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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
MAIS VERDE: NA SUPREMA CORTE A PAUTA É O FUTURO
O futuro pode ser incerto para a nova geração. Somos o país do futuro ou ficaremos no passado?
Nesta semana a pauta verde de ações ambientais
estão em julgamento no Supremo Tribunal
Federal e representa um marco para nossa
geração, aﬁnal são raras as vezes em que a corte
tem o poder de decidir não apenas o futuro do país,
como também o destino do planeta.
Entretanto é preciso enfatizar esse ponto, pois
não se trata de exagero. A comunidade cientíﬁca é
clara ao aﬁrmar que nossa espécie não sobreviverá
às mudanças climáticas sem uma transição
acelerada rumo à economia de baixo carbono e a
preservação da Amazônia que é peça central desse
processo.
Contudo, as sete ações na pauta do STF
questionam, em resumo, normas, omissões e
ações do atual governo que colocam em risco a
vida de povos originários e tradicionais, as metas
climáticas e permitem a operação de um
verdadeiro ecossistema de crimes ambientais que
estão destruindo a maior ﬂoresta tropical do

mundo.
Ademais, são ações judiciais históricas, porque
buscam, por exemplo, apontar omissão do
governo federal na conservação do meio
ambiente; reativar o Plano de Ação para a
Prevenção e Controle do Desmatamento na
Amazônia; questionar o ﬁm da autonomia do
Ibama na ﬁscalização ambiental e derrubar um
decreto que excluiu a sociedade civil das decisões
do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Na primeira sessão de julgamento, na semana
passada, a ministra Carmen Lúcia apontou a
existência de um "estado de coisas
inconstitucional" na área ambiental. Isso signiﬁca
que o governo descumpre a Constituição de 1988
ao destruir estruturas de controle e ﬁscalização e
não investir os recursos necessários para a
proteção da ﬂoresta e de seus povos.
Lamentavelmente, o projeto de atacar a ﬂoresta
não se limita ao governo federal. O Congresso

debate um projeto de lei, proposto pelo governo,
para permitir mineração em terras indígenas. O
texto usa como justiﬁcativa o aumento dos preços
de fertilizantes causado pela guerra na Ucrânia.
Embora, as próprias associações do agronegócio,
além dos bancos e organizações da sociedade civil
criticam o projeto, e rebatem a desculpa usada
pelo governo. Sem cerimônia, o Palácio do
Planalto joga toda a força do orçamento para
convencer sua base no Congresso a ﬁcar do lado
errado da história.
De fato, a invasão da Ucrânia pela Rússia vem
pressionando o preço de combustíveis e outras
commodities, e pode criar mais um incentivo
perigoso para a destruição ﬂorestal.
Para além do Brasil, o impacto do conﬂito faz
com que países tenham que retroceder em sua
transição verde no curto prazo. Nos Estados
Unidos e na Europa, por exemplo, há liberação de
estoques de petróleo e maior uso de energia a

carvão por causa dos preços altos do gás natural e
dos combustíveis fósseis. Mas diferentemente
daqui governos e populações desses países estão
comprometidos com a transição energética e com
as metas de redução de emissões de gases do efeito
estufa, e isso afeta diretamente o que eles vão
comprar do Brasil.
Vivemos um tempo de desaﬁos interconectados,
e o governo do Brasil parece não ter capacidade de
pensar e planejar de forma sistêmica e com visão
de longo prazo. Desta forma, o STF representa a
última linha de defesa do meio ambiente. Não por
acaso os ministros e as ministras da Corte vêm
sendo atacados pelo presidente da República.
Portanto, é urgente interromper o projeto de
destruição ambiental conduzido pelo governo e
recolocar a Amazônia no trilho da legalidade e do
desenvolvimento sustentável. A Corte tem a
oportunidade de ﬁcar do lado certo da história e
garantir o direito ao futuro às próximas gerações.

LEMBRAMOS DE TUDO QUE QUEREMOS? SOBRE A MEMÓRIA E SUAS DINÂMICAS.
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)"
“Quem nós somos” vai sendo constituído por
elementos externos que nossa mente absorve ao longo
da nossa vida. Somos a consequência de conexões,
pessoas, falas, pensamentos, imagens, emoções, afetos,
sonhos, pesadelos... O meio social em que vivemos, a
família, os amigos, são também várias as fontes de
inﬂuências.
Muitas vezes nossa memória nos engana ou apresenta
seus limites. Temos a sensação de ter vivido algo no
passado, mas quando tentamos lembrar, algo nos
escapa. Quando lembramos entram elementos afetivos,
inconscientes, por isso não conseguimos controlar e
determinar o que recordamos.
Algumas pessoas imaginam que vivenciaram traumas
por meio de abusos na infância, mas, na realidade, não
foi bem assim. Em outros casos, a pessoa viveu de fato,
mas não lembra com certeza, pois o trauma foi tão forte
que gerou um bloqueio da memória.
A memória tenta resgatar elementos sensoriais, que
geram impressões em nossa mente. No entanto, a

imaginação aparece como um elemento que
preenche vazios. Assim, surgem, por exemplo, as
falsas memórias. Completamos os fatos através do
mecanismo de aproximação e semelhança. Aí está a
formação das notícias falsas, aproximamos
afetivamente elementos ou dados que não possuem
uma relação necessária. A maioria dos nossos
pensamentos surgem de relações, mas estas muitas
vezes não são fundadas na racionalidade necessária
ou na experiência. Quanto mais bons afetos
vivemos, mais lembramos. Por isso, no campo da
educação, é preciso gerar o desejo e o interesse, sob
pena de que aquele conteúdo seco e frio seja
brevemente esquecido. Algumas vezes, os traumas
não são esquecidos, são insistentes e atormentam em
excesso. É preciso deslocá-lo, inconscientemente,
para outro lugar.
O ato de rememorar é referido a uma lembrança ao
que já aconteceu ao passado, por isso ele é
inseparável do tempo, está intimamente ligado à

temporalidade, pois, o ato de lembrar já implica algo
que já aconteceu a um determinado tempo atrás.
Existe uma diferença fundamental entre a
lembrança e a memória. A lembrança retoma os
fatos em ordem como se não tivesse acontecido um
passado, a coisa não vem mais e a imagem da coisa
que vem. As lembranças são sempre no plural, já a
memória é tratada no singular e com capacidade.
Por isso, a memória da infância é tão signiﬁcativa
em nossa vida. Se temos uma memória apaziguada,
é porque estamos em dia com o passado. Se não
lembramos nada ou pouco, alguma coisa aconteceu!
É preciso investigar... Se recordamos algo
traumático (um sinal disso é a vivência de pesadelos
contínuos), é preciso elaborar a origem desse trauma
e seu entorno.
O perdão mesmo pode ser pensado como um uso
“poético” da memória, que propicia a superação da
falta de memória ou do esquecimento excessivo,
bem como do excesso de memória, o que permite o

trabalho da lembrança e a narrativa das histórias do
passado de outra forma. Perdoar passa a ter uma
função de ressigniﬁcar um trauma ou uma dívida do
passado. O perdão dirige-se não aos acontecimentos
cujas marcas devem ser protegidas, mas à dívida
cuja carga paralisa a memória e, por extensão, a
capacidade de se projetar de forma criadora no
porvir.
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UMA CHANCE AO LIVRO
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
É preciso dar uma chance ao livro. É preciso dar
uma chance às estórias que nos levam a outros
mundos e experiências ternas ou revoltosas. É
preciso entrar no mundo imagético das palavras e
das multimodalidades textuais. Leio porque
aprendo a entender o outro, a ter empatia pelo outro
e por mim; ler me leva à alteridade, neutraliza
minha ferocidade, amarra pontas soltas. Ler me

