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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
DIA DE MINAS: MARIANA FESTEJA SEUS 325 ANOS
Município é o berço da civilização mineira e se torna simbolicamente capital de Minas nesta sexta-feira.
A Constituição Mineira determina que 16 de julho é
considerado o Dia de Minas, quando a capital é
simbolicamente transferida para Mariana. A solenidade
remonta às tradições do Estado. Em 1711, a Vila de
Nossa Senhora do Carmo recebeu o título de primeira
capital de Minas. Somente mais tarde se transformou em
município e recebeu o nome de Mariana, uma
homenagem de Dom João Quinto à sua mulher, a rainha
Maria Ana. O título de capital durou apenas nove anos.
Em 1720, a sede do Estado foi transferida para Ouro
Preto. A semana em que recai o dia 16 de julho ﬁca
denominada Semana de Minas, constituindo período de
celebração cívica em todo o Estado.
Mariana é a primeira cidade de Minas Gerais e foi criada
no período colonial, por efeito das expedições
bandeirantes no século 17, em busca de ouro e pedras
preciosas. Localizada na região Central do Estado, sua
ocupação começou em 16 de julho de 1696, quando as
bandeiras de Salvador Fernandes Furtado de Mendonça e
Miguel Garcia chegaram ao ribeirão do Carmo, hoje
lamentavelmente poluído e sem previsão de recuperação.

O nome foi escolhido para homenagear aquela data que,
na tradição católica, é dedicada à Nossa Senhora do
Carmo. Ao realizar a primeira missa, no mesmo dia de
chegada, fundou-se o arraial, batizado de Nossa Senhora
do Carmo, iniciando-se também a construção de uma
capela.
A área era rica em ouro, que surgia no leito do vivo
ribeirão, nas encostas e nos morros. Mariana possuía
valor estratégico para a Coroa, tanto que recebeu este
nome em referência a D. Maria Ana D'Áustria, mulher de
D. João V, rei de Portugal. Além de primeira cidade,
ocupa a posição de primeira capital e primeira sede do
bispado em Minas Gerais. Sua forte tradição religiosa,
mantida através dos séculos, vem desde seu início e passa
pela fundação do Seminário Menor. Com sua bela capela,
obra iniciada em 1750 e concluída entre 1780 e 1790, o
seminário se constitui no primeiro centro educacional de
Minas, de onde saíram várias personalidades, não só na
religião, mas nas letras, na magistratura e na política.
Já em 1743, o governo português enviou o engenheiro
militar José Fernandes Alpoim para desenhar a planta da

cidade, o que a transformou na primeira localidade de
Minas Gerais a ter um planejamento urbano. Seu
desenho urbano é formado por uma sucessão de praças,
igrejas e capelas, que revelam aspectos característicos do
barroco, estilo dominado por curvas, visão em
profundidade e gosto pelos contrastes claro e escuro.
Essa arquitetura está representada na praça Minas Gerais,
onde ﬁcam as imponentes igrejas de São Francisco de
Assis e de Nossa Senhora do Carmo, uma ao lado da
outra, fato raro na história das construções religiosas.
Vale pontuar as peculiaridades dos distritos que
contemplam o território da Primaz um mais encantador
que o outro. Cada distrito possui uma beleza natural e
histórica de grande importância para o estado de Minas.
Ademais um dos atrativos da cidade é o órgão Arp
Schnitger, que está na Catedral de Nossa Senhora de
Assunção – em restauração. Construído em 1701, na
Alemanha, o instrumento chegou à Mariana em 1753,
como presente da Coroa portuguesa. Hoje, é o único
exemplar, dos 30 Schnitger que ainda existem no mundo,
que está fora da Europa.

Portanto, nossa querida Mariana é a terra natal de pessoas
importantes para a história de Minas Gerais. aqui,
nasceram, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, poeta
e um dos líderes da Inconﬁdência Mineira, o mais
importante movimento de rebeldia contra a Coroa
portuguesa, ocorrido em 1789, e Manuel da Costa
Athaíde, principal pintor do período colonial, autor de
painéis da igreja de São Francisco de Assis, local onde
está enterrado. Em 1945, o presidente Getúlio Vargas
concedeu a Mariana o título de Cidade Monumento.
Nestes 325 anos a equipe do Grupo de comunicação
Panﬂetu´s reitera seu compromisso com a verdade e sua
dedicação na divulgação imparcial do ocorre em
Mariana. Continuaremos com esse propósito
inﬂuenciando diariamente a necessidade de que nossas
autoridades politicas de fato lutem pelo ideal coletivo de
nossa gente.
Parabéns Primaz!
*Com informações do Atlas de Minas 2017 e biograﬁa do
estado de Minas

MEDOS, ANGÚSTIAS E A SAÚDE MENTAL
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"
Somos condenados à tristeza? Não, deﬁnitivamente não! De
fato, viver é correr riscos e experienciar altos e baixos. Não
existe mesmo paz eterna e felicidade plena. No entanto, é
possível viver bem. Precisamos entender que nossas afetações
possuem origem, não nascemos com elas e podemos elaborar,
ressigniﬁcar e mudar.
No Seminário 10, o psicanalista francês Jacques Lacan
aborda o tema da angústia. Trata-se de um tema árduo, pois
estamos falando de um objeto que transcende e subverte o
tempo, aquela sensação de que perdemos o rumo, que não
encontraremos saída. De fato, quando estamos mergulhados
em problemas, depressão, ansiedade, parece que aquele
momento será eterno, que os dias de nuvem não passarão.
Mas passarão! Nenhuma dor precisa durar para sempre, nem
mesmo o luto mais profundo, pois pode ser vivido em suas
fases, em seu processo. Se o luto não avança, é porque existe

um problema, geralmente um trauma que foi resgatado
(inconscientemente), que pode ter ﬁcado adormecido
durante muitos anos, guardado em algum lugar do
passado. A dor altera e impacta profundamente nossa
percepção da vida, mudando o imaginário e nossa relação
simbólica, que nos liga ao mundo.
Também Freud nos mostra no texto “Inibição, Sintoma e
Angústia”, que a angústia é a reação ante a perda de um
objeto. Não é a nostalgia do seio materno que gera a
angústia, mas a iminência dele. O que provoca a angústia é
tudo aquilo que nos anuncia, que nos permite entrever que
voltaremos ao colo. O que há de mais angustiante para a
criança é, justamente, quando a relação com base na qual
essa possibilidade se institui, pela falta que a transforma em
desejo, é perturbada.
O medo do abandono, da perda, do vazio, é

extremamente angustiante. Muitas vezes antecipamos o
sofrimento criando diversos sintomas (mentais ou físicos)
devido a esse medo. Em excesso, o medo pode trazer
fobias, neuroses e ser muito paralisante, mesmo que em
outras ocasiões possa funcionar como um freio a situações
adversas e ser sinal de prudência. Como dizia o ﬁlósofo
Aristóteles: o caminho do meio é o da sabedoria, os
excessos são prejudiciais à razão e à existência. É
necessário ao humano vivenciar os sentimentos, a dor, o
sofrimento e as alegrias. Não é saudável, mentalmente
atratividade inconsciente, podemos seguir rumos
falando, fugir de tudo o tempo todo. No entanto, podemos
diferentes, verdadeiramente e humanamente evoluir.
também estar mergulhados em sofrimentos, medos e
angústias e sair deles. Não existe determinismo quando
abordamos temas em saúde mental. Não é necessário
repetir erros e neuroses familiares, de pais, avós. Mesmo
que a repetição apresente um certo grau (elevado) de
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16 DE JULHO - DIA DE MINAS
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
Mariana dos nossos corações

Teriam ladeiras nuas cobertas
Depois da vastidão mineradora
Que a luz divina, chama protetora
Dá em compensa pelas mãos libertas
Teriam poemas doces declamados
Porto seguro a se chamar de umbral
Que Dom João Quinto de olhos deslumbrados
Determinou que fosse a capital
Teriam penas pondo à prova a fé
Nas pedras que erigiam casarões
Ouvindo os toques dos sinos da Sé
Teriam tempo pra canções
Saboreando quitandas com café
Na Mariana dos nossos corações
16 de julho é o único dia do ano em que as fadas
adormecem nos jardins, segundo a tradição

