfalto. Corpo tenso.
Dentes travados. Ligo o som. Abro o vidro.
Vento gelado acaricia meu rosto suado sob a
máscara de pano. Meus olhos abocanham
fragmentos de imagens em projeção acelerada.
Dia de tempo fechado, cinzento, brumoso e de
vacina. Quanta morosidade e mortandade... O sol
sabe ser ausente no momento propício, feito as
palavras doces e amargas de mãe. Maio, mês das
mães! Mãe foi pra Casa de Cima numa viagem
celestial sem volta. Chorei choro de ﬁlho. Senti a
batida de minhas emoções, querendo invadir
minhas razões construídas tijolo a tijolo, sob a
batuta dos meus pais. "Vai dar vazão à razão,
quando a emoção romper suas ações, guria!"

Demorei a praticar o aforismo. Antes no
alvorecer do que na inexistência.
Quando o sentimento vem em doses intensas e
indomáveis, liberto meu lado racional. Respiro
fundo. Medito nas doses homeopáticas da poesia
sintética. Fui com medo mesmo, ao pegar o
volante, passar pela estrada repleta de carros,
ônibus e caminhões! Fui com medo, deixando os
ensinamentos de mãe emergirem, virem à tona
feito água cristalina, forte e pura! Fui com medo
mesmo, sentindo a presença de mãe, batendo no
meu peito. Mãe nunca foi embora de mim, nunca
teve tempo ruim ou hora, para fugir das
intempéries e dos desaﬁos. Mãe é luz sempre a
brilhar do outro lado, no céu.
Não importa se sol, chuva, bruma ou raio, mãe é
chama que não se apaga, mesmo se a pele enruga
ou o coração se aquieta, porque morrer é da vida.
Fui com medo, passando pelo asfalto da rodovia
movimentada. Segui, lembrando das palavras de
mãe: vai, com medo mesmo, sem deixar que ele
te domine...
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Arantes
Móveis

24.09.2022 - ARENA MARIANA - TRÓFEU 2022
1º LOTE DE MESAS LIBERADO ATÉ DIA 20/04

O evento do ano! Você não pode ficar fora dessa!
Transporte e Turismo

Adriana
NOIVAS
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JUSTIÇA PRORROGA PRAZO DE ADESÃO AO SISTEMA
INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO ATÉ O DIA 30 DE JUNHO
@jornalpanetus Nova data-limite de ingresso no fluxo vale para atingidos de 45 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo.
A Justiça prorrogou o prazo de adesão ao
Sistema Indenizatório Simpliﬁcado para o dia 30
de junho de 2022. A sentença foi proferida na
última quinta-feira, 28 de abril, pela 12ª Vara
Federal. O prazo anterior venceria no dia 30 de
abril de 2022. A nova data-limite de ingresso no
Sistema vale para os atingidos de 45 municípios.
Em Minas Gerais, podem ingressar no Sistema
Indenizatório Simpliﬁcado moradores de
Aimorés, Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente,
Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga,
Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio,
Fernandes Tourinho, Galileia, Governador
Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Mariana,
Marliéria, Naque, Periquito, Pingo-d'Água,
Ponte Nova, Raul Soares, Resplendor - inclusive
a comunidade Ribeirinha de Vila Crenaque e
exceto o Povo Indígena -, Rio Casca, Rio Doce,
Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso,
São Domingos do Prata, São José do Goiabal,
São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe, Sobrália,
Timóteo e Tumiritinga.
No Espírito Santo, o acesso ao ﬂuxo é liberado a
moradores de São Mateus, Linhares, Aracruz,
Conceição da Barra, Baixo Guandu, Colatina,
Marilândia, Fundão e Serra.
Histórico
Em agosto de 2020, por decisão judicial, a
Fundação Renova implementou o Sistema
Indenizatório Simpliﬁcado e permitiu a inclusão
de milhares de atingidos no processo
indenizatório que pertencem a categorias muitas
vezes informais e também categorias formais.
Os valores das indenizações deﬁnidos pela
Justiça, com quitação única e deﬁnitiva, variam
de R$ 17 mil a R$ 567 mil, de acordo com a
categoria do dano.
Adesão
Para ingressar, é necessária a conﬁrmação de
idade maior de 16 anos na data do rompimento
da barragem e atender a um dos critérios abaixo:

·
Ter registro, solicitação, protocolo,
entrevista, cadastro ou manifestação perante a
Fundação Renova até 30 de abril de 2020;
·
Ter ajuizado ação indenizatória na
jurisdição brasileira até 30 de abril de 2020;
·
Ter ajuizado ação indenizatória em
jurisdição estrangeira até 30 de abril de 2020;
·
Ter, de qualquer forma, manifestado
expressamente perante órgãos e instituições
públicas (Defensoria Pública, Ministério
Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de
Bombeiros, Defesa Civil, Assistência Social do
município) até 30 de abril de 2020 a condição de
atingido pelo rompimento da barragem de
Fundão, com a explicitação de seu dano,
devidamente comprovado por certidão fornecida
pelas instituições.
·
Especiﬁcamente para Mariana, também
podem se habilitar aqueles que possuem registro,
solicitação, protocolo, entrevista e/ou cadastro
reconhecidos junto à Cáritas Brasileira até 30 de
abril de 2020.
Acesso
A adesão ao Sistema Indenizatório Simpliﬁcado
é facultativa e deve ser feita por meio da
plataforma Portal do Advogado, no site da
Fundação Renova:
(www.fundacaorenova.org). Para ingressar, as
pessoas devem ser representadas por advogado
ou defensor público, segundo sentença judicial,
pois apenas esses proﬁssionais podem acessar e
preencher os dados no sistema.
Os honorários do advogado são descontados do
valor de indenização no limite de 10%, conforme
determinado pela Justiça. Os documentos
necessários para o processo de indenização

devem ser enviados por meio da plataforma,
onde também são assinados os termos de aceite.
O pagamento é feito em até 10 dias úteis após a
homologação da Justiça.
Em Barra Longa e Mariana, também há a
possibilidade de acessar o Sistema Indenizatório
Simpliﬁcado Infraestrutura, conforme sentença
da 12ª Vara Federal, de março de 2022, para tratar
especiﬁcamente os danos socioeconômicos
caracterizados por eventuais trincas, rachaduras
e danos em infraestrutura nos imóveis. Esses