leva à ressigniﬁcar vocábulos, a entender
multiplicidades de sentidos e formas de enfrentar
o mundo. Leio, porque me redescubro nos
sentimentos alheios, nos sentimentos de outros
em mim, nos sentimentos de mim nos outros,
refazendo-me. Leio, porque preciso humanizar
asperezas e rugosidades; aparar arestas da
vaidade e injustiça. A chuva ressurgiu depois de
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longa estiagem.
Três dias de pingos generosos e delicados.
Acidente na rodovia. Não vi as vítimas, socorridas
com brevidade... Uma mariposa multicolorida
pousou no corrimão da grade carcomida pelo
tempo. Prevejo boas ou más novas. Ganhei um
cacho de bananas roliças. Em dois dias
amadureceu. Fiz doce com canela e cravo.
Lembrei-me do caderno de receita perdido em
alguma prateleira dos cômodos. Desisti de
procurar. Milhares de livros rodeiam a casa. Às
vezes, eu dialogo com obras enﬁleiradas nas
prateleiras, com personagens, imagens, editores,
revisores, diagramadores, ilustradores; um
punhado de gente que deu pulso a ideias, sonhos
que ressigniﬁcaram vidas e motivos para seguir.
Não me leio.
Esqueço a maioria das estórias de minhas obras.
Não elegi autor para me formatar. Sigo meu
instinto, construindo-me ou me despindo, criando
outros textos e estórias. Vejo-me, às vezes, infértil.
Sem mais, sem menos, eu apenas, despida de
motivações. Pauso, respiro, no momento oportuno,
insisto. Tentam, a todo custo, silenciar, censurar e
desvalorizar nossas vozes. Nunca desisti das letras.
Palavras são pedras delicadas e pontiagudas; ferem
ou aquecem. Silêncios me agradam. Barulho
infernal de pessoas soltam urros, numa algazarra
marcada pela alegria motivada pelo álcool e fumo.
A produção textual é, cada vez mais, marcada pela
mescla da escrita e imagem, numa relação
indissociável. Conﬁguro-me na multiplicidade de
sentimentos. Às vezes, metade fel, metade mel. Fio
e me desﬁo. Gritos de meninos infernizam
silêncios. Não leem.
Um diz que não sabe o que é livro impresso. Outro
ironiza que arranca as folhas do livro para limpar as
partes íntimas. "Escritor? Nunca vi, dona. Estão

enterrados em algum buraco da terra ou moram
em outro planeta. Não gosto de leitura nem de
livro. É enfadonho". Diz um menino. Riem.
Teclam, com destreza, seus aparelhos móveis. O
mais velho diz que vai ter exame, depois de
amanhã. O outro dá de ombros. "Vou passar, de
qualquer forma, vei". Ele é vei, eu moro em outro
mundo. Entro. Ligo o computador. Anoitece. Céu
opaco. Meus olhos, molhados e cansados
resistem. Desﬁo a ponta do vestido rasgado.
Corto, desﬁo. A peça de roupa se transforma num
novelo. Amanhã, pela manhã, levarei os ﬁos para a
arteira de tecidos. Fiar é arte da tecelã. Cato
estrelas no céu acinzentado, ﬁando pontos difusos
de palavras e imagens. É preciso dar chance aos
ﬁos de pano, às palavras e ao livro.
Como disse Stephen King: "os livros são
entretenimento perfeito: sem anúncios, sem
bateria, horas de prazer a cada dólar gasto. O que
não entendo é porque as pessoas não têm sempre
um livro com elas, para aquelas inevitáveis zonas
mortas da vida". A vida, neste século, Stephen
King, é conﬁgurada na necessidade do anúncio, na
bateria e no prazer indissociável de ter um
aparelho móvel ligado a tomadas e às redes.
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PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO IR
É PRORROGADO PARA 31 DE MAIO
@jornalpanetus Instrução Normativa com nova data foi publicada no DOU desta terça-feira.
A Receita Federal prorrogou para o dia 31 de
maio de 2022 o prazo ﬁnal para a entrega da
declaração de ajuste anual do Imposto de
Renda, que tem como base os rendimentos
obtidos no ano de 2021.
A nova data consta da Instrução Normativa nº
2.077, publicada no Diário Oﬁcial da União
desta terça-feira (05/04). O prazo previsto
anteriormente era 29 de abril.
De acordo com a Receita, objetivo da
prorrogação é diminuir eventuais efeitos da
pandemia da covid-19 que possam diﬁcultar o
preenchimento e envio das declarações, "visto
que alguns órgãos e empresas ainda não estão
com seus serviços de atendimento totalmente
normalizados".
Até o ﬁnal de março, a Receita Federal
contabilizava quase 6 milhões de declarações
de Imposto de Renda de Pessoa Física (IPRF)
entregues. A expectativa é de que 34,1 milhões
sejam enviadas até o ﬁnal do prazo.
De acordo com as regras, estão obrigadas a
apresentar a Declaração de Ajuste Anual os
cidadãos que tiveram, em 2021, rendimentos
tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70.
De acordo com a Instrução Normativa
apresentada o cronograma para a restituição dos
lotes aos contribuintes permanece o mesmo. O
primeiro está previsto para 31 de maio. Os
segundo e terceiro lotes serão restituídos no dia
30 de junho e de julho. O quarto lote está
previsto para 31 de agosto; e o quinto, para 30 de
setembro.
Auxílio emergencial
Em fevereiro, quando foram anunciadas as
regras para a declaração deste ano, técnicos da

Receita Federal lembraram que o auxílio
emergencial, pago pelo governo para amenizar
prejuízos causados pela pandemia, é
considerado tributável.
Assim, se a pessoa recebeu, além do salário, o
auxílio emergencial e, somando esses
rendimentos tributáveis, ultrapassar o limite de
R$ 28,5 mil, ela estará obrigada a apresentar
declaração de IR.
No caso de rendimentos considerados
“isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte”, quem recebeu valor

superior a R$ 40 mil é obrigado a declarar.
Também são obrigados a declarar aqueles que,
no dia 31 de dezembro de 2021, possuíam
propriedade de bens ou direitos, inclusive terra
nua, acima de 300 mil; e pessoas que, na
atividade rural, receberam rendimentos
tributáveis com valor acima de R$ 142.798,50.
Facilidades
Entre as inovações preparadas para este ano
está a disponibilização da declaração prépreenchida em larga escala para contribuintes, a
partir da autenticação via contas Gov.br.

A conta Gov.br é uma identiﬁcação que
comprova, por meio digital, a identidade do
cidadão, de forma a dar segurança para o acesso
a serviços digitais. Ela é gratuita e, tanto o
cadastro como o acesso, podem ser feitos pela
internet.
A declaração pré-preenchida possibilitará ao
cidadão iniciar o preenchimento do documento
já com diversas informações à disposição. Nela,
praticamente todas informações em posse da
Receita Federal serão importadas diretamente
para a declaração. Entre os exemplos citados
pelos auditores, durante o anúncio das regras,
estão informações de rendimentos pagos por
empresas e outras pessoas; despesas médicas
informadas por estabelecimentos médicos; e o
histórico de bens e direitos das declarações de
anos anteriores.
No ano passado, foram 400 mil declarações
pré-preenchidas foram apresentadas. Para este
ano, a previsão é entre 3 milhões e 4 milhões.
Outra novidade é o novo formato (mais
integrado) do IRPF em multiplataforma, tanto
para computadores online como para
dispositivos móveis. Os auditores explicaram
que será possível, por exemplo, começar a
declaração no celular, continuar no programa
instalado no computador e ﬁnalizar na internet.
Pix
Também é novidade a possibilidade de o
cidadão pagar as cotas do IR via Pix, bem como
receber a restituição pelo sistema de
transferências. Na prática, signiﬁca que o
cidadão não precisará sair de casa para pagar
seu Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF), que passará a ser impresso
com códigos de barra e QR code.
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SAÚDE: VACINA DA JANSSEN RECEBE REGISTRO
DEFINITIVO DA ANVISA
@jornalpanetus Vacinas Pfizer, AstraZeneca e Coronavac já têm registros definitivos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) aprovou o registro deﬁnitivo da vacina
da Janssen contra a Covid-19. A vacina, que já
estava aprovada para uso emergencial desde 31
de março de 2021, recebeu nesta terça-feira
(05/04), o registro deﬁnitivo.
A Janssen é a última das vacinas aplicadas no
Brasil a receber o registro deﬁnitivo.
Pﬁzer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford e
Coronavac já têm seus registros deﬁnitivos
aprovados pela Anvisa.
A vacina da Janssen, que é de dose única, pode
ser aplicada tanto como primeira dose, como
dose de reforço.
Responsável pela Gerência-Geral de
Medicamentos e Insumos Biológicos da
Anvisa, Gustavo Mendes explica que o registro

representa o padrão ouro de avaliação de um
medicamento.
“É a consolidação da análise dos melhores
dados disponíveis e de forma completa, com
informações mais robustas dos estudos de
qualidade, eﬁcácia e segurança, bem como do
plano de mitigação dos riscos e da adoção das
medidas de monitoramento. Com o registro, a
população recebe um atestado de que o produto
passou por exigências comparáveis às das
melhores agências reguladoras do mundo”,
aﬁrma o especialista.
O imunizante da Janssen é indicado para
pessoas com 18 anos de idade ou mais e é
aplicado em dose única de 0,5ml. Uma dose de
reforço de 0,5 ml pode ser administrada pelo
menos 2 meses após a primeira dose.

