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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
EM BREVE TEREMOS QUE DISCUTIR COMO SERÁ PÓS-PANDEMIA
O jornal Panﬂetu´s já noticiou casos de depressão e ansiedade como principal reﬂexo do pós-covid.
Considerando que é muito provável que a
pergunta “como será o mundo pós-pandemia”
esteja atormentando a mente de praticamente
todas as pessoas, mas não em relação apenas às
questões econômicas de cada país e sim sobre os
relacionamentos, a saúde física, mental e
outros.
Em um artigo da PEBMED, empresa
responsável pela divulgação de conteúdos
médicos, é citado que uma das principais
consequências da pandemia é o aparecimento
ou piora de disfunções metabólicas já que as
recomendações de isolamento levaram muitos a
mudarem seus hábitos de vida provocando o
ganho de peso, sedentarismo e muitos outros
problemas.
Contudo os danos à saúde das pessoas podem
ir além destas disfunções metabólicas e por isso
é esperado por muitos especialistas um aumento
na taxa de obesidade, de depressão e outros.
Através de dados pesquisados destaco neste

editorial alguns questionamentos embasados de
acordo com especialistas da área. Os efeitos do
Coronavírus: aﬁnal, como será o mundo póspandemia? Estima-se que o primeiro caso do
novo coronavírus, chamado de COVID-19,
tenha sido registrado em dezembro de 2019 na
cidade de Wuhan, na China, e desde então
vários países foram praticamente engolidos
pelo vírus com casos que se dividem entre as
curas e mortes.
A fácil proliferação do vírus e as mortes que ele
tem provocado gerou uma onda de terror entre
as pessoas e fez com o que cada país tomasse
medidas com base nas recomendações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) para
interromper a curva de crescimento dos casos.
Mas infelizmente os esforços quanto ao
isolamento e a quarentena da população não tem
sido suﬁciente para conter o vírus, mas este é um
assunto discutido entre os especialistas da área,
é o que aﬁrma o palestrante Wesley Alevs do

blog Palestra para Professores.
O que vamos abordar neste editorial é o efeito
pós-pandemia principalmente em nossa querida
região dos Inconﬁdentes, basicamente o que
esperar, dos municípios e das pessoas em
especíﬁco após esta crise. Será que tudo voltará
a ser como era antes ou a realidade já não é mais
a mesma desde o primeiro caso?
Embora não seja preciso pesquisar muito para
observar que as mudanças são certas, mas não
apenas em relação à economia regional, que é
um assunto muito discutido nos veículos de
comunicação da região atualmente, mas
principalmente sobre a saúde das pessoas, o seu
comportamento, relacionamentos e aﬁns.
Conforme o artigo da PEBMED citado
anteriormente é provável que surjam novos
casos de obesidade, depressão, ansiedade e até
vícios ou compulsões por comida e outras
substâncias, ou melhor, o jornal Panﬂetu´s já
relatou casos de depressão e ansiedade no

município marianense e ouro-pretano.
Mas isso não é tudo, espera-se muitas outras
mudanças no mundo pós-pandemia. Efeitos
eternos ou apenas com duração de dois anos
conforme aﬁrma a OMS. Não é possível estimar
que os efeitos provocados pela pandemia do
novo coronavírus tenham um prazo de validade,
pois obviamente todas as pessoas sairão
diferentes deste cenário e por isso as suas
rotinas, relacionamentos, manias e outras
questões em suas vidas certamente mudarão.
Portanto, é imprescindível destacar a
importância de que você continue utilizando a
máscara, evitando aglomeração e higienizando
as mãos sistematicamente. Muito em breve
teremos boas notícias, mas para que ocorra é
necessário que tenhamos consciência e
sobretudo paciência. Serão várias barreiras e
obstáculos que encontraremos a frente
principalmente no que diz respeito a economia,
saúde e educação.

RELACIONAMENTOS E DIFERENÇAS

CONEXÕES E AFETOS–

René Dentz, Ph.D.Psicanalista nas clínicas Atapem (Mariana) e Ânima
(Ouro Preto) Professor na PUC-Minas e UNIPAC-Mariana / Pós-Doutorado pela Université de Fribourg/Suíça /
Autor do livro " Horizontes de Perdão"
Muitas pessoas acham que seus problemas surgem
ou mesmo serão resolvidos pelos relacionamentos
afetivos. É comum o ser humano projetar seus
problemas nos outros, sobretudo naqueles que estão
mais próximos em seu convívio afetivo. Nos
relacionamentos amorosos, por exemplo, o engano
frequente é querer moldar o outro a partir da nossa
expectativa, não considerando e constatando as
diferenças. O fato é que jamais encontraremos
alguém que preencha todas as nossas ideias
(neuróticas) de perfeição. Alguns hoje ﬁcam tão ﬁxos
nesse ideal que não encontram ninguém. Muitos
querem colocar o seu parceiro dentro delas,
cobrando, exigindo mudanças. É claro que o ser
humano pode mudar em diversos aspectos, mas as
mudanças precisam fazer sentido para ele próprio,
antes de para o outro. Não devemos mudar pelo outro
e sim por nós mesmos, como crescimento pessoal.

Quando uma pessoa muda toda sua vida pelo
outro, para suprir o desejo do seu parceiro afetivo e
simplesmente viver o desejo dele, estamos muito
próximos a um relacionamento abusivo. Esse tipo
de relacionamento não é conﬁgurado apenas
quando existe perversidade, mas qualquer forma
de anulação de um lado.
O problema é que muitas pessoas não sabem lidar
com a diferença do outro mais próximo. Pais tem
diﬁculdades em constatar que os ﬁlhos são
diferentes do que imaginavam e no que
depositavam seus sonhos, seus ideais. Ora, os
ﬁlhos são seres com desejos próprios! Assim
também muitas pessoas projetam desejos próprios
em seu parceiro. Muitas vezes mesmo é difícil para
um deles desconstruir desejos arcaicos, que estão
no imaginário cultural (mas é absolutamente
necessário!). Por exemplo, alguns homens não

conseguem desconstruir preconceitos e modelos
ultrapassados do feminino, apresentando até
mesmo medo de que a mulher se coloque como
livre, independente e que siga seus próprios
desejos. Ora, em uma sociedade patriarcal, que
porta em suas raízes culturais um modelo
excludente, não é eticamente viável apenas
reproduzir o passado, sob risco de reproduzir
igualmente injustiças. É interessante mesmo
veriﬁcar como alguns não entendem que as
pessoas mudam e que podem mesmo perceber que
viveram durante anos uma relação aprisionante,
que aquela pessoa submissa de outrora não existe
mais e que a mudança faz parte do humano.
Não devemos construir nossos relacionamentos
em projeções e aprisionamentos. A maior beleza
do relacionar-se é deixar ser. Um bom parâmetro
para saber se o relacionamento é saudável é pensar

se o outro está preenchendo vazios ou somando
espaços. Se a primeira opção for predominante,
podemos ligar o alerta! Preencher vazios é uma
atitude imaginária, projetiva, que não se conﬁgura
no real. Já somar novos espaços, novas dimensões
da existência, aí sim é um bom sinal e evidência de
lucidez.

dentzrene

99184-9384

FALANDO DE LIVROS
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
** Aldravia: poesia minimalista criada pelos poetas
da cidade de Mariana: Andreia Donadon, Gabriel
Bicalho, J.B.Donadon-Leal e J.S.Ferreira
ALDRAVIA: primeira forma de poesia brasileira.
RESENHA
Este livro Caminho das Aldravias, de Cristiane
Cardoso e Amauri Solon, traz a leveza da poesia
minimalista, à maneira do haicai, sobre a qual
ﬂutuam palavras-plumas. Tocou-me a atenção a
sintonia dos autores na formação dos conjuntos,
concomitantes e não concorrentes, complementares
e aditivos; dialogais. A poesia salta dos versos

musicais, exaltações da melopeia, essência da
poesia, que fazem emergir imagens dos cenários
printados em cada aldravia. Propusemos a
aldravia para resgatar a leveza da poesia, como
contraponto à dureza da vida contemporânea.
Cristiane e Amauri traduzem neste livro todo o
espírito dessa proposta; além de leves e
interdiscursivos, dialogam com o haicai
didaticamente, numa demonstração de que
aldravia e haicai bebem da mesma fonte: a lente
sensível dos sentidos. Assim, expressa a
sensibilidade de Cristiane:
novo
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outono
lua
de
bashô:
enorme
E tece também o outono a aldravia de Amauri:
caminho
sobre
folhas
caídas
vidas
latentes
Obrigada pela conﬁança de leitura privilegiada.
Um presente que recebo como se fosse vacina, a
aldrava que poderá reabrir as portas da liberdade
neste ano preso pela pandemia de coronavírus.
Como seis palavras podem representar tanto!
Como a aldravia pode ter a leveza que toca as

sensibilidades! Parabéns, Cristiane Cardoso e
Amauri Solon! Este projeto é magníﬁco e deve
ser degustado pelo maior número possível de
leitores, pois eleva aos mais altos patamares a
grandeza da poesia! Sucesso!
Andreia Donadon Leal
Criadora da Aldravia
Mestre em Literatura e Doutoranda em
Educação
MARIANA, inverno de 2021.
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MEIO AMBIENTE: FUNDAÇÃO RENOVA CONCLUI REVEGETAÇÃO
DE FLORESTAS E APPS AFETADAS PELO DEPÓSITO DE REJEITOS
DA BARRAGEM DE FUNDÃO
@jornalpanetus Pesquisas da Universidade Federal de Viçosa (UFV) viabilizaram o reﬂorestamento em solo afetado.
A Fundação Renova concluiu, no primeiro
trimestre deste ano, a restauração ﬂorestal em
áreas onde houve depósito de rejeitos após o
rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana (MG). Até o momento, R$ 356 milhões
foram destinados para a reparação de cerca de
550 hectares de ﬂorestas e Áreas de Preservação
Permanente (APPs) localizadas em Mariana,
Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado
e Ponte Nova (Alto Rio Doce), municípios que
sofreram o primeiro impacto ambiental do
rompimento. O trabalho envolveu 202
propriedades rurais afetadas diretamente pelos
rejeitos, com adesão e autorização dos produtores
rurais.
No total, as áreas afetadas receberam cerca de
300 mil mudas de 96 espécies nativas. Todos os
hectares foram protegidos, seja por cercamento
ou pela própria vegetação nativa existente no
local. Foram executados em torno de 526 km de
cerca para proteger e delimitar as APPs.
A restauração teve início em 2015 e 2016,
quando foi feito um plantio emergencial de 800
hectares com gramíneas e leguminosas de rápido
crescimento para controle de erosão. Em
paralelo, calhas, margens e planícies foram
regularizadas e receberam revegetação. Também
foi feita a recomposição da mata ciliar,
fundamental para a saúde dos cursos d'água.
O resultado positivo de um plantio piloto com
espécies nativas para testes de restauração
ﬂorestal sobre rejeitos, feito em 2017, foi o
respaldo para deﬁnição da metodologia de
preparo inicial do solo afetado e sobrevivência de
espécies. “O plantio sobre o rejeito é uma
situação inovadora dentro da comunidade
cientíﬁca e no mercado de restauração ﬂorestal.
Até então, todas as atividades tiveram que ser
adaptadas para esse tipo de área. O tamanho da
cova, a adubação após as análises de solo e até
mesmo as mudas nativas tiveram um cuidado e
tratamento diferenciados”, diz Giorgio Peixoto,
gerente do Uso Sustentável da Terra da Fundação
Renova.
Em 2018, o reﬂorestamento tornou-se viável a
partir de estudos no solo afetado, coordenados
por pesquisadores da Universidade Federal de
Viçosa (UFV). Um deles foi desenvolvido por
Maria Catarina Kasuya, especialista em
microbiologia do solo. Ela analisou amostras de
mudas que receberam substrato à base de tipos de
fungos e bactérias para repovoar áreas afetadas e
permitir um crescimento com qualidade e

eﬁcácia. A pesquisa indicou também que o
processo de revegetação emergencial auxiliou na
repovoação da biomassa microbiana dos solos
onde houve deposição de rejeitos. Com os
microrganismos, foi possível cultivar mudas
resistentes a solos críticos, como trechos onde há
rejeitos.
Em paralelo, estudos realizados pelo professor
titular do Departamento de Engenharia Florestal
da UFV, Sebastião Venâncio, mostraram que o
rejeito não impede o processo de recuperação
ambiental se houver a aplicação de técnicas de
manejo e melhoria na fertilidade do solo com
nutrientes adequados.
Outra frente importante foi o mapeamento da
região a ser reﬂorestada. O Termo de Transação
e de Ajustamento de Conduta (TTAC), acordo
que instituiu a Fundação Renova em 2016, previa
o reﬂorestamento de 2 mil hectares. Após
estudos detalhados, a Fundação concluiu que,
dessa área, os cerca de 550 hectares são passíveis
de reﬂorestamento. O restante (em torno de 1.450
hectares) corresponde a corpos d'água,
construções civis, rochas, estradas consolidadas,
áreas agrícolas, áreas íngremes, areal, vilas
(Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo), cidades
(sede de Barra Longa), faixa de servidão (rede
elétrica, mineroduto, gasoduto e rodovia),
passagem para dessedentação animal e áreas de
inundação. Com o detalhamento das regiões, foi
possível destinar cada uma dessas áreas a ações
especíﬁcas de atuação da Fundação Renova na
reparação.