danos são objeto de perícia e demandam a
apresentação de um laudo. A Justiça deﬁniu o
prazo de adesão também até 30 de junho de
2022.
Até março, as indenizações e Auxílios
Financeiros Emergenciais (AFEs) pagos a
atingidos de Minas Gerais e do Espírito Santo
somavam ao todo cerca de R$ 9,36 bilhões para
mais de 373,3 mil pessoas. Desse total, R$ 5,68
bilhões foram pagos pelo Sistema Indenizatório
Simpliﬁcado.
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OURO PRETO LANÇA O ESPETÁCULO SOBRE A VIDA DO
MESTRE DO BARROCO MINEIRO, ALEIJADINHO
@jornalpanetus Espetáculo ocorreu no adro da Igreja São Francisco de Assis.
A apresentação da “Ópera Aleijadinho”,
realizada no adro da Igreja São Francisco de
Assis, obra-prima do Mestre Aleijadinho, nessa
sexta-feira, 29 de abril, reuniu centenas de
pessoas no Largo do Coimbra, que puderam
conhecer um pouco sobre a história da nossa
cidade, no âmbito artístico e cultural. Vale
ressaltar que, alunos e professores da Escola
Municipal Aleijadinho, que completa 70 anos
neste ano de 2022, receberam convite especial
para o espetáculo e marcaram presença.
Com apoio da Prefeitura de Ouro Preto, por
meio da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, o espetáculo foi uma realização do
Ministério do Turismo, Governo de Minas
Gerais, Fundação Clóvis Salgado, Instituto
Unimed-BH e Instituto Cultural Vale.
O espetáculo se deu por meio de um libreto do
maestro André Cardoso, composição do
maestro Ernane Aguiar, e contou com coro,
orquestra e balé do Palácio das Artes. A
apresentação retratou a conturbada trajetória de
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho que,
apesar de sofrer com a doença que o acometeu
aos 39 anos de idade, causando deformidades
em seu corpo, não o impediu de se dedicar ao
trabalho. Ao contrário disto, ele nos presenteou
com um legado artístico invejável, como é o
caso da sua obra-prima mais representativa, a
Igreja de São Francisco de Assis.
O prefeito Angelo Oswaldo destacou que,
“centenas de manifestações chegaram à
Prefeitura e a Ouro Preto na celebração do
êxito que foi a Ópera Aleijadinho.
Ouro Preto é uma das cidades mais importantes
do mundo em termos de patrimônio cultural e é
preciso que nós transformemos esse patrimônio
em um instrumento de qualidade de vida, de

Fotos: Neno Vianna/PMOP

desenvolvimento social, econômico e cultural.
Todas as pessoas que atuam no campo do
turismo e dos serviços em Ouro Preto estiveram
ativas e isto mostra que nós estamos no
caminho certo, porque estamos restabelecendo
empregos”.
De acordo com a secretária de Cultura e
Turismo, Margareth Monteiro, “esses eventos

valorizam a cidade enquanto patrimônio e
difundem o nome de Ouro Preto em todo o
mundo, como uma cidade que acolhe a arte, a
cultura e que é viva, ativa e dinâmica dentro dos
padrões de uma cidade patrimônio mundial".
Johnny França, que assumiu o papel de
Aleijadinho, falou da emoção de interpretar o
mestre do barroco mineiro.

“A história que é contada através dessa ópera é
muito marcante, pela rejeição do ﬁlho, da
sociedade, pela deformidade do Aleijadinho,
pela diﬁculdade de viver com as dores, rejeição
e ao mesmo tempo com o belo”.
Após ter sido estreado no Município, a bela
montagem sobre a vida de Antônio Francisco
Lisboa, cumpre temporada no Palácio das Artes.
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MARIANA: PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR SOCIAL
(PAFS) INICIA PROJETO EM VARGEM, SERRA TEODORO
@jornalpanetus A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural,
visitou os primeiros grupos de famílias contempladas pelo PAFS.
O Programa de Agricultura Familiar Social
(PAFS) provém da Lei nº 3.429, de 19 de maio
de 2021, e visa incentivar a produção de
alimentos cultivados por hortas domésticas ou
comunitárias. O principal objetivo é diminuir o
efeito da pobreza, assegurar alimento para as
famílias em vulnerabilidade e promover
alimento saudável e sem agrotóxicos para o
município de Mariana e região.
O programa pretende durante 12 meses,
contemplar com auxílio ﬁnanceiro e insumos
para plantio, 100 famílias residentes dos
distritos de Mariana, previamente selecionadas
por um Assistente Social e que estejam em
situação de vulnerabilidade, na qual não é
permitido o acúmulo de auxílio ﬁnanceiro de
outros programas sociais do Município.
Os alimentos produzidos terão uma parte
destinada ao consumo das famílias assistidas e
outra parte destinada para a cidade de Mariana.
Seis famílias já foram selecionadas, em Vargem
(Serra Teodoro), onde as atividades se iniciaram
com a implantação de uma horta coletiva. Lucia
Helena, aderente ao programa, diz que “este
projeto será uma benção porque é uma renda a
mais para ajudar com os ﬁlhos e a casa”,
destacou.
Segundo as participantes, em Serra Teodoro, há
poucas oportunidades de emprego e por
possuírem ﬁlhos crianças, o trabalho fora do
subdistrito é algo difícil. “Eu gostei mais ainda
porque eu posso ﬁcar dentro de casa cuidando
do meu ﬁlho e ainda trabalhando no plantio”,
aﬁrma Eﬁgênia.

Foto: Cristina Jesus / Divulgação

O sonho coletivo das participantes, é de se
tornarem uma cooperativa que possa produzir e
fornecer alimentos aos sacolões e feiras. Desde
o dia 04 de janeiro de 2022 elas têm se

movimentado, junto ao apoio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, para
executar o programa. “O que eles falavam que
precisavam a gente ajudava! Teve muito

esforço e suor”, relata Maria Cecília.
Para mais informações, entre em contato com a
Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania,
pelo número (31) 3558-2585.

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

chocolatecomafeto52

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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AGILIDADE E ENVOLVIMENTO: PREFEITURA DE OURO
PRETO REALIZA REFORMA ADMINISTRATIVA
@jornalpanetus Várias ações já foram finalizadas, como a criação de três novas unidades administrativas.
Na busca pela continuidade de uma boa
administração, o Governo atual vem tomando
decisões presentes, pois o futuro é feito agora.
Diante desta premissa, mas também do interesse
governamental e da necessidade de reestruturação
administrativa da Prefeitura Municipal de Ouro
Preto, a atual gestão vem há algum tempo
trabalhando a Reforma Administrativa de toda a
Instituição, para isso, o prefeito Angelo Oswaldo
propôs uma comissão formada pela vice-prefeita
Regina Braga, pelos secretários municipais
Crovymara Batalha, Zaqueu Astoni, Felipe
Guerra e Felipe Pinho, pelo assessor Especial
Evandro Xavier e pelo diretor de Planejamento e
Gestão Anderson Pereira.
De acordo com o diretor de Planejamento e
Gestão, os trabalhos se iniciaram ainda em 2021,
por meio de reuniões da comissão, em
atendimento aos demais secretários e seus
representantes, que trouxeram a demanda de sua
respectiva pasta e juntos vêm elaborando e
analisando documentos, leis e decretos vigentes
que concernem tal projeto.
Como fruto deste trabalho, em dezembro
passado, foi aprovada a Lei Complementar nº
204/2021, que instituiu a criação de três novas
unidades administrativas, sendo a Cheﬁa de
Gabinete, a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Habitação, e também
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Tecnologia.
Concomitante a isso, outros assuntos também
foram abordados, como por exemplo, a
elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA),