irlandesa. O costume é colocar pequenos
travesseiros dentro das ﬂores ou no jardim. No dia
seguinte, os travesseiros se transformam em
pequenos amuletos impregnados de magia.
Ao olharmos a história da igreja, encontramos
também uma página marcada pelos homens de
Deus: a história da Ordem dos Carmelitas. A
palavra Carmelo signiﬁca “jardim”, quando
abreviada se diz “Carmo”. No cenário bíblico do
velho testamento, no século IX antes de Cristo,
viveu numa gruta o solidário profeta Elias, em
espírito de penitência. Defensor da fé de um só
Deus profetizou a futura existência da Virgem
Maria. Inspirado na vida de Elias, o Carmelo se
tornou local de retiro espiritual de eremitas que
buscavam o modelo de perfeição monástica
alcançada pelo profeta. A partir de 1237 os
carmelitas foram quase expulsos do Monte
Carmelo, pois a Palestina vivia sob forte pressão
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dos muçulmanos. A Ordem do Carmo
atravessou uma fase difícil com perseguições e
rivalidades até por volta de 1250.
No dia 16 de julho de 1251, Simão teve uma
visão da Virgem Maria sentada numa nuvem
cercada de anjos, conﬁrmando a proteção
celestial. Como símbolo de sua união aos
carmelitas, entregou a Stock o Escapulário do
Carmo, prometendo salvação a todos que o
usassem com fé.
Na Lenda de Nossa Senhora do Carmo, um forte
temporal se manifestou, quando os pescadores
trabalhavam no mar. Mulheres ﬁzeram fogueira
no adro da igreja procurando orientar seus
maridos no caminho do regresso. Dos barcos no
mar alto, os pescadores viram a luz e a imagem
de Nossa Senhora do Carmo. Eles chegaram
sãos e salvos. Tudo isto se passou no dia 16 de
julho.
Às margens do ribeirão que traspassa a cidade de
Mariana, em 1696, nasceu o arraial de Nossa
Senhora do Carmo, primeira vila criada na
capitania. Em 1745 nomeada por ordem do
reino, Mariana. Aqui começa a história de Minas
quando bandeirantes paulistas acharam ouro no
Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo. Se
ﬁzermos uma trilogia destes fatos marcados na
história da civilização, poderemos dizer que 16
de julho é data de magia, fé e nascimento da Mãe
de Minas. Mariana, Matriz Mineira, uma das
cidades mais importantes do Circuito do Ouro,
presente na Terra dos Inconﬁdentes e dos
grandes poetas que fazem parte da literatura
nacional. Mariana faz parte do universo, que faz
parte do ser humano, que faz parte dos contos de
fada. Além das montanhas, na fala poética de
Durão, Cláudio, Alphonsus e poetas de hoje que
bradam ou versejam amor incondicional à mãe
de Minas Gerais.
As coisas em que mais acredito atualmente são
os contos de fadas. O país das fadas não é outra
coisa senão o ensolarado senso comum da
democracia e tradição. Os supernaturalistas não
falam somente sobre a grama, mas sobre as
fadas que voam na grama. Por que não citar o
universo de fadas para homenagear a Primaz?
No país das fadas não falamos de lei, porque não
existe injustiça.

Transformemos a CÉLULA MÃE DE MINAS,
no paraíso das fadas, em ouro inestimável que
deve ser cuidada com desvelo e amor
incondicional feito joia rara, raríssima, nesse
cosmo que não tem comparação nem preço.
VIVA 16 DE JULHO, DIA DA CELLULA
MATER: MARIANA/ Pátria amada de Minas!
Andréia Donadon Leal
Ouviram das ruas de Mariana
badalos festivos de sinos
macios
puros
divinos
e ternas
vozes de crianças.
Ouviram da rachadura do céu
sincopada banda do mestre Gegê
canto de anjos
gorjeio uníssono de pintassilgos
sabiás e bem-te-vis.
Durão!
Cláudio!
Alphonsus!
ecos poéticos
inversa canção:
zumbidos soprados
ventos declamados
Ouviram das montanhas de Minas
No céu
na terra
nas montanhas
no Ribeirão do Carmo
ouviram diversas vozes
em som retumbante
Mariana!
pátria amada de Minas!
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EDUCAÇÃO: COMISSÃO ENCAMINHA PROTOCOLO À PREFEITURA
PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS
@jornalpanetus

Data ainda não foi deﬁnida. Comissão busca incessantemente a segurança do aluno e de seus familiares.
Apesar de não haver uma data prevista para o
retorno presencial das aulas, é necessário criar
estratégias e pensar, de forma conjunta, a melhor
maneira para uma nova conﬁguração da educação
no município. Com o objetivo de garantir a
qualidade do ensino, as organizações civis têm
participado e contribuído de forma efetiva com a
elaboração dos protocolos em conjunto com as
instituições públicas e privadas.
Composição da Comissão
A comissão é composta por representantes do
Conselho Municipal de Educação, da Secretaria
Municipal de Educação, pedagogos e diretores das
Escolas Municipais, Câmara Municipal de
Mariana, Escolas Particulares, pais e responsáveis,
do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e
Contingenciamento em Saúde do COVID-19 de
Mariana, Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Cidadania, Procuradoria Geral do
Município e da Superintendência Regional de
Ensino – Ouro Preto.

Pensando em novas estratégias de preparação para
o retorno das aulas presenciais em Mariana, a
comissão diagnóstica vem se reunindo
quinzenalmente para debater questões relacionadas
à volta as aulas de forma segura. A equipe
encaminhou a proposta do protocolo municipal de
retorno às atividades presenciais para o executivo,
que editará norma orientadora para um possível
retorno das aulas presenciais, ainda que de forma
gradual, respeitando a legislação vigente. Na sextafeira, (08/07), a comissão se reuniu para discutir e
apresentar parecer sobre a retomada das aulas, onde
os membros se manifestaram contrários ao retorno
das aulas presenciais nos estabelecimentos de
ensino municipais, neste momento.
As reuniões vêm ocorrendo de forma virtual, onde
foi elaborado o protocolo sanitário pela comissão
diagnóstica do município, utilizando como base o
modelo disponibilizado pelo Ministério da
Educação - MEC, para preparar o retorno das aulas
presenciais

PRORROGADO: ESTADO DE CALAMIDADE EM MINAS VAI
ATÉ DEZEMBRO
@jornalpanetus

Plenário da ALMG aprova prorrogação da vigência também para Belo Horizonte e outros municípios mineiros.
justiﬁcar atrasos em repasses ou no pagamento
de servidores", destacou.
Municípios
O Plenário aprovou, ainda, o PRE 124/21,
também da Mesa da Assembleia e em turno único.
A proposição reconhece a prorrogação do estado
de calamidade pública em função da pandemia de
Covid-19 em Belo Horizonte, Itabira, Joaquim
Felício e Serro, todas na Região Central; em
Passa-Tempo (Centro-Oeste); Santana do Paraíso
(Rio Doce); e Soledade de Minas (Sul). O PRE
124/21 também reconhece o estado de
calamidade em Estiva (Sul de Minas). Em todos
os casos, a vigência é até 31 de dezembro de 2021.
A proposta foi aprovada na forma original. A
relatora, deputada Ione Pinheiro (DEM),
salientou que os atos normativos municipais que
motivaram o PRE foram devidamente enviados à
ALMG. Ela lembrou que, além dos aspectos
sociais e de saúde, os municípios estão com as
contas comprometidas pela redução das
atividades econômicas.
O Plenário ainda aprovou, na mesma reunião, os
pareceres de redação ﬁnal dos dois projetos de
resolução.

De autoria da Mesa da Assembleia, a proposição
reconhece a prorrogação do estado de
calamidade, nos termos do Decreto 48.205, de
2021, editado pelo governador Romeu Zema e
que vigora desde 1º de julho. O projeto foi
aprovado com a emenda nº 1 do relator, deputado
Raul Belém (PSC), para retroagir os efeitos da
norma também a 1º de julho. "Os graves impactos
da pandemia impõem medidas de caráter
emergencial. O estado de calamidade permite ao
governo alocar maior volume de recursos para
enfrentar a crise", reforçou o parlamentar.
De acordo com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, enquanto perdurar a situação de
calamidade, ﬁcam suspensas a contagem dos
prazos e as disposições referentes a despesas com
pessoal e à dívida consolidada. Além disso,
municípios ﬁcam dispensados de atingir os
resultados ﬁscais.
Na discussão sobre a proposta, o deputado
Ulysses Gomes (PT) frisou que o estado de
calamidade busca dar ao Executivo maior
agilidade, por exemplo, na compra de
medicamentos e insumos. "Mas não se trata da
situação ﬁnanceira do Estado. Não pode
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OBRAS RESTAURADAS: FAOP PARTICIPA DA PROGRAMAÇÃO
DE 310 ANOS DE OURO PRETO
@jornalpanetus

Assinatura de protocolo de intenções com a prefeitura e entrega de obras restauradas ﬁzeram parte da celebração da data.

