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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
OS EFEITOS DO PÓS-COVID NO SETOR DA SAÚDE
É preciso mais médicos para lidar com a saúde mental, essa é a triste realidade enfrentada no pré e pós pandemia.

Preocupações com possíveis aumentos dessas
condições já levaram 90% dos países a incluir
saúde mental e apoio psicossocial em seus
planos de resposta à COVID, mas permanecem
grandes lacunas e preocupações, quando as
condições se voltam ao nosso país e
principalmente os municípios.
Contudo, desde bem antes da pandemia, a
saúde mental despontava como um dos
principais gargalos do SUS. A Covid-19 e sua
cascata de efeitos diretos e indiretos pegam uma
situação ruim e a agravam.
Pesquisas mostraram que pacientes que se
recuperaram de uma internação pelo
coronavírus tiveram seu risco de ser

acometidos por doenças psiquiátricas
aumentado. O panorama dos poupados das
hospitalizações não é muito melhor.
Isolamento social, lutos e desemprego, aﬁnal,
levam a mais ansiedade, depressão e consumo
de álcool e drogas, o que afeta a saúde mental. O
dado que mais preocupa é o acentuado aumento
dos suicídios, uma realidade na atualidade.
Ademais, nos últimos 20 anos, o número no
Brasil dobrou, passando de cerca de 7.000 ao
ano para 14 mil. É mais do que o total de
motociclistas mortos em acidentes, na casa dos
12 mil. Esse movimento pode até esconder uma
outra notícia.
O índice de suicídios no Brasil, e na América
Latina, era muito inferior à média mundial, de
forma até um pouco suspeita. Por razões
culturais e religiosas, as pessoas, médicos
inclusive, escondiam as reais causas do óbito,
contribuindo para uma enorme subnotiﬁcação,

segundo aponta a grande mídia.
Nos últimos anos, porém, o tema passou a ser
tratado de forma mais transparente. É possível
que parte do aumento reﬂita uma melhora na
qualidade dos registros.
A má notícia é que as razões culturais e
religiosas, que funcionavam também como um
freio às tentativas de tirar a própria vida, se
tornaram menos atuantes.
Ainda não é possível ligar a alta dos suicídios à
Covid-19, mas é bastante provável que isso
venha a ocorrer no futuro próximo. Os números
já mostram um aumento nos casos de depressão
que pode ser correlacionado à epidemia.
Para tanto, a pesquisa da Vital Strategies, da
Universidade Federal de Pelotas, mostrou que
os adultos com diagnóstico de depressão
saltaram de 9,6% no período pré-pandêmico
para 13,5% no primeiro trimestre deste ano.
Não há dados para a dependência, mas

pesquisas apontam para um aumento do
consumo de álcool.
Depressão e dependência são duas das afecções
mentais mais presentes entre suicidas. O
suicídio, vale lembrar, é o mais trágico dos
desfechos de transtornos mentais, porém não o
mais comum. Para cada tentativa, há um
número signiﬁcativamente maior de pessoas
em sofrimento e que precisariam de tratamento.
Nosso querido colunista, René Dentz destaca
com maestria e semanalmente assuntos
voltados nesta linha e pontua a necessidade do
aprofundo estudo em relação a questão.
Portanto, o SUS, como já ocorria antes da
Covid, tem enorme diﬁculdade em atender a
essa demanda. Basta lembrar que, dos 433 mil
médicos em atividade no Brasil, apenas 12 mil
(2,8%) são psiquiatras. É preciso qualiﬁcar os
proﬁssionais de outras especialidades para lidar
com os casos psiquiátricos menos complexos.

RAZÕES PARA O PERDÃO
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)"
. Durante os últimos anos, ao estudar o tema do perdão,
muitas vezes me intriga o fato de ser uma temática
acolhida de forma intensa. O perdão parece ser, ao
mesmo tempo, um gesto simples e complexo. Cotidiano
e atemporal. Possível e impossível. São diversos os
paradoxos encontrados ao redor do ato de perdoar.
Alguns questionamentos aparecem: por que perdoar?
Seria uma atitude que levaria à felicidade? Aquele que
perdoa é mais feliz? Estará liberto de um mal? Aquele
que recebe o perdão se liberta da dívida e da culpa, isso
parece mais nítido.
O perdão, em geral, está associado à espiritualidade,
geralmente inserido nas reﬂexões teológicas. De fato, a
forma que o Cristianismo apresentou o perdão foi
fundamental à constituição da nossa cultura, abriu
espaço para uma cultura da paz, da não-violência, da
reconciliação e da possibilidade de sair de um círculo de
ódio e vingança. Por outro lado, o perdão, e seus
consequentes paradoxos, não permite uma motivação

utilitária, nem mesmo visando a salvação. Ou seja,
não podemos perdoar tendo como motivação a
salvação pessoal, como se fosse uma ordem, uma
obrigação. Se agimos dessa forma, estamos
vivenciando uma espécie de “infância” do perdão.
Como se fôssemos crianças que perdoam porque
querem continuar a brincadeira. O gesto de perdão
exige sinceridade e maturidade: psicológica,
espiritual, existencial.
Não precisamos alimentar culpa por não
conseguirmos perdoar. Muitas pessoas perguntam:
“mas eu não consigo perdoar, então sou uma pessoa
má?”. Deﬁnitivamente não! É preciso compreender
profundamente dois pontos aqui: primeiro, o perdão
deve ser entendido como um horizonte, um processo,
um caminho. Assim, é preciso tempo, elaboração de
perdas. De alguma maneira, remete ao luto, pois
alguma coisa se perdeu. Muitas vezes, a ideia que
tínhamos de uma pessoa, a nossa percepção de

mundo, o nosso mundo. Então, é um processo que
depende de reﬂexão, elaboração e nomeação. Por
isso, também é necessário que se entenda o que foi
perdido com o ato que nos atingiu. Até onde foi
aquela falta? Quais foram os traumas resgatados, em
que aquele gesto abriu portas que estavam fechadas?
É comum ver em relacionamentos pessoas conﬁando
excessivamente no outro, depositando, inclusive,
sentido de sua vida. Nesse caso, a ferida pode ser
profunda, o mundo daquele que foi ferido pode ter
sido desconstruído... Nesse contexto, o perdão ainda
será distante, mas é importante que esteja sendo
visualizado em seu horizonte.
Aﬁnal, existem razões para o perdão? Sim, mas
razões que ultrapassam as razões casuais, cientíﬁcas,
ﬁlosóﬁcas e até teológicas. O perdão aparece como
uma possibilidade humana, como se fossem as
“aspas”, o “intervalo” da humanidade. O ser humano
pode romper com uma lógica aparentemente natural
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e vivenciar outro rumo. Somos plurais, estamos no
mundo como seres em constantes atos. Perdoar é
desligar o agente do ato e entender que todo ser
humano pode ser mais do que agiu. O perdão existe!
Dele podemos vivenciar dimensões humanas que
estavam escondidas, sufocadas e apaziguar
existências, talvez reconciliar. O perdão permite a
vivência real de encontros e reencontros. É uma
aposta última no humano.

NO ALTO DO TELHADO DE CASA, DESCANSA UM
PÁSSARO COLORIDO
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
Canta feito barítono em dia de festejos (deixei de
cantar há tempos). Levanta a cabeça e solta sua cantoria
aguda. Estou na varanda de casa, observando o céu sem
nuvens. Acho que medito. Deixo-me vagar, divagar.
Nenhum pensamento me toca ou me possui, a não ser o
vazio extremo. Desligo-me desse mundo conturbado,
violento, enxertado de vaidades, de relações tóxicas e
virulentas. Meu cão descansa sobre os meus pés.
Cochila, acorda, olha-me, torna a dormitar. Não pede

nada, a não ser atenção, comida e água. É feliz em sua
simplicidade. Amo meu cão e sua personalidade
carente. Amo o pássaro que canta por motivos
naturalmente naturais.
Amo a cor do céu. Amo deixar o pensamento
disperso, o corpo relaxado. Folha branca e caneta
sobre a mesa. Continuo minha dispersão no céu de
julho. Nenhuma ideia me motiva a alinhar imagens
em palavras. Frio. Atividades intensas. 'Chega de
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excessos'. Alguém pondera. A vida é curta para
ativismos. Urge amar mais, urge me conceder à
preguiça! Descansar o corpo sobre a sombra de uma
árvore e desligar o celular por uma semana, tem sido
meta de sobrevivência. Ninguém é insubstituível.
Quando a vida se despe do corpo, deixamos nossas
tarefas para outros que desempenham o espólio de
tarefas.
Folha em branco, envelope branco, cabeça vazia.
Aquele texto não vai brotar, está longe de vir à tona.
Infertilidade salutar. A coluna da semana ﬁcará em
branco ou sem um texto bem encadeado. Um punhado
de frases despedaçadas, sem rodeios poéticos. Não
tenho olhos para relatar acontecimentos, nem há o que
me toca a sensibilidade adormecida. Um assassinato
aqui, outro ali. Brigas intensas por causa de política.
Vivemos numa bolha de brigas pelo poder, pelo
protagonismo, pelos egos e vaidades. A rodovia que
passa ao largo de casa nunca parou um só dia, nem em
dias de feriado ou domingo. Volto a mirar o céu. Som de
música sertaneja. Vizinhança em festa. Seriam os
felizes aqueles que expressam alegrias em sons
altíssimos? Somos criaturas do silêncio.
Nossa voz é a poesia. Os alto-falantes são
desnecessários para expressões de felicidade. A
singeleza é irmã siamesa do lírico. Uma osga
esbranquiçada vagueia pela parede. Meu cão levanta as
orelhas. Observa. Volta a dormir. Nenhum interesse em
correr atrás do pequeno réptil. Está meditando. Deixa
de ser cão caçador, por um dia. Passo as mãos em seus
pelos macios. Alguém espirra na rua. Para de andar,
assoa o nariz. Que ruído desnecessário! Minhas mãos
estão trêmulas. A fadiga, intensa. Tenho esquecido
datas, nomes, números de telefones, aniversários,
dados históricos. Não sei se é a menopausa ou sequelas
de alguma comorbidade. Estou no modo 'avião'.
Desligada, desantenada, desatenta e cansada. Sou
pedaços do que fui. Sou luz, sombra, feliz, triste...
Nem uma coisa nem outra. Escrevo algumas linhas de
pensamentos sem intensidade ou aprofundamento.