Com o término da restauração ﬂorestal em áreas
diretamente impactadas, a Fundação Renova vai
protocolar os resultados na Câmara Técnica de
Restauração Florestal e Produção de Água
(CTﬂor) e no Comitê Interfederativo (CIF).
A etapa seguinte consiste no monitoramento
ecológico da região para avaliar a efetividade e o
sucesso da restauração e dos métodos usados. A
partir do levantamento de dados, será analisada a
necessidade de ações corretivas. A entidade ﬁcará
ainda encarregada pelas manutenções até 2026,
como roçadas, adubações, combates a formigas e
replantios, caso necessário. Para esta etapa de
monitoramento, a previsão é que sejam
destinados R$ 81 milhões.
Os resultados da restauração ﬂorestal nas APPs
são visíveis. Foram observados, nos plantios
realizados, indicadores como cobertura vegetal
acima de 80%, índices satisfatórios de massa
vegetal acima do solo, índice de solo exposto
comparado ao período pré-rompimento e
aumento de regenerantes de diversidade de
espécies nas áreas.
Para Giorgio Peixoto, as ações feitas na calha do
rio e em seus aﬂuentes geram aumento na
produção de água também no lençol freático.
“Além disso, as atividades reduziram os riscos de
erosões ao evitar o carreamento de sedimentos
ao rio. As ações também possibilitaram a
melhoria da qualidade da água nos rios, o
aumento da qualidade do solo a partir da
inﬁltração no solo. Permitiu também uma
recuperação mais rápida das áreas de

preservação permanente”, diz.
As ações foram realizadas em cumprimento ao
programa de reﬂorestamento estabelecido pelo
TTAC, que prevê a revegetação e aplicação de
enrocamento e outros métodos nas áreas onde
houve depósito dos rejeitos.
Participação dos produtores rurais atingidos
Para engajar 202 proprietários na restauração
ambiental, foi necessária a retiﬁcação ou a
elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
O trabalho só teve início após a assinatura de um
termo de adesão à adequação ambiental por parte
do dono do terreno e a apresentação do projeto
especíﬁco da propriedade. Com a autorização, a
Fundação Renova iniciou o cercamento para
proteger e delimitar a área de APP. Em seguida,
com o preparo de solo, a equipe em campo
realizou o combate a formigas, adubação e o
plantio das mudas nativas.
A demarcação das faixas de APPs a serem
recuperadas se dá por meio do dimensionamento
exigido na legislação ﬂorestal, em atendimento
às diretrizes estabelecidas pela lei federal nº
12.651/2012, e, quando couber, pela lei
nº.11.428/2006, até a regulamentação do
Programa de Regularização Ambiental no Estado
de Minas Gerais.
Alguns proprietários não só autorizaram e
aderiram à adequação ambiental, mas também
realizaram atividades de implantação, como o
plantio e a manutenção do que foi plantado.
“Nesse processo, o dono do terreno efetua a
atividade e recebe por isso, com os insumos
sendo fornecidos pela Fundação Renova. É uma
forma de parceria que cria um sentimento de
dono de uma área preservada e gera uma receita
a mais para o atingido”, aﬁrma Giorgio Peixoto.
Ater Viveiros Familiares
Em torno de 20 mil mudas saíram de
propriedades atingidas por meio do Ater Viveiros
Familiares, criado pela Fundação Renova. A ação
visa a estruturação de unidades viveiristas e o
fomento econômico local dentro de propriedades
rurais atingidas pelos rejeitos, localizadas em
Mariana e Barra Longa.
Em 2019, os produtores atingidos receberam
capacitação técnica e mudas resistentes a solos
com rejeitos cultivadas a partir das pesquisas da
UFV.
Após meses de cultivo e manejo das mudas de
espécies nativas ao longo de 2020, os novos
viveiristas comercializaram as mudas para a
Fundação Renova.

Telefone e whatsapp: (31)98851-5273 / Endereço: Rua Bela Vista, nº10, Estrela do Sul – Mariana/MG
Email: bichochiquepetstore@gmail.com /

Instagram: @pet_bichochique
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CAIXA DISPONIBILIZA R$ 6,3 BILHÕES PARA NOVAS
CONTRATAÇÕES DO PRONAMPE
@jornalpanetus Linha de crédito criada para micro e pequenas empresas já contratou R$ 15,6 bilhões.
A CAIXA, na sexta-feira (02/07), disponibilizou
R$ 6,3 bilhões em crédito pelo Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Pronampe. O novo limite autorizado pelo
Fundo Garantidor de Operações (FGO) vai auxiliar
empreendedores e pequenas empresas que
necessitam de crédito, com objetivo consolidar os
pequenos negócios como agentes de sustentação, de
transformação e de desenvolvimento da economia
nacional.
A CAIXA foi a instituição ﬁnanceira que mais
concedeu crédito para micro e pequenas empresas
por meio do Pronampe, em um total de R$ 15,6
bilhões. Somando as demais linhas de crédito, desde
o ano passado, foram contratados R$ 35 bilhões
para mais de 300 mil micro e pequenos empresários.
Como solicitar o Pronampe:
O Giro CAIXA Pronampe é destinado a
microempresas com receita bruta igual ou inferior a
R$ 360 mil e empresas de pequeno porte com
receita bruta de até R$ 4,8 milhões, no ano de 2020.
O prazo total da operação é de 48 meses, sendo 11
de carência e ﬁnanciamento em 37 parcelas. A taxa
de juros é igual à taxa básica de juros (Selic) + 6%
ao ano.

O crédito poderá chegar até R$ 150.000,00 por
empresa, somadas as operações já contratadas. Os
recursos podem ser utilizados para investimentos e
capital de giro isolado ou associado ao investimento.
Além de realizar reformas e adquirir máquinas e

equipamentos, por exemplo, as micro e pequenas
empresas podem utilizar os recursos para despesas
operacionais, como pagamento de salário, compra
de matérias-primas, mercadorias etc.
Para contratar o ﬁnanciamento, é necessário que o

cliente compareça à agência de posse da
comunicação da Receita Federal recebida em 2021,
onde constam seus dados de faturamento de 2019 e
2020, para validação das informações obrigatórias
de enquadramento no programa.
Fampe:
A linha de crédito Fundo de Aval às Micro e
Pequenas Empresas (Fampe) pode garantir, de
forma complementar, até 80% de uma operação de
crédito contratada, dependendo do porte empresarial
do solicitante e da modalidade de ﬁnanciamento,
com carência de até 12 meses.
Para ter acesso, é necessário consultar o tutorial do
Sebrae, que tem orientações e informações sobre
como utilizar o crédito. Em seguida, a empresa
poderá preencher um formulário no site CAIXA
Com sua Empresa:
(www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa) e solicitar
interesse pelo crédito.
Um gerente ofertará o pacote de soluções
ﬁnanceiras do banco, de acordo com as
necessidades das empresas e acompanhamento
empresarial pelo Sebrae. Caso preﬁram, os clientes
também podem fazer a solicitação diretamente nas
agências da CAIXA.

ESPORTE CAMPEÃO: MARIANA SALTA DE 125º PARA 24º POSIÇÃO
NO ICMS ESPORTIVO
@jornalpanetus

Município, em 2021, alcança sua melhor pontuação.

O ICMS Esportivo, mecanismo
que incentiva a organização e
implementação de políticas
públicas esportivas por meio de
estímulo à criação e manutenção de
conselhos municipais de esportes, é
um critério de pontuação para os
municípios de Minas Gerais
receberem recursos de acordo com
as atividades esportivas realizadas.
O Conselho Municipal de Esportes
de Mariana se encontra ativo desde
2015 e realiza reuniões mensais
periódicas. Cada vez mais, segue se
fortalecendo com muito
comprometimento dos membros da
sociedade civil e do poder público.
A pontuação é realizada em virtude
de projetos sociais esportivos e
campeonatos realizados na cidade
de Mariana e promovidos pela
Prefeitura e entidades esportivas
existentes no município.
Participações de atletas em outras
cidades, instalações de novos

equipamentos e programas,
projetos e eventos esportivos que
foram cadastrados são os critérios
que são pontuados no ICMS.
Seguindo a lógica, quanto mais
atletas, modalidades e
equipamentos instalados, mais
pontos são somados ao índice.
Levando isso em conta, o município
vem evoluindo no decorrer dos
anos, sendo em 2016 o 125º
colocado, 141º posição em 2018 e
nos anos de 2019 e 2020 as
colocações foram de 65º e 59º,
respectivamente. Atualmente, em
2021, nos encontramos no 24º
lugar, alcançando nossa melhor
pontuação.
Seguimos, em parceria com o
Conselho Municipal de Esportes,
valorizando as entidades
esportivas, trabalhando em busca
de melhores resultados para
valorizar a qualidade dos esportes
dos cidadãos Marianenses.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: MARIANA RECEBE MATERIAIS EM BRAILLE
@jornalpanetus

Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s

Foto: Divulgação

Objetivando o atendimento das especiﬁcidades de
cada aluno, a Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, em parceria
com o Instituto São Rafael de Belo Horizonte,
recebeu na última sexta-feira, 25, dois volumes do
Plano de Ensino Tutorado (PET) que contém
materiais em braille para o aluno Caio Martins
Marcossi, do 8° ano do ensino fundamental do
Centro de Educação Municipal Padre Avelar CEMPA.
Os materiais em braille são produzidos no Instituto
São Rafael, que há mais de 94 anos é referência em
atendimento especializado a pessoas com vários
tipos de deﬁciência visual. O Instituto acolhe todos
os pedidos de suporte na área de atendimento às

pessoas cegas ou deﬁcientes visuais, principalmente
referente a processos de aprendizagem, e também
funciona como um dos Centros de Apoio
Pedagógico às Pessoas com Deﬁciência Visual
(CAP) do Estado, conforme a Resolução SEE
Nº2897, de janeiro de 2016.
O CAP é dividido em três núcleos. O de Produção
de Tecnologia Assistiva desenvolve ações na
produção de livros ampliados, de materiais em
relevo, em braille, em áudio e em Mecdaisy
(tecnologia interativa para produção de livros
digitais) para alunos incluídos no ensino comum.
Todo material é produzido a partir de solicitação das
escolas.
Tendo em vista sempre um trabalho que colabore

com o processo de ensino aprendizagem dos alunos
públicos da Educação especial, a rede Municipal de
Mariana conta também com seis salas de recursos
para atendimento desses alunos sempre no
contraturno. Nessas salas, atuam professores
especializados que, a partir de ações planejadas,
promovem intervenções que respeitam o tempo, as
especiﬁcidades e as habilidades de cada estudante.
As salas são equipadas com materiais adequados e
adaptados com alguns equipamentos eletrônicos,
mobiliários, materiais pedagógicos e de
acessibilidade que contribuem para o atendimento
educacional especializado. As atividades realizadas
nas salas de recursos têm a ﬁnalidade de
complementar casos de alunos com deﬁciência,

Transtorno do Espectro Autista e suplementar, o
aprendizado de altas habilidades, como a
superdotação. Portanto, constituem-se em espaços
de apoio à sala de aula comum, para que se ofereça
meios e modos que efetive o real aprendizado dos
estudantes.
No contexto pandêmico que vivenciamos, os
professores do Atendimento Educacional
Especializado realizam um trabalho colaborativo
junto aos professores regentes objetivando a
adequação/adaptação dos PETs e atividades
complementares de acordo com as especiﬁcidades
de cada aluno, sempre pautando nas potencialidades
apresentadas por eles.

Ligue e peça já!