O dia 8 de julho é marcado pelo aniversário da
cidade histórica de Ouro Preto. A Fundação de
Arte de Ouro Preto| FAOP participou da
programação de comemoração, que não pode ser
celebrada com a tradicional festa de aniversário
por conta da pandemia da Covid-19, mas contou
com agendas importantes para a cidade.
A primeira ação com participação da fundação
foi a abertura de exposições na Casa de Tomás
Antônio Gonzaga, uma construção do século
XVII, que abrigou a Ouvidoria de Vila Rica e foi
residência do poeta Tomás Antônio Gonzaga.
As obras vão ﬁcar expostas até o dia 8 de
setembro, com entrada gratuita e controle de
acesso de acordo com os protocolos sanitários do
Minas Consciente. As exposições são:
● Forma e Alma: exposições de esculturas de
Alfredo Ceschiatti;
● Fios: Falas e Tramas: instalação artística de
Mariah Sonella;
● Bambu trends: instalação artística de Márcia
Litchﬁeld;
● Na Casa dos Contos: Atelier Dois Capelistas
com arte feita a quatro mãos.
Durante o evento, a prefeitura de Ouro Preto e a
FAOP assinaram um protocolo de intenções para
viabilizar a parceria das instituições,
especialmente em relação à formação e
capacitação proﬁssional de diferentes agentes
artísticos e culturais do município.
O objetivo da fundação e da prefeitura do
município é contribuir com a proﬁssionalização
da cadeia produtiva, a geração de emprego e
renda, a movimentação da economia criativa,
bem como para o fortalecimento dos setores
turísticos e cultural da região.
"Ouro Preto, cidade sede de nossa fundação,
sempre teve papel fundamental em todas as
nossas ações, o que estamos fazendo no
momento, Estado e município, é fortalecer e

Foto: Neno Vianna / Divulgação

estreitar, ainda mais, os nossos laços pelo
interesse público de todos os mineiros", destaca
Jefferson da Fonseca, presidente da fundação.
Fundação ﬁnaliza sua participação na
comemoração com a entrega de obras
restauradas
Dando continuidade às celebrações do
aniversário da cidade, a FAOP realizou, na última
sexta-feira (09/07), cerimônia para entrega de
obras restauradas às comunidades dos municípios
de Itabirito, Senador Firmino e dos distritos de
Ouro Preto, Cachoeira do Campo e Amarantina.
O evento aconteceu na Casa de Bernardo
Guimarães e contou com a presença do prefeito
de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, o presidente do

IEPHA, Felipe Pires, o presidente da FAOP,
Jefferson da Fonseca, integrantes das delegações
de Paracatu e Santa Luzia e representantes das
comunidades que receberam o acervo restaurado.
A Letícia Souza e o Claudio Soutto Mayor,
alunos do Curso Técnico em Conservação e
Restauro da Escola de Arte Rodrigo de Melo
Franco de Andrade|FAOP, foram os responsáveis
pelo processo de restauro das obras e também
participaram da cerimônia acompanhados por
professores do corpo técnico do curso.
O padre Luciano da Silva Roberto, da Paróquia
Nossa Senhora da Conceição, do município de
Senador Firmino, explica que a tela restaurada
será muito bem-recebida pela comunidade e
retornará ao seu local original — o batistério da

igreja.
"É com alegria que a paróquia recebe essa obra.
Gostaria de parabenizar a direção da fundação,
bem como o seu corpo docente, que sempre
realizam ações para a conservação, restauração
e promoção dos bens culturais da igreja.
Agradecemos a todos os envolvidos nessa
empreitada."
Os moradores do distrito de Cachoeira do
Campo, que receberam quatro esculturas
religiosas restauradas, também vão compartilhar
dessa felicidade. “Os técnicos e alunos da FAOP
estão devolvendo história, arte, cultura, mas,
sobretudo, estão devolvendo os santos de
devoção do nosso povo”, explica o padre Wander,
da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.
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ECONOMIA: PEC QUE TRANSFERE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS
PASSA EM 2º TURNO
@jornalpanetus

Emenda à Constituição já pode ser promulgada pela Mesa da ALMG após aprovação nesta segunda em votação no Plenário.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
68/21, que possibilita a transferência direta aos
municípios de parte dos recursos do acordo entre o
Governo de Minas e a Vale, ou seja, sem a
necessidade de convênios, foi aprovada em 2º
turno pelo Plenário da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG). Isso aconteceu na Reunião
Extraordinária realizada nesta segunda-feira

(12/07). Com a aprovação do parecer de redação
ﬁnal, a emenda à Constituição já poderá ser
promulgada pela Mesa da Assembleia, que tem
prazo de cinco dias úteis para fazer isso.
A PEC 68/21, que tem o deputado Hely Tarqüínio
(PV) como primeiro signatário, foi aprovada na
forma do substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno.
Com isso, a proposição passa a alterar não só o

artigo 161 da Constituição do Estado, conforme o
vencido em 1º turno, mas também acrescenta os
artigos 156 e 157 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual.
Ao acrescentar o parágrafo 6º ao artigo 161,
destaca que a transferência de recursos a município
autorizada por meio de lei de abertura de crédito
adicional é de execução orçamentária e ﬁnanceira
obrigatória e será feita por meio das modalidades
de transferência especial ou de transferência com
ﬁnalidade deﬁnida.
Já o artigo 156, acrescentado ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, também
garante que a transferência, prevista na Lei
Orçamentária Anual (LOA) ou em lei que autorize
a abertura de crédito adicional, de recursos
recebidos pelo Estado provenientes do referido
acordo judicial, seja de execução orçamentária e
ﬁnanceira obrigatória e será feita por meio das
modalidades de transferência especial ou de
transferência com ﬁnalidade deﬁnida.
Prevê ainda que isso independe da adimplência
do município, da apresentação de quaisquer
documentos ou da celebração de convênio,
contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou
instrumento congênere entre o Estado e o
município. Outra determinação é de que lei de
abertura de crédito adicional ou a Lei
Orçamentária Anual deﬁnirá os objetos passíveis
de serem executados pelos municípios com os
recursos transferidos, bem como os procedimentos
e condições a serem observados.
Já o artigo 157, também acrescentado ao Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias,
estabelece que a efetiva e adequada aplicação dos
recursos é de exclusiva responsabilidade do
município beneﬁciário e estará sujeita à
ﬁscalização do Tribunal de Contas do Estado
(TCE). Por ﬁm, coloca que os municípios
beneﬁciários apresentarão prestações de contas
especíﬁcas ao TCE, que emitirá relatório
consolidado dos resultados da aplicação global
desses recursos.
PEC 68 - A proposta acrescenta o parágrafo 6º ao
artigo 161 da Constituição do Estado. O objetivo é
autorizar a utilização da transferência especial para
ﬁns de execução ﬁnanceira e orçamentária de
despesa autorizada por meio da abertura de crédito
adicional.
A transferência especial está prevista na
Constituição do Estado - inciso I do artigo 160-A,
o qual versa sobre a transferência a municípios de
recursos estaduais decorrentes de programações
incluídas na LOA por emendas individuais, de
blocos e de bancadas.
Já a abertura de crédito adicional consta no
parágrafo 5º do artigo 161. O dispositivo prevê que
deve ser autorizada por meio de lei de abertura de
crédito adicional a despesa cuja fonte de custeio
decorra de receita de excesso de arrecadação que,
no exercício ﬁnanceiro, supere 1% da receita
orçamentária.
O texto aprovado em 1º turno incluiu na PEC 68
uma cláusula de vigência imediata e acrescentou
dispositivo que confere maior aplicabilidade à
utilização da transferência especial no âmbito da
abertura de créditos adicionais.

VEM VACINA: BUTANTAN
RECEBE INGREDIENTE PARA 20
MILHÕES DE DOSES DE VACINA
@jornalpanetus

É a maior remessa de matéria-prima vinda da China até agora.

O Instituto Butantan recebeu na terça-feira
(13/07) uma remessa de 12 mil litros de
ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para
produção de vacina CoronaVac contra covid19. A remessa, a maior até agora de matériaprima vinda da China, é suﬁciente para o envase
de 20 milhões de doses do imunizante.
A carga saiu de Pequim no último domingo
(11/07), fez escalada na Suíça, e chegou no
Aeroporto Internacional de Guarulhos, na
Grande São Paulo, às 4h30 desta terça-feira, 13.

A preparação das vacinas para aplicação pelo
Programa Nacional de Imunizações deve ser
feita em um período de 15 a 20 dias. O
imunizante será, então, disponibilizado para
aplicação em todo o país.
O Butantan já disponibilizou 53,1 milhões de
doses da vacina elaborada em parceria com o
laboratório chinês Sinovac. O instituto assinou
dois contratos com o Ministério da Saúde para o
fornecimento de 100 milhões de doses do
imunizante até o ﬁnal de agosto.
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ALUNOS DO 9º ANO E DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO RETORNAM
ÀS AULAS PRESENCIAIS
@jornalpanetus

Também voltam às escolas estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de cidades que estão na onda
vermelha do plano Minas Consciente.