Foto: Neno Vianna/PMOP

Planejamento Plurianual (PPA), o reajuste salarial
ocorrido no ano passado, bem como o acordo
relacionado a Data Base no ano de 2022, dentre
outros.
Somando esforços, passamos a contar com o
apoio da gerente de Recursos Humanos, Leila

Carvalho e do Escritório de Advocacia Garcia e
Macedo, que vem prestando um serviço de
consultoria jurídica na elaboração deste Projeto de
Lei, uma vez que a Prefeitura foi notiﬁcada nas
gestões anteriores por uma Ação Civil Pública
impetrada pelo Ministério Público, cobrando a

elaboração da Reforma Administrativa e o
desfecho desta situação que se quer foi iniciada
em anos anteriores.
Por tudo isso, em breve, a Prefeitura Municipal
de Ouro Preto entregará um novo Projeto de Lei
para apreciação da Câmara Municipal.
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PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL DIZ QUE NÚMEROS
ATUAIS MOSTRAM RECUPERAÇÃO DO DESEMPREGO
@jornalpanetus Artur Lira participou de debate no Congresso.
O presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), fez hoje (03/05), uma
análise do cenário do desemprego no país.
Durante a Comissão Geral, no plenário da Casa,
para debater o diagnóstico, as desigualdades e
as perspectivas do mundo do trabalho no Brasil,
o deputado destacou que apesar de em 2020 e
2021 o país ter registrado recordes de
desempregados, na casa de 15%, os números
mais atuais revelam processo de recuperação
em curso. “A taxa de desocupação caiu para
11% no trimestre encerrado em janeiro deste
ano, menor resultado para o período desde
2016, sendo que ainda temos 12 milhões de
brasileiros à espera de um salário”, disse.
Lira lembrou que o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) de março foi o
maior para o mês em 20 anos, o que reduziu
ainda mais o poder de compra do brasileiro. O
indicador é considerado o termômetro oﬁcial da
inﬂação no Brasil. “A cada dez trabalhadores,
quatro são informais e não há sinais de que esse

@priscillaportoescritora

índice possa apresentar redução em curto
prazo”, avaliou. Segundo ele, os mais
prejudicados são aqueles “já vitimados pela
exclusão social”.
Compromisso
Ao destacar o cenário econômico atual, Lira
reaﬁrmou o compromisso dos deputados com a
continuidade da melhoria dos índices de
desemprego e o fortalecimento de “políticas
econômicas responsáveis”. Nesse sentido,
avaliou que o trabalho remoto, adotado por
muitos setores produtivos durante a fase mais
dura da pandemia de covid-19, prejudicou os
que não tinham meios, equipamentos e
tecnologias para trabalhar de casa. “É crucial
que os embates políticos olhem para esses
elementos da realidade trabalhista. O poder
público deve proporcionar crescimento da
economia e geração de empregos formais, que
dependem da melhoria do ambiente de
negócios e atração de investidores”, defendeu.

TRÊS TAPAS NA NOSSA CARA!

@jornalpanetus Autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – Mensagens para uma pessoa especial”.
O primeiro tapa foi de Chris Rock, dado durante
o monólogo tradicional da premiação do Oscar
2022, no dia 27/03. O tapa foi em Jada Pinkett,
esposa do ator Will Smith. Sim! Palavras ferem!
E fazer piada sobre uma mulher, com uma
doença, não tem a menor graça! Aﬁnal de contas,
doença lá é motivo de piada? Ainda mais para nós
mulheres, cujas enfermidades que levam nossos
cabelos, nos afetam tanto na autoestima.
O segundo, de Will Smith na cara do primeiro
agressor. Fato que, no primeiro instante chegou a

gerar dúvida se era encenação, devido ao
inusitado. Mas, sim, Chris Rock foi o primeiro
agressor! Palavras ferem, e muito! Piadas de mau
gosto ferem - e muito! E piadas sobre doenças das
pessoas podem ser muito mais agressivas do que
um impactado tapa na cara, em uma premiação do
Oscar.
E o terceiro tapa foi na nossa cara, todos que
ﬁcamos sem reação diante da inusitada cena
oscariana. Aﬁnal, o homem de preto fez certo? Ou
qual deles fez mais errado? Aprendi a expressão

´Vou dar três tapas na sua cara!´ na mineira
Viçosa, quando cursava Jornalismo. Obviamente,
no sentido ﬁgurado para ´Acorda!´, ´Volta pro
mundo!´, 'Não acredito que você fez isso!' etc. E
tal expressão serve aqui de título para nos lembrar
que Will Smith não agiu certo respondendo uma
violência com outra violência. Mas, não podemos
“passar pano” para piadas de mau gosto sobre
doenças dos outros. Isso é cruel; isso chega a ser
desumano; e isso pode gerar reações extremas e
estapafúrdias. E não foi à toa que gerou!
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INVESTIMENTO EM SAÚDE: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
CABANAS RECEBE CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO
@jornalpanetus Gestão do poder executivo investe fortemente em saúde na Primaz de Minas.

Fotos: Maria Fernanda Viana / Divulgação

A Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Saúde, realizou a entrega do
Consultório Oftalmológico na Unidade Básica
do Cabanas. A UBS, que já contava com o
Consultório de Odontologia e Fisioterapia,
passou a ter uma sala exclusiva, agora, para a

Oftalmologia.
O espaço possui Sala de Avaliação Médica e
Pré-consulta, Equipamento de Auto-Refração e
toda a estrutura necessária para a assistência
médica especializada. A iniciativa é fomentada
pela Prefeitura de Mariana, por meio da

Secretaria de Saúde, que tem tornado o
município referência em serviços médicos.
Cleunice do Carmo, Coordenadora da
Unidade, fala sobre a importância da
implementação do serviço no espaço. “Foi um
excelente investimento, pois temos muitas

demandas do bairro e, com o consultório,
iremos acabar com a ﬁla de espera, sem contar
que o atendimento é dentro da localidade,
evitando que o paciente se desloque ao Centro,
levando mais comodidade e conforto",
ressaltou.
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O FUTURO DA CIÊNCIA NO BRASIL
@jornalpanetus

As eleições de 2022 serão divisoras de águas para a ciência brasileira.