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes
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ENTRA EM VIGOR LEI DE COMBATE AO SUPERENDIVIDAMENTO
@jornalpanetus Com tramitação iniciada em 2015, o projeto foi sancionado com três vetos presidenciais.
O Procon da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) considerou um avanço a aprovação
de uma lei cuja tramitação se arrastou por
aproximadamente nove anos no Congresso Nacional.
Foi publicada na última sexta-feira (1º/7/21) no Diário
Oﬁcial da União a sanção, com três vetos, da Lei
14.181/21, originária do Projeto de Lei (PL) 1.805/21
(Substitutivo ao PL 3.515/15, originado do PL 283/12
do Senado Federal), que estabelece medidas para
prevenir e combater o superendividamento de idosos e
consumidores economicamente vulneráveis.
A norma alterou o Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90) e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) e
entrou em vigor na data de sua publicação. A partir da
mensagem com os vetos protocolizada na Secretaria
do Senado, a Casa Legislativa tem prazo de 30 dias
corridos para deliberar sobre eles.
Em linhas gerais, a nova legislação aponta para o
estabelecimento de bases mais favoráveis ao
consumidor para a contratação e negociação de
dívidas, procurando minimizar o comprometimento
das condições mínimas de subsistência das pessoas
que, pelos mais variados motivos, se tornam
incapacitadas de quitar seus débitos. Ela vale para
quaisquer compromissos ﬁnanceiros assumidos
decorrentes de relações de consumo, como operações
de crédito, compras a prazo e serviços de prestação
continuada, desde que contraídos mediante boa-fé.
Entre as determinações da nova legislação,
destacam-se as seguintes:
* As instituições ﬁnanceiras ﬁcam impedidas de
pressionar os clientes para que contratem empréstimos
ou comprem produtos.
* O consumidor tem o direito de receber informações
claras sobre a natureza e da modalidade do crédito
oferecido, os custos incidentes e as consequências
genéricas e especíﬁcas do inadimplemento.
* Os fornecedores deverão avaliar de forma
responsável as condições de crédito do consumidor,
analisando as informações disponíveis em bancos e
dados de proteção ao crédito, respeitando a proteção
de dados, sob pena de terem, por parte do Poder
Judiciário, a redução dos juros, dos encargos ou de
qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo
de pagamento previsto no contrato original.
* Os fornecedores deverão informar a identidade do
agente ﬁnanciador e entregar cópia do contrato de
crédito ao consumidor, ao garante e a outros
coobrigados.
* Os bancos devem informar claramente o custo
efetivo total do empréstimo, bem como o número de
parcelas, taxas de juros e o direito do consumidor de
antecipar a quitação da dívida ou o parcelamento sem
novos encargos.
* Os bancos não poderão ocultar ou diﬁcultar a
compreensão do cliente sobre os riscos da contratação
do crédito ou vendas a prazo.
* Nenhum consumidor precisará desistir de ações na
Justiça como condição para iniciar negociações
referentes à sua dívida.
* Fica estabelecida a possibilidade de negociação em
bloco, isto é, simultânea com vários credores,
retirando o nome do devedor de cadastros negativos.

* A prevenção e o tratamento do superendividamento
como forma de evitar a exclusão social do
consumidor passam a ser princípios da Política
Nacional das Relações de Consumo.
Vetos
O presidente da República vetou três dispositivos que
constam do projeto aprovado pelo Senado. O primeiro
diz respeito à limitação de comprometimento da renda
do consumidor para o pagamento de dívidas
contraídas por meio de empréstimos consignados. O
PL 1.805/21 foi aprovado com a previsão de que a
soma das parcelas para a amortização de dívidas não
poderá ser superior a 30% dos vencimentos mensais
do consumidor, podendo esse limite ser acrescido em
5% para o pagamento de despesas com cartão de
crédito. O texto do Senado prevê ainda que o
consumidor poderá desistir, dentro de sete dias, da
contratação de crédito consignado sem necessidade de
indicar o motivo.
Para vetar tais determinações, o presidente alegou que
elas contrariam o interesse público, na medida em que
o crédito consignado é uma das modalidades mais
baratas e acessíveis. De acordo com o Poder
Executivo, “a restrição generalizada do limite de
margem do crédito consignado reduziria a
capacidade de o beneﬁciário acessar modalidade de
crédito, cujas taxas de juros são, devido à robustez da
garantia, inferiores a outras modalidades. A restrição
acabaria, assim, por forçar o consumidor a assumir

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

dívidas mais custosas e de maior diﬁculdade de
pagamento”. Além disso, o presidente alega que a
Lei 14.131, de 30 de março de 2021, já estabelece o
percentual máximo de consignação em 40%, dos
quais 5% podem ser destinados exclusivamente para
amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito.
Foi vetado ainda o dispositivo que proíbe a
veiculação de ofertas de crédito com a utilização de
expressões como “sem juros”, “taxa zero” e
“gratuito”. Segundo o despacho presidencial, existem
empresas capazes de oferecer crédito sem juros, e a
proibição “restringiria as formas de obtenção de
produtos e serviços ao consumidor”. Além disso,
desde que não haja irregularidade na concessão do
crédito, o Poder Executivo avalia que a lei não deve
operar para vedar sua oferta em condições especíﬁcas.
“O mercado pode e deve oferecer crédito nas
modalidades, nos prazos e com os custos que
entender adequados”, justiﬁca.
Na forma aprovada pelo Senado, o projeto também
anula cláusulas contratuais que permitam a aplicação
de lei estrangeira que possa limitar, total ou
parcialmente, a proteção garantida pelo Código de
Defesa do Consumidor aos clientes domiciliados no
Brasil. Esse trecho do projeto foi vetado pelo
presidente sob a alegação de que tal determinação
restringiria a competitividade. “Em virtude de a oferta
de serviços e de produtos ser realizada em escala

global, principalmente, por meio da internet, é
impraticável que empresas no exterior conheçam e se
adequem às normas consumeristas nacionais”,
justiﬁca o Poder Executivo.
Avaliação
O coordenador do Procon da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), Marcelo Barbosa,
considera que, mesmo com os vetos presidenciais, a
nova lei é benéﬁca aos consumidores. Ele pondera
que, para que a proteção ao consumidor seja
efetivamente aplicada, o Banco Central, as entidades
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e o
Poder Judiciário deverão providenciar a
regulamentação de diretrizes deﬁnidas pela lei, como a
deﬁnição dos limites de comprometimento do
mínimo existencial e a instauração de processos de
repactuação de dívidas prevista pelo artigo 104-A, por
exemplo.
Sobre o veto à restrição de 30% para pagamento de
empréstimos consignados, Marcelo Barbosa aﬁrma
que 40% (previsto pela Lei 14.131/21) é um índice
muito alto. “Considero que o percentual de 30% é o
limite máximo tolerável para evitar o
comprometimento do mínimo existencial do
consumidor, visto que com 70% de sua renda
disponível, esse consumidor tem condições de
administrar melhor seus gastos e possivelmente até
poupar uma parte de seus vencimentos para
eventualidades futuras”, analisa o coordenador.
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A GRAMA DO VIZINHO
@jornalpanetus

@priscillaportoescritora

Há pessoas que passam a vida procurando
potes de ouro no armário dos outros. E a
vida alheia o preocupa. O cargo do outro o
preocupa. O salário do outro o preocupa. A
posição social do outro o preocupa...
Pessoas que trazem para si, preocupações
absolutamente evitáveis.
E, enquanto isso, o tempo vai passando e a
pessoa se esquece de ser mais dedicada.

Esquece que salário pode sim condizer
com muito trabalho. Esquece - enquanto se
preocupa em encontrar a "maldita sorte do
outro" - de que tanto tempo gasto poderia
ter sido bem melhor aproveitado.
Isso porque, para estas pessoas, elas
sempre foram injustiçadas, enquanto "o do
outro" sempre veio de maneira fácil. E
acreditam, piamente, que "o delas" teria

que ter chegado primeiro. E, pior, ﬁcam
indignadas porque "o do outro" não era
para ter vindo tão rápido.
E tudo porque se esquecem de que o outro
estudou muito; o outro se dedicou, e o outro
pode ter passado por diversos sacrifícios
para "chegar" no lugar onde essas pessoas
acreditam que "elas sim deveriam ter
chegado".

E é tanta mesquinharia. Tanta falta de
nobreza. Tanta falta de cultura e de
coragem para seguir à procura de um pouco
mais de sabedoria... Tolice! Almas fracas
não têm força de vontade e muito menos
hombridade.

ALTA: PREÇOS DA GASOLINA, DIESEL E GÁS AUMENTAM NESTA
TERÇA NAS REFINARIAS
@jornalpanetus

Petrobras aﬁrma que preço segue patamar internacional de preços.

Os preços da gasolina, do diesel e do gás de
cozinha (GLP) sobem nesta terça-feira (06/07)
nas reﬁnarias. De acordo com a Petrobras, a
gasolina aumenta, em média, R$ 0,16 (6,3%),
fazendo com que o litro do combustível saia de
R$ 2,53 e chegue a R$ 2,69.
O diesel tem médio de R$ 0,10 (3,7%) por litro,
e passa a custar R$ 2,81 nas reﬁnarias da
Petrobras. O gás de cozinha (GLP) para as
distribuidoras sobe R$ 3,60 por quilograma (kg),
reﬂetindo um aumento médio de R$ 0,20 por kg.
Segundo a Petrobras, os reajustes acompanham a
elevação nos patamares internacionais de preços
de petróleo e derivados.
A empresa informa também que evita repassar
imediatamente a volatilidade externa aos preços
do mercado interno, mas busca o equilíbrio de
seus valores com o mercado internacional e a
taxa de câmbio.
Segundo a estatal, tal alinhamento "é
fundamental para garantir que o mercado
brasileiro siga suprido sem riscos de
desabastecimento pelos diferentes setores
responsáveis pelo atendimento às diversas
regiões brasileira".
Até chegar aos consumidores ﬁnais, os preços
cobrados nas reﬁnarias da Petrobras na venda às
distribuidoras são acrescidos de impostos, custos
para a mistura obrigatória de biocombustível,
margem de lucro de distribuidoras e
revendedoras e outros custos.
"Para o GLP especiﬁcamente, conforme Decreto
nº 10.638/2021, estão zeradas as alíquotas dos
tributos federais PIS e Coﬁns incidentes sobre a
comercialização do produto quando destinado
para uso doméstico e envasado em recipientes de
até 13 kg", explica a Petrobras, que acrescenta
que, no caso do GLP, o preço ﬁnal é acrescido do
custo de envase nas distribuidoras.
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MARIANA: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA MATRÍCULAS E
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS DA MODALIDADE EJA
@jornalpanetus

Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s

A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, comunica que na
próxima semana, de 07 a 15 de julho, inicia-se o
período de renovação de matrículas nas escolas
municipais que oferecem a modalidade
Educação de Jovens e Adultos (EJA). A
renovação destina-se aos alunos já matriculados
na rede. Já os interessados em participar da
modalidade EJA em Mariana, devem ﬁcar
atentos. Do dia 19 a 23 de julho, as escolas farão
as matrículas de alunos novatos conforme a
oferta de vagas existentes.

As escolas que oferecem a modalidade EJA no
município são: CEMPA - Centro de Educação
Municipal Padre Avelar, Escola Municipal Dom
Luciano Pedro Mendes de Almeida, Escola
Municipal Monsenhor José Cotta.
Para o Ensino Fundamental, podem fazer a EJA
os jovens com idade a partir dos 15 anos, que
não completaram a etapa entre o 1º ao 9º ano e
terá a duração de 2 anos para o seu término.
O Ensino Médio é ofertado para os alunos
maiores de 18 anos que não completaram a
escola. E ao concluir essa etapa, ele estará

preparado para realizar as provas do vestibular e
ENEM, para o ingresso em universidades.
EJA
A Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma
modalidade de ensino destinada aos jovens,
adultos ou idosos que não tiveram acesso a uma
escola convencional e em suas respectivas
idades consideradas apropriadas para os seus
estudos. A EJA permite a retomada dos estudos,
com a conclusão em menos tempo.
Em caso de dúvidas, o interessado pode
procurar as unidades de ensino que ofertam a

modalidade EJA, ou a Secretaria de Educação
na Avenida João Ramos Filho, nº 298, Barro
Preto, ou pelo telefone 3557-4003.

MAIS TRÊS PARCELAS: GOVERNO PRORROGA
AUXÍLIO EMERGENCIAL
@jornalpanetus Benefício continuará a ser pago até outubro.
O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta
terça-feira (05/07), o decreto que prorroga por
três meses o pagamento do auxílio emergencial
à população de baixa renda afetada pela
pandemia da covid-19. Com isso, o benefício,
que terminaria agora em julho, será estendido
até outubro. De acordo com a Secretaria-Geral
da Presidência da República, o ato será
publicado na edição de amanhã (06/07) do
Diário Oﬁcial da União (DOU).
Também foi editada uma medida provisória
(MP) que abre crédito extraordinário para
custear o pagamento complementar do auxílio.
No mês passado, o ministro da Economia, Paulo
Guedes, informou que o custo mensal do
programa, que paga um benefício médio de R$
250 por família, é de R$ 9 bilhões.
O auxílio emergencial foi criado em abril do

ano passado pelo governo federal para atender
pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia da
covid-19. Ele foi pago em cinco parcelas de R$
600 ou R$ 1,2 mil para mães chefes de família
monoparental e, depois, estendido até 31 de
dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$
300 ou R$ 600 cada.
Neste ano, a nova rodada de pagamentos prevê
parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do
perﬁl. As famílias, em geral, recebem R$ 250; a
família monoparental, cheﬁada por uma
mulher, recebe R$ 375; e pessoas que moram
sozinhas recebem R$ 150.
Regras
Pelas regras estabelecidas, o auxílio será pago
às famílias com renda mensal total de até três
salários mínimos, desde que a renda por pessoa
seja inferior a meio salário mínimo. É

necessário que o beneﬁciário já tenha sido
considerado elegível até o mês de dezembro de
2020, pois não há nova fase de inscrições. Para
quem recebe o Bolsa Família, continua

valendo a regra do valor mais vantajoso, seja a
parcela paga no programa social, seja a do
auxílio emergencial.