A retomada das atividades presenciais nas
escolas da rede pública estadual de ensino de
Minas Gerais tem começado desde segunda-feira
(12/07).
A data marcou a volta às salas de aula de alunos
do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas
localizadas em municípios na onda vermelha do
plano Minas Consciente. Também estão
retornando aos prédios escolares alunos do 9º ano
do ensino fundamental e do 3º ano do ensino
médio de unidades de ensino localizadas em
municípios que estão na onda amarela ou verde.
Todas as unidades de ensino que estão retomando
as atividades presenciais estão localizadas em
municípios em que as prefeituras não
apresentaram nenhuma restrição ao retorno.
A Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG)
ressalta que o processo de retomada está sendo
feito com todo cuidado, segurança e respeitando
rigorosamente os protocolos sanitários da
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).
Vale sempre lembrar que o retorno das escolas da
rede estadual de Minas é seguro, gradual, híbrido,
facultativo e foi planejado, com todo o cuidado,
para garantir o cumprimento dos protocolos
sanitários e transmitir a segurança e conﬁança
necessárias a alunos, funcionários, pais e
responsáveis.
“A SEE já vem planejando a retomada das
atividades presenciais desde o ano passado. É
muito importante que os estudantes recuperem o
vínculo com a escola. Eles irão iniciar as
atividades e terão reforço ao que vêm aprendendo
no ensino remoto. A partir de agora, a cada 14
dias, avaliaremos a possibilidade de retorno de
mais um ano de escolaridade", destaca a
subsecretária de Desenvolvimento da Educação
Básica, Izabella Cavalcante Martins.
Momento aguardado
Animados, pais e alunos da Escola Estadual
Celmar Botelho Duarte, no Bairro Providência,
em Belo Horizonte, estavam ansiosos pelo
retorno, acompanhado de perto pela secretária de
Estado de Educação de Minas Gerais, Julia
Sant'Anna, que visitou a unidade de ensino na
tarde desta segunda-feira.
Já na porta da unidade de ensino foi possível
veriﬁcar como a comunidade escolar aguardava
por esse momento. “Seguros, felizes e muito
animados. Muito bom ver cada um dos estudantes
aqui”, disse Julia. A secretária também visitou as

Adriana
NOIVAS

salas de aula e pôde ver como estavam
organizados os espaços. “Como está a animação
de vocês? Muito grande?”, questionou os alunos
da sala do 1º ano do ensino fundamental. “Deste
tamanho!”, responderam os estudantes esticando
os braços para demonstrar como estavam
empolgados.
A escola organizou um retorno escalonado, com
seis alunos por sala de aula. No total, 109 alunos
informaram o interesse no retorno das atividades
na unidade. “Está sendo uma grande alegria para
nós receber esses estudantes na escola. Foi uma
expectativa também muito grande, mas uma
segurança também, que a Secretaria nos
proporcionou, estamos com todos os protocolos
cumpridos. Então, temos a certeza de que o
retorno é gradual e seguro”, aﬁrmou a diretora
Cláudia Aparecida Pereira.
Reforço no ensino médio
Na Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes, em
Taiobeiras, retomaram às atividades presenciais
os alunos do 3º ano do ensino médio. Muitos dos
estudantes estão se preparando para o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), como é o caso
da aluna Fabiana Braga. “Achei o retorno das
aulas bom. Vai me ajudar no Enem e estamos
tendo mais um suporte com as atividades”,
destaca a estudante.
Josiely Barbosa conta que vai aproveitar os
momentos presenciais para tirar dúvidas. “Estou
me preparando para o Enem e esse retorno
presencial é importante para me ajudar a
esclarecer algumas dúvidas”, aﬁrma.
Outra aluna do 3º ano do ensino médio, Camily
Brito diz o que achou do primeiro dia na escola.
“Estou achando o retorno muito bom para
melhorar minha aprendizagem. Está tudo muito
perfeito”.
Já Clara Machado ressalta que a escola está segura
e seguindo os protocolos. “Está tudo bem
demarcado. Todos usando máscara e seguindo as
regras de distanciamento”.
Ansiedade
Antes do retorno das atividades presenciais na
Escola Estadual José Gomes Junqueira, em
Uberlândia, foi realizada uma reunião com pais e
alunos sobre retomada e protocolos
implementados na escola.
Hoje, ao chegar na unidade, a aluna do 9º ano do
ensino fundamental, Maria Isabel Barros Moreira
Nerim, ﬁcou surpresa com as mudanças. “A última

vez que tinha entrado na escola foi no início do
ano passado. Agora está bem diferente. Logo na
entrada temos que fazer uma ﬁla, têm marcações
no chão, álcool em gel para todos os lados. Dá
para ver que estão tomando todos os cuidados e
que a escola está cuidando de nós”, aﬁrma.
Já Beatriz Silva Costa fala da ansiedade para
voltar à escola. “Essa noite eu não dormi. Queria
muito voltar e encontrar os professores e colegas.
Eu estava conseguindo estudar no ensino remoto,
mas presencial é bem melhor”, destaca a aluna do
9º ano do ensino fundamental.
A rotina das atividades presenciais também fez
falta para Soﬁa Fernandes, aluna do 9º ano do
ensino fundamental. “Minha expectativa é que
esse retorno seja muito bom. Estava sentindo falta
de tudo. Foi bem difícil me acostumar com a
distância”, conta.
Segurança
Não só os alunos estavam ansiosos pelo retorno.
Na Escola Estadual Doutor José Americano
Mendes, em Taiobeiras, o professor de
matemática, Hélio Joaquim da Silva, também
estava torcendo para o início das atividades
presenciais. “Essa retomada será o pontapé para
o reinício. Fazia muito tempo que não víamos
essas carinhas por aqui. Estávamos muito
ansiosos para esse dia chegar. Sabemos que ainda
requer muito cuidado, mas percebemos que a
SEE/MG tem tido uma preocupação muito séria
em relação aos protocolos. A escola fez todas as
adequações necessárias”, ressalta.
Este é o primeiro ano do aluno Isac Silveira Cruz,
do 9º ano do ensino fundamental, na escola. Ele
fala sobre a impressão que teve. “Eu já achava que
ia estar tudo bem organizado, mas me surpreendi
porque está melhor do que esperava. Estou me
sentindo muito seguro aqui na escola”.
Pérola Morais Freitas também aprovou as
adequações realizadas pela unidade de ensino. “A
escola está bem sinalizada, todo mundo usando
máscara e respeitando o distanciamento. Também
tem estoque de álcool em gel em todas as partes”.
Municípios na onda vermelha
A ampliação da retomada das atividades
presenciais nas escolas estaduais inclui também
municípios que se encontram na onda vermelha do
plano Minas Consciente. Nestas unidades, voltam
para as salas de aula alunos do 1º ao 5º ano do
ensino fundamental. Em Belo Horizonte, uma das
unidades de ensino que recebeu os estudantes é a

Escola Estadual Professor Batista Santiago.
A professora Franciele Aparecida Nepomuceno,
regente de turma do 4º ano, descreve o reencontro
com os estudantes. “É muito satisfatório e estou
muito feliz em rever os alunos. Para nós esse
contato é muito importante e sabemos que a
atividade presencial estava fazendo falta para os
alunos também. Estou bastante otimista e sei que,
tomando todos os cuidados, vai dar tudo certo”.
Ensino híbrido
No modelo de ensino híbrido implementado pela
SEE/MG há alternância entre o atendimento
presencial e o remoto.
Em uma semana, os estudantes participam de
atividades na escola e, na semana seguinte, as
unidades de ensino não têm atividades presenciais
e os professores fazem o atendimento pelo
aplicativo Conexão Escola.
Já na outra semana, as atividades voltam a ser
presenciais e assim por diante.
Todas as escolas aplicaram um checklist criterioso
para o cumprimento dos protocolos sanitários,
garantindo o distanciamento necessário, os
cuidados com a limpeza do local e a
disponibilização de itens de proteção individual,
limpeza e higiene.
As atividades pedagógicas presenciais estão
sendo ministradas com o objetivo de fortalecer a
aprendizagem de acordo com a necessidade da
turma.
Durante as atividades presenciais, o estudante
tem a oportunidade de interagir e compartilhar os
conhecimentos alcançados durante o Regime de
Estudo não Presencial e obter suporte pedagógico
para desenvolver as habilidades ainda não
consolidadas.
Mesmo com as atividades presenciais, o Regime
de Estudo não Presencial continua sendo
disponibilizado pela Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais aos estudantes.
Estudo presencial
Para veriﬁcar quais unidades de ensino estão com
as atividades presenciais autorizadas basta acessar
o site da SEE/MG: www.educacao.mg.gov.br.
Na aba destinada à retomada está disponível a
listagem de municípios e escolas autorizadas a
retomarem as atividades pedagógicas presenciais.
É importante lembrar também que o contato com a
direção da escola é fundamental para todos os
esclarecimentos necessários.