Acreditei ter nascido para viver algumas coisas que
não vi. Nem ao ﬁm nem ao cabo. Nasci com desejo de
dar saltos simples, pouco além do chão. O chão me
deu um pontapé. Nasci para ser mãe, mas minhas
outras vontades destituíram-me da função. Nasci para
estudar até o ensino médio, mas a vontade de ver além
das cercanias, venceu. Nasci para obedecer e cumprir
funções burocráticas, mas o espírito da rebeldia
emergiu. E há tantas coisas mais, para as quais nasci,
que não dou a mínima! Há, no entanto, coisas
enraizadas em mim, feito as experiências claricianas:
nascer para amar os outros, nascer para escrever,
nascer para deixar vir à tona nossas criações. Nasci, é
vero, com caos dentro de mim. Nasci para me
defender, para honrar minhas crenças e para perdoar.
Perdoar a mim e ao outro. Perdoar minhas limitações
e fragilidades. Estas coisas merecem minha atenção.
Aprender a amar as coisas sem importância, a
simplicidade, a brevidade de tudo. Sei que a vida é
curta demais para intensidades. Tudo é vento, ﬁnito,
folha, canto breve de pássaro. Não posso perder-me
nos excessos, nenhum excesso em nome de quaisquer
causas, vale a pena. Se hoje é folha branca,
infertilidade, que assim seja! Não se aprisiona
possibilidade passarinha em gaiola. O pássaro levanta
voo. O vizinho desliga o som. Meu cachorro sai de
perto de mim. O sol sai de cena. Levantei-me da
cadeira. Entrei. Coloquei água para ferver. Dizem que
chá de erva-cidreira acalenta sonhos. Eu ainda não sei.
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R$ 50 BI: EMPRÉSTIMO DO PRONAMPE COMEÇOU A SER
CONTRATADO NESTA SEGUNDA
@jornalpanetus Empresário precisa aderir ao Sistema Compartilha, da Receita Federal.
vetado em fases anteriores do programa.
Agora, ele também dispensa a exigência de certidões de
regularidade ﬁscal, FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço) e Rais (Relação Anual de Informações Sociais),
entre outros.
Quem pode solicitar o empréstimo?

O Ministério da Economia liberou, desde segunda-feira
(25/07), a nova fase de contratação de crédito por meio do
Pronampe (Programa Nacional de Apoio Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte). A expectativa é que R$ 50
bilhões possam ser emprestados para os pequenos negócios.
Os ﬁnanciamentos poderão ser feitos pelas instituições
ﬁnanceiras participantes até 31 de dezembro de 2024. O
Ministério da Economia ainda não divulgou quais
instituições ﬁnanceiras estão habilitadas para conceder o
contrato de empréstimo nesta nova fase.
Para solicitar o crédito, cada empresa deverá autorizar o
compartilhamento de dados de faturamento da Receita
Federal com o banco em que o Pronampe será contratado.
A autorização de dados precisa ser feita pelo portal e-CAC
(Centro Virtual de Atendimento), e é necessário ter
certiﬁcado digital ou identidade digital prata ou ouro da
plataforma Gov.br.
O Pronampe foi criado em 2020 para apoiar micro e
pequenas empresas afetadas pela crise econômica durante a
pandemia.
Uma novidade desta nova fase é que o programa também

vai liberar a contratação de crédito para quem é MEI
(Microempreendedor Individual). O grupo passou a ser
incluído com a aprovação de lei, sancionada em maio deste
ano, que tornou o programa permanente.
A aprovação da lei também alterou o PEC (Programa de
Estímulo ao Crédito), que passou a liberar ﬁnanciamento
para médias empresas com receita bruta anual de até R$
300 milhões.
A prioridade, no entanto, continua sendo para as empresas
de pequeno e médio porte —com faturamento anual de até
R$ 4,8 milhões—, que terão acesso a 70% do total de
recursos.
Apesar de utilizar recursos da União, garantidos por meio
do FGO (Fundo de Garantia de Operações), as negociações
para empréstimos devem ser feitas diretamente com as
instituições ﬁnanceiras.
NOVA FASE TEM FLEXIBILIZAÇÃO NAS
REGRAS
O Pronampe 2022 ﬂexibilizou algumas regras para
contratação de crédito. Agora as empresas contempladas
com empréstimos podem demitir funcionários —o que era

MEIs (Microempreendedores Individuais);
Microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por
ano;
Pequenas empresas com faturamento anual de R$ 360 mil a
R$ 4,8 milhões;
Empresas médias com faturamento de até R$ 300 milhões.
CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E DE
PAGAMENTO
A taxa de juros anual máxima será igual à Selic
(atualmente em 13,25% ao ano), acrescida de 6%. Isso
signiﬁca juros de 19,25% ao ano. A contratação tem
alíquota zero de IOF (Imposto Sobre Operações
Financeiras), sem cobrança de tarifas de crédito ou seguros.
Em sua primeira versão, a taxa de juros anual para o
empréstimo era de 1,25% acrescida da Selic (que era de
2,25% ao ano). O prazo de pagamento era de 36 meses e a
carência era de 8 meses.
Veja as condições atuais:
Prazo total para o pagamento será de 48 meses, incluindo
11 meses de carência para iniciar o pagamento e 37 meses
para a quitação do empréstimo.
A empresa pode pegar empréstimo de até 30% de sua
receita bruta anual. Esse cálculo terá como base os 12
meses anteriores à contratação do empréstimo.
Para empresas com menos de um ano de funcionamento,
o limite do empréstimo será de até 50% do capital social ou
de até 30% de 12 vezes a média da sua receita bruta mensal
apurada desde o início das atividades, em função do que for
mais vantajoso.
RECEITA FEDERAL EXIGE
COMPARTILHAMENTO DE DADOS
Segundo portaria da Receita Federal, para ter o pedido

aprovado as empresas precisam autorizar o
compartilhamento de dados com as instituições ﬁnanceiras.
A autorização precisa ser realizada pelo portal e-CAC
(Centro Virtual de Atendimento), disponível no site da
Receita Federal. Na plataforma, é preciso optar pela opção
"Autorizar Compartilhamento de Dados", na aba de
serviços "Outros", mediante autenticação com certiﬁcado
digital ou com identidade digital prata ou puro, da
plataforma Gov.br.
Como aprovar o compartilhamento de dados
Acesse o portal e-CAC da Receita Federal;
Com o CPF do representante da empresa, acesse sua conta
gov.br;
Clique no botão "Pronampe" e, em seguida, "Autorizar
Compartilhamento de Dados";
Na página para qual você será direcionado, selecione a
opção de compartilhar "Informações sobre faturamento da
empresa" e clique em próximo;
Selecione a vigência de autorização, ou seja, o tempo no
qual as informações estarão disponíveis;
Preencha o nome ou CNPJ da empresa para a qual você
deseja conceder autorização. Apenas a pessoa que for
associada à empresa pode fazer o cadastro de autorização de
dados.
Selecione a instituição ﬁnanceira de interesse.
O representante da empresa receberá um código que será
enviado por SMS ou pelo aplicativo gov.br. Será preciso
inseri-lo no portal e-CAC para que a aprovação do
compartilhamento seja concluída.
Bancos terão acesso aos seguintes dados:
Enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte;
Data de início das atividades;
Valor do capital social;
Data de exclusão do Simples Nacional ou de
desenquadramento do Simei (Sistema de Recolhimento em
Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo
Simples Nacional), se for o caso;
Receita bruta informada.
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SAÚDE: FARMACÊUTICO CLÍNICO PODE CONTRIBUIR
PARA SAÚDE DA FAMÍLIA
@jornalpanetus Profissionais orientam e acompanham tratamentos.
auxiliando na prevenção ao agravamento de
doenças e amparando o indivíduo que chega
com dúvidas no estabelecimento”, aponta o
Poliquesi.
Segundo a Associação Brasileira das Redes de
Farmácias e Drogarias (Abrafarma), o Brasil
tem 4.238 farmácias com salas e consultórios
em operação e mais de 14 mil farmacêuticos
prestando esse serviço, que se baseia em
acompanhar durante toda a vida o paciente e que
se torna referência na comunidade.