*Vidros em geral
Rua Jatobá *Forro PVC
Loja 97 - Rosário - Mariana
*Pisos Duraor
*Corrimão de escada
9 8859-9502
*Esquadrias em alumínio
*Box, Fechamento para pias
3558-4159
*Lavatórios
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APAES QUEREM TRABALHAR EM PARCERIA COM GOVERNO
@jornalpanetus

Proposta de consultoria colaborativa para a inclusão aconteceu durante questionamentos sobre funcionamento dos CREIs.

Representantes de entidades que trabalham no
atendimento de alunos com deﬁciência ﬁzeram
questionamentos quanto ao funcionamento dos
Centros de Referência em Educação Especial
Inclusiva (CREIs) para a superintendente de
Políticas Pedagógicas da Secretaria de Estado de
Educação, Esther Augusta Nunes Barbosa, em
reunião da Comissão de Administração Pública da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
nesta segunda-feira (05/07).
Com instalação regulamentada por resolução da
Secretaria de Educação em fevereiro deste ano, os
CREIs terão como público-alvo professores e
especialistas da Educação Básica que atuam em
escolas comuns da rede estadual de ensino;
professores do Atendimento Educacional
Especializado (AEE); e gestores que atuam em
escolas comuns da rede estadual de ensino.
A primeira unidade foi inaugurada em Diamantina
(Região Central) no ﬁnal de 2018 e é vinculada à
Escola Estadual Professor Ares da Mata Machado,
atendendo educadores de escolas públicas das
Superintendências Regionais de Ensino (SREs) de
Guanhães, Curvelo e Diamantina.
Dentre os principais objetivos dos CREIs, está o
oferecimento de capacitação continuada aos
proﬁssionais da educação para a oferta do ensino
adequado às necessidades especíﬁcas dos
estudantes com deﬁciência, Transtorno do Espectro
Autista e Altas Habilidades/Superdotação. De
acordo com a superintendente, estes centros
trabalharão para que todos os estudantes com
deﬁciência tenham acesso à educação com
dignidade e possam viver com autonomia.
“A inclusão escolar é um direito, mas precisamos
dar aos professores as condições de fazerem um
atendimento adequado, com um acesso ao
currículo escolar com qualidade, que respeite as
especiﬁcidades dos alunos. Cada CREI será
vinculado a uma escola estadual e terá completa
autonomia, com gestão feita pelo coordenador e
equipe de proﬁssionais multidisciplinares, além de

oferecer cursos de formação e produzir materiais
pedagógicos de qualidade”, aﬁrmou.
Vice-presidente da comissão e autor do
requerimento para realização da audiência pública,
o deputado Duarte Bechir (PSD) questionou a
superintendente sobre a participação das
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apaes) nos CREIs e se os professores destas
instituições municipais poderiam usufruir também
dos treinamentos que serão ofertados nos centros
de referência. Além disso, o deputado perguntou
sobre as condições de acessibilidade nas escolas
inclusivas.
Esther Barbosa disse estar aberta ao diálogo com
as Apaes sempre e que é possível estreitar relações
entre as duas instituições. Além disso, aﬁrmou ser
imprescindível a reforma arquitetônica das escolas
inclusivas. “O estudante tem de ter livre acesso a
toda a estrutura da escola. Mas temos uma rede
grande, de quase 5 mil escolas, no Estado. Então,
estamos descentralizando recursos para as escolas
e a acessibilidade é um ponto nosso de atenção”,
reforçou.
A diretora executiva da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação, Suely Duque
Rodarte, manifestou preocupação quanto ao
acolhimento das famílias pelos CREIs. “Não
haverá acompanhamento ou um centro de apoio
para as mães? Eu não sinto que as escolas
inclusivas atendam com competência as crianças e
as famílias. Muitos professores de apoio não dão a
atenção devida, a criança ﬁca com suas
necessidades de lado, em prol dos demais
estudantes”.
A superintendente esclareceu que o suporte das
famílias não é função dos CREIs, que darão auxílio
aos proﬁssionais de ensino. “As escolas especiais
são poucas e, muitas vezes, ﬁcam afastadas dos
locais onde as famílias vivem. Por isso muitas
mães acabam ﬁcando lá, aguardando o ﬁm das
aulas, sem terem como voltar para casa. Já nas
escolas inclusivas, a matrícula do estudante é

próxima da residência ou do trabalho, então os
pais não precisam aguardar o ﬁm das aulas.
Quaisquer demandas que a família tenha é mais
prático que sejam atendidas pelas escolas
inclusivas”, aﬁrmou.
Parceria
Consultora técnica do Instituto de Ensino e
Pesquisa Darci Barbosa, Bruna Morato Israel fez
uma apresentação durante a reunião, mostrando a
intenção das Apaes de trabalhar em parceria com o
Governo do Estado numa consultoria colaborativa.
Segundo ela, seria uma proposta transdisciplinar,
aproveitando a expertise das Apaes e aplicando na
escola comum, para torná-la mais inclusiva.
“Queremos trabalhar junto com as escolas para
propor ações que fomentem uma inclusão com
qualidade. Teremos uma Escola da Família, para
educar os representantes legais sobre os seus
direitos; um eixo de formação proﬁssional para os
alunos; e a consultoria dos nossos proﬁssionais de
saúde e assistência social, que implementarão nas
instituições que tiverem interesse as alterações
necessárias. Também queremos ajudar na
elaboração do Plano de Desenvolvimento
Individual (PDI). Isso tudo dentro das escolas
regulares, levando para elas nossa expertise”,
ressaltou.

Adriana
NOIVAS

Após a apresentação, o Presidente da Federação
das Apaes de Minas Gerais, Jarbas Feldner de
Barros, aﬁrmou que a proposta da consultoria é um
projeto em construção que tem tudo para dar certo.
“Essa proposta da Bruna nos contempla muito.
Temos uma parceria ótima com a secretaria e
queremos contribuir. As famílias que quiserem a
inclusão e tiverem condições, apoiaremos, pois há
o direito de escolha. E esse projeto será a melhor
forma de promovermos essa inclusão”.
Esther Barbosa aﬁrmou que essa parceria também
é interesse da secretaria. “É uma forma da Apae de
olhar para a sociedade e se atualizar, indo além do
seu trabalho atual. Estamos abertos ao diálogo”.
O deputado Zé Guilherme (PP) relembrou o
trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deﬁciência, da qual é vice-presidente,
no enfrentamento do processo de fechamento das
escolas especiais pelo Governo do Estado.
“Mostramos ao governo que era algo covarde o
que eles queriam fazer. Cerca de 25% dos
brasileiros possuem algum tipo de deﬁciência e são
marginalizados e esquecidos pela sociedade. Isso
não é favor nenhum, essas pessoas possuem os
mesmos direitos e são cidadãos como nós. Estou
muito feliz e creio que as iniciativas discutidas aqui
hoje serão de suma importância”, completou.

Alugamos:
*Festas e Damas
*Ternos e Pajens
*Vestidos de Noivas

(31) 9 8466-4877 / (31) 9 8857-2879
Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG

9 8889-1187
@lokauai
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DOM VIÇOSO É CELEBRADO COM REEDIÇÃO DE BIOGRAFIA E
LANÇAMENTO DE CAMINHO RELIGIOSO
08/07/2021 a 15/07/2021
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Relançamento do livro, escrito em 1896 por Dom Silvério, seu aﬁlhado, conta a história do religioso e celebra os 234 anos do seu
nascimento; caminho de peregrinação, do Caraça a Mariana, celebra a vida e a obra de Dom Viçoso, que fundou o Colégio do Caraça,
dirigiu a Diocese de Mariana, lutou contra a escravidão e hoje está em processo de beatiﬁcação

Tanto a região do Caraça quanto a cidade de
Mariana são referências quando se trata de turismo
religioso. E as duas localidades têm um importante
personagem em comum: Dom Antônio Ferreira
Viçoso, mais conhecido como Dom Viçoso, que, no
último dia 13 de maio, foi lembrado pelos 234 anos de
seu nascimento e, no dia 7 de julho, quarta-feira, às
15h, terá sua obra celebrada em um evento on-line
com o lançamento de um caminho de peregrinação,
do Caraça a Mariana, e da quarta edição do livro que
conta a sua história, escrito em 1896 pelo seu aﬁlhado,
Dom Silvério.
O evento on-line, transmitido por meio do YouTube e
Facebook, vai ser presidido pelo Arcebispo
Metropolitano de Mariana, Dom Aírton José dos
Santos, com a participação de vários sacerdotes. Uma
missa será celebrada em honra a Dom Viçoso, que
marcará a abertura das ações preparatórias aos 150
anos da morte do Santo Bispo, o que irá ocorrer em
2025.
Inúmeras teses, estudos, artigos, livros escritos pelo
Brasil afora sobre o seu episcopado comprovam a
importância de Dom Viçoso para a história de Minas
Gerais e do Brasil. Versos de poetas, como Alphonsus
de Guimaraes, Dom Oscar de Oliveira e Carlos
Drummond de Andrade também trazem citações
sobre a vida e a obra do religioso. Além disso, ele dá
nome a ruas em Mariana, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, São Paulo, Recife, Juiz de Fora, Sabará,
Viçosa e outras cidades. Aliás, Viçosa foi assim
nomeada em sua homenagem e, há também, no sul de
Minas, a cidade de Dom Viçoso, e em Ervália e
Piedade de Ponte Nova, povoados com o nome do
religioso. Em Peniche, sua terra natal, há o Largo do
Bispo de Mariana e azulejos decorativos que contam
um pouco da sua trajetória.
A Santa Sé concedeu a Dom Viçoso o título de
Venerável, pois o Papa Francisco autorizou a
publicação do decreto reconhecendo as virtudes
heroicas do Servo de Deus Dom Antônio Ferreira
Viçoso. O próximo passo é cumprir a última
exigência: a comprovação de um milagre a ser
submetido à análise dos peritos da Congregação das
Causas dos Santos.
Caminho de fé
O caminho religioso batizado com o nome “Nos
Passos de Dom Viçoso”, , é um trajeto de 88 km que
pode ser percorrido a pé ou de bicicleta. Para o Padre
José Carlos dos Santos, Diretor da Faculdade Dom
Luciano Mendes e organizador da reedição do livro
que conta a vida do Santo Bispo, a iniciativa
posicionará a região como referência em peregrinação
religiosa e será uma oportunidade para que turistas e
moradores façam uma caminhada de fé. “Além de
caminhar por lindas paisagens, conhecer novos
lugares, pessoas e sabores incríveis, é uma
oportunidade de refazer o trajeto que o religioso
tantas vezes percorreu, numa imersão de vivência
espiritual marcante e surpreendente”, aﬁrma.
O caminhante contará com vários marcos de
quilometragem que já estão instalados e podem ser
vistos a cada km, além de placas de sinalização. Por
todo o percurso é possível encontrar mensagens
baseadas nas virtudes de Dom Viçoso. “Planejamos
toda a estrutura de comunicação para ajudar as
pessoas que desejam viver esta experiência. Além dos
marcos físicos instalados nas localidades,
desenvolvemos um website que reúne desde a história
de Dom Viçoso, até as questões práticas, como pontos
de apoio, hospedagens e dicas de segurança com
avisos e recomendações”, conta um dos idealizadores
do projeto, que compilou as informações e um mapa
no endereço eletrônico www.domvicoso.org.br.
Durante a peregrinação será possível pernoitar no
Caraça, Catas Altas, Santa Rita Durão, Camargos e
Mariana, fazendo trechos de caminhada dia a dia. Um
trabalho de fomento à hospitalidade foi iniciado em
Santa Rita Durão e Camargos para a preparação de
acomodações familiares. Em todos os lugares, será
possível saborear as quitandas típicas, a comidinha no
fogão à lenha, e as sobremesas tradicionais de cada
terra.