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

9 8253-0025
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto

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

A cada quatro anos, a cada vez que se aproxima um
processo eleitoral, os políticos costumam se lembrar
das coisas que realmente importam para a vida das
pessoas. Eles costumam propor soluções milagrosas
para problemas complexos, como saúde, segurança,
desemprego, economia, educação, entre outros. Nas
eleições desse ano não será diferente.
Os responsáveis pelo fato de o Brasil ter uma
mortalidade por Covid-19 cinco vezes maior do que
a média mundial ﬁngirão que a culpa não é deles e
apresentarão propostas milagrosas para cuidar da
saúde do povo brasileiro. Mesmo depois de terem
negado a pandemia e debochado da falta de ar dos
doentes.
Os defensores das armas irão mentir que estão
preocupados com a nossa segurança. E, no dia em
que o Brasil começar a conviver com tiroteios nas
escolas, eles ﬁngirão que não tem nada a ver com
isso.
Os culpados pelo fato de o Brasil ter uma das
maiores taxas de desemprego de sua história recente
ﬁngirão que a culpa é dos outros e apresentarão
propostas milagrosas para gerar empregos para todos
os desempregados.
Os responsáveis por nos fazerem reviver o fantasma
da inﬂação, que quebra todos os recordes desde a
implantação do plano real, vão apresentar soluções
geniais para acabar com a inﬂação no Brasil. Os
mesmos que desvalorizaram o real e fazem com que
tudo esteja caro vão nos mentir que os preços vão
baixar e que a economia vai decolar.
Os culpados pela maior crise educacional da nossa

história, que cortaram as verbas da educação
brasileira, e geraram o maior escândalo de corrupção
da história do Ministério da Educação vão mentir que
a educação será prioridade daqui para frente.
Mas nenhuma área enfrentará um divisor de águas
tão marcante nessa eleição como a ciência. Enquanto
os candidatos de oposição estarão defendendo a
ciência, o candidato de situação estará do outro lado,
defendendo as trevas, criminalizando os cientistas,
defendendo a censura, insistindo em teorias da
conspiração que só servem como cortina de fumaça
para esconder esquemas de corrupção, compras
inexplicáveis que vão de leite condensado a Viagra,
passeios de jet ski e motos, e uma incompetência
inédita na história do país.
As eleições de 2022 colocarão, em lados opostos,
aqueles que reconhecem que a terra é esférica e
aqueles que insistem no terraplanismo.
As eleições de 2022 separarão aqueles que
acreditam e investem em vacinas daqueles que
negam os imunizantes e torcem pelos efeitos
colaterais.
As eleições de 2022 dividirão os defensores das
universidades e aqueles que as atacam. As eleições
de 2022 vão nos aproximar ou afastar de ver um
cientista brasileiro ﬁnalmente ganhar um Prêmio
Nobel.
As eleições de 2022 vão facilitar ou diﬁcultar que os
pobres sigam tendo acesso às universidades. O que
está em jogo é o futuro da ciência brasileira. Não há
meio-termo: ou escolhemos a ciência ou escolhemos
a barbárie.

COMARCA DE OURO PRETO-MG-EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO - DE 20 (vinte) DIAS - A Drª
ANA PAULA LOBO PEREIRA DE FREITAS, MMª. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do seu cargo, na forma da lei etc. FAZ SABER, a
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido dos autos nº 500229528.2021.8.13.0461, da Ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, proposta por JULIANO DOS
SANTOS, brasileiro, comerciante, ﬁlho de Joaquim Marques da Silva e Doliria Albertina dos Santos
Santana, inscrito no RG sob o nº: MG-15.796.781, SSP/MG e CPF sob o nº: 092.365.426-70, casado em
regime de comunhão parcial de bens com KARINA ALESSANDRA DE MATOS, autônoma, ﬁlha de
Felício Gonçalves de Matos e Vilma da Conceição Guimarães de Matos, inscrita no RG sob o nº: MG-17247.574, e inscrita no CPF sob o nº107.179.026-92, residentes e domiciliados à Rua Vinte e Quatro de
Junho, nº 623, Bairro Morro São João, Ouro Preto/MG, com as seguintes descrições e confrontações: Iniciase a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7.745.997,55 m e E 657.979,91 m; deste segue
confrontando com o imóvel de propriedade de Alexsandro Christian Martins, até o vértice 6 com os
seguintes azimutes e distâncias: 111°48'05" e11,25 m até o vértice 2, de coordenadas N 7.745.993,37 m e E
657.990,36 m; 201°06'39" e 7,86 m até o vértice 3, de coordenadas N 7.745.986,04 m e E 657.987,53 m;
114°44'37" e 5,07 m até o vértice 4, de coordenadas N 7.745.983,92 m e E 657.992,13 m; 203°40'32" e 1,42
m até o vértice 5, de coordenadas N 7.745.982,62 m e E 657.991,56 m; 116°12'26" e 9,31 m até o vértice 6,
de coordenadas N 7.745.978,51 m e E 657.999,91 m; deste segue confrontando com a Rua vinte e quatro de
junho, até o vértice 7 com o seguinte azimute e distância: 204°06'08" e 2,91 m até o vértice 7, de coordenadas
N 7.745.975,85 m e E 657.998,72 m; deste segue confrontando com o imóvel de propriedade de Ronaldo
Fábio Barbosa, até o vértice 10 com os seguintes azimutes e distâncias: 300°49'55" e 14,91 m até o vértice 8,
de coordenadas N 7.745.983,49 m e E 657.985,92 m; 298°00'12" e 11,22 m até o vértice 9, de coordenadas N
7.745.988,76 m e E 657.976,01 m; 297°30'25" e 8,16 m até o vértice 10, de coordenadas N 7.745.992,53 m e
E 657.968,77 m; deste segue confrontando com o imóvel de propriedade de Fred Malta Campos, até o
vértice 1 (ponto inicial da descrição deste perímetro) com os seguintes azimutes e distâncias: 25°48'46" e
2,04 m até o vértice 11, de coordenadas N 7.745.994,37 m e E 657.969,66 m; 90°27'20" e 6,29 m até o vértice
12, de coordenadas N 7.745.994,32 m e E 657.975,95 m; 184°30'50" e 0,38 m até o vértice 13, de
coordenadas N 7.745.993,94 m e E 657.975,92 m; 93°56'43" e 3,78 m até o vértice 14, de coordenadas N
7.745.993,68 m e E 657.979,69 m; 3°15'13" e 3,88 m até o vértice 1. Todas as coordenadas aqui descritas
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr, tendo como o datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculadas no plano de projeção UTM. E, por este edital CITA todos os
que se encontram em lugar incerto e não sabido, bem como os eventuais interessados, para, querendo, vir
contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, presumirem-se
aceitos, com verdadeiros, os fatos alegados na inicial (art.335 do NCPC/15). E, para que ninguém alegue
ignorância, mandou a MMª Juiza de Direito, Drª ANA PAULA LOBO PEREIRA DE FREITAS, expedir o
presente edital que será publicado no "Diário do Judiciário" e aﬁxado em local de costume deste Fórum.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais aos 25 de janeiro de 2022.
Eu, Maria Cristina de Araújo Fernandes, Escrivã Judicial subscrevi.
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MINAS GERAIS: RAIVA MATA TRÊS CRIANÇAS
EM BERTÓPOLIS
@jornalpanetus Em dois casos, doença foi causada por mordida de um mesmo morcego.
circunstâncias do contágio.
Caso suspeito
Ainda segundo a Secretaria de Saúde, o caso
suspeito foi notiﬁcado no dia 21 também na área
rural de Bertópolis. “Trata-se de paciente do
sexo feminino, 11 anos, que apresentou sintomas
inespecíﬁcos como febre e cefaleia [dor de
cabeça] e, devido ao parentesco com o segundo
caso conﬁrmado, foi notiﬁcada como suspeita e
encaminhada para o hospital de referência, onde
foram coletadas amostras laboratoriais”. A
paciente segue em leito clínico, estável e em
observação.
Diante da situação, doses de vacinas