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

Endereço: R. Sete Lagoas, 20 - cabanas, Mariana - MG
(31) 9 8466-4877 / (31) 9 8857-2879
Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG

Telefone: (31) 3558-4354
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QUE VERDADES AS MULHERES NÃO CONTAM?
- PARTE 1 @jornalpanetus

@priscillaportoescritora

. Estou escrevendo esta crônica a menos de meia
dúzia de horas para a Live do lançamento oﬁcial
do meu livro de crônicas “As verdades que as
mulheres não contam”, pela Editora Chiado, de
Portugal.
E quando você estiver lendo esta crônica, o livro
já terá sido lançado, a Live já terá acontecido.
Culpa do “deadline” jornalístico.
Mas ainda assim, meus nobres leitores poderão ter
acesso ao livro que lancei a primeira versão, em
2007, quase me formando em Jornalismo, e que
relanço agora mais maduro e, acredito que ainda

divertido. Nele, trago 43 crônicas com viés
cômico na maioria, mas também com textos
reﬂexivos. Falo sobre relacionamentos passionais,
familiares, amizades, desejos, dilemas, entre
outros tantos temas que norteiam nosso universo
feminino.
Já no meu “agora”, o deadline é para o
lançamento: mistura apavorante de ansiedade com
realização. Como é longo, duro, mas prazeroso o
processo de escrita, produção e lançamento de um
livro. Costumo falar que momento melhor não há
para nós escritores – equivalente à entrada em

outra dimensão. Com certeza, pela elevação de
espírito. Acredito que pelo fato do poder que tem a
arte de nos transformar, nos elevar e engrandecer.
Música, pintura, literatura, dança, teatro, cinema,
etc - a arte nos modiﬁca!
E, na próxima crônica espero falar uma pouco
mais sobre o lançamento, sobre o livro e sobre
nossas “verdades” ocultas.
Nesta crônica gostaria mais mesmo é de agradecer
a Deus pela oportunidade de lançar um livro em
um país que tão pouco valoriza o livro, a arte e a
cultura.

CAUSA ANIMAL: EVENTO DE
ADOÇÃO DE ANIMAIS GARANTE
NOVOS LARES EM MARIANA
@jornalpanetus

www.jornalpanﬂetus.com.br

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810
Fotos: Larissa Viana / Divulgação

Oito cães ganharam uma nova casa durante o
quarto evento de adoção da Prefeitura de
Mariana, por meio do Centro de Acolhimento
Animal - CAA, no último sábado, (10/07). O
evento teve foco em ﬁlhotes e faz parte das ações
para reduzir o número de animais abandonados
no município.
Antes de levar o pet para casa, cada adotante
assumiu o compromisso de cuidar e proteger o
bichinho. Eles assinaram um termo de
responsabilidade e receberam o cartão de vacina
de cada animal. Para auxiliar os tutores, o CAA
disponibilizou ração e instruções sobre os
cuidados necessários para o pet. Cada adotante
ganhou ainda uma camiseta do evento para
divulgar a causa.
A voluntária Daniela Gandra participou do
evento pela primeira vez. Para ela, é dever de

todos cuidar e proteger os animais. "A população
pode mudar esse cenário de abandono da causa
e da vida animal participando diretamente dos
eventos promovidos em favor dos animais, tanto
das ONG's, quanto das políticas públicas,
contribuindo com ideias eﬁcientes, denunciando
os casos de maus tratos com que se depararam e
sendo voluntários da forma que for possível",
explica.
Quem não pôde comparecer ao evento, ainda
tem uma chance para adotar um pet. Muitos
cãezinhos ainda esperam por um lar. A adoção
pode ser feita na sede do Centro de Acolhimento
Animal, na Rua Córrego do Canela, s/nº, Morro
Santana, de segunda a sexta. O horário de
funcionamento é de 7h às 16h. Já o horário de
visitação é de 8h30 às 12h e de 13h às 15h. Para
mais informações, ligue para (31) 9 9506 0720.

325 anos

Vereador Ediraldo Ramos (Pinico)

São
325
anos de
lutas,
histórias e
conquistas.
Vamos juntos e
unidos continuar
desenvolvendo um
trabalho sério e
carinhoso para nossa
gente. Mariana e seus
distritos merecem respeito
e atenção e é essa minha
missão na Câmara.
Que a fraternidade,
o carinho e a paz esteja
no coração de cada
marianense.
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REABERTURA: MUSEU DO ORATÓRIO E MUSEU DE SANT'ANA
REABREM PARA O PÚBLICO PRESENCIAL
@jornalpanetus

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

O Instituto Cultural Flávio Gutierrez anuncia a
reabertura do Museu do Oratório, localizado em
Ouro Preto/MG e do Museu de Sant'Ana,
localizado em Tiradentes (MG). Os espaços
ﬁcaram fechados devido à pandemia do Covid 19
e, agora, passam a receber os visitantes, seguindo
as diretrizes e orientações de segurança e saúde,
dos órgãos competentes de cada município e do
estado de Minas Gerais.
“As equipes dos museus estão preparadas para
atender presencialmente aos visitantes de forma
segura para ambas as partes. Para nós, é uma
alegria receber novamente o público,
apresentando nosso rico acervo. A abertura dos
museus, com parcimônia, é importante para

31 9 8668-3157

fortalecer a cultura e como opção de
entretenimento e conhecimento para as pessoas,
neste momento de pandemia”, acredita Angela
Gutierrez, presidente do Instituto Cultural Flávio
Gutierrez.
Sobre o Museu do Oratório
O Museu do Oratório foi inaugurado em 1998 na
cidade de Ouro Preto/MG, no prédio setecentista
pertencente à Venerável Ordem Terceira do
Carmo, que foi totalmente restaurado e adequado
para abrigar o Museu. Apresenta uma coleção de
162 oratórios e 300 imagens dos séculos XVII ao
XX. As peças do acervo foram doadas ao IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional) pela colecionadora Angela Gutierrez e

gmpconstrucoes
são genuinamente brasileiras, principalmente de
Minas Gerais.
Para que o visitante acesse o circuito expositivo do
Museu do Oratório, alguns procedimentos de
segurança devem ser atendidos: aguardar
atendimento seguindo as marcações no solo,
aplicadas na entrada principal do edifício,
mantendo o distanciamento mínimo de 2m entre
pessoas; aferimento de temperatura corporal;
higienização dos pés em tapete sanitizante;
higienização das mãos através do dispensador de
álcool em gel disponibilizados em diversas áreas
do museu; uso obrigatório e correto de máscara
facial durante a permanência nos espaços. O ﬂuxo
de visitantes também está sendo controlado sendo
permitida a permanência de no máximo 20
pessoas no interior do museu; entrada e saída do
circuito expositivo por acessos distintos; respeito
ao distanciamento mínimo entre visitantes de 3m.
Alguns serviços estão suspensos como: uso dos
banheiros e dos bebedouros; serviço de guardavolumes; e atividades da Loja do Museu do
Oratório (temporariamente).
Serviço Museu do Oratório:
Dias/Horários: quarta-feira a segunda-feira
(fechado às terças para manutenção). De 9h às
12h | 13h30 às 17h
Ingressos: R$5,00 (inteira)/ R$2,50 (meia-entrada)
para pessoas acima de 60 anos. Pagamento
somente no dinheiro (temporariamente). Entrada
gratuita para professores, estudantes, guias de
turismo e moradores de Ouro Preto devidamente
identiﬁcados.
Endereço: Adro da Igreja do Carmo, 28, Ouro
Preto/MG
S i t e : w w w. m u s e u d o o r a t o r i o . o r g . b r Instagram/Facebook: @museudooratorio
Youtube: https://bit.ly/3ffxSWh
Para manutenção de suas atividades, o Museu do
Oratório conta com o Patrocínio Máster do
Instituto Cultural Vale através da Lei de Incentivo
à Cultura.
Sobre o Museu de Sant'Ana
Instalado na antiga Cadeia Pública da cidade de
Tiradentes, o Museu abriga 291 imagens de
Sant'Ana, a santa protetora dos lares e da família,
bem como dos mineradores. São obras brasileiras,
de várias regiões do país, eruditas e populares, dos
mais variados estilos e técnicas, produzidas em sua
maioria por artistas anônimos, entre os séculos
XVII e XIX, em materiais diversos. Reunidas por
Angela Gutierrez ao longo de quatro décadas de