A EL LOCAÇÕES LTDA , INSCRITA SOB O CNPJ
09.327.150.0001/89. TORNA PÚBLICO QUE OBTEVE, EM
15 DE JANEIRO DE 2020 , DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DE MARIANA /MG – SEMMDS, COM BASE
NO PROCESSO Nº 3728/2019, A LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA (LAS) N°438/2019, CONCOMITANTE
COM ANEXO I PARA EMPREENDIMENTO M-08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E /
OU DESTINAÇÃO DE EFLUENTE DE SANITÁRIOS
ATIVIDADES ( LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS )
LOCALIZADO NA RUA CORREGO DO CANELA, Nº 1 –
CORREGO DO CANELA – MARIANA -MG .
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CIDADANIA: RECRIAVIDA REALIZA MAIS UMA NOITE
DANÇANTE PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA EM MARIANA
@jornalpanetus É a segunda vez que o evento acontece, e a partir de agora, será oferecido uma vez por mês.
Na última sexta-feira (01/04), a Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, realizou
mais uma noite dançante para os idosos
participantes do Recriavida. É a segunda vez que
o evento acontece, e a partir de agora, será
oferecido uma vez por mês, proporcionando para
a terceira idade um momento de lazer,
descontração e muita música boa.

A participante das atividades, dona Santa
Lúcia, de 62 anos, moradora do Bairro Barro
Preto, contou que ama dançar e está muito feliz
pela consolidação do evento. “Foi excelente,
um momento para distrair. Eu tenho certeza que
todos estão amando. Vivemos em um mundo
difícil, e vejo momentos assim como forma de
amenizar os problemas que enfrentamos. Estou
ainda mais feliz por saber que agora poderemos

Foto: Mafê Viana / Divulgação

'arrastar o pé' uma vez por mês”, comemorou.
O Recriavida é um programa da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, que
oferece diversas oﬁcinas com foco no bem-estar
social da terceira idade. As atividades
promovidas contribuem para o processo de
envelhecimento ativo, saudável e autônomo do
idoso. Atualmente, o programa atende mais de
600 idosos na sede e nos distritos.

Novidade
A partir dessa semana, o programa contará com
as aulas noturnas de dança e atividade física,
destinada aos idosos que não conseguem
participar durante o dia. Além da nova oﬁcina
de alfabetização, ofertada no período diurno. O
Recriavida está localizado na Rua Dois de
Outubro, s/n, Vila Maquiné. Para mais
informações, ligue (31) 3558-2375.
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ELEITORES TÊM SÓ MAIS UM MÊS PARA PEDIR A 1ª VIA,
TRANSFERÊNCIA OU REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO
@jornalpanetus Solicitações podem ser feitas pela internet; prazo termina em 4 de maio.
Resolução TSE nº 23.667/2021. Mas quem teve
o título cancelado por ausência à revisão
biométrica deve solicitar a regularização para
poder votar em 2022.
Quem está com o título em dia e quer apenas
cadastrar a biometria não precisa buscar
atendimento por enquanto. Essas pessoas
poderão votar normalmente nas eleições deste
ano.
Atendimento on-line
Os serviços relacionados ao título de eleitor são
gratuitos e podem ser solicitados pelo sistema
Título Net, no site do TRE. É fácil, rápido e sem
necessidade de enfrentar ﬁlas.

Eleitoras e eleitores mineiros têm apenas até o
dia 4 de maio para solicitar a emissão da
primeira via do título, inclusão do nome social,
transferência, atualização ou regularização do
título de eleitor. Nessa data, o cadastro eleitoral
será fechado.
Falta um mês, mas a Justiça Eleitoral pede que
as pessoas não deixem para a última hora e
solicitem os serviços o quanto antes. Assim, já
garantem logo que estarão com o título de
eleitor em dia para votar nas Eleições 2022.
Regularização

A regularização precisa ser solicitada por
1.225.891 eleitores mineiros que estão com o
título cancelado. Os motivos desses
cancelamentos são:
- 772.526 pessoas: ausência à revisão
biométrica nos 259 municípios onde o
recadastramento já foi concluído;
- 453.365 pessoas: ausência de voto e
justiﬁcativa em três eleições consecutivas.
É importante lembrar que a coleta da biometria
está suspensa, conforme estabelecido na
Resolução nº 23.615/2020 e conﬁrmado pela

Será necessário anexar os seguintes
documentos:
- frente e verso do documento oﬁcial de
identiﬁcação;
- comprovante de residência (para solicitação
de transferência, o documento deve comprovar
que o interessado reside no endereço há, pelo
menos, três meses);
- fotograﬁa do próprio rosto, em estilo selﬁe, ao
lado do documento oﬁcial de identiﬁcação;
- para homens que solicitarem o primeiro título,
também é necessária imagem do certiﬁcado de
quitação do serviço militar, no ano em que
completarem 19 anos.
É muito importante que as pessoas ﬁquem
atentas aos dados solicitados e preencham
corretamente o formulário, para que o pedido
seja processado mais rapidamente.
Quem já tem o título de eleitor deve consultar,
antes de solicitar atendimento, se tem algum
débito com a Justiça Eleitoral. Havendo
pendências, basta fazer o pagamento da multa
por boleto, PIX ou cartão de crédito.

Após o envio da solicitação, o eleitor pode
acompanhar o processamento do seu pedido
pelo sistema de acompanhamento do Título
Net. Quando ele for concluído, não será enviada
via impressa do título para a casa da eleitora ou
eleitor. Os dados da inscrição, incluindo o local
de votação, poderão ser consultados no site do
TRE ou no aplicativo e-Título, que pode ser
instalado gratuitamente no celular.
Impressão do título em casa
O título de eleitor pode ser impresso pela
própria pessoa, evitando a necessidade de ir a
um cartório só para obter uma via física do
documento.
No site do TRE, basta acessar a página Serviços
On-line e escolher a opção Impressão do título
eleitoral. No sistema, será necessário informar
número do título, CPF ou nome completo; data
de nascimento; nome do pai e nome da mãe. Os
dados devem ser digitados exatamente como
constam no cadastro eleitoral.
Atendimento presencial
As pessoas que não têm acesso à internet ou
tiverem diﬁculdades para usar o Título Net
podem buscar atendimento em um cartório
eleitoral, mas o TRE recomenda que seja
agendado dia e horário, para organizar melhor o
ﬂuxo de pessoas nas unidades de atendimento.
O agendamento pode ser feito no site do TRE ou
pelo Disque-Eleitor – telefone 148 ou (31)
2116-3600. É necessário levar documento
oﬁcial de identidade e comprovante de
endereço e é obrigatório o uso de máscara
cobrindo nariz e boca.
O TRE reitera que, devido à pandemia de covid19, o atendimento presencial ainda está um
pouco restrito. Por isso, cidadãs e cidadãos
devem dar preferência ao atendimento virtual.
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SAVASSINHA EM OURO PRETO: REPRESENTANTES DO
PODER PÚBLICO E COMERCIANTES ASSINAM O
“TAC DA BAUXITA”
@jornalpanetus Solucionar conflitos que impactam no bem comum também é uma responsabilidade da atual gestão.
Na quarta-feira dia 30 de março, representantes
do poder público e comerciantes estiveram na
Prefeitura para realizar a assinatura do Termo de
Ajustamento de Conduta, conhecido como TAC
da Bauxita.
O documento em questão prevê uma série de
adequações aos comércios do local conhecido
como Savassinha, uma alusão ao bairro
belorizontino famoso pela sua quantidade de
bares. Assim como o seu homônimo mais
famoso, a Savassinha ouro-pretana tem sido foco
de grandes aglomerações já que atrai grande parte
do público jovem da cidade. Entre as principais
mudanças previstas na TAC estão o compromisso
dos comerciantes no encerramento das atividades
até as 00h:00min, junto com a dispersão do
público, providenciar a regularização dos
estabelecimentos junto aos órgãos responsáveis,
requerer com prazo máximo de 10 dias a
utilização de passeios e vias públicas, além de se
responsabilizarem pela higiene e segurança dos
locais, respeitando também a faixa livre de dois
metros da calçada, conforme já dispõe o código
de posturas.
A criação desse documento foi possível através
de reuniões da atual gestão com os moradores e
empreendedores do bairro Bauxita, que tinham
como objetivo criar soluções que possibilitassem
o bem-estar dos moradores, bem como a
continuidade do entretenimento e da geração de
emprego e renda proveniente dos bares.
O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo,
falou sobre o TAC como uma conquista. “Somos
uma cidade quem tem vocação para realizar
festas, e o que vemos aqui são pessoas que estão
certas por querer paz e sossego e pessoas que

Foto: Ane Souz / Divulgação

também estão com a razão por querer promover
seus estabelecimentos, então, a única maneira de
compatibilizar isso seria por meio do diálogo,
promovendo a construção de entendimento entre
ambos os lados”.
A diretora administrativa da Secretaria de
Defesa Social, Terezinha Santos, fez um
agradecimento aos presentes no local. “Minha
fala hoje é de agradecimento, quero dar os
parabéns ao poder público, à equipe de
ﬁscalização e aos comerciantes que juntos
construíram essa nova história para o
Município”.