antirrábicas foram enviadas à região, por meio da
Unidade Regional de Saúde de Teóﬁlo Otoni. Até
o dia 28, 982 pessoas das 1.037 da comunidade
rural de Bertópolis já haviam sido vacinadas com
a primeira dose da vacina contra a raiva humana.
“Outras 802 pessoas já tomaram a segunda
dose, observando-se um intervalo de até sete
dias. Na comunidade rural do município vizinho,
Santa Helena de Minas, das 989 pessoas que
residem no local, 593 foram vacinadas com a
primeira dose”, informou a Secretaria de Saúde.
Foram fornecidas também vacinas e soro
antirrábico humano para a população exposta,
bem como vacina antirrábica animal para
vacinação de cães e gatos da zona rural.

COMÉRCIO
DE METAIS

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
Três pessoas tiveram morte conﬁrmada por
raiva humana na área rural do município mineiro
de Bertópolis. Há, ainda, de acordo com a
Secretaria de Saúde de Minas Gerais, um quarto
caso suspeito aguardando a conﬁrmação via
exame laboratorial.
A primeira morte foi de um menino de 12 anos
no dia 4 de abril. O segundo caso conﬁrmado da
doença foi de uma menina, também de 12 anos,
notiﬁcado no dia 5 de abril. A conﬁrmação
laboratorial foi no dia 19.
No dia 13, a paciente teve piora clínica e foi
transferida para uma Unidade de Terapia
Intensiva, vindo a óbito no dia 29 de abril.

“Ambos os casos estão relacionados a uma
mordedura pelo mesmo morcego”, informou a
secretaria.
A conﬁrmação do terceiro caso suspeito foi no
dia 26, em um menino de 5 anos que foi a óbito
no dia 17 último, data em que a doença foi
notiﬁcada.
“Apesar de o indivíduo estar sem sinais de
mordedura ou arranhadura por morcego, optouse por investigar o óbito como tal em função da
proximidade geográﬁca das ocorrências e dos
hábitos da comunidade”, detalhou a autoridade
estadual de saúde. Uma investigação
epidemiológica foi iniciada para identiﬁcar as

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

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

(31) 98232-5151

@padulajardinagemeservicos

(31)98742-0598
(31) 98893-2948
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TENTANDO RESOLVER: PAPA DIZ A JORNAL QUE PEDIU
REUNIÃO COM PUTIN SOBRE UCRÂNIA
@jornalpanetus Pontífice quer interromper guerra entre os dois países.
O papa Francisco disse na última terça-feira
(03/05), em entrevista publicada no jornal
italiano Corriere Della Sera, que solicitou uma
reunião em Moscou com o presidente russo,
Vladimir Putin, para tentar interromper a guerra
na Ucrânia, mas não recebeu resposta.
O papa também aﬁrmou que o patriarca Kirill,
da Igreja Ortodoxa Russa, que deu apoio total à
guerra, "não pode se tornar coroinha de Putin".

Francisco, que fez uma visita sem precedentes à
embaixada russa quando a guerra começou, disse
ao jornal que, cerca de três semanas após o início
do conﬂito, pediu ao principal diplomata do
Vaticano que enviasse uma mensagem a Putin.
A mensagem era "que eu estava disposto a ir a
Moscou. Certamente, era necessário que o líder
do Kremlin permitisse uma abertura. Ainda não
recebemos uma resposta e continuamos

insistindo".
"Temo que Putin não possa e não queira ter essa
reunião neste momento. Mas como você pode não
parar com tanta brutalidade?"
Antes da entrevista, Francisco, de 85 anos, não
havia mencionado especiﬁcamente a Rússia ou
Putin publicamente desde o início do conﬂito, em
24 de fevereiro. Mas ele tem deixado poucas
dúvidas sobre sua posição, usando termos como

agressão e invasão injustiﬁcadas e lamentando as
atrocidades contra civis.
Questionado sobre uma viagem à capital
ucraniana Kiev, que Francisco disse no mês
passado ser uma possibilidade, o papa disse que
não iria por enquanto.
"Primeiro, tenho que ir a Moscou, primeiro tenho
que encontrar Putin. Faço o que posso. Se Putin ao
menos abrir uma porta", acrescentou.

DESENVOLVIMENTO: FEIRA LIVRE MUNICIPAL
FORTALECE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO
@jornalpanetus Feira Livre do município de Mariana acontece aos sábados, no Centro de Convenções.
A Secretaria de Desenvolvimento Rural, apoia a
realização da Feira Livre Municipal, que
acontece todos os sábados, no Centro de
Convenções, das 6h às 11h. O espaço é destinado
aos produtores rurais, para que possam escoar
suas próprias produções.
Júlio César Fortes, organizador e feirante,
acredita que este espaço é importante tanto para
os agricultores quanto para os consumidores, já
que são disponibilizados produtos de qualidade
à população, ao mesmo tempo que valoriza o
trabalho dos produtores da região. A feira, que
acontece desde 1985, conta, atualmente, com 33
feirantes, sendo 24 da cidade de Mariana.
O espaço também contribui para a renda
mensal de algumas famílias, como é o caso de
Célia do Carmo, que vende verduras, legumes,
laticínios, pães e bolos caseiros. A agricultora
vai ao Centro de Convenções todos os sábados
para vender sua produção, sendo esta a principal

Foto: Maria Fernanda Viana / Divulgação

fonte de renda de sua família.
Já para Débora Ferreira, a feira é um importante
espaço de socialização e identidade cultural. Ela
aproveita o espaço para comercializar café
moído na hora, rapadura, açúcar mascavo,
banana, amendoim, frango, galinha caipira,
ovos, feijões selecionados, mel, própolis, sabão
de coada e biscoito de polvilho.
Qualquer interessado em vender seus produtos,
na Feira Livre Municipal, deve ser Produtor
Rural, residir em Mariana ou região e realizar o
cadastro na Secretaria de Desenvolvimento
Rural. Desta forma, a pessoa ﬁcará na lista de
espera para quando surgirem novas vagas.
Fortaleça a agricultura local e tenha acesso a
alimentos mais saudáveis e com preço justo!
Compareça ao Centro de Convenções, todos os
sábados, na Av. Getúlio Vargas, 110, Centro, de
6h às 11h. Em caso de dúvidas ou informações,
ligue: (31) 3558-4173.
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GRUPO DEYVSON RIBEIRO PROMOVE O 1º TORNEIO DOS
TRABALHADORES EM SANTA RITA DURÃO
@jornalpanetus
@jornalpanetus

Grupo Deyvson Ribeiro fortalece interação com o trabalhador.