Empilhando caixas de remédios e passando as
tardes na farmácia de um senhor com quem fez
amizade na infância, o mundo da saúde sempre
esteve presente na vida do farmacêutico
Maurício Poliquesi, 59 anos. Até que em 1992
ele conseguiu abrir a própria farmácia, em
Curitiba.
“Mas, enquanto empreendedor, sentia a falta de
um proﬁssional para atender os clientes da
forma que eu gostava, dando atenção
individualizada para cada pessoa que
precisasse”, conta.
Poliquesi foi buscar a formação e se graduou
em Farmácia em 2002, podendo, ﬁnalmente,
dar a orientação e o acolhimento que julgava
serem necessários aos clientes de sua loja. Após

mais de 23 anos à frente do negócio, decidiu
passar o ponto, mas ele ﬁcou pouco tempo longe
do balcão.
Logo após vender sua loja, Maurício cursou
direito, com o objetivo de atuar em causas
relacionadas ao setor de saúde, mas sentia que
precisava voltar às origens. Buscou se recolocar
e foi aí que começou a trabalhar em uma grande
rede, onde permanece até hoje, agora, depois de
capacitação, como farmacêutico clínico,
dedicando-se à área com a qual sempre teve
maior identiﬁcação.
“O serviço da farmácia em que trabalho
promove o resgate da ﬁgura clássica do
farmacêutico, de um proﬁssional conﬁável, que
faz a ponte entre o paciente e o médico,

Atenção e acolhimento
O trabalho desse proﬁssional é ser mais do que
alguém habilitado para recomendar e vender
remédios, mas é uma pessoa que vai auxiliar
aqueles que necessitam de mais atenção e
chegam à farmácia cheios de dúvidas.
Foi assim com a depiladora Maria Verônica
Garcia e Silva, de 61 anos. Em setembro de
2021, sentindo um desconforto, resolveu ir à
farmácia e, ao ser atendida por Poliquesi, foi
constatado que a pressão dela estava alta.
“Eu nem sabia que tinha pressão alta e estava
quase infartando. O Maurício me encaminhou
para o cardiologista ao aferir minha pressão e
ver que ela estava em 19 por 8”, relembra. Com
remédios controlados, a amizade e o respeito
entre os dois permanecem até hoje. “Se não
fosse por ele, eu não estaria viva”, diz Maria
Verônica.
Conselho Federal de Farmácia
De acordo com o Conselho Federal de
Farmácia, a farmácia clínica é a área voltada à
ciência e prática do uso responsável de
medicamentos, na qual o farmacêutico clínico
presta cuidado ao paciente, de forma a otimizar
a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar,

e prevenir doenças. As atribuições clínicas do
farmacêutico estão deﬁnidas no Resolução 585
do conselho.
“Temos 134 atividades farmacêuticas que
podemos exercer ligados aos cuidados com o
paciente”, explica Poloquesi. “Atuamos na
orientação posológica dos medicamentos,
interações medicamentosas, acompanhamento
da eﬁcácia terapêutica prescrita, aplicação de
vacinas, aplicação de injetáveis, aferição de
pressão arterial, exames remotos
laboratoriais”.
O farmacêutico clínico pode prescrever
medicamentos isentos de prescrição médica;
fazer injetáveis, vacinas, aferir pressão arterial,
medir glicemia, colocar brincos, atuar em salas
de inaloterapia (quando habilitado), fazer o
controle de medicamentos psicotrópicos,
supervisionar dispensações dos balconistas,
controlar vencimento de medicamentos e
demais rotinas de uma farmácia de dispensação.
“Mas, o farmacêutico clínico não pode
prescrever medicamentos de exclusividade
médica, dar diagnósticos, fazer consulta
médica e vender medicamentos controlados
sem receita”, ressalta Poliquesi.
Na consulta com farmacêutico clínico, o
proﬁssional utiliza documentos para anamnese
do paciente, identiﬁcação das enfermidades
(pressão, diabetes, depressão, tabagismo,
obesidade), medicamentos que utiliza (analisa e
pesquisa interações entre eles, resultados,
eﬁcácia, efetividade, indicações), aferição de
pressão, medidas de glicemia. “O proﬁssional
ainda orienta sobre o controle de peso e
conscientiza sobre a necessidade de seguir
orientações do proﬁssional de saúde”, ﬁnaliza o
farmacêutico.

@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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VACINA: BRASIL NEGOCIA COMPRA DE VACINA CONTRA
VARÍOLA DOS MACACOS
@jornalpanetus

País tem 696 casos confirmados da doença.

Com 696 casos conﬁrmados de varíola dos
macacos, o Brasil articula com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) a aquisição da vacina
contra a doença. De acordo com o Ministério da
Saúde, as negociações estão sendo feitas de
forma global com o fabricante para ampliar o
acesso ao imunizante para os países onde há
casos conﬁrmados da doença.
Por meio de nota, a pasta ressaltou que a
vacinação em massa não é preconizada pela
OMS em países não endêmicos para a
enfermidade, como é o caso do Brasil. A
recomendação, até o momento, é que sejam
imunizadas pessoas que tiveram contato com
casos suspeitos e proﬁssionais de saúde com
alto risco ocupacional diante da exposição ao
vírus.
Dos 696 casos conﬁrmados no país ate o
momento, 506 são procedentes do estado de São
Paulo, 102 do Rio de Janeiro, 33 de Minas
Gerais, 13 do Distrito Federal, 11 do Paraná, 14
do Goiás, três na Bahia, dois do Ceará, três do
Rio Grande do Sul, dois do Rio Grande do
Norte, dois do Espírito Santo, três de
Pernambuco, um de Mato Grosso do Sul e um
de Santa Catarina.
Emergência internacional
A OMS decidiu no último sábado (23/07),
declarar que a varíola dos macacos conﬁgura
emergência de saúde pública de interesse
internacional. O anúncio foi feito pelo diretorg e r a l d a e n t i d a d e , Te d r o s A d h a n o m
Ghebreyesus, durante coletiva de imprensa.

“Temos um surto que se espalhou rápido pelo
mundo, através de novas formas de
transmissão, sobre as quais entendemos muito
pouco, e que se encaixa nos critérios do
Regulamento Sanitário Internacional. Por
essas razões, decidi que a epidemia de varíola
dos macacos representa uma emergência de

saúde pública de preocupação internacional”,
disse Tedros.
A doença
A varíola causada pelo vírus hMPXV (Human
Monkeypox Virus, na sigla em inglês) provoca
um quadro mais brando que a varíola conhecida

como smallpox, que foi erradicada na década de
1980.
A varíola doas macacos é uma doença viral rara
transmitida pelo contato próximo com uma
pessoa infectada e com lesões de pele. O contato
pode ser por abraço, beijo, massagens ou
relações sexuais. A doença também é
transmitida por secreções respiratórias e pelo
contato com objetos, tecidos (roupas, roupas de
cama ou toalhas) e superfícies utilizadas pelo
doente.
Não há tratamento especíﬁco, mas os quadros
clínicos costumam ser leves, sendo necessários
o cuidado e a observação das lesões. O maior
risco de agravamento se refere, em geral, a
pessoas imunossuprimidas, como pacientes
com HIV/AIDS, leucemia, linfoma, metástase,
transplantados, pessoas com doenças
autoimunes, gestantes, lactantes e crianças com
menos de 8 anos.
Os primeiros sintomas podem ser febre, dor de
cabeça, dores musculares e nas costas,
linfonodos inchados, calafrios ou cansaço. De
um a três dias após o início dos sintomas, as
pessoas desenvolvem lesões de pele,
geralmente na boca, nos pés, no peito, no rosto
ou em regiões genitais.
Para prevenção, deve-se evitar o contato
próximo com a pessoa doente até que todas as
feridas tenham cicatrizado, assim como com
qualquer material que tenha sido usado pelo
infectado. Também é importante higienizar as
mãos, lavando-as com água e sabão ou
utilizando álcool gel.
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MINA DEL REY: SORRISO MAROTO DESEMBARCA EM
MARIANA NESTA SEXTA
@jornalpanetus Grupo vai se apresentar no Samba Mariana, que acontece no dia 29 de julho, e vai contar também com os shows de Dadim, Brigadeiro,
Pagode do Sinal e DJ Danny.