Já Juscelino Gonçalves, secretário de Defesa
Social, adotou uma postura paciﬁcadora em sua
fala. “Vivemos em uma sociedade de risco e a
principal característica dessa sociedade são os
riscos que nós assumimos e um deles é achar essa
equalização entre os empreendimentos a paz
social.”
Felipe Guerra, secretário de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Tecnologia, destacou a
importância dos bares na vida social e econômica
da cidade.
“O comércio é essencial na vida da nossa cidade.
Segundo dados da Fecomércio, em 2017, 38%

dos empregos de Ouro Preto eram gerados pelos
comerciantes e pequenos empresários, sem falar
que na pandemia vimos diversas pessoas com
problemas de saúde mental por estarem presas
em casa sem consumir arte e entretenimento e
sem contato com as pessoas, coisas que fazem
falta para todos e que os bares proporcionam”.
A secretária de Desenvolvimento Urbano e
Habitação, Camila Sardinha, deixou os serviços
da sua pasta à disposição de todos. “Quero deixar
claro que seremos parceiros nesse momento, já
que fazemos algumas das regulamentações
inseridas no TAC.”
Yuri Assunção, secretário de Governo,
descreveu sua relação com o bairro e falou sobre
o TAC. “Como morador do bairro Bauxita, eu
conheço bem a realidade do lugar, conheço a
maioria dos moradores impactados e quase
todos os comerciantes aqui presentes, uma
cidade pequena não precisa ter problemas como
esse. Sabemos que legalmente o prefeito poderia
agir de forma unilateral e exigir mudanças,
porém o TAC é uma forma equilibrada para a
solução dos problemas”.
Cristófori Junior, Capitão da Polícia Militar,
encerrou o momento de falas no evento expondo
como um documento como esse ajuda na
realização do trabalho policial.
“Sabemos que a Bauxita se tornou um bairro
comercial, porém ela continua sendo um lugar
residencial, sendo assim, entendemos os dois
lados.
A polícia também sai ganhando já que
reclamações dos moradores e dos comerciantes
todas caem no 190.Um acordo como esse
assinado hoje é a melhor saída para todos”.

Jornal

Panetu’s
07/04/2022 a 14/04/2022
9
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

EDUCAÇÃO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO RECEBEM KITS ESCOLARES
@jornalpanetus

Foram entregues 9.269 kits, na qual possuem itens essenciais para um bom aprendizado dos estudantes.

A Secretaria da Educação, iniciou o repasse dos
materiais escolares nas unidades de ensino do
município. Durante o mês de março, foram
entregues 9.269 kits, na qual possuem itens
essenciais para um bom aprendizado dos
estudantes.
O conteúdo foi pensado e adequado à
necessidade dos alunos de cada ano escolar.
Dentre os materiais ofertados a cada ano, foi
incluído mochila, cadernos, canetas, lápis,
apontador, borracha, entre outros. Já para os
alunos da educação infantil, além desses,
receberam também, massinha de modelar, tinta
guache e giz de cera, para priorizar o estímulo à
criatividade dos estudantes.
A diretora da Escola Municipal Monsenhor José

Cotta, Kátia Silene, reforçou a necessidade desse
recurso na vida dos alunos e das famílias, que em
muitos casos, não têm condições ﬁnanceiras
favoráveis para garantir os itens básicos de
estudo aos ﬁlhos.
"Todo pai quando traz o ﬁlho pra escola quer que
ele tenha um bom material para estudar, e hoje,
na nossa escola, muitas famílias não têm as
mesmas condições de aquisição. Um material de
qualidade vai ajudar o aluno a se sentir bem
motivado na escola.” declarou.
A secretária administrativa, Thatiely Vieira,
contou o que achou do kit que a ﬁlha, Soﬁa, de
seis anos, recebeu “Gostei muito, acredito que
vai ser de grande ajuda para todos os pais.
Achei a mochila bem reforçada e bonita. Além de

31 9 8668-3157
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@padulajardinagemeservicos

ser bem completo, vai ajudar bastante nas
atividades escolares.
A P re f e i t u r a d e M a r i a n a v e m
desenvolvendo um ótimo trabalho,
demonstrando uma grande preocupação
com toda a população”, ressaltou.
Os professores também irão receber um
kit que contém agenda, pincel para quadro,
apagador, entre outros. Estudantes que
possuem alguma deﬁciência (PCD), como

baixa visão ou cegueira total, também receberão
o kit de acordo com a sua necessidade para
facilitar a aprendizagem e tornar a educação
mais acessível.
Neste kit estará incluso: Caderno com pauta
ampliada, plano inclinado, guia de escrita,
régua de assinatura e punção para escrita em
braile. Os dias e os horários das entregas
serão comunicados antecipadamente pela
escola!
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JUIZ FEDERAL INCLUI OURO PRETO COMO ATINGIDO PELO
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO
@jornalpanetus A decisão integra Ouro Preto ao Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos de Sólidos.
O juiz da 12ª Vara Cível e Agrária da Seção
Judiciária de Minas Gerais, Mário Franco Júnior,
proferiu uma importante decisão para a história do
Município. Ele determinou que Ouro Preto seja
incluído no Programa de Coleta e Tratamento de
Esgoto e Destinação de Resíduos de Sólidos junto à
Fundação Renova. A ação refere-se à medida
compensatória pelos danos causados pelo
rompimento da barragem de Fundão ocorrido em
2015 envolvendo as empresas Vale, Samarco e
BHP.
O prefeito Angelo Oswaldo fala dos benefícios que
serão alcançados logo que tudo isso se consolidar.
“Estamos na luta por esta conquista desde o início
desta gestão, porque isso vem garantir a Ouro Preto
o direito de resgatar o serviço próprio de
tratamento de esgoto e de abastecimento de água”.
De acordo com o procurador-geral do Município,

Diogo Ribeiro, “a decisão foi favorável em razão de
todo o estudo e tese apresentada pela
Procuradoria-Geral. Apresentamos de forma
adequada e coerente a realidade de nosso
Município e a eﬁcácia de uma medida de reparação
da Bacia ser iniciada em Ouro Preto, com a coleta e
o tratamento do esgoto e também a destinação
adequada dos resíduos sólidos do Município. Agora
o próximo passo será submeter à Fundação Renova
os projetos em conformidade com o programa para
conseguir a captação dos respectivos recursos
ﬁnanceiros”.
A inclusão foi requerida pelo Município com
outros dois pedidos que aguardam deﬁnição
judicial. Quando aprovado, o recurso deverá ser
investido em saneamento básico e em outras
melhorias que irão beneﬁciar a população de Ouro
Foto: Ane Souz / Divulgação Preto.

MEIO AMBIENTE: MARIANA REALIZOU DISTRIBUIÇÃO
DE MUDAS NO DIA MUNDIAL DA ÁGUA
@jornalpanetus A ação teve como objetivo, além de incentivar o plantio, desenvolver a consciência ecológica e sustentável.
No Dia Mundial da Água (22 de março), a
Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável realizou, em
frente ao Centro de Convenções, a distribuição
de mudas de árvores de espécie nativa para a
população. A ação teve como objetivo, além de
incentivar o plantio, desenvolver a consciência
ecológica e sustentável, reforçando o principal
compromisso da Secretaria: preservar o meio
ambiente e enriquecer o patrimônio natural do
município de Mariana.
Para que o evento cumprisse seu objetivo de
fato, durante a distribuição, a equipe técnica