O ponto de partida de “Nos Passos de Dom Viçoso” é
o Santuário do Caraça, local onde funcionou o
Colégio do Caraça, de 1820 até o grande incêndio, em
1968. O trajeto passa por lugares icônicos e
proporcionam, além de uma experiência única ao
turista, uma oportunidade de absorver conhecimentos
sobre aspectos importantes da história mineira. Para o
Padre Luís Carlos, Superior do Caraça, além da
divulgação dos feitos de Dom Viçoso, a iniciativa
também vai contribuir para fomentar o potencial
turístico em toda a região. “Creio que poderá reforçar
a diversiﬁcação e o crescimento da economia nas
cidades de Catas Altas e Mariana, favorecendo assim,
a melhoria do atendimento nos estabelecimentos de
hospitalidade e alimentação além de possibilitar o
surgimento de outros empreendimentos que poderão
estar associados à criação deste caminho e rota de
turismo religioso”, opina.
O Padre Luís Carlos destaca que o Santuário do
Caraça, como um local de peregrinação e irradiação
da fé cristã, tem um grande potencial para colaborar na
propagação da devoção a Dom Viçoso, sobretudo,
sendo um referencial histórico de sua passagem por
essas terras. “Alegra-nos muito a iniciativa tomada
pelos responsáveis pelo projeto do Caminho “Nos
Passos de Dom Viçoso” e torcemos e rezamos para
que de fato, as pessoas se sintam agraciadas por
iniciarem aqui a sua caminhada e que levem consigo
o desejo de fortalecimento da fé, conversão, revisão
de vida e alcancem as graças que desejam pela
intercessão do Servo de Deus Dom Viçoso”, completa.
Após a partida do local onde funcionou o colégio
fundado por Dom Viçoso, a primeira parada, a pouco
mais de 4 km, é para contemplar e se refrescar nas
águas límpidas e geladas da Cachoeira Cascatona,
ainda dentro da Reserva Particular do Patrimônio
Natural do Santuário do Caraça. A trilha para chegar
ao local é em meio à Mata Atlântica, o que
proporciona ao peregrino caminhar respirando o ar
puro e apreciando toda a beleza natural do local.
No km 12 do trajeto, o caminhante terá um encontro
com a religiosidade ao visitar a Capela de Santana do
Morro. Em seguida, no km 21,5, o contato com uma
construção histórica de grande valor cultural, o
Bicame de Pedra, construído por escravos por volta de
1892, que funcionou como um aqueduto que tinha
como objetivo captar e conduzir a água da Serra do
Caraça, até esta parte baixa da região, na localidade de
Brumado, onde o ouro era extraído e lavado.
Atualmente restam dele, apenas cerca de 200 metros,
de pedras de quartzitos.
No km 28, a charmosa Catas Altas é o próximo
destino. Reconhecida como cidade histórica e
ecológica, é situada aos pés da Serra do Caraça e
resguardada pelo contraforte da Serra do Espinhaço.
Seguindo mais dois quilômetros, mais uma parada
para fortalecer a espiritualidade, desta vez no famoso
Oratório São Judas Tadeu.
Ainda em Catas Altas, o caminhante passará pelo
pequeno povoado do Morro D' Água Quente,
composto por ruas com muros feitos em Canga,
casinhas simples e tradicionalmente mineiras. O
contato com a natureza é garantido na Trilha Chapada
do Canga, que levará o caminhante até a próxima
parada do trajeto.
No km 46, Santa Rita Durão, distrito de Mariana,
permite encher os olhos com belezas da história
mineira e grandes paisagens naturais. Logo em
seguida, o turista passará pelas ruínas do que foi um
dia foi um povoado feliz e cercado de belezas naturais:
o subdistrito de Bento Rodrigues, que contava com
200 casas e 620 habitantes até 5 de novembro de 2015,
quando a localidade foi devastada em consequência
do rompimento de uma barragem de rejeitos de
mineração de ferro, no Rio Gualaxo do Norte.
Passado o momento de reﬂexão sobre o impacto da
mineração para o meio ambiente e as vidas humanas,
mais uma oportunidade de conhecer um pouco mais
da história. No km 64 da caminhada, o distrito de
Camargos, também em Mariana, possuindo um total
de 76 domicílios particulares. O povoado foi fundado
em 1711 por um grupo de paulistas e vicentinos, do

Foto: Arquivo Divulgação / João Lucas F. Basílio

qual faziam parte José de Camargo Pimentel, alcaidemor de São Vicente e São Paulo, junto com seus
primos João Lopes de Camargo, Thomaz Lopes de
Camargo e Gonçalo Lopes de Camargo. Se o turista
quiser visitar as ruínas históricas, basta desviar a rota
por apenas 3 km.
Entre Camargos e Mariana, uma oportunidade para
aproveitar o clima das montanhas e degustar a típica
comida mineira é na Fazenda da Palha, ainda no
distrito de Camargos. Depois, o museu a céu aberto de
Mariana é um convite para conhecer uma pouco mais
da história de Minas Gerais e do Brasil, com as suas
construções e igrejas charmosas, além da
oportunidade de visitar o túmulo de Dom Viçoso, que
se encontra na cripta da Catedral Basílica de Mariana.
E por ﬁm, o ponto ﬁnal da caminhada é na Cartuxa de
Dom Viçoso, casa simples onde o religioso se recolhia
e teve o ﬁm da sua vida em 07 de julho de 1875, cuja
cama onde seu corpo foi encontrado se encontra
preservada.
Lançamento do livro
Aﬁlhado de Dom Viçoso, Silvério Gomes Pimenta,
de Congonhas, o Pe. Silvério e mais tarde o Primeiro
Arcebispo de Mariana, escreveu, em 1896, o livro
“Vida de Dom Antônio Ferreira Viçoso, Bispo de
Mariana e Conde da Conceição”, onde relata as
incomuns virtudes do Santo Bispo de Mariana e suas
obras. Este livro, em sua quarta edição, que agora é
lançada, fez com que o seu autor alçasse uma Cadeira
na Academia Brasileira de Letras.
De acordo com o padre José Carlos dos Santos, um
dos responsáveis pelo relançamento da biograﬁa, a
ideia de reeditar o livro surgiu em 2016, após o
Monsenhor Flávio Carneiro apresentar a causa de
beatiﬁcação do venerável Dom Antônio Ferreira
Viçoso em um evento do Seminário São José, em
Mariana (MG). “O desejo de contribuir para que
Dom Viçoso seja mais conhecido e venerado fez
brotar a ideia de reeditar a biograﬁa redigida pelo seu
aﬁlhado. O livro é uma viagem não somente pelo que
Dom Viçoso realizou, mas ao seu mundo interior, ao
seu itinerário vocacional e de santiﬁcação, no serviço
a Deus num contexto assinalado por imensos
desaﬁos", explica.
O Padre José Carlos destaca que a primeira parte da
obra conta sobre a vida pessoal de Dom Viçoso,
descrevendo as fases vividas por ele, desde o contexto
de nascimento até o ingresso no seminário. Já a
segunda parte apresenta o trabalho realizado por Dom
Viçoso na Diocese. “Além de valorizar toda a
trajetória de um homem que se tornou ícone no Brasil,
o livro é um importante registro histórico e que
merece ser conhecido pelas próximas gerações”,
complementa.
A vida de Dom Viçoso

A história de Dom Viçoso começou em Peniche,
cidade situada no litoral de Portugal, onde, em 13 de
maio de 1787, nasceu o menino Antônio Ferreira
Viçoso. Em 1818, foi ordenado padre na Congregação
da Missão e chegou ao Brasil no ano seguinte, com 32
anos de idade, como missionário, juntamente com o
Pe. Leandro Rabelo, para atuar em Jacueganga, no
Rio de Janeiro.
Em seguida, os missionários foram designados para
Igreja de Santa Mãe dos Homens, no Caraça, aonde os
Missionários chegaram em 15 de abril de 1820. Lá
fundaram o tradicional Colégio do Caraça, que se
tornou referência em educação no Brasil, visitado
pelos Imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II e por
onde passaram cerca de 11 mil alunos, dentre nomes
ilustres da política regional e nacional, com expresidentes, deputados e governadores, com destaque
a Afonso Augusto Moreira Pena, Antônio Augusto de
Lima, Antônio Benedito Valadares Ribeiro, Arthur da
Silva Bernardes, Astolfo Dutra Nicácio, Olegário Dias
Maciel, entre outros.
Em 1822, por ordem de D. Pedro I, o então Padre
Viçoso retorna para Jacuecanga, no Rio de Janeiro,
como Reitor do Seminário da Santíssima Trindade.
Ficou por lá até 1837 e saiu para voltar ao Caraça
como Diretor do Colégio e eleito para o cago de
Superior Geral da Congregação da Missão no Brasil.
Com o passar dos anos, as responsabilidades foram
aumentando cada vez mais e, em 1844, Dom Pedro II
o nomeou como Bispo da Sé Catedral de Mariana,
onde se destacou como “Defensor da Igreja”,
“Reformador do Clero” e “Santiﬁcador do Povo
Cristão”.
O religioso era contra a escravidão e um fato que
ﬁcou marcado na história foi quando Dom Viçoso
recebeu no Seminário de Mariana um ex-escravo,
mais tarde ordenado sacerdote a agora reconhecido
como beato pela Igreja, o Pe. Vitor de Campanha.
Aliás, foi o primeiro padre ex-escravo do Brasil.
“A humildade era uma característica marcante de
Dom Viçoso. Sempre que possível, preferia recolherse na simplicidade de sua “Cartuxa”, casa modesta,
no alto de uma montanha em Mariana, do que alojarse no Palácio Episcopal. Em sua morada, rezou,
abençoou, escreveu, ordenou sacerdotes e sobretudo
amou a sua Diocese e o seu povo”, comenta o Cônego
Nedson Pereira de Assis, Pároco da Catedral de
Mariana e responsável pela Cartuxa.
Dom Viçoso faleceu em “Fama de Santidade”, em 07
de julho de 1875, na humildade de sua cama na
Cartuxa, que segue preservada até hoje. O povo já
reconhecia em Dom Viçoso as virtudes de um Santo e
assim o considerava em vida pelo seu modo de ser, de
viver; por sua piedade, por sua humildade, por sua
caridade.

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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PLANOS DE SAÚDE GANHAM MAIS DE UM MILHÃO DE
BENEFICIÁRIOS EM UM ANO
@jornalpanetus

Em maio, o setor de assistência médica totalizou 48.137.767 usuários.

Os planos de assistência médica registraram
aumento de 154,1 mil beneﬁciários em um mês e
de mais de 1 milhão em um ano, informou nesta
segunda-feira (05/07) a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). Em maio, o setor
totalizou 48.137.767 usuários em planos de
assistência médica e 27.681.068 em planos
exclusivamente odontológicos.
No caso dos planos médico-hospitalares, em um

ano houve incremento de 1.334.781
beneﬁciários, o equivalente a 2,77% de aumento
em relação a maio de 2020. No comparativo de
maio com abril, o crescimento foi de 154,1 mil
usuários.
Segundo a ANS, o total de beneﬁciários é o
maior número registrado desde julho de 2016.
Antes disso, só foi superado em junho daquele
ano, quando o setor atingiu 48.266.704

beneﬁciários.
Já nos planos exclusivamente odontológicos,
foi registrado aumento de 2.285.227
beneﬁciários em um ano, o que representa 8,26%
de crescimento no período, e de 133.422 em um
mês, no comparativo de maio com abril.
Entre os estados, comparando com abril de 2020,
o setor registrou aumento de beneﬁciários em
planos de assistência médica em 23 unidades

federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e
Paraná os que tiveram o maior ganho de
beneﬁciários em números absolutos.
Entre os odontológicos, 27 unidades federativas
registraram aumento no comparativo anual,
sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná também
os estados com maior crescimento em números
absolutos.

Pensou em feijoada? Pensou
em Restaurante do Gonzaga!
Venha experimentar e
se encantar!
(self-service e marmitex)
Endereço: Rua
Wenceslau Bráz - 300 - Mariana

A Chapa 1, Democracia,
Transparência e Luta, foi declarada
eleita pela mesa apuradora para
liderar o Metabase Mariana para o
quadriênio 2021/2025. Após
criteriosa apuração de votos, em
eleição que contou com a
participação de 561 sócios, a mesa
apuradora considerou preenchidos os
requisitos do artigo 31, parágrafo
primeiro, art. 32 e art. 59, “a”, do
Estatuto da Entidade, validando

apuradora, o Sindicato comunica o
sofre constantemente com ataques de
processo eleitoral.
encerramento das eleições e enaltece a
oportunistas, condenados pela
A atual diretoria do Sindicato,
justiça, que agem de forma desonesta
responsável pelo resgate da entidade, participação dos trabalhadores em
um momento fundamental para a
para minar uma luta digna e justa,
conquistas judiciais, avanços nos
entidade. Com o desfecho do processo em prol dos trabalhadores. Por isso, é
direitos trabalhistas e por
eleitoral, as atenções se voltam para hora de arregaçar as mangas, porque
implementar uma gestão
as principais demandas da categoria,
a luta continua...
transparente e ética, conquistou
como a defesa dos direitos
novamente a confiança dos
trabalhistas, os ativos judiciais, as
associados, em um pleito que, em
perícias que estabelecem as funções
plena pandemia, contou com a
insalubres e acordos coletivos. Além
participação de 561 sócios.
disso, o METABASE MARIANA
Dessa forma, após decisão da mesa

Madeiras para telhado em Paraju
e Roxinho
Réguas para curral,
Mourão de eucalipto tratado
Tudo isso você encontra lá na
Construrey Materiais de Construção.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE VOLTA A RECOMENDAR VACINAÇÃO DE
GESTANTES E PUÉRPERAS SEM COMORBIDADES
@jornalpanetus

Alguns estados e municípios já haviam retomado

O Ministério da Saúde voltou a recomendar a
vacinação de todas as gestantes e puérperas a partir
de 18 anos contra Covid-19, independentemente de
doenças pré-existentes.
A decisão consta de nota técnica enviada a estados
e municípios no ﬁm da tarde desta terça-feira
(06/07). A medida, porém, será condicionada à
prescrição médica.
Em maio, a pasta restringiu a recomendação de
vacinação desse grupo apenas a gestantes com
comorbidades, com uso de doses da Pﬁzer e da
Coronavac.
Agora, as mesmas vacinas passam a ser
recomendadas para as demais gestantes e puérperas
nos estados e municípios que ainda não tinham
retomado a oferta de doses ao grupo. A pasta
considera como puérperas aquelas com até 45 dias
do pós-parto.
Recentemente, porém, diferentes locais já haviam
retomado a oferta de doses a grávidas sem
comorbidades. Entre aqueles que ainda não tinham
adotado a medida e aguardavam nova
recomendação da pasta estavam Alagoas, Piauí e
Tocantins.
O mesmo ocorria em Boa Vista, onde a prefeitura
anunciou na noite desta terça o retorno da
vacinação de todas as gestantes, após receber a nota
técnica do ministério.
Em outros locais, como São Paulo e Rio de Janeiro,
a vacina já era ofertada ao grupo. O mesmo já
ocorria em cidades como Brasília, São Luís, Natal,
Belo Horizonte, Manaus, Curitiba e Goiânia.