Aconteceu, no último domingo, 1º de maio, o
primeiro torneio de futebol dos trabalhadores no
distrito de Santa Rita Durão. O campeonato,
patrocinado pelo Grupo Deyvson Ribeiro, com
apoio da Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Esporte, contou com a disputa entre
quatro times da região, sendo eles: Íbis Futebol
Clube, Ajax Futebol Clube, Los Hermanos
Futebol Clube e Paracatu Esporte Clube, este

último que levou o troféu de campeão após a
grande ﬁnal contra o Ajax FC.
Com o início do torneio às 9h30 da manhã, o
primeiro jogo contou com a disputa entre o Íbis
FC e Ajax FC, que, após o ﬁm do 2º tempo, o Ajax
teve sua vitória por 2 x 0 garantindo sua vaga na
grande ﬁnal. Logo em seguida, os times Los
Hermanos e Paracatu EC entraram em campo
para um jogo acirrado, deﬁnido nos pênaltis após

o empate de 1 x 1, com a vitória do Paracatu EC.
No início da tarde, os dois times vencedores se
enfrentaram para deﬁnir o grande campeão. Após
um longo jogo, que teve a duração de 1 hora e 10
minutos, o time Paracatu EC venceu o Ajax FC
por 1 x 0, levando o troféu de campeão do
primeiro torneio dos trabalhadores para casa.
No ﬁnal do dia, além da premiação do time
vencedor do torneio, mais dois troféus foram

distribuídos entre os jogadores que se destacaram.
Ambos do Paracatu Esporte Clube: André Lucas
levantou o troféu de melhor goleiro, já Pedro
Henrique, o de artilheiro em campo. Como forma
de homenagear e incentivar o esporte, bolas
proﬁssionais foram distribuídas entre os
jogadores que se destacaram durante os jogos,
marcando um dia de diversão e homenagens,
comemorando o dia do trabalhador.
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TRÂNSITO DA PRIMAZ: RUA WENCESLAU BRAZ TEM
SEMÁFORO ATIVADO
@jornalpanetus Mais uma medida que busca proporcionar conforto aos condutores.
De acordo com a Engenheira de Transportes,
Cristiane Costa Gonçalves, para realizar a
instalação de semáforos é necessário estudos
prévios para veriﬁcar a viabilidade do
dispositivo semafórico. “Como determinado
pelo Manual de Sinalização Semafórico do
CONTRAN, antes da implantação do
dispositivo é necessário avaliar algumas
alternativas, seja a adequação de sinalização
horizontal e vertical, a redução da velocidade
da via, a ﬁxação de mini rotatórias ou de refúgio
para pedestres. Então, no caso em que essas
medidas não são eﬁcazes, o semáforo é adotado
como solução para os conﬂitos evidentes em
determinados locais. Por isso foi necessária a
adoção na Rua Wenceslau Braz, além de
considerar as condições da infraestrutura
viária local”, aﬁrmou a Engenheira.

O Departamento de Trânsito de Mariana
(DEMUTRAN), ativou, na última segunda-feira
(02/05), o semáforo instalado na Rua Wenceslau
Braz. Com intuito de melhorar o tráfego na região
e garantir a segurança de todos, estudos foram
realizados para que essa sinalização fosse
instalada.
Em razão desse novo dispositivo, o ponto de
ônibus, que ﬁcava próximo ao local, foi
desativado e o quebra-molas foi retirado,
deixando o ﬂuxo de veículos mais ﬂuido.
Melhorias no trânsito
Vale destacar que desde o ano passado,
diversos pontos da cidade receberam a
instalação de semáforos. Por isso, o
monitoramento tem sido constante e os
especialistas estão sempre em busca de
possíveis melhorias.

VEREADOR TIKIM MATHEUS PARTICIPA DA ENTREGA DO
POSTO INTEGRADO DE SEGURANÇA EM FURQUIM
@jornalpanetus Investimento em segurança pública é uma das bandeiras defendidas pelo vereador Tikim.
conﬁança e a garantia dos direitos aos moradores.
“A segurança também é uma prioridade em nossa
gestão e a ação permanecerá. As próximas
localidades que receberão o Posto de Segurança
será Águas Claras e Cachoeira do Brumado,
conforme destacado pelo prefeito Juliano Duarte.
Investimento em segurança da nossa gente é
importantíssimo. Não podemos deixar a
criminalidade vencer. Vamos juntos trabalhar
para proporcionar sempre qualidade a nossa
gente.” Destaca Tikim.

No dia (03/05), o vereador da cidade de Mariana
Tikim Matheus (Cidadania), participou da entrega
do Posto Integrado de Segurança Pública em
Furquim. Agora, o distrito tem um posto integrado
de segurança pública o que permite conforto e
segurança aos moradores da comunidade.
Vale pontuar que o espaço terá a presença da
Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e
também do Corpo de Bombeiros Militar. Uma
medida importantíssima para fortalecer e
potencializar a segurança no distrito e levar

@primebeeff
98328-6720

Peça o seu delivery e receba no conforto de sua casa
Endereço: Rua Santa Cruz -86 - Barro Preto - Mariana
Telefone: 98328-6720
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ATLETAS REPRESENTANTES DE MARIANA TRAZEM
TÍTULO PARA A PRIMAZ DE MINAS
@jornalpanetus

facebook.com/JornalPanetus

Aconteceu no dia 30 de abril, o evento Savage
MMA2, na capital mineira. Participaram do evento
dois atletas representantes de Mariana, Leonardo
Genuíno, na categoria peso pesado, e Shahin Najaﬁ,
na categoria 70kg. Leonardo Genuíno ganhou a luta
principal da noite, no 1° round por nocaute, e
Shahin Najaﬁ, ganhou a luta por decisão unânime.
Hoje, a Libertas Esportes de Combate, junto ao
Sindicato Metabase Mariana contam com uma
equipe de treinadores e atletas de ponta nos
esportes de combate, trazendo títulos expressivos
para a cidade de Mariana, que sempre está
representada por todos.
O presidente do Sindicato Metabase Mariana,
Ângelo Eleutério, junto ao André Benkei,
headcoach da equipe ressaltam a importância da
representatividade da cidade nos eventos e
campeonatos que vem acontecendo, “Mariana
precisa e merece ser reconhecida por tudo o que é
e representa, uma história de luta e superação,
levar o nome de Mariana e mudar a forma como
ela vinha sendo vista é extremamente importante e
o esporte é uma forma de fazer como a cidade
volte aos holofotes nacionais e internacionais. A
equipe Libertas tem orgulho de estar e representar
a Primaz de Minas”.