informou aos cidadãos a respeito das
características das árvores, principalmente,
quanto ao porte que atingem quando adulta e o
local indicado para o plantio. Assim, analisando
a sua condição particular, cada cidadão
considerou a viabilidade ou não de levar a
muda.
Para Karine Silva, moradora de Mariana, ações
como essa têm extrema importância. “Adorei e
abraço essa causa! Junto da minha família
vamos plantar e cuidar essa muda, assim,
criamos memórias afetivas e preservamos o
Foto: Lívia Maria / Divulgação meio ambiente”, ressaltou.
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ABRIL MARROM ALERTA SOBRE DOENÇAS QUE
PODEM LEVAR À CEGUEIRA
@jornalpanetus Brasileiros com deficiência visual chegam a 6,5 milhões.
No mês de prevenção e combate à cegueira,
conhecido como Abril Marrom, as sociedades
brasileiras de Retina e Vítreo (SBRV) e de Diabetes
(SBD) se unem para mostrar à sociedade e educar as
pessoas sobre doenças que podem acometer os olhos e
ser detectadas preventivamente, para evitar perda
irreversível da visão.
“Ou você pode reverter a condição e tratar, ou pode,
detectando no estágio inicial, controlar para evitar
que ela provoque dano”, disse o médico Fernando
Malerbi, coordenador do Departamento de Saúde
Ocular da SBD e diretor da SBRV. O marrom foi
escolhido por ser a cor da íris (parte mais visível e
colorida dos olhos) da maioria dos brasileiros.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), o número de brasileiros com
deﬁciência visual é de cerca de 6,5 milhões. Dados do
Atlas Vision, publicado pela International Agency for
Blindeness Prevention (IABV) em 2020, indicavam
que o Brasil tinha estimativa de 28,6 milhões de
pessoas com perda de visão.
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80%
das causas de deﬁciência visual podem ser prevenidas
ou tratadas. O primeiro relatório mundial sobre visão,
divulgado pela OMS em 2019, apontava que pelo
menos 2,2 bilhões de pessoas têm deﬁciência visual ou
cegueira, das quais pelo menos 1 bilhão são portadores
de deﬁciência visual que poderia ter sido evitada ou
que ainda não foi tratada.
De acordo com a publicação "As Condições da Saúde
Ocular no Brasil 2019", do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (CBO), a cegueira atingia 1,577 milhão
de brasileiros (0,75% da população), sendo que 74,8%
dos casos teriam prevenção ou cura, o que signiﬁca
que essas pessoas poderiam estar enxergando, se
tivessem recebido tratamento apropriado a tempo.
Causas
Fernando Malerbi disse que as principais causas da
cegueira em adultos são a catarata, o glaucoma, a
degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e o
diabetes (ou edema macular diabético – EMD). A
catarata é uma doença que, geralmente, vai provocar
baixa acuidade visual progressiva. “A pessoa vai
começar a ver a imagem mais embaçada, mais
enevoada”. É uma doença cujo tratamento se faz por
meio de cirurgia, e o paciente consegue recuperar a
visão. Das quatro doenças mencionadas, a catarata é a
que tem tratamento que mais assegura a regressão. As
outras três têm características diversas e necessitam
prevenção.
Há vários tipos de glaucoma, doença que deve afetar
111,8 milhões de pessoas em 2040, segundo projeção
da OMS. O tipo mais comum é o glaucoma crônico
simples. “É uma doença silenciosa, não dá sintomas.
Só ﬁca perceptível quando é terminal. E, ao contrário
da catarata, a perda que ele (glaucoma) provoca é
irreversível”. Por isso, existe grande preocupação dos
oftalmologistas e dos médicos em geral, em detectar
inicialmente, quando a doença se instala. “Quando a
gente detecta no início, consegue controlar. A doença
não tem cura, mas é possível controlar com o uso de
colírios para pressão ocular, de modo a evitar dano no
nervo óptico, que pode causar a perda de visão”.
A degeneração macular relacionada à idade atinge a
população mais idosa, após os 60 ou 70 anos. A OMS

estima que cerca de 30 milhões de pessoas no mundo
têm DMRI atualmente. A doença tem duas formas:
seca e úmida. Para a forma seca, a proposta é um
composto de vitaminas para retardar a evolução. Para
a forma úmida, quando em atividade, o tratamento é
com farmacoterapia intraocular que, muitas vezes,
consegue controlar.
Malerbi destacou a importância da consulta periódica
ao oftalmologista, a partir dos 40 anos, pelo menos
uma vez ao ano, para detectar, além de alterações de
refração, de grau e, eventualmente, a catarata, se há
indício de glaucoma e, em pacientes mais idosos,
sinais precoces da degeneração macular, para orientar
o acompanhamento, a frequência de retorno ou o uso
de compostos vitamínicos para retardar a progressão
ou, no caso da doença ativa, o tratamento.
Diabetes
A diabetes é considerada a principal causa de perda
visual evitável na população economicamente ativa,
em diversos países. Considera-se que 95% dos casos
de perda visual pelo diabetes são evitáveis ou tratáveis.
A pessoa que tem diabetes vai precisar de uma
avaliação oftalmológica, que inclui exame da retina
(membrana do fundo do olho) pelo menos uma vez
por ano. Nesse exame, podem ser detectadas
alterações que as pessoas, às vezes, não percebem nem
afetam sua visão naquele momento, mas que já podem
representar um dano e devem ser tratadas.
O fato de existir no Brasil entre 13 milhões e 14
milhões de pessoas com diabetes dá grande ênfase à
importância dos exames preventivos. “A grande
batalha da classe médica é conseguir realizar a
cobertura diagnóstica dos pacientes que precisam do
exame”, aﬁrmou Fernando Malerbi.
A ﬁm permitir a realização desse exame em número
amplo de pacientes diabéticos, a SBD lançou
programa para que médicos recebam voluntariamente,
em seus consultórios, pacientes jovens com diabetes
que não têm acesso a esse tipo de investigação. O
projeto piloto foi lançado no Rio de Janeiro e é
coordenado pela vice-presidente da instituição,
Solange Travassos. Outras entidades se engajaram no
projeto, como a SBRV, o Conselho Brasileiro de
Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de
Oftalmologia.
“Uma rotina de visitas ao oftalmologista é
fundamental para melhorar as condições de saúde
ocular das pessoas no país”, disse André Gomes,
médico integrante do conselho consultivo da SBRV.
Ele aﬁrmou que três fatores são decisivos para a
manutenção da saúde ocular: estilo de vida
equilibrado, diagnóstico precoce e tratamento
adequado.

Pesquisa
Pesquisa sobre saúde ocular, realizada
presencialmente pelo Instituto Datafolha em outubro
do ano passado, com 2.088 brasileiros com 16 anos ou
mais, em todas as regiões do país, apurou que metade
da população tinha alguma diﬁculdade para enxergar.
A maioria (58%) não tinha o hábito de ir ao
oftalmologista anualmente e 10% aﬁrmaram ter
diabetes, principal causa de cegueira evitável.
Um em cada três brasileiros admitiu não ir ao
consultório de um especialista e entre os que
costumavam ir, 34% informaram que a última consulta
foi há dois anos ou mais. Somente cerca de 40%
realizaram outros exames e não apenas o teste para

medir grau de lente de correção. De acordo com a
pesquisa, 95% das pessoas que visitaram um
oftalmologista realizaram apenas o “teste de letrinha”,
para medir grau de correção visual. Outros exames,
como o mapeamento de retina, foram realizados por
quatro em cada dez pacientes e 5% dos que se
consultaram com especialistas não realizaram nenhum
teste.
O diretor da SBRV disse que a grande maioria dos
pacientes, cuja queixa de problemas visuais esteja
relacionada a óculos, só vai saber se tem alguma coisa
mais grave se ﬁzer exame de fundo de olho, medição
da pressão ocular com o oftalmologista, com
frequência anual.
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CÂMARA DE MARIANA LIBERA RECURSOS PARA
CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NO MUNICÍPIO
@jornalpanetus Ministério Público pode ter sede própria em Mariana.
Na reunião ordinária de segunda-feira (28/03), a
Câmara Municipal de Mariana, por meio dos
vereadores, aprovaram o Projeto de Lei 23/2022,
em uma única discussão e votação, por
unanimidade, para autorizar o Executivo a repassar
para o Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG) um montante de R$ 2 milhões, que será
investido nas obras de construção da sede do
MPMG na cidade.
O presidente da Câmara de Mariana, vereador
Ronaldo Alves Bento (PSB), parabenizou o
prefeito em exercício, vereador Juliano Duarte
(CIDADANIA), pelo projeto. Segundo o
parlamentar, o Ministério Público tem um histórico
de trabalho ímpar e brilhante no município
marianense. Bento ressaltou que o MP não possui
na cidade uma sede própria e a construção da
mesma vai possibilitar a este órgão mais
comodidade para o desempenho de suas funções,
tão vitais para a Justiça e Democracia em nosso
país. “É mais do que justo esse repasse, uma vez que
o órgão tem apresentado um trabalho digno dos
nossos louvores e ainda não tem uma casa própria
para abrigar os senhores promotores de Justiça”,
destacou o presidente.
Durante seu discurso, Ronaldo Bento solicitou ao
prefeito Juliano Duarte o apoio na cessão de uma
área para a construção de um local apropriado para
abrigar a Câmara Municipal e seus 15 vereadores.