A decisão da Saúde de suspender temporariamente
a oferta das doses para gestantes sem comorbidades
e interromper o uso de doses da AstraZeneca nas
demais ocorreu após registro de um caso de
trombose com trombocitopenia em uma grávida do
Rio de Janeiro que recebeu a vacina.
A medida foi adotada para que houvesse mais
investigações sobre o caso.
Em geral, registros de casos como esses,
observados em outros países, têm sido
considerados extremamente raros. O caso ocorrido
no Rio de Janeiro foi o primeiro em gestantes,
segundo a pasta.
Recentemente, a Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) recomendou que a restrição
para oferta de vacinas a grávidas fosse estendida

e a, enquanto outros esperavam aval federal .

também para a vacina da Janssen, por usar a mesma
tecnologia de vetor adenoviral.
A decisão sobre a aplicação apenas de doses da
Pﬁzer e da Coronavac em gestantes foi conﬁrmada
na nota técnica desta terça.
No documento, a pasta diz que a decisão por voltar
a recomendar a vacinação a todas as grávidas e
puérperas ocorre após na discussão na câmara
técnica que assessora do PNI (Programa Nacional
de Imunizações).
"Considerando a avaliação do perﬁl de riscobenefício da vacinação contra a Covid-19 em
gestantes e puérperas até 45 dias do pós-parto,
entende-se que neste momento o perﬁl (...) seja
altamente favorável à vacinação", aponta o texto,
assinado pela nova secretária de Enfrentamento da

Covid, Rosana Melo.
Segundo o ministério, a vacinação "deverá ser
condicionada a uma avaliação individualizada,
compartilhada entre a gestante e seu médico, do
perﬁl de risco-benefício", com apresentação de
prescrição médica.
A nota técnica diz ainda que, na reavaliação dos
dados, com exceção do caso ocorrido no Rio de
Janeiro, não foram identiﬁcados problemas de
segurança relativos à vacinação de gestantes.
Estudo preliminar com a vacina da Pﬁzer em 35 mil
gestantes dos EUA também não identiﬁcou
problemas de segurança na oferta.
"Dentro do perﬁl de risco-benefício, considerando
a ocorrência apenas no primeiro semestre de 2021
de 42,7 óbitos por 100 mil gestantes e 455,8 casos
de SRAG [Síndrome Respiratória Aguda Grave]
por 100 mil gestantes, entende-se que o benefício
da vacinação neste grupo supera os riscos de
possíveis eventos relacionados à vacinação",
aponta.
"Assim, a vacinação de gestantes e puérperas em
até 45 dias pós-parto mostra-se altamente
favorável neste momento", diz.
Ainda de acordo com o ministério, a vacinação
poderá ser feita em "lactantes que pertençam a
algum dos grupos prioritários já elencados, no
momento da convocação do respectivo grupo, não
sendo necessária a interrupção da lactação".
A prática da amamentação em si, porém, não será
considerada como prioritária para a vacinação, diz a
nota.

THIAGO COTA PROPÕE QUE GOVERNO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
SE UNAM PARA BUSCAR DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA EM MINAS
@jornalpanetus

www.jornalpanetus.com.br

O deputado Estadual Thiago Cota ponderou sobre a
necessidade do Governo de Minas criar um plano que
promova a diversiﬁcação econômica e a retomada do
desenvolvimento, durante reunião do Assembleia
Fiscaliza, na última quinta-feira (1). Estava presente,
o secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Fernando Passalio de Avelar.
“Percebo no dia a dia de Mariana e Ouro Preto, que
precisamos tratar a diversiﬁcação econômica como
prática de governo. Possuímos uma economia
minerária forte, mas, também podemos explorar
outros setores que temos aptidão, como turismo”,
frisou o parlamentar.
O secretário pontuou que o faturamento municipal
não deve se prender a uma única atividade. “Além de
explorar potencialidades que têm aptidão, é possível
criar e construir a própria vocação. Temos exemplos
de cidades mineiras que ﬁzeram isso: Nova Serrana,

Foto: Divulgação
no Centro-Oeste, hoje é um polo calçadista e Jaruaia,
no Sul, produz lingerie”, disse Fernando Passalio.

Arantes Móveis

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

(31) 3557-3733

O deputado Thiago Cota, como presidente da
Comissão de Desenvolvimento Econômico na

Assembleia Legislativa, sugeriu uma audiência
pública envolvendo os poderes legislativo e
executivo, para que estratégias sejam traçadas e os
municípios estimulados a saírem do comodismo dos
seus setores econômicos. “Um trabalho conjunto e
efetivo pode ser um estímulo, principalmente, durante
a recessão do pós-pandemia”, concluiu.
Assembleia Fiscaliza
O evento semestral promovido pela Assembleia de
Minas, tem o objetivo de fortalecer ações de
ﬁscalização do Poder Legislativo quanto à atuação do
Governo de Minas na execução do orçamento e na
implementação de políticas públicas. Entre os dias 28
de junho e 2 de julho, representantes de doze
secretarias de Estado foram convocados para prestar
contas sobre as pastas. Os representantes das polícias
Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Cemig também
foram convidados.
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ENTENDA O QUE É A VARIANTE DELTA DO CORONAVÍRUS,
QUE FOI REGISTRADA NO BRASIL
@jornalpanetus

Linhagem é mais transmissível e já se espalhou por quase cem países no mundo todo.

A variante delta do coronavírus Sars-CoV-2
(anteriormente chamada de B.1.617.2) foi
primeiramente identiﬁcada na Índia em outubro de
2020 e é apontada como a principal responsável pelo
surto de Covid-19 que atingiu o país asiático no início
deste ano, sobrecarregando os sistemas de saúde e
levando caos ao sistema funerário.
Até o início de julho, a variante já havia se espalhado
por 98 países, de acordo com a OMS (Organização
Mundial da Saúde), independentemente das taxas de
vacinação da população dessas nações. Cientistas do
mundo todo vêm apontando que a delta é a variante
que gera maior preocupação até o momento.
Veja abaixo as respostas para algumas das
principais dúvidas sobre a variante.
A variante delta é mais perigosa do que as outras
variações do Sars-CoV-2?
Sim. A variante se espalha muito rapidamente, e
estimativas apontam que ela é pelo menos 50% mais
transmissível do que variantes anteriores. Isso quer
dizer que a delta tem uma maior facilidade de infectar
o corpo humano. Com um número maior de
infectados, é provável que também apareça um
número maior de pessoas desenvolvendo a Covid-19
na forma mais grave.
No Reino Unido, onde a variante alfa —que já era
mais transmissível do que o vírus original— apareceu
pela primeira vez, a variante delta é responsável
atualmente por quase todos os casos novos de Covid.
Um estudo publicado no ﬁm de junho na revista
cientíﬁca The Lancet também indicou que o risco de
internação é maior para uma pessoa infectada pela
variante delta do que para um infectado pela alfa.
Outro estudo, publicado em junho no periódico
cientíﬁco Cell por um grupo internacional de
pesquisadores, mostrou ainda que a chance de pegar a
Covid-19 uma segunda vez é maior com a chegada
da variante delta.
A variante delta gera sintomas diferentes nos
infectados?
Aparentemente sim. Dados de um estudo britânico

apontaram uma mudança nos sintomas da doença
quando a variante delta passou a ser dominante.
Agora, os cinco principais sintomas da Covid-19 são
dor de cabeça, coriza, espirros e dor de garganta
—inicialmente mais parecidos com os de uma gripe
comum.
O mesmo estudo aponta que sintomas que antes eram
muito frequentes, como a perda de olfato (anosmia) e
a febre, são menos comuns com a variante delta.
Pessoas vacinadas estão protegidas contra a
variante delta?
Sim. Estudos mostram que pessoas vacinadas contra a
Covid-19 têm risco muito menor de serem
hospitalizadas ou desenvolverem a Covid-19 mais
grave devido a qualquer uma das variantes em

circulação.
De acordo com a OMS, todas as vacinas validadas
pela instituição (o que inclui os imunizantes usados
atualmente no Brasil) podem evitar a doença grave,
embora as taxas de eﬁcácia contra a doença
sintomática sejam diversas.
No entanto, nenhuma vacina tem 100% de eﬁcácia
contra a morte causada pela Covid-19, e a variante
delta parece ser mais resistente aos anticorpos do que
as demais variantes do coronavírus. As taxas de
proteção contra a variante tendem a ser menores, de
acordo com estudos divulgados.
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde de Israel
mostraram que a vacina se tornou menos eﬁcaz para
proteger contra infecções desde que a variante delta se

espalhou pelo país.
As principais desenvolvedoras de vacinas já trabalham
em formulações mais potentes contra as variantes.
Quais são as melhores medidas de prevenção
contra a variante delta?
Todas as medidas de proteção contra o coronavírus
Sars-CoV-2 podem proteger também contra a variante
delta. A variante não tem um mecanismo de
transmissão diferente, mas uma capacidade melhor de
entrar nas células humanas uma vez em contato com
o corpo. Assim, a barreira física da máscara, o
distanciamento social e a higiene das mãos são
essenciais e devem ser feitas da maneira correta. Além
disso, é importante tomar a vacina assim que ela
estiver disponível para seu grupo.
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JULHO DAS PRETAS: POR UM FUTURO SEM DESIGUALDADES
@jornalpanetus

Reivindicamos um novo pacto social em torno do projeto político ancestral de uma sociedade com mais responsabilidade e justiça.

Neste Julho das Pretas, quando celebramos o
Dia Nacional de Tereza de Benguela e o Dia
Internacional da Mulher Negra LatinoAmericana e Caribenha, rememoramos a
diáspora negra e reﬂetimos sobre o impacto das
desigualdades na vida de mulheres negras
brasileiras durante a pandemia de Covid-19. No
atual contexto, as desigualdades foram
escancaradas, evidenciando a desigualdade
racial como uma das mais importantes
estratégias de hierarquização e exploração, que
levam à morte e à subjugação de grupos
historicamente excluídos, como as mulheres
negras cis e trans.
A primeira vítima de Covid-19 foi Cleonice
Gonçalves, trabalhadora doméstica, de 63 anos,
residente em Miguel Pereira, Rio de Janeiro.
Cleonice percorria cerca de 120 km para chegar
ao seu trabalho, uma casa no Leblon, área nobre
do Rio de Janeiro. Ela adoeceu e morreu após ter
contato direto com sua patroa, que retornara da
Itália e havia tido resultado positivo para a
Covid-19. Naquele momento, as circunstâncias
da morte já indicavam os impactos que a
pandemia traria num contexto tão desigual como
o do Brasil.
A desigualdade na pandemia também nos tirou o
menino Miguel Otávio, de apenas 5 anos, que
caiu do 9º andar de um edifício de luxo em
Recife, Pernambuco. Sua mãe, Mirtes Renata,
também mulher negra e trabalhadora doméstica,
passeava com os cachorros de sua patroa, que
deixou Miguel sozinho no elevador do prédio
para que ele fosse procurar sua mãe. Essa
tragédia tem como precedente o fato de o
trabalho doméstico ter sido incluído na lista de
serviços essenciais da pandemia, mesmo após o
decreto estadual que impôs quarentena rígida nos
municípios da região metropolitana do Recife.
Mais recentemente, tivemos a morte de Kathlen
Romeu, jovem negra de 24 anos e grávida,

atingida por um tiro de fuzil durante ação policial
no bairro de Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro.
Desde junho de 2020, mesmo após o Superior
Tribunal Federal restringir operações policiais
em favelas do Rio, mais de 800 pessoas foram
mortas na cidade em ações desse tipo, segundo
dados do Grupo de Estudos dos Novos
Ilegalismos, vinculado à Universidade Federal
Fluminense.
O relatório “O Vírus da Desigualdade”, da