O grupo Sorriso Maroto se prepara para animar
e emocionar o público mineiro com os seus
grandes sucessos. É que nesta sexta-feira, 29 de
julho, a partir das 21h, eles estarão em Mariana
para agitar o evento Samba Mariana, que será
realizado na Mina Del Rey (Estrada para Mina
Delegado Rey - Mariana, MG). Além deles, a
festa ainda terá apresentação de Dadim,
Brigadeiro, Pagode do Sinal e DJ Danny. Os
últimos ingressos estão à venda por meio do site
www.nenety.com.br.
De acordo com o produtor de eventos Ederson
Clayton, diretor da Horta Produções, realizar o
Samba Mariana é criar uma oportunidade para
que o público da região possa curtir uma festa
com grandes nomes da música. “Percebemos
que existe uma demanda de público para o
samba e pagode em Mariana. E por isso
estamos realizando esta iniciativa, que terá a
sua primeira edição com grande sucesso”,
ressalta o empresário, que atua na produção
artística dos maiores eventos de Minas Gerais.
Sorriso Maroto
Com uma carreira selada de sucessos, o Sorriso
Maroto, um dos maiores expoentes do pagode,
trará para o Samba Mariana, parte da sua vasta
discograﬁa e canções que estão registradas no
último CD e DVD, Ao Cubo Ao Vivo em Cores.
O trabalho do cantor Bruno Cardoso e banda
traz as canções Outros Ideais, Teoria e Prática,
Reprise, 50 Vezes, Me Arrependi, Rolo
Compressor e outras. Mas no show, o grupo
também vai passar por seus outros hits, como,
Legenda, Prejuízo, Encrenca, Sinais, Eu Topo,
Disfarça e demais canções que fazem parte da
sua carreira.
Dadim
Com mais de 10 anos de carreira, o cantor

Dadim, de Conselheiro Lafaiete (MG), vem
ganhando cada vez mais espaço na música.
Com apresentações empolgantes, como o
famoso Pagode do Dadim, o artista que já
participou de algumas lives, principalmente nos
últimos dois anos, ganhou ainda mais destaque
pelas suas apresentações e hits, como, o sucesso
Tá Querendo Jogo. Já no show Samba Mariana,
ele promete animar o público com músicas de
sua autoria e claro, grandes sucessos do samba e
pagode para não deixar ninguém parado.
Pagode do Sinal
Formado em meados do ano de 2016, o grupo
Pagode do Sinal surgiu pela amizade e pelo
companheirismo dos integrantes, Felipin
(percussão), Mota (percussão), Mateus (violão
e guitarra), Renato (teclado), Costa (vocal),
Maykin (vocal) e Bruno Spin (vocal). Mas,
como bons amantes do pagode, foi em uma
resenha depois do futebol que eles começaram a
arriscar um som através do batuque em mesas
de bar. Uma galera irreverente, que foi
aprendendo dia após dia e que hoje fazem
sucesso com os hits, Bota Pra Tremer, Meu
Abrigo e outras canções.
Brigadeiro
Jefte Angelo Fonseca dos Santos, conhecido
no meio artístico como Brigadeiro, nasceu no
dia 04 de janeiro de 1991, em Belo Horizonte.
Começou sua trajetória na música como
baterista aos 10 anos de idade e aos 14, já fazia
parte de uma banda da igreja a qual frequentava.
Sua primeira aposta no segmento de pagode foi
o lançamento do single Mete o Pé, em dezembro
de 2019, que caiu no gosto de fãs e artistas. Ele
emendou com os hits O mundo dá voltas e O
café tá pronto!, com a participação de Suel.
Emplacou Rua Solidão nas rádios nacionais e

segue sua trajetória com novos singles e
participações especiais, como o relançamento
de Como Será o Amanhã.
DJ Danny
Para animar ainda mais a festa, a DJ Danny
promete trazer grandes sucessos para o público
no Samba Mariana. Famosa pelos hits, Desce e
Arrebenta, Deve Ser Foda, Competição e outros
hits, ela que está sempre presente em diversos
eventos, vai embalar o público também, com
muitas outras músicas que fazem parte das suas
apresentações.
Serviço
Samba Mariana
Data e horário: 29 de julho, sexta-feira, a partir

das 21h
Local: Mina Del Rey – Estrada para Mina
Delegado Rey - Mariana, MG
Programação:
Sorriso Maroto
Dadim
Brigadeiro
Pagode do Sinal
DJ Danny
Ingressos
Pista - R$50,00
Front Stage - R$70,00
Camarote - R$150,00
Vendas pelo site https://nenety.com.br
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BENEFÍCIO: GOVERNO ANTECIPA CALENDÁRIO DO
AUXÍLIO BRASIL
@jornalpanetus

O valor de R$ 600 começa a ser pago no início de agosto.

O Ministério da Cidadania antecipou o
calendário anual de pagamento do Auxílio
Brasil, de forma a viabilizar o pagamento de R$
600 para o benefício já no mês de agosto. A
medida consta da Instrução Normativa nº 18,
publicada no Diário Oﬁcial da União desta
última segunda-feira (25/07).
O calendário com as datas de pagamento foi
disponibilizado no anexo da instrução
normativa, tendo por base o Número de
Inscrição Social (NIS) de cada beneﬁciário.
Atualmente, 17,5 milhões de famílias são
atendidas pelo programa.
O pagamento do auxílio está previsto até
dezembro, conforme prevê emenda

constitucional promulgada no dia 14 de julho
deste ano pelo Congresso Nacional.
Por meio de medida provisória, o governo
federal liberou crédito extraordinário de R$ 27
bilhões para o acréscimo de R$ 200 ao
benefício, bem como para o aumento do valor
do Auxílio Gás e para o programa de Aquisição
e Distribuição de Alimentos da Agricultura
Familiar para Promoção da Segurança
Alimentar e Nutricional (Programa Alimenta
Brasil).
No caso do Auxílio Brasil, os recursos também
serão utilizados para o pagamento de custos e
encargos bancários relativos à extensão do
programa.

ESPORTE: VEM AÍ A 17ª CORRIDA DE SÃO LUIZ EM
ÁGUAS CLARAS
@jornalpanetus Evento promete movimentar as trilhas do município no dia 28 de agosto. Inscrições abertas.
A Secretaria de Esportes e Eventos, promoverá no
dia 28 de agosto, a 17ª Edição da Corrida São Luiz.
A competição foi dividida nas modalidades de
Mountain Bike, 50km, e Corrida Rústica, 9km,
com vagas limitadas a 100 participantes em cada
uma das modalidades. A largada do MTB será às
08h, na garagem da Univale e a Corrida Rústica às
09h, na Praça do Distrito de Águas Claras.
As inscrições são limitadas e podem ser
realizadas através do site:
www.cronochip.com.br, do dia 25 de julho até o
dia 19 de agosto, podendo participar atletas acima
dos 15 anos de idade nas categorias divididas por
idade. O 1° lote será no valor de R$10,00 + taxa do
site e o 2° lote no valor de R$20,00 + taxa do site.
Não serão realizadas inscrições no dia do evento!

Os atletas serão contemplados com um kit
personalizado, que contém uma medalha de
participação e um número de peito com chip de uso
obrigatório. A entrega do kit será realizada no dia
do evento, de 06h45 às 07h para os atletas do MTB
e das 07h30 até às 08h30 aos competidores da
Corrida Rústica.
A premiação seguirá as normas da Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAT) e Confederação
Brasileira de Ciclismo (CBC), considerando a
ordem de chegada como critério para deﬁnir os
vencedores, e não o tempo líquido do atleta. Serão
premiados com troféus os três primeiros lugares do
geral masculino e feminino.
Por Livia Vieira
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COMPENSAÇÃO: CÂMARA DE MARIANA RECEBE OS
NOVOS DIRETORES DA FUNDAÇÃO RENOVA
@jornalpanetus Os novos diretores se apresentaram e falaram sobre as últimas ações desenvolvidas pela fundação.

Foto: Raissa Alvarenga / Divulgação

Na manhã da última quarta-feira, 22, a Câmara de
Mariana recebeu, para apresentação, a nova
diretoria da Fundação Renova. A reunião
aconteceu no plenário da Casa Legislativa com a
presença dos vereadores, que colocaram em pauta
e discutiram pontos referentes às ações de
compensação e reparação, referente ao
rompimento da barragem de Fundão, por parte da
fundação.
Após abertura da palavra pelo presidente Juliano
Duarte, a coordenadora de relacionamento
institucional de Mariana e Alto do Rio Doce Lígia
Pereira, apresentou a nova diretoria, representadas
p e lo d i r e t o r d e c o mu n i c a ç ã o , d i álo g o ,
relacionamento institucional e estratégias
integradoras, Flávio Chantre, e pelo gerente geral
de reparação integrada de reassentamentos, Luiz
Antônio Ferraro. O novo diretor geral da Fundação
Renova, Roberto Federici, não esteve presente.
Os novos diretores se apresentaram e falaram
sobre as últimas ações desenvolvidas pela
fundação, que atuam em frentes de trabalho nos
novos reassentamentos de Bento Rodrigues e
Paracatu de Baixo. Atualmente, de acordo com
Ferraro, as obras mobilizam 5500 trabalhadores
nas construções, que começam, especiﬁcamente
em Bento Rodrigues, a ser entregues em dezembro
deste ano.
Solicitações como: liberação de estrada que dá

COMÉRCIO
DE METAIS

acesso ao distrito de Santa Rita, uma maior
aproximação das comissões legislativas por parte
da Renova, uma tratativa de compensação e
reparação mais direta com os atingidos – citando o
modo de trabalho realizado na cidade de
Brumadinho – e desenvolvimento de projetos para
dar suporte aos atuais trabalhadores quando
ﬁndadas as obras, foram pontos abordados e
bastante discutidos.
“Precisamos da elaboração de um programa que
apoie diretamente o retorno desses trabalhadores
para os seus lugares de origem. Hoje, temos
funcionários que conseguiram emprego em nosso
município, mas não conseguiram acesso à
moradia devido aos altos preços dos aluguéis, que
se encontram em situação de rua. Temos que
pensar em medidas para que a nossa cidade não
seja impactada quando os contratos forem
ﬁnalizados. Essa é uma preocupação social que
está em nossa porta”, disse o presidente Juliano
Duarte (Cidadania).
Ambos os diretores acolheram os pedidos e
reaﬁrmaram o compromisso de manter o
relacionamento estreito com a Casa Legislativa.
Estiveram presentes na reunião, o analista de
relacionamento institucional de reassentamento,
Raphael D'Ângelo e a analista de relacionamento
institucional de Mariana e Alto Rio Doce, Larissa
Brandão.