“Que sua excelência, o prefeito Juliano Duarte,
faça também um gesto nobre como este e faça a
doação de uma área para a construção de um local
para reunirmos todos os vereadores e que venha
acompanhada, também, de recursos ﬁnanceiros
para a sua ediﬁcação”, pediu Bento.
Maio Laranja
Durante a mesma reunião, os vereadores
aprovaram o Projeto de Lei 24/2022, que institui no
município o Maio Laranja, mês dedicado ao
enfrentamento à violência sexual contra crianças e
adolescentes.
Segundo dados da Ouvidoria Nacional dos
Direitos Humanos, entre os anos de 2011 à 2019,
cerca de 200 mil denúncias de violência sexual
contra criança ou adolescentes foram registradas no
órgão. Este número pode ser ainda maior, pois
somente sete, a cada 100 casos, são denunciados.
De acordo com o autor do projeto, vereador
Maurício Antônio Borges Andrade e Silva –
Maurício da Saúde (AVANTE) – a nova lei vai
propiciar ao Executivo Municipal a implantação de
ações, projetos e programas que vão levar mais
informações e orientações para que todos se
engajem no enfrentamento desse mal que assola,
não só Mariana, mas o mundo. “É um tema que não
podemos deixar cair no esquecimento, pois muitas
crianças e adolescentes podem estar vivendo esse
mal sem ter como se defender”, disse o vereador.

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

Arantes Móveis

Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável
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PREÇO DA PASSAGEM AÉREA DISPARA EM 2022 E
DEVE CONTINUAR SUBINDO
@jornalpanetus
Em três meses, voos comerciais no Brasil ficaram até 62% mais caros.
@jornalpanetus
O preço médio das passagens aéreas no Brasil
subiu até 62% de janeiro a março deste ano,
considerando ida e volta, segundo um
levantamento da Kayak, empresa especializada
em busca de viagens. A disparada está
relacionada ao aumento no preço dos
combustíveis e à maior procura por viagens
após a ﬂexibilização das restrições impostas
durante a pandemia.
A Kayak registrou neste primeiro trimestre um
aumento de pelo menos 500% nas buscas pelos
principais destinos domésticos e internacionais.
As maiores companhias de aviação comercial
aﬁrmam que o preço das passagens é dinâmico e
está pressionado principalmente pela alta do
QAV (querosene de aviação), que segue a
cotação internacional do petróleo. No último
dia 1º, a Petrobras anunciou um aumento de
18% no QAV, o que deve elevar ainda mais o
preço da passagem.
Entre as 20 rotas nacionais mais buscadas, os
voos para Brasília foram os que sofreram o
maior reajuste (62%). As passagens para a
capital federal custam em média R$ 1.052 (ida e
volta), considerando voos com origem em todo
o país até 31 de dezembro de 2022.
Na sequência do ranking de aumento de preços
de voos domésticos estão Florianópolis (51%),
São Paulo (49%), Navegantes (49%) e Rio de
Janeiro (47%). A capital paulista é o destino
interno mais procurado e as passagens custam
agora, em média, R$ 1.021 (ida e volta).
A passagem nacional com o maior preço médio
entre os 20 principais destinos é Maceió, R$

1.587, que registrou aumento de 36% em
relação ao começo do ano.
Dentre os 20 principais destinos
internacionais, Barcelona, na Espanha, foi o
voo com o maior reajuste (32%). Uma
passagem para a cidade catalã custa em média
R$ 4.541 (ida e volta).
Roma foi o destino que mais cresceu em
buscas, segundo a Kayak. A procura por voos
para a capital italiana subiu 1.326% nos três
primeiros meses do ano.
O único voo da lista que ﬁcou mais barato foi
para San Carlos de Bariloche, na Argentina (3%). O turismo na cidade é muito ligado às

estações de esqui, que recebem mais visitantes
durante o inverno.
Preço da passagem para feriados de Páscoa e
Tiradentes
Em simulações feitas na manhã desta terçafeira (05/04), a reportagem encontrou preços
amargos para passagens aéreas nos feriados
nacionais de abril: Sexta-feira Santa (15/04) e
Tiradentes (21/04).
Custava R$ 1.569 a viagem mais barata da
Latam entre Rio de Janeiro e São Paulo, com a
ida na sexta e volta no domingo da Semana
Santa.

Para aproveitar o feriado de Tiradentes saindo
de São Paulo na quinta (21/03), e retornando de
Recife no domingo (24/03), a opção mais em
conta pela Gol saía por R$ 1.707.
O mesmo feriadão prolongado, ida e volta, de
Brasília a Belo Horizonte, não saía por menos
de R$ 1.830 pela Azul.
Companhias aéreas reclamam do preço do
combustível
Em nota, a Azul aﬁrmou que os preços variam
de acordo com alguns fatores importantes,
como trecho, sazonalidade, compra antecipada,
disponibilidade de assentos, entre outros. "Além
disso, a companhia ressalta que a alta do dólar
e do combustível, algo que vem ocorrendo
sistematicamente, também são elementos que
inﬂuenciam nos valores das passagens."
A Latam declarou que "permanece atenta à
vulnerabilidade externa em função da guerra
na Ucrânia, que impacta diretamente no preço
do petróleo e, consequentemente, na alta do
preço do querosene da aviação (QAV) e nos
custos da empresa".
Disse também que a empresa precisou fazer
algumas alterações em voos programados para
os próximos meses e postergar o lançamento de
novas rotas. "Esse cenário também impacta em
aumento de preços das passagens e serviços
adicionais da ordem de 25% a 30%."
A Gol aﬁrmou que "as cotações atuais, as
maiores desde 2008, impactam os custos das
operações de todas as companhias aéreas, que
têm justamente no preço do QAV a variável que
mais interfere nos preços de passagens aéreas."
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PINICO: ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR
MARIANA RECEBE MAIS R$ 200 MIL PARA A SAÚDE
PÚBLICA
@jornalpanetus Vereador Ediraldo Ramos, não poupa esforços para conquistar recursos ao município de Mariana.
que se deslocar para outras cidades por não
termos este equipamento para execução do
exame.” Realça Pinico. A mamograﬁa é a melhor
forma de descobrir o câncer de mama antes que
seja detectável pelo exame clínico. O diagnóstico
precoce do câncer de mama pode ajudar a reduzir
o número de mortes em decorrência da doença.
Tendo isso como necessidade extrema, os
vereadores ﬁzeram uma solicitação para que este
recurso seja aplicado para a compra de
Mamógrafo para o município. O vereador Pinico
reiterou seu agradecimento a Deputada, mais uma
vez.

Através de Emenda Impositiva ao Orçamento
Geral da União, a Deputada Federal Greyce Elias,
destinou mais um recurso importantíssimo para a
saúde de nosso Município. Somando a outra
emenda, já são 300 MIL REAIS em recursos para
o município de Mariana. Agradecemos mais uma
vez a nossa deputada por estar totalmente
engajada e aﬁnco com a nossa Primaz.
“Em conversas com meu nobre amigo de
legislativo o vereador Mauricio da Saúde,
observamos que em nossa cidade não tem um
aparelho MAMÓGRAFO. As marianenses tem

PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO TERÃO APOIO DO
SICREDI NOS INVESTIMENTOS RURAIS
@jornalpanetus Ouro Preto firma parceria com o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi).
Buscando facilitar acesso às linhas de crédito e aos programas
ﬁnanceiros para o custeio e realização de investimentos em
atividades rurais, a Prefeitura ﬁrmou parceria com o Sistema de
Crédito Cooperativo (Sicredi), no dia 1º de abril.
“O Sicredi é um grande exemplo de sucesso no trabalho
cooperativo, o que pode ser um fator de motivação para nossos
produtores fortalecerem o trabalho nesse sistema e uma excelente
oportunidade para troca de experiências nesse sentido”, destaca
Franklin Evangelista, secretário de Agropecuária.
Além de proporcionar atendimento personalizado aos produtores
que buscam ampliar e aprimorar seus investimentos ligados à vida
no campo, a parceria busca orientar formas conscientes na
obtenção do crédito, bem como maneiras eﬁcazes para a sua
aplicação.