Oxfam, revela que, no mundo, as mulheres foram
as que mais perderam emprego e renda durante a
pandemia e que a população negra foi a que mais
se contaminou, com o maior índice de mortes
devido à Covid-19. Na mesma linha, estudo do
Centro de Pesquisa em Macroeconomia das
Desigualdades da FEA-USP destacou que, antes
da pandemia, 33% das mulheres negras estavam
abaixo da linha da pobreza. Neste ano, com o
auxílio emergencial reduzido pelo governo, essa

taxa subiu para 38%.
Desde o início da pandemia no Brasil, em março
de 2020, a doença se alastrou e, até o momento,
mais de 520 mil vidas foram perdidas. Não
apenas devido à letalidade do vírus, mas
principalmente pelas equivocadas decisões
tomadas pelo governo, como vem sendo
evidenciado pela CPI da Covid no Senado. A
ação das mulheres negras cis e trans, inspirada na
Carta da Marcha de Mulheres Negras de 2015 e
na Carta das Mulheres Negras para o Supremo
Tribunal Federal de 2020, tem sido a permanente
luta reivindicatória de mobilização pela
manutenção dos direitos conquistados e a
ampliação de outros ainda não alcançados.
Em janeiro, a primeira pessoa a ser vacinada no
Brasil foi Mônica Calazans, enfermeira do
Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Uma justa
homenagem ao trabalho de mulheres negras
durante a pandemia –elas são maioria no setor de
enfermagem e estão na linha de frente do
combate à Covid-19. As mulheres negras
também lideram mutirões de solidariedade
criando tecnologias sociais em busca de
sobrevivência, especialmente nas periferias e
favelas.
Julho é o mês para celebrar o ativismo das
mulheres negras, que impulsiona uma série de
lutas e ações para combater as desigualdades. O
impacto dessa atuação se dá em diferentes
dimensões da sociedade, desde aquela da política
institucional até a do desenvolvimento de
tecnologias de comunicação em massa, de
produção de rotas de sobrevivência e de
promoção de saídas para as crises. Neste Julho
das Pretas, reivindicamos um novo pacto social
em torno do projeto político ancestral de uma
sociedade com maior senso de responsabilidade,
mais justiça e menos desigualdades.
O questionário você encontra no site oﬁcial da
Prefeitura de Mariana.
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SAÚDE: MARIANA IMPLEMENTA O CENTRO DE REABILITAÇÃO
PARA ATENDER PACIENTES QUE TIVERAM COVID-19
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Sempre preocupada com a saúde pública e em
oferecer o melhor atendimento à população
marianense, a Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Saúde, implementa na cidade o
Centro de Reabilitação Pós-Covid. O objetivo da
iniciativa é atender todos os pacientes que foram
infectados pela Covid-19, para que tenham acesso
ao serviço especíﬁco para as possíveis sequelas
causadas pela doença.
A partir de 15 de julho, todos os pacientes que
receberem alta hospitalar ou do isolamento
domiciliar, receberão a oferta do acompanhamento
especializado e serão triados por um questionário.
Esses pacientes serão classiﬁcados de acordo com
essa escala dos sintomas Pós-Covid e suas
complicações, estabelecendo as prioridades de

atendimento e de exames complementares.
As consultas vão acontecer no Centro
Especialidades - PREVINE, que contará com uma
equipe de cardiologistas, oftalmologistas,
neurologistas, pneumologistas, entre outros,
destinados somente para esses atendimentos. Os
demais serviços e consultas especializadas serão
disponibilizados mediante pedido do médico de
referência e terão prioridade dentro da rede.
Questionário
Foi disponibilizado um questionário para
acompanhamento dos pacientes que já receberam
alta e ainda tenham algum sintoma ou sequela PósCovid, para que possam manifestar seu interesse
no acompanhamento e sejam classiﬁcados de
acordo com os riscos. Através das respostas do

formulário, a equipe responsável entrará em
contato para agendar a consulta com os médicos
de referência ou direcionando ao serviço da
atenção primária, em casos leves.
Novos casos:

Na medida que o paciente tiver alta, ele será
monitorado pela Secretaria de Saúde, que irá
aplicar o questionário. De acordo com a
pontuação, ele será encaminhado para o serviço de
reabilitação Pós-Covid.

EFETIVIDADE DA PFIZER CAI DE
94% PARA 64% CONTRA DELTA,
DESTACAM WSJ E FT
@jornalpanetus

Estudo do Ministério da Saúde de Israel , revelado pelo
Yedi h Ahron , diz que prevenção de sintomas graves segue
alta.

Jornais econômicos, Wall Street Journal e
Financial Times levam ao alto de suas páginas
iniciais que a "Pﬁzer é menos efetiva contra
variante delta". Também a Bloomberg.
Mais precisamente, no texto mais lido do FT ao
longo do dia, "dados de estudo israelense
sugerem 64% de contenção da infecção entre
aqueles totalmente inoculados".
E no WSJ, "a vacina protegeu de infecção 64%
das pessoas inoculadas durante um surto da
variante delta, abaixo dos 94% anteriores, de
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acordo com o Ministério da Saúde de Israel".
Por outro lado, embora tenha caído, a vacina
continua com efetividade alta, 93%, na
prevenção de sintomas graves e mortes.
A notícia foi adiantada pelo site do Yedioth
Ahronot, de Tel Aviv, que depois acrescentou
que "o Ministério da Saúde conﬁrmou que a
vacina Pﬁzer foi só 64% eﬁcaz na prevenção de
infecções". Seu destaque agora é que "Israel
supera 500 casos de Covid pela primeira vez em
meses".
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LÍNGUA!
O imbrochável a e Covaxin
Após passarmos duas semanas discutindo sobre o
“contrato para compra da vacina indiana Covaxin”,
o Governo suspende a compra deste imunizante.
Mesmo assim, o estrago já estava feito. Foram
inúmeros indícios de irregularidades que mescla
superfaturamento, propina, corrupção, empresa que
já atuou como “laranja” e “atravessadora, no
processo para sua aquisição. Longe deste embate
chegar ao ﬁm, esse “contrato para compra” é alvo
de uma avalanche de linhas de investigações: na
CPI da Covid (Senado); na Controladoria-Geral da
União (CGU) que apontou indício de
irregularidades em contrato; na Procuradoria-Geral
da República (PGR) que pediu abertura de inquérito
no Supremo Tribunal Federal (STF); por diligências
do Ministério Público Federal (MPF), via
Procuradoria da República no Distrito Federal, e da
Polícia Federal (PF). Qual o fato mais relevante de
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tudo isso? A célere manifestação do nosso
messiânico Presidente: “Eu sou incorruptível, além
de imbrochável”. IMBROCHÁVEL? Uma “coisa”
(vacina) é uma coisa, outra “coisa” (imbrochável)
não seria outra coisa? Ou será que nenhum assessor
alertou “ao cara” que o assunto não se tratava de
“medicamento precoce para impotência sexual”?
Vá entender essa declaração diante do contesto!
Tá dominado, tá tudo...
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
o mundo caminha para mais uma “onda” (etapa) da
Covid-19. A vacinação avança, mas o surgimento
de novas variantes também. Agora estamos na
“onda” da cepa “DELTA”. Mais avanço do alfabeto
grego! Surgida na Índia, essa variante já se destaca
como a mais “preponderante” e “contagiosa” do
momento. As estatísticas apontam para tal. Um
sinal claro que ainda temos um longo caminho pela
frente para obtermos uma “imunidade global”
segura. Podemos apenas fazer uma pequena
“modiﬁcação” no ditado iniciado no nosso título: ...
tá tudo quase dominado! Sigamos com os cuidados
de higiene.

Estatística Pandemônica!

De volta ao tema “prá lá” de vermelho!

Na Pandemia (Covid-19) um dos produtos mais
falados e vendidos entre a população são as
máscaras, descartáveis ou não. Segundo
especialista, as máscaras que usamos como
proteção aos poucos se transformam em problema
ambiental global, principalmente as descartáveis.
Vejamos esses dados estatísticos produzidos pelo
Instituto Akatu (Instituto nascido em 2001, que
defende “ações para sensibilizar, mobilizar e
engajar a sociedade para o consumo conscientes de
produtos”). Estima-se que o Brasil já tenha
descartado, nesse período de Pandemia,
aproximadamente 12,7 bilhões de máscaras de
tecido ou equivalente (em peso) de: 4,7 mil
elefantes africanos ou 7,9 mil ônibus urbanos. Esse
volume, em quantidade de resíduo, “encheria” 457
piscinas olímpicas. Vejam que tais dados se
referem, tão somente, ao Brasil. Sem qualquer
dúvida, no ﬁnal desse período pandemônio, o
mundo viverá uma outra pandemia: a de resíduos
pós-Covid. Não quero nem imaginar o resíduo de
seringas e agulhas!

A crise hídrica brasileira está fazendo com que a
energia elétrica a cada dia nos de um “choque”.
Trocadilhos à parte, vivemos um período de
“elevadíssima elevação” (pleonasticamente
falando!) nos valores das contas de energia.
Estamos na faixa “vermelha p2”. Nossa principal
matriz energética é a hídrica e o “clima” não está
sendo propício. Qual o motivo? O Governo culpa
“São Pedro” por não trazer a parte dele. Já a ciência,
aponta para o fenômeno chamado La Niña (o La
Niña é um evento climático natural que ocorre no
Oceano Pacíﬁco, resfriando as suas águas e
alterando a distribuição de calor e umidade em
várias partes do globo). Na verdade, cremos que o
motivo seja a falta de planejamento! Temos todos
os recursos “naturais” para diversiﬁcar nossa
matriz: biomassa (com destaque para cana de
açúcar), eólica (vento) ou solar (é preciso dizer de
onde vem?). Faltaram investimento e agora
vivemos expectativas “de apagão”, como o
ocorrido em 2001. Aguardemos os próximos picos
de energia.

INCENTIVO: OURO PRETO REFORÇA PARCERIA COM A APAE
DO MUNICÍPIO
@jornalpanetus

Poder Executivo buscar estreitar o lanço com a instituição.

Há anos o Executivo Municipal é parceiro da
APAE para que a entidade possa continuar os
trabalhos com seus alunos. A Prefeitura cede
funcionários, além do aporte ﬁnanceiro de,
aproximadamente, R$ 2 milhões por ano que
envolve auxílio no transporte, no combustível e
na manutenção da instituição. E, buscando mais
melhorias para a entidade, a atual gestão se reuniu
no dia 30 de junho com a APAE para estreitar
ainda mais esse laço.
O prefeito Angelo Oswaldo recebeu o
presidente da entidade para tratar assuntos que
ampliam e aprofundam as parcerias entre o
Município e a APAE de Ouro Preto e reforçou o
apoio da Prefeitura. “Nós estamos sempre
presentes, temos grandes despesas que são
efetuadas exatamente para garantir o bom
funcionamento da APAE que está sediada no
prédio pertencente ao Lions Clube, que também
se soma a essa parceria fundamental como tantas
outras pessoas e instituições, porque a APAE
merece todo o carinho e a atenção de todos nós”.
Rogério Fernandes, secretário de Educação,
comenta sobre a política de inclusão da pasta.
“Estamos incluindo nossas crianças diretamente
nas escolas municipais. Por isso, essa reunião de
alinhamento com a APAE é importante, pois, a
partir dessa proposta de inclusão, a Prefeitura
tem que ter um saldo disponível para
investimento nas próprias escolas para a
inserção dos alunos da instituição na rede
municipal de ensino”.
O presidente da APAE, professor Ednardo
Teixeira, ressalta a importância dessa
p r o x i m i d a d e . “ C o n v e r s a m o s s o b re
possibilidades futuras de melhorias, como
também a renovação do contrato com Município,
que foi prorrogado até fevereiro do ano que vem,
quando faremos outro que ainda será analisado.
Ele que viabiliza a existência da APAE, pois
temos três tipos de funcionários, os cedidos pela

Foto: Divulgação / Ane Souz

Prefeitura, pelo Estado e os de carteira assinada
que são pagos com esse dinheiro recebido pela
Prefeitura”.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Ouro Preto/APAE atende atualmente 222
alunos com deﬁciência intelectual e múltipla.

Está situada a Rua João Pedro da Silva, nº 255,
Bauxita. A instituição atende três turnos distintos,
sendo manhã, tarde e noite e funciona das 7h às
21h, de segunda a sexta-feira, seguindo o
calendário escolar.
Por ser uma ONG, a APAE sobrevive através de

parcerias realizadas com o poder público
Municipal e Estadual. E por ser uma instituição
de caráter ﬁlantrópico, ela também recebe
doações da comunidade, de empresas privadas e
recursos adquiridos através de projetos realizados
por emendas parlamentares.
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MARIANA: CONTINUIDADE DA IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19
@jornalpanetus Município vacina nesta semana pessoas com 50 anos sem comorbidades.
Seguindo com a vacinação contra a Covid-19 em
nosso município, a Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Saúde, divulga a agenda de
imunização dessa semana. Foi iniciada a
vacinação das pessoas em situação de rua. Este
público recebeu a primeira dose no Centro de
Referência Especializado para Pessoas em
Situação de Rua - Centro POP. A unidade
funciona como ponto de apoio para pessoas que
moram e/ou sobrevivem nas ruas.
Gestantes e puérperas
As gestantes que ainda não foram vacinadas
precisam levar o cartão da gestante, ou relatório
médico. Já as puérperas devem levar a certidão de
nascimento da criança ou registro de alta
hospitalar.
Lactantes

As lactantes que estão amamentando crianças
com até seis meses de vida que ainda não foram
imunizadas devem levar a certidão de nascimento
da criança ou registro de alta hospitalar para
receberem a primeira dose da vacina.
Pessoas sem comorbidades
Estamos vacinando também as pessoas com idade
entre 50 a 54 anos que não possuem
comorbidades. Esse grupo deve apresentar
documento com foto, cartão do SUS e
comprovante de residência.
Moradores de distrito
A descentralização das vacinas durante essa
semana ocorrerá mediante recebimento de demais
remessas.
Todos os contemplados devem comparecer ao
local de vacinação com os documentos que
comprovem a condição, bem como documento
com foto, cartão do SUS e comprovante de
residência.
Não será necessário o contato prévio para
comparecer ao local de vacinação.
Conﬁra o cronograma:
08/07 (QUINTA - FEIRA)
Vacinação de Rotina.
Local: Central de Vacinação (Barro Preto)
Horário: 08h às 15h.
Público-alvo: Aplicação de D1 para indivíduos
com 51 anos ou mais, sem comorbidade.