buscas e pesquisas, as peças constituem um acervo
sem similar no país, agora compartilhado com
todos. Doada ao Patrimônio Público e sob a
gestão do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, a
coleção impressiona pela beleza, originalidade e
relevância.
Para garantir a segurança dos visitantes o Museu
de Sant'Ana adotou protocolo de acesso, que
prevê, dentro outras ações: o visitante deve
aguardar atendimento dentro das faixas de
distanciamento estabelecidas na entrada do museu,
mantendo o distanciamento mínimo de 1,5m entre
pessoas; higienização dos pés em tapete
sanitizante; uso obrigatório e correto da máscara
facial durante todo o período de permanência nos
espaços do museu; higienização das mãos através
de dispenser de álcool em gel; evitar o uso de
mochilas e bolsas. A visitação também segue
algumas regras: permanência de no máximo 20
pessoas no interior do museu; entrada pelo hall de
entrada e saída pela porta de emergência nas salas
expositivas; respeito ao distanciamento mínimo de
1,50m entre visitantes; não são permitidos grupos
no formato de excursões ou outros grupos com
grande número de pessoas. Alguns serviços estão
suspensos como: uso dos banheiros, dos
bebedouros; e dos elevadores; e serviço de guardavolumes. Os equipamentos de audioguias;
multimídia do hall de entrada; e multimídias das
salas expositivas estão interditados.
Serviço: Museu de Sant'Ana
Dias e horários: quarta a segunda das 10h às 18h /
*Domingo das 10h às 16h
Encerramento da bilheteria meia hora antes.
Ingressos: R$5.00 (inteira) R$2,50 (meia) Professores, estudantes, guias de turismo e
moradores da cidade tem gratuidade mediante
apresentação de comprovante
Endereço: Rua Direita, 93 - Entrada pela Rua da
Cadeia, Centro, Tiradentes /MG
S i t e : w w w. m u s e u d e s a n t a n a . o rg . b r Instagram/Facebook: @museudesantana
Para manutenção de suas atividades, o Museu de
Sant'Ana conta com o Patrocínio da Copasa e do
Instituto CCR através da Lei de Incentivo à
Cultura. A obra e implantação do Museu de
Sant'Ana foram viabilizadas por meio do apoio
ﬁnanceiro do BNDES e das parcerias com o
IPHAN, IEPHA, Fundação Rodrigo Mello Franco
de Andrade e UFMG (Campus Cultural).
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MALHA FERROVIÁRIA: MINAS ENTREGA PLANO ESTRATÉGICO
FERROVIÁRIO
@jornalpanetus

Estudo, que analisou 1.500 km da malha ferroviária estadual, indica potenciais de investimento e demandas
do sistema em todas as regiões de Minas.

O governador Romeu Zema participou, nesta
segunda-feira (12/07), da entrega do Plano
Estratégico Ferroviário de Minas Gerais (PEF) ao
ministro dos Transportes, Tarcísio Freitas. O estudo é
formado por um portfólio de projetos priorizados
para a implantação e operação de uma nova estrutura
ferroviária no estado.
O PEF faz parte de um amplo planejamento do
Governo de Minas Gerais para o desenvolvimento
ferroviário. Conduzido pela Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o plano foi
elaborado pela Fundação Dom Cabral (FDC) e
patrocinado pela Associação Nacional dos
Transportadores Ferroviários (ANTF). A estratégia
contou, ainda, com a parceria da Comissão
Extraordinária Pró-Ferrovias da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
Lançado em agosto de 2019, o PEF partiu do
diagnóstico do atual sistema e da identiﬁcação de
demandas em todas as regiões do estado, para deﬁnir
um horizonte de investimentos de curto, médio e
longo prazos para transporte de passageiros e de
cargas sobre trilhos.
Pioneirismo
Durante a solenidade, o governador destacou o
inédito plano para atração de investimentos neste
modal no estado que detém a maior malha
ferroviário do país. “É a primeira vez na história de
Minas Gerais que um governo produz um estudo
com um elevado nível de detalhamento. Vale
lembrar que nenhum país da América Latina tem
um plano ferroviário como o nosso”, explicou.
Ainda sobre a iniciativa pioneira, Zema destacou a
metodologia e a modelagem consideradas as mais
avançadas do mundo. “Minas está preparada para
receber investimentos no curto e médio prazos que
poderão viabilizar riquezas, emprego e renda,
principalmente em regiões consideradas mais
carentes”, aﬁrmou.

Com uma malha ferroviária de aproximadamente 5
mil quilômetros, atravessando cerca de 180
municípios mineiros, Minas Gerais é o primeiro
estado do país em extensão de malha ferroviária,
respondendo por cerca de 16,3% de toda rede
nacional de ferrovias. O estado se encontra em uma
posição estratégica para o escoamento da produção
de grãos e minerária, com ligação aos maiores
complexos portuários do Sudeste.
No contexto do PEF, foram analisadas propostas
para cerca de 1.500 quilômetros de malha ferroviária
mineira.
De acordo com o ministro Tarcísio Freitas, o
momento é extremamente favorável para debater o
PEF, já que ferrovias em Minas, como a MRS e a
VLI, estão discutindo investimentos. “Daí a
necessidade de debatermos o PEF para vermos em
que medida a União se engaja e consegue oferecer
ou prover investimentos importantes”, avaliou.
Documento

O documento elenca propostas, agrupadas por áreas
temáticas, como transporte ferroviário regional de
passageiros, transporte de cargas e transporte
turístico. Todas analisadas de forma multicriterial,
levando em consideração os contextos econômicoﬁnanceiro, operacional, de desenvolvimento regional
e social e sustentabilidade.
A ideia é que esses estudos possam nortear
iniciativas de implantação e operação de uma nova
estrutura ferroviária em Minas, seja pela iniciativa
privada, organizações sociais e poder público.
Ações futuras
Os estudos realizados no PEF apresentaram várias
oportunidades para o desenvolvimento econômico
do estado, como a ligação entre Pirapora - Unaí Luziânia (GO), com 420 quilômetros de extensão. A
implantação desta ferrovia permitiria o carregamento
em grande quantidade de pó de basalto, existente em
abundância no Triângulo, para remineralização de
solo da região Noroeste de Minas.

O Noroeste Mineiro é apontado como a nova
fronteira agrícola do país, tendo a ferrovia como uma
das principais engrenagens, uma vez que este meio
de transporte é essencial para o escoamento da
produção agrícola e também para a remineralização
de solo, o que permitiria converter áreas degradadas
de cerrado não produtivo em solo agricultável, com
grande potencial para alavancar as exportações
brasileiras.
Durante a elaboração do PEF, foram realizados
cinco workshops com a participação de entidades e
representantes do setor ferroviário, além de
deputados e outras lideranças.
Participaram da entrega do plano o secretário de
Estado de Governo, Igor Eto, o subsecretário de
Transportes e Mobilidade, Gabriel Fajardo, os
deputados Diego Andrade, Zé Silva, Zé Vitor, Lucas
Gonzalez, Igor Timo, João Leite e Geyce Elias, além
do professor da FDC, Paulo Tarso Vilela de
Resende.
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Diretor da mineradora VGX assume erro na manutenção das vias e destaca atuação de 20 da empresa.

Ocorreu no último dia 18 de junho, Audiência
Pública no subdistrito de Vargem, com a presença
de representantes dos Poderes Executivo e
Legislativo Municipal, VGX Mineração,
Legislativo Estadual e sociedade civil organizada
para discutir os impactos das atividades da
mineradora VGX contra a comunidade local. O
evento ocorreu a partir do Requerimento n°
135/2021, de autoria dos vereadores Edson
Agostinho de Castro Carneiro, Ediraldo Arlindo de
Freitas Ramos, Ricardo Miranda, José Antunes
Vieira, Ronaldo Bento, Gilberto Pereira, Maurício

Antônio Borges Andrade e Silva, Pedro Ulisses
Coimbra Vieira, João Bosco Cerceau e Manoel
Douglas Oliveira.
Durante a Audiência, os vereadores presentes
ﬁzeram coro à população nos questionamentos à
VGX sobre as medidas reparatórias nas estradas
locais, debilitadas devido ao grande ﬂuxo de
veículos pesados durante as atividades extrativas.
Vale lembrar que, segundo acordo entre o
Executivo e a mineradora, em janeiro, tais medidas
necessárias para recuperar até abril deste ano e pela
ausência dessas, a mineradora sofreu suspensão de

suas atividades. Em resposta, Arnaldo Lentini,
diretor da VGX Mineração, reforçou o
compromisso social da empresa ao longo dos 20
anos de atuação e assumiu o erro na manutenção
das vias.
Lentini mencionou o acordo com a Prefeitura
sobre o limite de carga e de viagens dos caminhões,
mesmo depois de ouvir os relatos de moradores a
respeito do descumprimento desse contrato. Sobre
o plano de ações, o diretor disse que a empresa
aguarda o Guia de Utilização, uma licença
provisória que a Agência Nacional de Mineração

autoriza uma determinada empresa a extrair
minérios legalmente. A deputada estadual Andreia
de Jesus, representando o Legislativo Estadual,
manifestou sua indignação pela ausência de
representações do Ministério Público. De acordo
com a deputada, a representação do Poder
Judiciário poderia e deveria tomar medidas
cabíveis em relação a atuação ilegal da mineradora,
já que a licença da VGX está vencida desde maio
deste ano e que, de acordo com a população local, a
mineradora continuou sua atuação até a data da
Audiência Pública.