SAÚDE: DISTRITO DE BARRO
BRANCO RECEBE UBS REFORMADA

GS

@jornalpanetus

Unidade Básica de Saúde de Barro Branco é entregue
completamente reformada.

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

Fotos: Maria Fernanda Viana / Divulgação

A Secretaria de Saúde, entregou a reforma da
Unidade Básica de Saúde do Distrito de Barro
Branco, no último dia 30 de junho. A entrega
contou com a presença dos moradores da região
que, agora, poderão contar com um espaço
completamente reformado, possibilitando um
ambiente mais digno e de qualidade.
Foi realizada a pintura geral em toda a unidade,
além da instalação de forro, colocação de piso e
revestimento interno e externo do local. As

reformas possibilitam melhores condições de
trabalho aos proﬁssionais e mais conforto aos
usuários dos serviços de saúde da localidade.
A unidade faz parte da Rede de Atenção Primária
e tem como estratégia ampliar a estrutura e a
assistência à saúde, a ﬁm de garantir um
atendimento de qualidade para toda população da
região.
Por Larissa Viana
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SISTEMA DE DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURAS DAS
ELEIÇÕES 2022 JÁ ESTÁ DISPONÍVEL
@jornalpanetus DivulgaCandContas permite consultar informações sobre candidatas e candidatos e também oferece dados sobre contas eleitorais.

O sistema DivulgaCandContas, por onde é
feita a divulgação das candidaturas registradas
em todo o Brasil para as Eleições de 2022, já
está disponível nos sites do TSE e do TRE-MG.
A plataforma permite às eleitoras e eleitores
conhecer mais sobre candidatas e candidatos
antes de escolher em quem votar.
Desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), a ferramenta apresenta informações
detalhadas sobre candidatas e candidatos e

prestações de contas individuais e de partidos.
À medida que candidatas e candidatos
solicitam seus registros à Justiça Eleitoral, os
dados são inseridos no sistema. Até o
fechamento desta edição, o
DivulgaCandContas 2022 dispunha de
informações sobre 195 pedidos de registro de
candidatura, sendo um pedido de candidato a
governador e um de vice-governador, três para
senador (com dois suplentes cada), 75 de

deputados estaduais e 109 de deputados
federais. Os pedidos foram registrados no
Distrito Federal e seis estados (AC, AP, CE, MT,
PE, RR).
Os números são constantemente atualizados
pela Justiça Eleitoral, por estado e
nacionalmente. O sistema DivulgaCandContas
é abastecido de acordo com a oﬁcialização do
registro de candidaturas para o pleito marcado
para outubro desse ano. As eleições ocorrerão
em 2 de outubro (primeiro turno) e em 30 de
outubro (eventual segundo turno).
Acesso fácil
O sistema DivulgaCandContas é
disponibilizado na internet para consulta de
cidadãs e cidadãos. Para utilizá-lo, não há
necessidade de cadastro prévio ou autenticação
de usuária ou usuário. O acesso é simples e pode
ser feito com apenas alguns cliques. No site do
TRE, o sistema pode ser acessado pela aba
Eleitor e Eleições, localizada na barra superior
da página, clicando, em seguida, em Eleições
2022 e DivulgaCandContas.
Na página principal do sistema, o interessado
encontrará a quantidade total de candidaturas de
cada cargo em todo o país. No mapa do Brasil,
será possível consultar as candidaturas à
Presidência da República.
No mapa de cada região, é possível ﬁltrar a
pesquisa clicando na unidade da Federação e
depois no cargo desejado. Em seguida,
aparecerá uma lista com todas as pessoas que
concorrem ao cargo no estado.
Selecionado o nome da candidata ou do
candidato, é possível obter várias informações,
tais como: número a ser utilizado na urna,
partido, composição da coligação (se for o
caso), nome que usará na urna, grau de

instrução, ocupação, site da candidata ou do
candidato, proposta de governo (no caso de
governador e presidente), descrição e valores
dos bens que possui, além de eventuais registros
criminais, entre outras.
Também é possível acompanhar a situação do
pedido de registro e eleições anteriores das
quais a pessoa candidata tenha participado. Ao
clicar no ícone ponto de interrogação (ao lado
de situação de julgamento), há uma breve
descrição sobre cada situação.
Módulo contas
O DivulgaCandContas também é uma
importante ferramenta de acesso às
informações relativas às prestações de contas de
candidatas e candidatos no pleito. A usuária ou o
usuário poderá fazer a pesquisa das receitas dos
candidatos por doadores e fornecedores, além
de acessar a relação dos maiores doadores e
fornecedores de bens, entre outros dados.
Alguns deles serão apresentados em forma de
tabelas e infográﬁcos, para facilitar o
entendimento.
As informações sobre as prestações de contas
de campanha serão disponibilizadas à medida
que os recursos forem declarados pelas
candidatas e pelos candidatos no sistema.
Convenções partidárias e registro
Pelo calendário das Eleições 2022, as
convenções partidárias podem ser realizadas no
período de 20 de julho a 5 de agosto deste ano,
no formato presencial, virtual ou híbrido. Após
a escolha de candidatas e candidatos nas
convenções, o prazo máximo para os partidos
políticos, as federações e as coligações
solicitarem o registro de candidaturas à Justiça
Eleitoral é dia 15 de agosto.
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RECEITA FEDERAL: COMEÇA EM AGOSTO PRAZO PARA
DECLARAR IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE RURAL
@jornalpanetus Prazo começa em 15 de agosto e vai até 30 de setembro.
A partir de 15 de agosto, os proprietários de
imóveis rurais devem apresentar a Declaração
do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (DITR) referente ao exercício de 2022.
De acordo com a Instrução Normativa nº
2.095, publicada pela Receita Federal no Diário
Oﬁcial da União nesta última terça-feira
(26/07), o prazo para a apresentação do
documento termina em 30 de setembro.
A obrigação de apresentar o documento vale
para pessoa física ou jurídica proprietária,
titular do domínio útil ou possuidora de
qualquer título, inclusive a usufrutuária.
No caso de condôminos, a declaração deve ser
apresentada por um de seus integrantes quando
o imóvel rural pertencer simultaneamente a
mais de um contribuinte, em decorrência de
contrato ou decisão judicial ou em função de

doação recebida em comum.
Quando o imóvel rural pertencer a mais de uma
pessoa, a DITR deverá ser apresentada por um
dos proprietários.
Também devem apresentar a declaração
pessoas física ou jurídica que, entre 1º de janeiro
de 2022 e a data da apresentação da DITR
tenham perdido a posse do imóvel rural, em
processo de desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social,
inclusive para ﬁns de reforma agrária.
É também obrigatória a apresentação nos casos
em que foi perdido o direito de propriedade pela
transferência ou incorporação do imóvel rural,
"em decorrência de desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social". Esse caso também se aplica a
casos de imóveis em processos de reforma

Tributo ao Professor Célio
Um professor dedicado
Os alunos querem o bem
Não reprova os alunos
Nem tira pontos de ninguém.
Para limpar a cachoeira
Ele puxa até carroça
O professor é camarada
Este cara é gente nossa.
Cachoeira das Panelas
Feita em pedra sabão
O teu nome está gravado
Dentro do meu coração.
Cachoeira tu és linda
É meu presente é meu futuro

Neste belo município
Eu me sinto mais seguro.
Eu nasci em Cachoeira
E gosto muito dos Brumados
Só não gosto quando me chama
De professor aloprado.
Ô professor Célio
É assim que todos me chamam
Eu amo está Cachoeira
E sei que todos me amam.
Por José Januário
Homenagem aos moradores de Cachoeira do
Brumado.

agrária.
A obrigação se estende, também, àqueles que
perderam a posse ou a propriedade do imóvel
rural, em função de alienação ao poder público,
“inclusive às suas autarquias e fundações, ou às
instituições de educação e de assistência social
imunes ao imposto”.
Segundo a instrução normativa, a apresentação
não é necessária em casos de imóveis rurais
considerados imunes ou isentos pela Receita
Federal – em geral, pequenas glebas rurais,
assentamentos de reforma agrária, comunidades
e remanescentes quilombolas reconhecidos.
A instrução normativa descreve a
documentação necessária a ser apresentada para
o cálculo do valor do Imposto sobre Propriedade
Territorial Rural (ITR). Para preencher a
declaração é necessário baixar o Programa
Gerador da Declaração do ITR de 2022,

disponibilizado no site da Receita Federal.
Pagamento
O pagamento do ITR pode ser parcelado em até
quatro cotas de mesmo valor, mensais e
consecutivas, desde que nenhuma cota tenha
valor inferior a R$ 50. Imposto devido com
valor inferior a R$ 100 deve ser pago em cota
única.
Tanto a primeira parcela como a cota única
devem ser pagas até 30 de setembro. As demais
cotas devem ser pagas até o último dia útil de
cada mês, “acrescidas de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados
a partir do mês de outubro de 2022 até o mês
anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do
pagamento”.
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SOCIAL: RECONSTRUINDO SONHOS REALIZA ENTREGA
DE MAIS UMA MORADIA
@jornalpanetus Residência foi totalmente reformada no distrito de Santa Rita Durão.