Local: Arena Mariana
Horário: 08h às 15h.
09/07 (SEXTA - FEIRA)
Vacinação de Rotina
Local: Central de Vacinação (Barro Preto)
Horário: 08h às 15h.
Público-alvo: Aplicação de D1 para indivíduos
com 50 anos ou mais, sem comorbidade.
Aplicação de D2 para indivíduos com
agendamento em cartão vacinal.
Local: Arena Mariana
Horário: 08h às 15h.

IPREV MARIANA ANUNCIA
RETOMADA DO CONCURSO
PÚBLICO COM APLICAÇÃO DE
PROVAS PREVISTAS PARA
SETEMBRO DE 2021
@jornalpanetus Retomada do concurso público, Edital nº 001/2019.
IPREV MARIANA anuncia retomada do
Concurso Público que estava suspenso devido a
pandemia do novo Coronavírus. Serão
oferecidas 05 vagas, dentre elas; 03 vagas para
Auxiliar Administrativo (Nível Médio), 01 vaga
para Advogado Autárquico (Nível Superior) e 01
vaga para Contador (Nível Superior).
O Concurso Público será realizado pela
Fundação CEFETMINAS com previsão para
aplicação das provas objetivas no dia 19 de

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

setembro de 2021. As inscrições estarão abertas a
partir das 12:00h do dia 05 de agosto de 2021 até
às 23h59 do dia 19 de agosto de 2021.
Para maiores informações e para realizar a
inscrição, o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico:
http://concurso.fundacaocefetminas.org.br
Fundação CEFETMINAS
IPREV - MARIANA
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AME MARIANA: SAIBA COMO
FUNCIONA O APOIO MUNICIPAL
EMERGENCIAL DE MARIANA
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s

Endereço: Rua Direita - 19 - Mariana - Minas Gerais
SEG a SEXTA • 11 - 19h / SÁB • 8:30 - 14:00 h. 35571529

A Prefeitura de Mariana, por meio das
Secretarias de Desenvolvimento Social e
Cidadania e Desenvolvimento Econômico,
lançou o Apoio Municipal Emergencial de
Mariana - AME Mariana. O programa irá
fornecer um auxílio emergencial às famílias em
vulnerabilidade social do município. Durante o
período de três meses, os beneﬁciários receberão
um auxílio no valor de R$ 750, em três parcelas
de R$ 250.
Podem receber o benefício temporário todos os
cidadãos marianenses inscritos no Programa
Bolsa Família do Governo Federal, desde que
constem na relação da folha de pagamentos dos
beneﬁciários de abril de 2021. O auxílio será
concedido apenas para um responsável pela
família. A escala de pagamentos será a mesma do
Programa Bolsa Família.
O pagamento será realizado para as famílias
beneﬁciárias que irão receber o auxílio através de

um cartão magnético, que será utilizado para
compras nos comércios autorizados pela empresa
responsável pela confecção dos cartões. Uma
lista será divulgada por meio dos canais oﬁciais
da Prefeitura de Mariana com os nomes das
pessoas que terão direito ao recebimento.
A empresa responsável pela confecção dos
cartões realizará a organização da entrega.
Salientamos que somente um responsável
familiar estará autorizado a retirar o cartão.
Ressaltamos que, a empresa responsável pela
emissão dos cartões vai instruir todos os
beneﬁciários sobre a utilização correta e
informará também sobre a rede de comércios
habilitadas para aceitar as compras que serão
realizadas.
Os pagamentos só começarão a ser realizados
após o credenciamento dos comércios da cidade e
a confecção dos cartões pela empresa que ganhar
a licitação.

Elegância e soﬁsticação
Rua Vereador Moacir
Chaves - 8 A - Bauxita

(31)3552-3798

OPORTUNIDADE: SAMARCO ABRE
SELEÇÃO PARA PROFISSIONAIS
COM DEFICIÊNCIA
@jornalpanetus

As inscrições começaram na quarta-feira, e as
oportunidades são para nível técnico operacional para
atuar no Complexo de Germano.

A Samarco, para fortalecer seu quadro de
empregados, abre processo seletivo com vagas
para nível técnico operacional. O Programa é
exclusivo para proﬁssionais com deﬁciência, e as
pessoas serão alocadas em turnos e terão, após a
contratação, ações de desenvolvimento técnicas
e comportamentais. As vagas são para a unidade
de Germano, em Mariana (MG). As inscrições
começaram no dia 07 e vão até o dia 25 de julho.
Os interessados devem ter mais de 18 anos,
ensino médio completo e ter disponibilidade para
atuar nas unidades citadas em regime de turno.
“Entendemos que a inclusão no ambiente de
trabalho vai muito além de cumprir a legislação
existente. É uma responsabilidade de todos, traz

benefícios e contribui para o crescimento da
empresa ao promover a formação de uma cultura
de inovação e criatividade, aprendizagem
continuada e colaboração, com foco nos
resultados”, comentou a analista de Seleção da
Samarco, Carolina Porto.
As inscrições devem ser feitas em:
trabalheconosco.vagas.com.br/samarco até o dia
25 de julho.

Dicas com Júlia Bohrer

Hoje hoje venho falar sobre
Sérum Blen Five Hidrabene.
Indicado para peles oleosas,
sua composição conta com 5
ácidos: Salicílico, cítrico,

Valor: R$ 80,00
glicolico, tranexâmico e ácido
Onde encontrar: Perfumarias
hialurônico, que juntos
e lojas de cosméticos
clareiam e tratam a pele
oleosa e acneica. Além disso
reduz poros dilatados e
hidrata, controlando a
oleosidade.
Lembrando que é de uso
noturno e que no dia
seguinte é essencial o uso do
protetor solar.
O resultado será uma pele
mais clara, uniforme,
hidratada, radiante, com
controle de acne e oleosidade.

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

Telefone: (31) 3558-4354

Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/

Jornal

Panetu’s
19
08/07/2021 a 15/07/2021
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

COVID-19: PESQUISADORES CRIAM TESTE BARATO PARA
UNIDADES DE SAÚDE
@jornalpanetus

O kit pode detectar o novo coronavírus em 45 minutos.
menos equipamentos.
Segundo o instituto, o único equipamento
necessário para a realização do teste é um banho
seco ou banho-maria, e qualquer proﬁssional
treinado pode aplicar o teste. Já o RT-PCR precisa
de especialistas em biologia molecular.
O Instituto Oswaldo Cruz informou ainda que os
pesquisadores agora buscam parceiros para
produzir e fornecer o kit diagnóstico. Além de
ganhar uma escala de produção industrial, o novo
produto ainda precisa ser submetido à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) antes de
chegar à unidades de saúde do Brasil.
Foco
Coordenador do projeto, o pesquisador do Instituto
Oswaldo Cruz André Pitaluga disse que o foco da
pesquisa é levar a nova tecnologia ao Sistema

Único de Saúde e ajudar no enfrentamento da
pandemia. Apesar disso, ele considera que a
metodologia é versátil e pode ser aplicada no
combate de outras doenças.
"Já estamos trabalhando em uma versão do kit
para o diagnóstico da febre amarela”, diz o
pesquisador em texto divulgado pela assessoria do
Instituto Oswaldo Cruz.
Para desenvolver o teste, os pesquisadores
receberam apoio do Núcleo de Inovação
Tecnológica do instituto e ﬁnanciamento da
empresa Engie, do Programa Inova Fiocruz e do
Ministério Público do Trabalho.
Os testes de validação foram realizados em Santa
Catarina, em parceria com o Laboratório Central de
Saúde Pública de Santa Catarina e as prefeituras de
Tubarão e Florianópolis.

SER

Um novo kit diagnóstico, desenvolvido por
pesquisadores de instituições públicas brasileiras, é
capaz de detectar o novo coronavírus em até 45
minutos, com baixo custo e alto grau de precisão.
A patente da nova tecnologia, pensada para
unidades básicas de saúde, foi desenvolvida por
cientistas do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz),
da Universidade Federal de Santa Catarina e do
Instituto Federal de Santa Catarina, em parceria
com a empresa SPK Solutions.
O teste usa a tecnologia chamada RT-Lamp e
demonstrou precisão semelhante ao RT-PCR em
testes de validação com mais de 1 mil amostras.
Segundo o instituto, que divulgou a pesquisa, o kit
alcançou 96% de sensibilidade e 98% de

especiﬁcidade em amostras de orofaringe coletadas
com cotonete do tipo swab. Os dois parâmetros são
usados para medir o risco de testes produzirem
falsos positivos e falsos negativos a partir de
amostras já conhecidas.
A tecnologia desenvolvida permite realizar o teste
também com saliva na mesma especiﬁcidade,
porém com uma sensibilidade menor, de 70%.
Apesar disso, caso o paciente esteja em jejum pela
manhã, o percentual pode alcançar 100%, segundo
os pesquisadores.
O custo do kit diagnóstico foi estimado em R$ 30
enquanto o valor de um kit para teste RT-PCR
chega a custar R$ 100. Além disso, o teste RT-Lamp
pode ser realizado por menos proﬁssionais e requer

Mundo antenado
Sem antenas,
Sem ﬁos
Sem indução.
Estar, é questão de luxo
Ser, de opinião.

Assim sendo,
Estar atento é metafísico
Ser ousado é metafórico
Deixar-se ser é um arrojo
Deixar de ser, é metamórﬁco.
Nesse sentido,
Pensar é psicodélico
Insinuar é cronológico
Se é o tempo um (ab)surdo
Calar-se é dar corda ao relógio.

Júnio Liberato

Não obstante,
Ouvir é hipoteticamente
Construir com material alheio
Desde o busto à índole
A imagem de um terceiro.
Pois é a fofoca um mau arquiteto.
Senão a língua um péssimo pedreiro.
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facebook.com/JornalPanetus
Sociais da Leticia Aguilar
Dica @lelebeautyocial
MÁSCARA DE MANDIOCA - HASKELL
Tecnologia: A mandioca, que é rica em vitaminas e nutrientes
essenciais à nutrição dos os, proporciona hidratação profunda da
bra capilar, resultando em maciez e brilho, o que realça a beleza
dos cabelos. Resultados: Cabelos nutridos, fortes, hidratados e com
cor iluminada.
Descubra 4 benefícios da mandioca para os cabelos
Promove a hidratação. A hidratação dos os é, basicamente, a
reposição da água e de vitaminas essenciais.
Reduz a fragilidade e pontas duplas. Como dito anteriormente, a
mandioca oferece proteínas para os os.
Auxilia no crescimento do cabelo. Oferece brilho.

No dia 06 de junho/ o Projeto Poesia Viva doou 350 livros para a
Secretaria Municipal de Educação de Mariana.
A secretária Carlene e a equipe da Secretaria de Educação de
Mariana, buscaram os livros doados por Andreia Donadon/ na Casa
da Arte Aldravista.

Endereço: R. Hélvio Moreira Moraes, 398 Vila do Carmo, Mariana - MG, 35420-000

Dia 07 foi aniversário da nossa querida colunista Denise!
Muitas felicidades!
As escritoras de Ouro Preto, Liliane Carvalho e Priscilla Porto, estão
lançando os livros “Mães.com.berre”, e “As verdades que as
mulheres não contam”, ambos pela Chiado Books, editora de Portugal
com ﬁlial em São Paulo. A jornalista e colunista do Jornal Panﬂetus,
Priscilla Porto, fará o relançamento oﬁcial do seu livro, “As verdades
que as mulheres não contam”, por meio de uma Live no Instagram da
Livraria São José de Ouro Preto ( @livrariasaojose.ouropreto ). A
Live será um bate-papo no dia 14/07/21, a partir das 20h, com a
administradora da Livraria, Bethânia Brum, e será aberta a perguntas
sobre a carreira da escritora mineira e sobre o livro, composto por 43
crônicas, a maioria com viés cômico e algumas com tom mais
reﬂexivo. “São histórias com as quais as mulheres irão se identiﬁcar e,
claro, muitos homens irão reconhecer nelas, as parceiras que fazem ou
ﬁzeram parte de suas vidas”, explicou a jornalista.

Torneio de voleibol que aconteceu no último Sábado! Parabéns aos organizadores! Evento maravilhoso!

Parabéns e muitas felicidades Bárbara!

Maravilhosa empresária Geise (Fortaleza Macon)!

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

9 8317-3875