(31)98566-4576

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

^
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LÍNGUA!
A Democracia e a Harmonia entre os Poderes
Nosso messiânico Presidente produziu duas
declarações bastante típicas de seu “equilibrado
e sensato” comportamento: “sem a impressão
dos votos não vai ter eleições” e “só irei entregar
a faixa presidencial se o candidato eleito ter
vencido a disputa de forma limpa”. Não vou
nem mencionar os “xingamentos” ao presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministro
Luís Roberto Barroso. Tais declarações
forçaram um encontro entre “o declarante” e o
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
o Ministro Luiz Fux, na tentativa de “aparar as
arestas”. Apesar do encontro ter durado tão
somente 20 minutinhos, nenhuma assessoria
quis assumir “quem não suportou quem”. Após
encontro, ambos se manifestaram. O Ministro

Fux aﬁrmou ter “combinado uma reunião entre
os Três Poderes para combinar balizas sólidas
para a democracia brasileira". Por sua vez,
nosso presidente preferiu rezar um “Pai Nosso”.
Será que nossa Democracia e os Três Poderes
caminham para o restabelecimento do
“equilíbrio cósmico”? Como bem diria
Magalhães Pinto: “política é como nuvem”.
Que os ventos sejam favoráveis!
Ato constitucionalmente contestável.
O Senador Omar José Abdel Aziz (PSD/AM),
presidente da CPI da Covid, decretou a prisão
de Roberto Dias (ex-diretor de Logística do
Ministério da Saúde), pela Polícia Legislativa,
por ter mentido em seu depoimento. "Ele vai ser
recolhido agora pela polícia. Ele está mentindo
desde de manhã. O senhor está detido pela
presidência da CPI", declarou Aziz. O ato foi
amplamente questionado por diversos
segmentos. Se o crime de perjúrio (falso

juramento) não está previsto no sistema legal
brasileiro, como se decreta a prisão de uma
testemunha? Estamos falando do princípio da
não auto-incriminação: nenhum indivíduo pode
ser obrigado, por qualquer autoridade ou
mesmo por um particular, a fornecer
involuntariamente qualquer tipo de informação
ou declaração ou dado ou objeto ou prova que o
incrimine direta ou indiretamente. Sem
qualquer julgamento sobre os caminhos da CPI
e seus propósitos, neste ato especiﬁcamente
podemos caracterizar “abuso de poder” e “ato
de ilegalidade” por parte do mencionado
senador. Que sirva de exemplo para os
próximos passos!
O incorruptível teria prevaricado?
A Polícia Federal (PF) abriu inquérito, a pedido
da Procuradoria Geral da República e
autorizada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), para apurar se o presidente não tomou

providências sobre a compra da vacina indiana
Covaxin. Ele teria sido avisado de possíveis
irregularidades, mas não teria tomado
providências em apurar os fatos. Acusação:
prevaricação! Ou seja, crime cometido por
funcionário público quando, indevidamente,
este retarda ou deixa de praticar ato de ofício, ou
pratica-o contra disposição legal expressa,
visando satisfazer interesse pessoa. Embora
nosso messiânico Presidente tenha
erroneamente aﬁrmado que “prevaricação se
aplica a servidor público e não se aplicaria a
mim”, o inquérito está aberto. Sem querer ser
uma “pessoa sensitiva” (que assume ter poderes
que ultrapassam os captados pelos sentidos –
parapsicólogos) ou querer fazer previsões, a
possibilidade de tudo isso terminar bela “pizza
da mama”, não deve ser descarta. Uma coisa
concluímos da edição passada para esta: o
Presidente continua imbrochável, mas quanto a
ser incorruptível, já existem certos indícios de
dúvida.

PODER EXECUTIVO ESTIMULA PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
“MARIANA CRIATIVA”
@jornalpanetus www.jornalpanﬂetus.com.br
O poder executivo está apoiando o "Mariana
Criativa”. Um programa de capacitação inteiramente
gratuito, realizado via Internet, planejado para capacitar
e qualiﬁcar artesãos, pequenos produtores, prestadores
de serviço, comerciantes e empreendedores no
desenvolvimento de bens e serviços associados ao
turismo.
São oferecidos cursos e oﬁcinas que abrangem os
saberes e fazeres da produção artesanal e as dimensões
de gerenciamento da produção e vendas. As oﬁcinas
foram concebidas para estimular novas ideias para a
criação de produtos, preservando os saberes
tradicionais de artesãos, produtores de alimentos e
prestadores de serviços.
Os cursos abordam assuntos como planejamento e

gestão, marketing e formação de preços,
empreendedorismo e legislação, e comercialização nas
plataformas digitais – divulgação em redes sociais,

montagem de lojas virtuais e planejamento de eventos
em ambiente virtual, como mostras de produtos e
feiras de negócios.

Podem participar moradores, artesãos,
empreendedores e comerciantes de Mariana, Barra
Longa, Belo Oriente, Caratinga, Conselheiro Pena,
Córrego Novo, Dionísio, Governador Valadares,
Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Ponte Nova, Raul Soares,
Resplendor, Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado,
Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José
do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe,
Sobrália, Timóteo e Tumiritinga.
Mais informações podem ser consultadas pelo número
(31) 97400-7126 e pelo e-mail
marianacriativamg@gamil.com.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas
presencialmente em Mariana no Centro de
Atendimento ao turista – CAT.
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IPEA: INFLAÇÃO DESACELERA PARA TODAS AS FAIXAS DE
RENDA EM JUNHO
@jornalpanetus Redução de preços continua maior entre famílias de renda alta.
O Indicador de Inﬂação por Faixa de Renda
apontou desaceleração da taxa de inﬂação para
todas as faixas de renda no mês de junho.
O estudo mostrou que, apesar da redução
generalizada na comparação com maio deste ano,
a inﬂação das famílias de renda muito baixa
continua maior que a registrada na faixa de renda
alta pelo terceiro mês consecutivo, com taxas de
0,62% para as famílias que recebem menos de R$
1.650,50 e de 0,39% para os domicílios com renda
maior de R$ 16.509,66.
O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira
(14/07), pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
O grupo habitação, assim como no mês anterior,
continuou sendo o segmento que mais contribuiu
para a pressão inﬂacionária em junho, impactado
pelo reajuste das tarifas de energia elétrica e, em
menor escala, pelos aumentos do gás de botijão e
do gás encanado.
Segundo o Ipea, no caso da energia, a variação de
1,95%, em junho, reﬂete o acionamento da
bandeira vermelha patamar 2, além da
recomposição tarifária registrada em Curitiba.
As variações do gás de botijão e do gás encanado,
por sua vez, continuam inﬂuenciadas pela alta dos
preços internacionais e já acumulam variações de

16% e 14,2% no ano, respectivamente.
De acordo com o levantamento, o segundo grupo
que mais contribuiu para a alta da inﬂação das
famílias de renda muito baixa foi o de alimentação
e bebidas. Mesmo diante da deﬂação apresentada
em itens importantes, como cereais (-0,73%),
tubérculos (-11,2%) e frutas (-2,7%), o segmento
foi impactado pelas altas das carnes (1,3%), das

aves e ovos (1,6%) e dos leites e derivados (2,2%).
Já as famílias de alta renda foram impactadas pelo
segmento de transportes, sendo que as quedas nas
passagens aéreas (-5,6%) e nos transportes por
aplicativo (-0,95%) não conseguiram anular os
efeitos dos aumentos da gasolina (0,7%) e do
etanol (2,1%.
Na comparação com junho de 2020, a pesquisa

mostrou que a inﬂação no mesmo mês de 2021 foi
mais elevada para todos os segmentos de renda,
sendo que a alta foi mais signiﬁcativa foi para as
famílias de menor renda.
Segundo o Ipea, apesar da alta maior dos
alimentos no domicílio em 2020, a inﬂação das
famílias de renda mais baixa havia sido
beneﬁciada pelas quedas dos preços da energia (0,34%), do vestuário (-0,46%) e dos artigos de
limpeza (-0,19%), ocorridas no ano passado.
Já para as famílias com maior renda, a menor alta
inﬂacionária em 2020 foi causada, principalmente,
pelas deﬂações das passagens aéreas (-26%), dos
transportes por aplicativo (-14%) e das despesas
com recreação (-0,43%)
“Os dados acumulados em doze meses mostram
que, apesar da aceleração inﬂacionária
generalizada para todas as faixas de renda, a taxa
de inﬂação das famílias de renda muito baixa
(9,2%) segue em patamar acima da observada na
faixa de renda alta (6,5%), ainda pressionada
pelas altas de 15,3% dos alimentos no domicílio,
de 16,2% da energia elétrica e de 24,2% do gás de
botijão no período. Já para as famílias de renda
mais alta, boa parte dessa inﬂação acumulada
vem do reajuste de 43,9% dos combustíveis no
período”, informou o Ipea.

Parabéns Mariana!
325 anos

Vereador João Bosco

Endereço: Rua Santa Cruz -86 - Barro Preto - Mariana
Telefone: 98328-6720

Que a alegria, a qualidade de vida e a paz sejam os pró ximos vivas da Primaz!
Viva pelos seus 325 anos de tradiçã o!
Parabé ns Mariana e seus magnı́ icos distritos, subdistritos e comunidades.
Você s fazem parte da histó ria do povo mineiro.