ACORDES

por Júnio Liberato
@junio_liberato_poeta

A música é uma gazua
Que abre mentes fechadas
Uma chave universal
Várias portas escancara
Uma imensa mão invisível
Que almas feridas afaga.

Um acorde em seis cordas
Liberta-me das amarras
Uma nota soa solta
Meu coração pétreo abala
Rachando a crosta da tristeza
Como se fosse uma machadada.

Posso voar em meio às notas
Que elevam-me ao celeste
E a melodia que se incorpora
Minha alma nua veste
Pois a música é caridade
Que de todo ser compadece.
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O “CASO” ALICE 2
Diácono Robson Adriano, professor graduado em Filosoﬁa (PUC-Minas) e em Teologia (SSJ-Mariana), especialista
e mestre em Ciência da Religião pela UFJF e graduando em Psicologia (9º) pela Alis-Itabirito.
@jornalpanetus

/JornalPanﬂetus

Na coluna da semana passada, nossa interlocutora
era Alice, que me perguntou por que cresce tanto o
número de incrédulos no mundo, se Deus é amor!
Como não crer em algo tão bom como o amor?
Nesta coluna continuarei o “diálogo” com ela,
apresentando o que acredito ser a razão mais
contundente para compreender essa recusa.
Sabemos que a nossa civilização ocidental foi
marcada pelo cristianismo em sua constituição, ou
seja, por uma forma de vivenciar essa dimensão de
fé e da espiritualidade de um jeito cristão.
Aprendemos a crer em um Deus que se manifestou
como Pai, Filho e Espírito Santo, revelando um
propósito para os seres humanos, propósito esse que
nos permitia identiﬁcar nossa humanidade com a do
ﬁlho de Deus, assumindo nossa vida e o sentido dela
na via de uma santiﬁcação que Deus sempre esteve
disposto a nos conceder.

@jornalpanﬂetus

Entretanto, Alice, esse propósito de Deus para os
seres humanos é uma proposta, não uma imposição.
Diferentemente do que pensam muitos, a liberdade
humana é levada extremamente a sério pelo
cristianismo! Deus nos convida para sermos cativos
de seu amor, na liberdade que esse amor inspira.
Somos chamados a sermos seus amigos como ele o é
da vida.
Mas o que signiﬁca liberdade em termos humanos
também signiﬁca possibilidade de não aceitação de
um tal propósito divino... mas por que? Por que não
raras vezes, os mesmos homens e mulheres que
invocam o nome de Deus são os mesmo que vivem
como se Deus (que lhes deu a vida, o mundo, a
liberdade e o universo imenso de possibilidade de
ser) não existisse! Transformam seu nome em um
jargão vazio de sentido, quando não fazem ainda
pior: matam, violentam, roubam, tornam-se

indiferentes ao sofrimento alheio, cometem
preconceitos, racismos etc, tudo em seu nome!
Muitos, ao serem questionados porque não se
tronarão cristãos, por exemplo, disseram sem
rodeios: - porque os cristãos não vivem como
Cristo!
Para mim, Alice, este é o maior de todos os
problemas: o contratestemunho!! Dizer creio, mas
da boca para fora; falar, senhor, senhor, mas viver
como ﬁlhos da mentira, e consequentemente, ﬁlhos
do diabo, que divide e confunde; seduz e trai; mente,
como se dissesse a verdade. É uma relação
diretamente proporcional: quanto maior for o
número dos que “contratestemunham”, maior será o
número dos que colocam Deus em descrédito, ou a
religião ou religiões que dele nos falam, exatamente
porque aqueles que dele falam, muitas vezes estão
com a boca cheia de louvores, mas os corações longe

dele. Vivem a vida não segundo as razões do amor!
Mas eu creio e você também, Alice. Não somos
perfeitos, bem o sabemos! Mas nos esforcemos para
viver como pessoas que sabem que vão morrer um
dia, mas que morramos tendo antes vivido intensa e
signiﬁcativamente. Cá para nós, sabemos que a fé só
faz sentido, como ouvi por aí afora “se traz o céu
para mais perto da gente; se não trai nossa
humanidade mas inaugura aqui mesmo, do lado de
cá, o começo daquilo que esperamos do lado de lá”!
Há uma outra razão também diretamente
proporcional: quanto mais vivemos autenticamente
o amor, o verdadeiro amor, mais convencemos os
outros de que ele só pode mesmo ser obra de uma
Deus que é justamente amor! robsonﬁl@gmail.com

GARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE MARIANA CONCLUEM
CURSO NO ESTADO DE SÃO PAULO
@jornalpanetus

Aperfeiçoamento e mais conhecimento são bandeiras da Guarda Civil de Mariana.

Dois integrantes da Guarda Civil
Municipal de Mariana concluíram, no
último ﬁnal de semana, o Curso de
Patrulhamento Tático Motorizado

(Patamo), na cidade de Embu das Artes,
em São Paulo. O Curso que tem como
objetivo qualiﬁcar agentes da área da
segurança pública para aturarem de

forma especializada em situações que demandam técnicas
policiais mais avançadas e atualizadas.
Para o Secretário de Defesa Social, “Tenente Freitas”, é
uma honra ter na Corporação GCM's dedicados e que
conseguiram se formar em um curso muito duro e
desaﬁador que consegue preparar os participantes para
quaisquer situações adversas. “Encaminhamos 10
guardas municipais para a realização do curso, estamos
trabalhando diariamente para que nossos GCM's
estejam cada dia mais capacitados, tanto ﬁsicamente,
como tecnicamente, e a conclusão do curso por parte
dos GCM's CE Magalhães CE Cristian, é a prova disso.
Eles concluíram um Curso que leva os participantes ao
máximo de suas capacidades físicas e psicológicas, com
muita humildade e levaram o nome da Guarda Civil
Municipal de Mariana, da nossa cidade e o do nosso
estado com muito orgulho até o ﬁnal”, disse o Secretário
de Defesa Social.”
A Subsecretaria de Defesa Social, Raquel de Souza,
parabenizou os dois GCM's pela conclusão do Curso e
por ter representado tão bem a Instituição. “Parabenizo e
agradeço os GCM's Cristian e Magalhães por terem
representado de forma impecável a nossa Corporação e
a Primaz de Minas, e espero que o que eles aprenderam
lá, a gente consiga aprimorar e multiplicar aqui”,
ﬁnalizou a Subsecretaria.
Realizado no Centro de Formação e Ensino Continuado
da Guarda Civil de Embu das Artes (Cefecon), na
Chácara Ana Lúcia, o Curso Patamo iniciou no dia
(04/04), com 105 alunos e foi ﬁnalizado no último dia
(24/04), com 60 alunos de diversos Estados, vale

ressaltar que a GCM de Mariana Realizado em forma de
internato, com duração de mais de 350 horas de Curso,
foram oferecidas diversas instruções de técnicas e táticas
sobre o patrulhamento tático para composição de
equipes de Ronda Ostensiva Municipal (Romu), entre
outras atividades que poderão ser empregadas no serviço
operacional do dia a dia.
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AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO NO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA EM CUIABÁ É UMA
INDICAÇÃO DO VEREADOR
PROFESSOR JOÃO BOSCO

VEREADOR PINICO PARTICIPA
DO 36° ANIVERSÁRIO DO CVDR
EM MARIANA
Vereador é ativo no meio esportivo e destaca importância do clube em Mariana.