Foto: Ane Souz / Divulgação

@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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ROMEU ZEMA SANCIONA AUMENTO DE 10,06% PARA
SERVIDORES PÚBLICOS DE MINAS
@jornalpanetus

Emendas que elevavam percentual para até 43% foram vetadas pelo governador.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema
(Novo), sancionou nesta segunda-feira (04/04), o
projeto de lei que enviou à Assembleia Legislativa
concedendo reajuste de 10,06% para o
funcionalismo público, mas vetou emendas
apresentadas pelos deputados que elevavam o
percentual para até 43,3%, dependendo da
categoria.
Os 10,06% para todos os servidores foram
anunciados pelo governador em 24 de fevereiro
de 2022 em meio a protestos de servidores das
forças de segurança do estado nas ruas de Belo
Horizonte e na Cidade Administrativa, a sede do
governo mineiro, na região norte da capital.
As forças de segurança são compostas por
policiais militares, civis e agentes penitenciários,

que pressionavam por aumento de 24%. Entre 21
de fevereiro e 21 de março servidores deste setor
do poder público do estado realizaram duas
manifestações no centro de Belo Horizonte e duas
na Cidade Administrativa.
Um dos atos, no centro da cidade, contou com
mais de 30 mil manifestantes, conforme
organizadores. A maior parte dos integrantes das
forças de segurança que participavam dos
protestos era formada por policiais civis da capital
e do interior.
As emendas apresentadas pelos deputados
elevaram o reajuste para o percentual
reivindicado pelos servidores da segurança, mas
entraram no veto de Zema. Também não foram
aceitas pelo governador as emendas que subiam

FELÍCIA
Num dia de sol qualquer
Não se pode julgar um esboço
Que há no sorriso largo
Pendente acima do pescoço
Em meio à neblina e as gotas
De um dia ameno e chuvoso,
Pois a felicidade acontece
Não se mantém sob rédeas
Marrenta e misteriosa que é
Faz suas próprias regras
Surge, apronta e desaparece
Em diferentes atmosferas.
Está aquém dos seus braços

De suas redes ou lança
Está lá, além do horizonte,
Onde nunca se alcança
Que se estende ao longe
Enquanto mais se avança,
Não há alguma jurisdição
Que a guie ou faça defesa
É instantânea, fugaz
No estopim da surpresa
Felicidade é um estado
De singularidade estranheza.
por Júnio Liberato

para 24% o reajuste para servidores da saúde e
para 43,3% o aumento para funcionários da área
da educação.
A decisão do governador foi publicada em edição
extra do Minas Gerais, o diário oﬁcial do estado,
na última segunda-feira.
Ao longo das manifestações dos servidores da
segurança, integrantes do governo aﬁrmaram que
reajuste maior que os 10,06% não poderia ser
concedido por causa da situação ﬁscal do estado
que, ainda conforme dados do Palácio Tiradentes,
deve R$ 154 bilhões.
Em reação à decisão do governador, o presidente
do Sindpol-MG (Sindicato dos Servidores da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, José
Maria de Paula, disse que as forças de segurança
precisam continuar unidas.
"Não podemos relaxar, pois, agora que o
governador vetou o projeto, temos que

intensiﬁcar a pressão nos deputados para que os
mesmos derrubem o veto e o projeto seja
sancionado", disse.
Na justiﬁcativa dos vetos no diário oﬁcial, o
governo diz que "a irresponsabilidade na gestão
de pessoal pode precarizar e inviabilizar a
prestação de diversos serviços públicos".
O prazo para que o veto do governador possa ser
mantido ou derrubado pela Assembleia é de 30
dias contados a partir da leitura da decisão pela
mesa diretora. Conforme a assessoria da Casa, a
leitura pode ocorrer na sessão que está marcada
para esta terça-feira (05/04).
Também nesta terça-feira, porém, encerra-se o
prazo para que governadores possam conceder
reajustes salariais, devido ao período eleitoral.
Segundo a assessoria da Assembleia, somente
depois da leitura do veto pela mesa é que haverá
decisão quanto ao encaminhamento que será dado
à decisão do governador.
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MARIANA TERÁ ATLETA REPRESENTANDO A PRIMAZ
DE MINAS EM MUNDIAL DE MMA
@jornalpanetus

facebook.com/JornalPanetus

Mariana terá, pela primeira
vez, um atleta representando a
cidade em um Mundial de
MMA, que acontecerá nas Ilhas
Canárias, ainda neste mês. No
dia 23 de abril, Carlos Henrique
Cruz irá disputar o cinturão na
cidade de Las Palmas, Espanha.
Ele participará do evento

Ateliê de
Costuras e
Estamparia

Strikers Cage Championship,
um dos maiores eventos de
MMA da Europa. Carlos
Henrique Cruz, que é atleta de
MMA do Corinthians, campeão
do maior evento de MMA da
Áustria, o Austrian Fight
Challegender, está na cidade
desde o ano passado treinando

na sede do Sindicato Metabase
Mariana, em parceria com a LibertasEsporte de Combate. Acompanhado
por uma equipe de peso, com nomes
como o de André Benkei, treinador
físico e headcoach, mundialmente
conhecido como o “Mago da
Balança”, e Yusmanis Despaigne,
boxing coach, com uma grande
história na trajetória do boxe em
Cuba, Carlos está preparado para
representar e trazer o cinturão para a
cidade de Mariana.
O evento será transmitido pelo canal
Oktagon e pode ser adquirido através
do site oktagon.com, com horário
previsto para começar às 16 horas,
horário de Brasília.
De acordo com o Presidente do
Sindicato Metabase Mariana,
Ângelo Eleutério, “nossa instituição
reconhece a importância do esporte
para a sociedade, por isso vem
apoiando e incentivando os esportes
de combate em nossa cidade.
Estamos orgulhosos com essa
conquista, que consideramos uma
grande vitória, levar o nome da
nossa instituição e da nossa cidade
para sermos reconhecidos pelo
trabalho que vem sendo
desenvolvido ao longo da nossa
gestão é a prova de que estamos no
caminho certo”.

VEREADOR JOÃO BOSCO
FISCALIZA AÇÕES DE
DESOBSTRUÇÃO E REPAROS
NO MORRO DO TATU EM
GOIABEIRAS
@jornalpanetus Parlamentar tem cobrado com precisão a agilidade das ações
no sentido de resolver os problemas das comunidades.

Loja 08

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

(31) 98495-9101

Na última terça-feira (05/04), o vereador professor
João Bosco (PDT), esteve acompanhado de perto o
trabalho de reparo na estrada do Morro do Tatu, local
conhecido popularmente e denominado pelos
moradores do subdistrito de Goiabeiras.
Com muita dedicação e empenho o vereador se
fez presente e acompanhou todo o trabalho,
inﬂuenciando sua contribuição como conhecedor
do local em questão. Mais uma vez os moradores

agradecem o trabalho do parlamentar em relação
as demandas do Subdistrito de Goiabeiras.
João Bosco destacou o agradecimento aos
envolvidos durante o trabalho. “Agradeço toda
equipe de trabalho presente no local e ao Poder
Executivo na pessoa do prefeito interino Juliano
Duarte. Agora os moradores já podem usufruir
desta via sem nenhum transtorno ou risco a
segurança.” Realça.
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EDUCAÇÃO: THIAGO COTA PARTICIPA DE AUDIÊNCIA E
PEDE CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA DONA REPARATA
@jornalpanetus Deputado vem acompanhando de perto as ações envolvendo a educação marianense.
programa Mãos à Obra na Escola, no entanto as
melhorias não foram promovidas.
Conforme Júlia Sant'Anna a SEE irá se mobilizar
para que as avaliações necessárias para o início das
obras sejam feitas com urgência e todos os alunos
possam retornar para as salas de aula com segurança.
As ediﬁcações da escola Dona Reparata estão
interditadas há quatro meses devido ao risco iminente
de desabamento.
Desde fevereiro, os estudantes estão ocupando o
Salão Paroquial e a escola de Cafundão para
cumprirem o calendário escolar. Conforme laudo
técnico é mais viável a construção de uma nova sede
do que a reforma do prédio interditado.