Fotos: Maria Fernanda Viana

No último dia 13 de julho, o Programa
Reconstruindo Sonhos entregou mais uma
moradia totalmente reformada, agora, no
Distrito de Santa Rita Durão. A Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania,
contemplou Edileia Francisca e sua família que
receberam uma casa completamente
reformada, segura e estruturada.
O programa passou por reformulações e agora
as famílias recebem junto a entrega um espaço
para horta e um painel solar instalado. Essas

mudanças visam auxiliar na renda familiar
dando suporte por meio do cultivo na horta e
signiﬁcativa economia nas despesas com
energia elétrica. Desta forma, as famílias
possuem autonomia para cultivar hortaliças que
contribuem com a renda e complementam a
alimentação. Além disso, o painel solar é uma
alternativa mais sustentável que contribui para
a diminuição de gastos com energia.
A nova moradia conta com cozinha, sala
conjugada, banheiro, cinco quartos, um amplo
espaço externo com fogão a lenha, além do

quintal com a horta e o painel solar. Um sonho
que se realizou e deu uma nova oportunidade de
vida com mais dignidade, conforto e bem-estar,
esse é o sentimento de Edileia e seus ﬁlhos.
“Hoje eu me sinto orgulhosa. Feliz demais, só
Deus sabe o quanto! A gente passou muita coisa
para chegar onde chegamos, batalhei muito
para comprar o terreno e realizar esse sonho
para meus ﬁlhos. É um sonho realizado e eu só
tenho a agradecer”. Mais que um Programa,
lidamos com tantos sonhos e transformamos a
vida de famílias, como a de Edileia.

S O B R E O P R O G R A M A
RECONSTRUINDO SONHOS
O Programa é direcionado às famílias que
fazem parte do Projeto Aluguel Social e tem por
objetivo transformar a vida de pessoas que
vivem em situação de risco e vulnerabilidade.
Após a avaliação do Departamento de Defesa
Civil sobre as condições da moradia, a reforma
é iniciada, proporcionando melhores condições
de vida e mais dignidade para as pessoas
contempladas.
Por Evelin Almeida
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COMARCA DE OURO PRETOMG–EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – DE
20 (VINTE) DIAS – Dra. Kellen Cristini de
Sales e Souza, MM ª. Juíza de Direito da 1ª
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
eletrônicos nº 5000575-89.2022.8.13.0461,
da Ação de USUCAPIÃO proposta por
Helvécio Borges, brasileiro, desempregado,
casado, CPF n° 934.811.528-68, e Zélia
Rodrigues de Oliveira Borges, brasileira,
aposentada, casada, CPF n° 248.102.236-04,
ambos casados entre si, residentes e

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

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

domiciliados à Rua da Abolição, nº 311,
Bairro Piedade, Ouro Preto/MG, do imóvel
urbano situado à Rua da Abolição, nº 311,
Bairro Piedade, Ouro Preto/MG, dentro das
seguintes divisas e confrontações: “Iniciase a descrição deste perímetro no vértice 1,
de coordenadas N 7.745.173,64m e E
657.859,35m; deste segue confrontando
com o imóvel de propriedade de Milton
Luiz Guimarães e Maria Iris do Carmo
Guimarães, até o vértice 2 com o seguinte
azimute e distância: 105°02'47" e 8,67 m
até o vértice 2, de coordenadas N
7.745.171,39m e E 657.867,72m; deste
segue confrontando com a Rua da
Abolição, até o vértice 7 com os seguintes
azimutes e distâncias: 192°27'00" e 0,80 m
até o vértice 3, de coordenadas N
7.745.170,62m e E 657.867,55m;
172°46'55" e 3,82 m até o vértice 4, de
coordenadas N 7.745.166,83m e E
657.868,03m; 194°27'21" e 4,97 m até o
vértice 5, de coordenadas N 7.745.162,02m
e E 657.866,79m; 232°13'10" e 9,06 m até o
vértice 6, de coordenadas N 7.745.156,47m
e E 657.859,63m; 238°36'35" e 4,84 m até o
vértice 7, de coordenadas N 7.745.153,95m
e E 657.855,50m; deste segue confrontando
com o imóvel de propriedade de Ester
Oliveira Reis da Silva e Andréia Reis da
Silva, até o vértice 1com os seguintes
azimutes e distâncias: 323°38'19" e 3,15 m
até o vértice 8, de coordenadas N
7.745.156,49m e E 657.853,63m;

31°33'48" e 4,26 m até o vértice 9, de
coordenadas N 7.745.160,12m e E
657.855,86m; 302°07'30" e 0,51 m até o
vértice 10, de coordenadas N
7.745.160,39m e E 657.855,43m;
22°52'36" e 10,98 m até o vértice 11, de
coordenadas N 7.745.170,51m e E
657.859,70m; 353°37'11" e 3,15 m até o
vértice 1, ponto inicial da descrição deste
p e r í m e t r o . Tu d o c o n f o r m e p l a n t a
topográﬁca anexa. Todas as coordenadas
aqui descritas encontram-se representadas
no Sistema U T M, referenciadas ao
Meridiano Central nº 45°00', fuso -23,
tendo como datum o SIRGAS2000. Todos
os azimutes e distâncias, área e perímetro
foram calculados no plano de projeção
UTM.” E, por este edital ﬁcam citados
terceiros interessados, para, querendo, vir
contestar a presente ação, no prazo legal de
15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo,
presumirem-se aceitos, como verdadeiros,
os fatos alegados na inicial (art. 335 do
NCPC). Ficando constado que em caso de
revelia será nomeado curador especial, nos
termos do art. 257, IV, NCPC. E, para que
ninguém alegue ignorância, mandou a MM
ª Juíza de Direito expedir o presente edital
que será publicado no jornal “Diário do
Judiciário”. Dado e passado nesta Cidade e
Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas
Gerais, aos 31 de março de 2022. Eu,
Kássios Dávilon Soares Cordeiro, Gerente
de Secretaria, subscrevi.

A SBA Torres Brasil, por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Mariana – SEMMADS torna público o
requerimento da Licença Ambiental Simpliﬁcada referente ao Empreendimento
BR56785, Classe =1 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio do
processo n.º 3987/2022 para a atividade Antenas de telefonia móvel, localizada na
sede do município e Mariana. Informa que foi apresentado o Relatório Ambiental
Simpliﬁcado e demais documentos da Orientação Básica, que se encontram a
disposição dos interessados na SEMMADS de Mariana, de 08:00 h às 17:00h.
A CLARO S/A, por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Mariana – SEMMADS torna público o
requerimento da Licença Ambiental Simpliﬁcada referente ao Empreendimento
MGMRN04, Classe =1 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio do
processo n.º 3984/2022 para a atividade Antenas de telefonia móvel, localizada na
sede do município e Mariana. Informa que foi apresentado o Relatório Ambiental
Simpliﬁcado e demais documentos da Orientação Básica, que se encontram a
disposição dos interessados na SEMMADS de Mariana, de 08:00 h às 17:00 h.

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA

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

Jornal

Panetu’s
28/07/2022 a 04/08/2022
15
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

JORNAL PANFLETU´S DESTACA O DESCONTENTAMENTO DAS
FAMÍLIAS DE ANTÔNIO PEREIRA E VILA SAMARCO EM RELAÇÃO
A REMOÇÃO E COMPENSAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA VALE
@jornalpanetus Empresa Vale se posicionou em relação à nota de desabafo.