Subdistrito cresceu e com isso as necessidades em relação ao abastecimento de água se tornou uma urgente demanda.

No dia 29 de abril de 2022, o vereador João Bosco
Cerceau Ibrahim (PDT), esteve no subdistrito de
Cuiabá para entregar mais uma grande conquista para
os moradores, a ampliação e renovação no sistema de
abastecimento de água do Subdistrito.
Com o passar dos anos, a população do Subdistrito
de Cuiabá cresceu em larga escala. Sendo assim, o
sistema de abastecimento de água da comunidade já
não era suﬁciente para suprir toda demanda dos
moradores.
Diante de tal situação, o vereador João Bosco
solicitou junto ao Poder Executivo a instalação de
novos reservatórios de acrílico, que comportarão um
volume maior de água, levando mais tranquilidade
no que diz respeito à água para os moradores.
Devido a rápida ação e empenho do vereador, os
reservatórios já estão no Subdistrito e o mesmo,
como é de costume, já está no local coordenando o
trabalho de instalação destes reservatórios.
“Logo mais o Subdistrito de Cuiabá inaugurará
mais este importante capítulo de sua história, graças
ao trabalho do vereador João Bosco Cerceau
Ibrahim que não poupa esforços para buscar

incessantemente qualidade de vida para a
população.” Ressalta o parlamentar.

No dia 23 de abril de 2022 foi comemorado o 36°
aniversário do clube CVDR. O clube possui tradição
na Primaz de Minas e valoriza o esporte da região. São
36 anos de muito trabalho e conquista na região dos
Inconﬁdentes.
Durante o dia 23 o clube elaborou diversas
dinâmicas envolvendo a criançada. Além das
dinâmicas, aconteceu também as ﬁnais das
categorias SUB-13 e SUB-15. O maior objetivo da
entidade é proporcionar qualidade de vida e o

esporte é uma das premissas em que busca a
entidade. Esporte proporciona estímulo a educação.
“Nossa participação no esporte é constante.
Trabalhamos muito para que o esporte da Primaz
tenha destaque no cenário estadual e nacional.
Temos muitos atletas que precisam apenas de
oportunidade e em meu mandato faremos o que for
preciso para estimular nossos atletas. Parabenizo
toda equipe do Clube CVRD pelos seus 36 anos em
Mariana.” Pontua Ediraldo.

TROFÉU EMPRESARIAL 2022

HOMENAGEADOS DESTAQUE
DOS 20 ANOS DO JORNAL
PANFLETU´S NA PRIMAZ DE MINAS
Cultura, Social, Jurídico, Empreendedorismo, Engajamento, Política,
Entretenimento e Desenvolvimento
são as categorias que fazem parte do Jornalismo Verdade do Panetu´s.
“Em construção”
1 - Adão Severino Junior – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Ação Humanitária
2 - Rosemery Isaac Esperidião Milagres –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Empresária
3 - Fabiana Eugênia da Silva Rosa –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Empreendedora
4 - Juliana Melo Franco Bahia – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Advogada
5 - Marianas, Mulheres que Inspiram –
Homenageadas Destaque (JORNAL) – Estímulo
e Envolvimento
6 - Paulo Dulico – Homenageado Destaque
(JORNAL) – Personalidade
7 - Gilberto Matheus (Tikim) – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Político

8 - Confraria Capim Canela – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Social e Envolvimento
9 - Mayara Galdino dos Santos – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Cabelereira
10 - Marino Dangelo – Homenageado Destaque
(JORNAL) – Personalidade
11 - Arlinda Gonçalves – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Jurídico / Administrativo
12 - Fabiana Arantes Móveis – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Empreendedorismo
13 - José Jarbas Ramos Filho - Homenageado
Destaque (JORNAL) - Político
14 - Thiago Cota - Homenageado Destaque
(JORNAL) - Político
15 - Newton Godoy - Homenageado Destaque
(JORNAL) - Político

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101
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DESENVOLVIMENTO: MARIANA INAUGURA A
SEDE DA ADESIAP
@jornalpanetus A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba inaugura primeira sede no município.

Foto: Maria Fernanda Viana / Divulgação

Na quarta-feira dia (27/04), a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, junto da
Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconﬁdentes e Alto Paraopeba
(ADESIAP), realizou a inauguração da
primeira sede da empresa no município.
Com o intuito de fomentar e desenvolver o
empreendedorismo local, a empresa atua em

31 9 8668-3157

diversas localidades de Minas Gerais, e por
meio de projetos como a Primeira Semana de
Desenvolvimento Econômico de Mariana, vem
fortalecendo a região de Mariana desde 2021. A
nova unidade realizará prestação de serviços
voltados para o empreendedor, tais como:
Orientações para abertura de empresas;

Orientações sobre gestão;
Orientações sobre linha de crédito;
Orientações para publicidade e propaganda;
Orientações sobre investimento;
Orientações para abertura de MEI;
Abertura de MEI;
Atendimento aos MEI's (dúvidas, guia DAS,
alteração de dados, declaração anual, NFs,

gmpconstrucoes

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

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

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

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA

baixa de CNPJ).
Para o agendamento de horário, o
empreendedor deve entrar em contato através
do número (31) 98352-3193, ou visitar a sede,
que está localizada na Rua Antônio Olinto, 123,
Centro, com horário de funcionamento de 8h às
18h.
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Sociais da Leticia Aguilar

Esbanjando simpatia por aqui! Hay Azevedo!

@leticiafaguilar_

Leticia Aguilar

Nossas felicitações para querida Berenice que comemorou
seu aniversário dia (01). Muito sucesso e saúde!

Equipe GS Comércio de Metais, comemorando o dia do
trabalhador.

Parabéns pela conquista! E parabéns pelo seu esforço e sua
perseverança no caminho rumo aos seus objetivos. Continue sempre
assim, para podermos comemorar muitas outras vitórias.O que é
nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o
mundo: a nossa fé.1 João 5:4 ( sempre tenha fé)

Capitã Marta no #desaosaamilhas

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

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

31986328731

Marque seu
horário para car
ainda mais linda!
Mara Anjos

Daysiane Conrmada no TROFÉU 2022!

Taynara Conrmada no TROFÉU 2022!

9 8317-3875

Nesta quinta-feira 05/05, o garoto João Pedro Alves de
Souza festeja mais uma primavera. A equipe do Jornal/Tv
Panetu's deseja felicidades mil.

Viva os 40 anos da nossa amiga Andreza Rocha!