Em busca de recursos e da efetiva construção da
nova sede da Escola Estadual Dona Reparata Dias de
Oliveira, situada em Cachoeira do Brumado, distrito
de Mariana, o deputado Estadual Thiago Cota esteve
em audiência com a secretária de Estado de Educação
(SEE), Júlia Sant'Anna. O encontro aconteceu na
terça-feira (05/04), em Belo Horizonte, com a
presença de José Jarbas Filho, liderança local.
“Desde 2019 estou atuando e buscando junto com a
comunidade uma resposta do Estado para o
problema estrutural da escola. O transtorno que os
cerca de 500 estudantes estão passando hoje,
poderia ter sido evitado”, reforça Thiago Cota. A
instituição de ensino, chegou a ser contemplada pelo

O SEGREDO DO TEMPO
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

@jornalpanﬂetus

Mais uma vez volto a falar do tempo!
Conta-se, aqui e alhures, que um turista foi
visitar um mosteiro incrustado em certa
montanha nos Alpes. Entrou na rústica e
simples capela para elevar a Deus suas orações.
Um absoluto silêncio tomou conta do lugar!!
Repentinamente ouviu fortes gargalhadas
vindas de um monge que acabava de entrar na
capela, sentando-se numa cadeira posta à frente
do altar. Olhou para o turista e disse: - Veja:
descobri o signiﬁcado das bananas!!! E soltou
mais outra escandalosa gargalhada. Ignorando
completamente o espanto do turista, enﬁou a
mão dentro do embornal que trazia
dependurado no ombro e tirou uma banana
completamente podre. – Este é o tempo que
passou e não foi aproveitado no momento certo!
Disse. Livrando-se dela, tirou outra banana do

embornal, só que desta vez completamente
verde. – Este é o tempo que ainda não chegou. É
sábio, então, saber esperar! E voltou com a
banana para dentro do embornal. Pela terceira
vez tirou a terceira banana perfeitamente
madura. – Este sim é o tempo oportuno, o
momento certo! Dividiu-a ao meio, deu outra
gargalhada, dirigiu-se ao turista dando-lhe uma
metade da banana a ele, dizendo mais uma vez:
– Saibamos aproveitar o momento presente.
Bom, sendo assim, entre o tempo que se passou
e o tempo que ainda não chegou, entre o passado
e futuro, entre as oportunidades não vividas e os
sonhos ainda não realizados, estamos
exatamente agora abraçados pelo tempo
presente! Mas como vivenciá-lo sem que ele
nos escape na efemeridade do passado?
Gostaria de indicar aqui o que me parece ser o
enigma ou o segredo do tempo presente. Deste

tempo que pode ser favorável, desde que, penso
eu, assumamos vivenciá-lo com três posturas
existenciais fundamentais: 1ª: Deus nos deu o
tempo para aprendermos o verdadeiro valor
daquilo que não passa, da eternidade;
precisamos saber diferenciar, então, entre as
coisas e valores que são fundamentais daqueles
que são relativos; 2ª: ao nos dar o tempo, Deus
não se apartou de nós, mas no-lo deu vivendo
conosco no tempo, permanecendo conosco:
“Eis que estou convosco todos os dias, até o ﬁm
dos tempos” (Mt 28, 20)! Não estamos sós! O
exato momento do agora está repleto da
companhia amorosa de Deus em seu Espírito; é
nele que podemos discernir entre as coisas
perenes e as passageiras; 3ª: nossas decisões
devem ser expressão de nossa liberdade, de
nosso empenho na aﬁrmação do melhor para
nós, para os outros e para o mundo, na aﬁrmação

do bem. Tudo o que ﬁzermos deve ecoar na
eternidade. Parece óbvio, mas hoje em dia não é
mais! Por isso não vale viver no módulo de
“piloto automático”! Nossas decisões nos
formam e nos encaminham na direção do que
acreditamos.
E como amar se aprende amando, viver se
aprende vivendo! Prossigamos, dando um
passo de cada vez, amando, persistindo,
mudando o que pode ser mudado, vivendo
intensamente o presente desta vida na
companhia de quem é sempre por nós. Façamos
do tempo nosso aliado e não nosso inimigo;
gastemos mais tempo com o que
verdadeiramente importa pois ele é breve se não
for vivido com o senso da eternidade.

PSDB DIZ EM PROPAGANDA QUE AÉCIO FOI
INJUSTIÇADO; VEJA
@jornalpanetus

Na peça, o deputado federal afirma que a 'farsa foi desmascarada'.

A propaganda partidária do PSDB que será
exibida em Minas Gerais diz que o deputado
federal Aécio Neves foi injustiçado por fatos que
"jamais aconteceram". O parlamentar foi
inocentado pela Justiça Federal em março deste
ano das acusações no processo de corrupção na
JBS.
"O PSDB foi o partido que mais fez por Minas.

No entanto, alguns de nossos líderes foram
injustamente acusados por fatos que jamais
ocorreram. Mas a justiça foi feita, e o deputado
Aécio Neves foi inocentado, mostrando que as
acusações que sofreu eram falsas", diz uma
narradora enquanto imagens de jornais são
exibidas.
Na sequência, o deputado diz que nada vai

apagar o legado deixado pelo PSDB. "E juntos
nós vamos seguir em frente. A farsa foi
desmascarada. Portanto, é hora de
recomeçar."
Aécio foi absolvido pela Justiça Federal em
São Paulo da acusação de corrupção no caso
envolvendo a empresa JBS.
O juiz Ali Mazloum, da 7ª Vara Criminal de

São Paulo, considerou que não havia provas que
pudessem ligar a atos de corrupção o pedido de
empréstimo no valor de R$ 2 milhões feito por
Aécio a Joesley Batista, presidente da JBS.
A decisão do juiz se aplica à irmã do deputado,
Andrea Neves da Cunha, ao primo Frederico
Pacheco Medeiros, e a Mendherson Souza
Lima, que também eram acusados no caso.
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COVID-19: CASOS CONFIRMADOS NO MUNDO
DIMINUÍRAM 16% NA ÚLTIMA SEMANA
@jornalpanetus Informação é do relatório semanal da OMS, divulgado na última quarta-feira.
explica a organização.
Em relação às mortes relatadas, a OMS
informa que o número de mortes atribuídas à
covid-19 diminuiu consideravelmente na
última semana (-43%).
No entanto, essa redução é considerada
"artiﬁcial", pois na semana anterior havia pico
de mortes devido a alterações técnicas na
contagem feitas em países como Estados
Unidos, Chile ou Índia, que relataram casos
correspondentes a meses anteriores.
Em números, os casos da semana passada
chegaram a 9 milhões, enquanto 26 mil pessoas
perderam a vida devido à doença causada pelo
novo coronavírus SARS-CoV-2, elevando o
número total de infecções para 489 milhões e de
mortes para 6 milhões desde o início da
pandemia.

O número de casos de covid-19 no mundo,
conﬁrmados por testes laboratoriais, diminuiu
16% na última semana, após aumento
signiﬁcativo na primeira quinzena de março. A
informação é do relatório semanal da
Organização Mundial da Saúde (OMS),
divulgado nesta quarta-feira (06/04).
Os números, segundo a OMS, devem ser
interpretados com cautela, tendo em vista que a
taxa de testes para detectar a doença caiu
consideravelmente na grande maioria dos
países, e parte das infecções não é detectada
pelos sistemas de vigilância epidemiológica.
«Muitos países estão mudando
progressivamente as estratégias de teste,
resultando em menos diagnósticos e,
consequentemente, menos casos detectados",

@priscillaportoescritora

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!

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

9 8253-0025
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto
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GRUPO DEYVSON RIBEIRO GERA OPORTUNIDADES
DE EMPREGO AOS JOVENS MARIANENSES
@jornalpanetus Primeiro emprego é uma das bandeiras do Grupo Deyvson Ribeiro.
Em seu mandato como vereador, o
empreendedor Deyvson Ribeiro, desenvolveu
o Projeto Primeiro Emprego com o objetivo de
dar oportunidades de trabalho aos jovens do

nosso município, promover a geração de renda
e inclusão social em Mariana.
Em seus empreendimentos na cidade, como a
Drogaria Americana, grande parte dos

chocolatecomafeto52

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

colaboradores de Deyvson são jovens que estão
tendo a primeira oportunidade de emprego. O
empreendedor aﬁrma a importância de valorizarmos
nossos jovens a ter um futuro proﬁssional:
“Reforço a necessidade dessa iniciativa se espalhar
em nossa cidade, para que cada vez mais empresas

possam contratar jovens. Hoje, nas minhas
empresas, com dedicação, suporte e todo auxílio
n e c e s s á r i o , o s j o v e n s e s t ã o c re s c e n d o
proﬁssionalmente e se tornando gerentes, gestor de
vendas, perfumistas, balconistas e, assim,
construindo um futuro promissor.”
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Sociais da Leticia Aguilar

Dra. Raquel CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

@leticiafaguilar_

Leticia Aguilar

Flaviano comemorou mais uma ano de vida em grande
estilo no espaço Tindolele Festa!

Jornal Panetu’s sempre incentivando o esporte na Região!

Família Brandão CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

Churrasqueiras Resende CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

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

Aurélio Diniz está em Mariana - MG
‘’Se tudo deixou de ser fácil, você está no caminho certo.’’

Dra. Olívia conrmada no Troféu 2022!

9 8317-3875

Aline Lage (Skill) conrmada no Troféu 2022!
Helen (Inspire) conrmada no TROFÉU 2022!