NOTA DE DESABAFO
A empresa Vale vem a cerca de dois anos
transformando a vida dos moradores e
comerciantes de Antônio Pereira incluindo a
Vila SAMARCO em um ﬁlme de terror.
No primeiro momento ser removido pela
empresa Vale parece ter vantagens ﬁnanceiras,
mas de fato é apenas um caminho árduo e
tenebroso, em que ao término da imposição
indenizatória que você é obrigado a aceitar,
mesmo discordando da maneira com que é
colocado as condições para você e sua família,
começa a ser um dilema sem ﬁm em busca de
relocação e adaptação familiar.
O que você recebe como indenização e o prazo
que nos é dado após a assinatura do termo de
acordo não é suﬁciente para a aquisição de um
novo imóvel, dado ao cenário imobiliária
inﬂacionado, os aluguéis altíssimos na cidade de
Mariana, também nesta condição devido as
locações que a própria VALE colocou e projetou
no mercado, alugando imóveis com valores acima
da casa de 7 mil reais, com isso não se acha
imóveis que acolham uma família de 3 ou 4 ﬁlhos.
Hoje, na região por menos de 4 mil reais e com 6
meses, prazo que temos para desocupar os
imóveis. Ninguém consegue construir uma casa
neste prazo, além dos custos de materiais de

construção que estão altíssimos, toda mão de obra
deste segmento em Mariana e região estão
dedicadas às obras de reconstrução da Renova e
obras na própria empresa Vale.
Ademais, algo surreal, mesmo que você consiga
superar todos estes desaﬁos, você é responsável
por transportar sua mudança e montagem de seus
móveis.
Enﬁm, diante deste lamentável cenário, ainda
somos intimados pela empresa Vale com
intimações extras judiciais de desocupação do
imóvel alugado. Recebemos ordem de corte de
fornecimento de energia e outras mensagens da
equipe de moradias sobre a devolução do imóvel.
Não pedimos para sair de nossas casas, e fomos
convidados a sair e agora nossas famílias tem que
se virar para resolver um problema que a empresa
Vale criou.
Enﬁm, a Vale só quer resolver o problema dela,
não pensa no pós-remoção. Como ﬁca a condição
de vida das famílias que um dia tinham paz, em
suas moradias na Vila SAMARCO e Antônio
Pereira, nas amizades que ﬁcaram, nos prejuízos
que os comerciantes estão amargando e sofrendo
de maneira sistemática. É preciso também analisar
e avaliar a vida dos comerciantes das localidades
que estão contando apenas com prejuízos, devido
a remoção das famílias.
Reparação não é somente o dinheiro, pois este
pode acabar e muitas vezes muito rápido,
precisamos de respeito e dedicação da empresa
com a retomada das nossas vidas pós-remoção,
não podemos apenas ser retirados de nossos lares e

receber uma indenização e sermos soltos ao
mundo sem qualquer amparo de readaptação.
Este é nosso sentimento, mas acreditamos que
muitos outros devem estar engasgados com medo
e receio de falar.
Antônio Pereira e Vila Samarco
Veja o posicionamento da empresa Vale em
relação a nota de desabafo:
"Assim que iniciou a remoção programada da
Zona de Autossalvamento da barragem Doutor,
em 2020, a Vale passou a atuar para que a
comunidade de Antônio Pereira retome as
condições de vida anteriores. A empresa não tem
medido esforços no sentido de reparar e
compensar, de maneira deﬁnitiva, os transtornos
causados no distrito, o que inclui a eliminação da
barragem Doutor, tendo como prioridade a
segurança das pessoas, dos trabalhadores e do
meio ambiente. Doutor é uma das 30 estruturas
mapeadas no Programa de Descaracterização da
Vale, e a previsão atual é de que a estrutura esteja
completamente descaracterizada até 2029. Ao
mesmo tempo, as ações preventivas, corretivas e
de monitoramento da barragem têm sido
intensiﬁcadas, permitindo o aumento da segurança
até que as etapas preparatórias e de engenharia
para a descaracterização sejam concluídas. As
famílias que residiam na Zona de
Autossalvamento (ZAS) da barragem recebem

assistência integral da Vale desde que foram evacuadas. A empresa
arca com despesas ﬁxas (aluguel, IPTU, água e luz), cesta básica e gás,
as famílias recebem acompanhamento psicossocial, pelos
proﬁssionais do Programa Referência da Família, e têm à disposição a
equipe de Relacionamento com a Comunidade (RC) da Vale.
Comprometida em indenizar, de forma justa e célere todos os
impactados, os processos de acordo extrajudiciais seguem avançando.
A todas as pessoas indenizadas, a empresa disponibiliza o Programa
de Assistência Integral ao Atingido, que oferece apoio psicossocial,
educação ﬁnanceira, orientações para a compra de imóveis e para a
retomada produtiva. Isso permite que as famílias possam planejar o
futuro diante das novas condições econômicas e socioambientais.
Enquanto os trabalhos para a eliminação da barragem avançam, ações
com o objetivo de levar soluções que promovam transformações
duradouras no território são realizadas em paralelo. Para isso foi
criado o Plano de Compensação e Desenvolvimento. Construído a
partir da escuta ativa da comunidade e do diálogo com o poder
público, o projeto conta com a participação direta de representantes da
comunidade para que as principais necessidades locais sejam
conhecidas e priorizadas. Com valor total de R$ 55 milhões, o objetivo
do plano consiste na implementação de medidas, de caráter
compensatório, voltadas a infraestrutura urbana, saúde, educação,
lazer, cultura e turismo, dentre outras. O trabalho está dividido em
duas fases. Na primeira, R$ 25 milhões estão sendo destinados a
obras, ações e projetos considerados prioritários deﬁnidos a partir de
solicitações da comunidade e poder público. Entre elas, importantes
entregas já foram feitas. É o caso da reforma do Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS), que beneﬁcia mais de 840 famílias em
situação de vulnerabilidade, da reforma da Escola Estadual Professora
Daura de Carvalho, que proporcionou mais bem-estar e segurança a
cerca de 600 alunos e professores, da reforma de pontos de ônibus no
distrito e da construção da contenção tipo gabião no rio Tabuleiro.
Para este ano, outras obras também estão previstas.
Na segunda fase, R$ 30 milhões serão investidos em ações a serem
selecionadas pelo Comitê do Plano de Compensação e
Desenvolvimento de Antônio Pereira - um projeto participativo com
maioria de representantes da comunidade, além da participação do
poder público e da Vale. Cabe ao grupo organizar as mais de 2 mil
sugestões de melhoria para o distrito, levantadas em consulta popular
realizada pela empresa, e priorizar a aplicação do recurso para
iniciativas nas áreas de saúde, infraestrutura, desenvolvimento
econômico, educação, meio ambiente, entre outros.
O incentivo à criação de novas frentes de negócio e o fortalecimento
de cadeias produtivas existentes é outra frente de compensação em
Antônio Pereira. Por meio de projetos de capacitação, apoio ao
empreendedorismo, à economia circular e ao desenvolvimento de
tecnologias para o bem-estar, a educação e o desenvolvimento rural, a
empresa cria alternativas para aumentar a renda familiar da população
e diversiﬁcar a economia. Uma dessas iniciativas é o Projeto
Horizonte que já capacitou direta e indiretamente mais de 1.200
empreendedores em todos os seus territórios de atuação e, atualmente,
em Ouro Preto, acelera sete novos negócios, que recebem até R$ 60,8
mil cada em capital semente - uma importante contribuição para que
as empresas deem seus primeiros passos".
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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

No artigo da semana passada falávamos sobre
pessoas que chegaram ao consultório com o
sentido da vida abalado, descrentes, confusas,
tristes e sem perspectivas. O artigo terminou
contando a metade da história do senhor Paulo, da
Colônia Santa Isabel, que diagnosticado, na
época, com hanseníase (lepra, como era
chamada), não pode seguir para o seminário, onde
queria estudar para ser sacerdote. Condenado
pela sua condição, tudo parecia indicar o seu ﬁm
naquele lugar de dor e sofrimento.
Durante muito tempo o senhor Paulo ﬁcou
lamentando sua sorte, vivendo entre desiludido e
entristecido, minado no sentido da vida,
abandonado à sorte dos desgraçados, tentando
encontrar propósito em tudo aquilo... até que
Deus o fez conhecer, ali, naquele lugar de “mortos

robsonfil@gmail.com

vivos” (como muitos consideravam as mais de
dez mil pessoas que por ali passaram), uma jovem
que espalhava, naquele lugar, o suave odor de
Cristo (cf.2Cor2,15), servindo incansavelmente e
com alegria aos leprosos, e falando com altiva fé
de um Deus maravilhoso! Era linda, alegre e
espontânea. Pensando ser uma inconsequente,
por estar ali, gastando sua juventude naquele
lugar, amargou ainda mais sua condição e sentiu
pena de si mesmo por acalentar no coração algum
interesse por aquela bela jovem, justamente ele
que estava ali morrendo!
Aos poucos foi conhecendo-a melhor e se
espantou quando descobriu, pela boca dela
mesma, ser também uma hanseniana! Mas como
pôde, então, permanecer altiva, alegre, sorridente,
mantendo a fé à toda prova, sabendo estar

condenada ali naquele lugar? Com aquela jovem,
Deus foi ensinando ao senhor Paulo a reacender a
chama do amor, ali mesmo, onde todos pensavam
não existir amor; a reacender a chama da fé!
Aprendeu a resigniﬁcar sua vida, servindo aos
hansenianos da Colônia ao lado daquela que
passou a ser, por 3 anos, mais tarde, a mulher com
quem se casou. Reinventou-se ao lado dela e
permitiu que Deus realizasse em sua vida o sonho
divino de seu amor, ainda que por caminho, para
nós, tortuoso demais. Serviu brava e santamente a
todos! Ele mesmo me contou esta história na
cozinha de sua casa, lá na Colônia Santa Isabel,
numa das missões que ﬁz.
Pois bem! Quem disse que nossos olhos e nosso
coração têm que se ﬁxar na escuridão e na
incerteza? Com quem aprendemos a abandonar

tão rapidamente aquela atitude necessária da fé de
jogar fora todo medo, a ﬁm de que o amor seja
perfeito? (cf.1João 4,18). Sendo verdade que os
desígnios de Deus não podem ser conhecidos por
nós, mais verdade ainda é que tais desígnios são
os de quem por primeiro nos amou. Ora, se não
conhecemos os desígnios de Deus, conhecemos
seu amor. Como não esperar somente o amor e a
bondade de sua parte?
Não olhemos para a escuridão! Não deixemos as
incertezas apequenarem nossa fé! Que o medo
não sufoque o bem que devemos fazer e a vida
que devemos amar! Fixemos nosso olhar no
único sentimento que sempre permanecerá vivo,
real, intenso, absoluto, inteiro: o amor de Deus,
seja lá por quais caminhos trilharmos!!! Em Tudo
Não Estamos Sós!

ASFALTO: VEREADOR JOÃO BOSCO INFORMA A
POPULAÇÃO DO SUBDISTRITO DE GOIABEIRAS
@jornalpanetus Informação é em relação as obras do asfalto no subdistrito.
detalhes, informaremos à todos. Lembrando que esses ajustes serão
necessários para que a obra seja concluída com êxito e qualidade.”
Destaca João Bosco.

O vereador professor João Bosco
(PDT), vem por meio desta informar a
todos que na segunda-feira dia (25/07),
esteve em reunião com o prefeito
interino Ronaldo Aves Bento (PSB), para
tratar a respeito das obras do asfalto do
Subdistrito de Goiabeiras que
atualmente encontram-se
temporariamente paralisadas.
Segundo apurado pelo parlamentar, será

necessário alguns ajustes e correções na
obra. Todos os ajustes já estão em análise
e estão em estudo, será necessário
realizar modiﬁcações técnicas no
Projeto, uma equipe especializada já foi
convocada juntamente com os
responsáveis administrativos da
Prefeitura de Mariana, sob a supervisão e
acompanhamento do vereador João
Bosco.

Sabemos a importância dessa grande
obra para todos os moradores, por isso
viemos tranquiliza-los que a obra
prosseguirá assim que todos os ajustes
necessários forem concluídos.
“Meu dever como representante público
é informar cada passo e cada decisão
tomada pela equipe responsável. Estarei
acompanhando pessoalmente os
trâmites e assim que tivermos maiores
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ESPORTE: VEREADOR EDIRALDO RAMOS DEBATE
POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA ESPORTIVA
@jornalpanetus Vereador destaca a importância do esporte, que é uma de suas bandeiras.

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

O vereador Ediraldo Ramos – Pinico (AVANTE),
recebeu em meu gabinete o assessor técnico de
Esportes, formado e graduado em Educação Física
com pós em políticas públicas dos esportes (UFPR) e
Futebol (UFV), Wagner Flávio. Além desse
currículo extenso, Wagner também é Presidente do
Conselho Municipal da Juventude e participante da
embaixada de Ouro Preto; Politiza.
Organização sem ﬁns lucrativos que trabalha
educação política. Hoje, atua na Secretaria de
Desenvolvimento Social como coordenador do

CRIA.
“Nessa visita debatemos muitos pontos importantes
voltado para a educação esportiva dentro de nosso
Município. Waguinho, também é um grande amigo e
atuamos juntos na Secretaria de Esportes entre
2014/2016 foi um grande aprendizado ter
trabalhado ao lado dele. A visita foi muito produtiva,
além de um bom debate que fora conduzido. As
portas do nosso gabinete estão abertas.” Realça o
vereador Pinico.

Momento

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!

É necessário comer a cada 3 horas?
A frequência das refeições a cada 3 horas não precisa
ser uma regra. O importante é fracionar, cerca de 3 a
5 refeições ao longo do dia, evitando fazer apenas
uma ou duas. Esse fracionamento deve ser feito de
acordo com a rotina, gostos pessoais, horários em que
sente se fome. Ou seja, os horários das refeições
devem respeitar a individualidade de cada pessoa.
Outro fator essencial, seria não concentrar muitas
refeições no período noturno. Pois nessa parte do dia
o metabolismo sofre redução das atividades
relacionadas com a digestão e absorção de nutrientes
e está voltado, principalmente, para produção
hormônios que auxiliam na indução do sono.

Instagram : @fernandes_rayssa
WhatsApp (31) 97102 – 3149

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

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

chocolatecomafeto52

Qualidade
Preço Justo
Endereço: Rua Aleijadinho - 391 - centro - Mariana/MG
35573733 / 971944913
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GOVERNO TENTA MUDAR DECISÃO SOBRE PREÇOS DOS
COMBUSTÍVEIS NA PETROBRAS
@jornalpanetus Ideia é passar atribuição para definir reajustes ao conselho de administração.
O conselho de administração da Petrobras
discutiu nesta quarta-feira (27/07), proposta para
alterar o centro de decisão sobre os preços dos
combustíveis vendidos pela estatal, em mais um
avanço do governo sobre a gestão da companhia.
A proposta prevê que as decisões sobre reajustes
passem a ser dadas pelo conselho de
administração —hoje, é feita por um comitê
formado pelo presidente da companhia e pelos
diretores de Logística e Comercialização e de

Finanças.
O governo prepara-se para eleger um novo
conselho, com nomes mais alinhados à gestão
Bolsonaro, em assembleia no próximo dia 19 de
agosto. A lista é formada majoritariamente por
ocupantes de cargos públicos e, pela primeira vez
desde o governo Dilma Rousseff (PT), tem um
integrante do Palácio do Planalto.
A assembleia vai eleger 8 das 11 vagas do
colegiado —outras 3 já são ocupadas por

representantes dos acionistas minoritários e
dos empregados da companhia. O governo
indicou 8 nomes e o maior acionista privado
da empresa, o Banco Clássico, outros 2.
A lista tem dois nomes já rejeitados por
ó rg ã o s i n t e r n o s d e g o v e r n a n ç a p o r
possibilidade de conﬂito de interesses: o
secretário executivo do Ministério da Casa
Civil, Jhonatas Assunção, e o procuradorgeral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano.
A tentativa de mudança na governança da
política de preços é parte de um esforço para
conter os preços dos combustíveis e reverter
danos à imagem do governo às vésperas das
eleições. Nesse processo, as medidas mais
efetivas até agora foram cortes de impostos
federais e estaduais.
Em quatro semanas seguidas de queda, desde
a aprovação das mudanças sobre os impostos,
o preço do combustível já acumula queda de
20,3% nas bombas. Na semana passada, o litro
custava, em média, R$ 5,89.
A tendência é que o cenário se mantenha nesta
semana, com repasses do corte de 4,9%

promovido pela Petrobras em suas reﬁnarias
na terça-feira (19/07).
Nesta segunda (25/07), em almoço com
empresárias e executivas em São Paulo, o
presidente Jair Bolsonaro (PL) aﬁrmou que
poderia fazer novas mudanças na Petrobras,
enquanto falava sobre os preços dos
combustíveis.
Os últimos movimentos do governo em
relação à empresa já geram alertas no mercado
ﬁnanceiro sobre o risco de retrocesso no
sistema de governança implantado após a
Operação Lava Jato.
"Mais um oportunismo eleitoreiro de
Bolsonaro e de sua equipe de bajuladores",
disse, em nota o coordenador-geral da FUP
(Federação Única dos Petroleiros), Deyvid
Bacelar, que é favorável a mudanças no
cálculo dos preços.
«A menos de três meses para as eleições, o
presidente da República se diz preocupado
com as altas abusivas dos preços dos
combustíveis praticadas ao longo de seu
governo."

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405
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Sociais da Leticia Aguilar

@leticiafaguilar_

A sintonia é tanta que esse casal comemora o aniversário
no mesmo dia (02/08)! Que Deus abençoe vocês! Karol & Marlon

Dia 1 é aniversário da nossa amiga Lorena Vieira! Viva!

4 anos da Clarinha! Olha a carinha de felicidade!

Tardezinha do Wesley! Que festa bacana, hein? Felicidades!

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

Limpeza
de pele
Depilação
a laser e
muito mais!

Leticia Aguilar

Prefeito Ronaldo Bento na entrega da OUVIDORIA
Bairro Cabanas!

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

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

Gustavo Marchetti está em Mariana.
‘’E vem para o feed: treino de boxe em família’’.

Lázaro Sales recebendo o prêmio “SBZ Excelência
Discente em Pós-Graduação”. Parabéns!

Cristiano Vilas Boas

‘’4 aninhos de muita fofura do meu sobrinho e alhado Bernardo’’

9 8229-3087

9 8317-3875

‘’Meus meninos! <3'’, escreveu Maíra em suas redes sociais!