Arantes Móveis

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

(31) 3557-3733
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EX-ALUNAS DA UFOP TOMARÃO POSSE NA ACADEMIA
MARIANENSE DE LETRAS
@jornalpanetus www.jornalpanﬂetus.com.br
A Casa de Cultura – Academia Marianense de
Letras, Ciências e Artes realizará no dia 26 de julho
de 2021, às 15:00, sessão especial de posse das novas
acadêmicas:
Ma. Magna Campos (Cadeira de número 03 Patrono: Machado de Assis)
Ma. Giseli Barros (Cadeira de número 39 - Patrono:
José Severiano de Resende)
As saudações às recipiendárias serão proferidas
pelos acadêmicos: Andreia Donadon Leal e
J.B.Donadon-Leal
O evento acontecerá em sessão especial com
participação das neoacadêmicas e da diretoria,
devido às medidas de distanciamento social.
Hebe Maria Rôla Santos
Presidente
Este evento tem o Apoio do Movimento Renovador
de Mariana e integra as comemorações do 59º
aniversário da Casa de Cultura – Academia
Marianense de Letras - fundada em 28/10/1962
====
Minibiograﬁa das neo acadêmicas
MAGNA CAMPOS (Magna das Graças Campos) é
escritora e professora do Ensino Superior. Nasceu na
cidade de Ouro Preto, mas reside em Mariana (MG).
Graduada em Letras pela Universidade Federal de
Ouro Preto – Instituto de Ciências Humanas e
Sociais (2003), Especialista em Língua Portuguesa –
PUC-MINAS (2005) e Mestre em Letras: Discurso e
Representação, pela Universidade Federal de São
João Del-Rei (2009). Atua nas disciplinas na área de
Leitura e Produção de Textos em vários cursos
universitários, dentre eles: Letras, Turismo, Ciências
Biológicas, Nutrição, Direito, Gestão Ambiental,
Pedagogia, Automação, Recursos Humanos,
Segurança, Engenharia de Produção e Engenharia de
Minas.
Professora universitária, com atuação voltada para as
áreas de linguagens e metodologia de pesquisa,
lecionando atualmente nos cursos de Direito, da
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Mariana
(FUPAC-Mariana), e em Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos, Engenharia de Minas e

Engenharia de Produção, da Faculdade AdjetivoCETEP (FAC).
Ex-professora substituta pela UFOP, tendo atuado
nos cursos de Letras, Nutrição, Turismo e Biologia.
Ex-supervisora da Pós-graduação Lato Sensu da
Escola de Gestores da UFOP. Ex-Professora bolsista
de disciplinas da pós-graduação da Universidade
Federal de Ouro Preto (Nas Especializações em
Gestão Escolar e em Mídias na Educação).
Avaliadora de redações do ENEM, tendo atuado
pelas bancas do CEBRASPE/CESPE, FGV e
VUNESP. Membro efetivo da Academia de Letras,
Artes e Ciências (ALACIB- Mariana), desde 2010.
Patrona: Cora Coralina.
Autora dos livros acadêmicos:
I. Questões no estilo ENADE: Tudo que você precisa
saber para incrementar esse estilo em suas avaliações
(2019);
II. Letramento Acadêmico e Argumentação:
incursões teóricas e práticas (2015);
III. Ensaios de Leitura Crítica (2010 -coletânea de
ensaios e artigos acadêmicos);
IV. Leitura e Escrita: Nuances Discursivo-culturais
(2011 - 1ª edição)

V. Leitura e Escrita: Nuances Discursivo-culturais
(2012 - 2ª d. rev. ampl.).
Manuais acadêmicos registrados no sistema
ISBN:
(I) Manual de gêneros acadêmicos: Resenha,
Fichamento, Memorial, Resumo Cientíﬁco,
Relatório, Projeto de Pesquisa, Artigo
cientíﬁco/paper, Normas da ABNT (2015);
(II) Manual de Elaboração de Monograﬁa e TCC
(2013-2015);
(III) Manual de Redação Cientíﬁca: ensaio
acadêmico, relatório de experimento e artigo
cientíﬁco (2014-2015);
(IV) Manual sobre como elaborar questões de prova
no estilo ENADE (2014-2015).
Livros infantis publicados:
I. Beto Muleta Não, Beto Joia (2004 -Literatura
Infantil);
II. Beto Muleta Não, Beto Joia (2ª edição revista
2019),
III. Futrica e Cutrica e a Festa no Pé de Pitanga (2010
-Literatura Infanto- Juvenil), Bicho Nina, Meu
Bichão (2019);
IV. A minhoca Biloca (2019);

V. Cof...Cof...Atená e Mixuruca (2019).
Produção acadêmico-cientíﬁca e orientações:
I. Autora de pelo menos 50 capítulos de livros e
artigos cientíﬁcos escritos sozinha ou em parceria
como outros professores e ou orientandos.
II. Orientadora de mais de 100 TCCs.
Coautora dos livros: Cronistas e Contistas
Marianenses e Cronistas da Pandemia. Participou
como contista nas Antologias: “Lumens” (Ed.
Aldrava Letras e Artes), de 2011, e “Liberdade”
(XXXIV Concurso Internacional Literário – Ed.
AG), de 2012.
===
GISELI BARROS (Giseli Ferreira Barros) é
professora do Ensino Fundamental e Médio e
escritora. Nasceu em Ouro Preto, passou a infância
em Vitória, no estado do Espírito Santo, e reside em
Mariana desde 1992. Graduada em Letras pela
Universidade Federal de Ouro Preto - Instituto de
Ciências Humanas e Sociais (2008). Especialista em
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, pela
Universidade Candido Mendes (2013), e Mestre em
Letras - Literatura Brasileira, pela Universidade
Federal de Minas Gerais (2017). Desenvolve
projetos culturais no Colégio Flecha, em Mariana.
Fundadora da ABRAAI-MARIANA e Vicepresidente da ABRAAI sede. Idealizadora da
Aldraviteca Andreia Donadon Leal, no Colégio
Flecha. É cronista na Agência Primaz de
Comunicação. Recebeu o diploma e a medalha de
mérito educacional Frei Santa Rita Durão,
concedidos pela ALACIB, (2017). Membro efetivo
da ALACIB (2019), membro da SBPA (2019).
Coautora dos livros de aldravias: "Auri sacra fames!
(2018), "Eritis Sicut Dii” (2019), "Libertas
Loquendi" (2020), "Estações" (2021), organizadora
do livro "Aldravia na via de ﬂorescer" (2019).
Moção de aplausos pela produção do livro "Aldravia
na via de ﬂorescer", pela Câmara Municipal de
Mariana, (2019), premiação em 3º lugar, pela UBERJ, na categoria livro infantil (2019). Coautora do
livro de crônicas "Cronistas da quarentena" (2021) e
do livro "Hebe Rôla: 90 anos de vida" (2021)
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MINAS GERAIS LANÇA PLANO DE RESPOSTA PARA ATENDIMENTO
A INCÊNDIOS FLORESTAIS
@jornalpanetus Baixos índices de chuvas aumentam o desaﬁo e a importância da prevenção e de ações mais efetivas para contenção de chamas e focos.
O Governo de Minas anunciou, nesta terçafeira (13/07), o Plano de Resposta para
atendimento a incêndios ﬂorestais em 2021. O
lançamento ocorreu no Parque Estadual Serra
do Rola-Moça, em Nova Lima, Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Na
ocasião, também foi apresentada a campanha
publicitária de prevenção a esse tipo de
ocorrência no estado e foi realizado um
simulado de queima controlada em vegetação
fora da unidade de conservação.
Ao todo, a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Semad) e o Instituto Estadual de Florestas
(IEF) vão investir cerca de R$ 40 milhões nas
ações de prevenção e combate aos incêndios em
2021. O recurso se soma ao investimento dos
demais órgãos parceiros da Força-Tarefa
Previncêndio, grupo composto por órgãos
estaduais e federais para atendimento a
ocorrências de incêndio.
O detalhamento das ações foi apresentado
durante coletiva de imprensa com a presença
das secretárias de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo; e
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana
Maria Valentini; além do diretor-geral do
Instituto Estadual de Florestas (IEF), Antônio
Malard, do comandante-geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG), coronel Edgard Estevo; do
comandante de Policiamento de Meio
Ambiente da PMMG, coronel Cássio Soares; o
delegado Eduardo Vieira Figueiredo, do
Departamento Estadual de Investigação de
Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), entre
outras autoridades. A gerente de comunicação e
marketing da Cemig, Christie Meira apresentou
a campanha publicitária produzida de forma
integrada pelo Governo.
Durante a apresentação, a secretária Marília
Melo lembrou que o monitoramento climático
realizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam) registrou, no último período
chuvoso (out. 2020 a mar. 2021), um índice de
precipitação abaixo da média em quase todo
território mineiro. “Isso signiﬁca um desaﬁo
ainda maior na prevenção e combate a
incêndios ﬂorestais ao longo deste ano, pois a
vegetação estará mais seca, o que demanda
ações ainda mais efetivas do Estado para
contenção dos focos de incêndios
identiﬁcados”, aﬁrmou.
Ações
O diretor-geral do IEF, Antônio Malard,
apresentou algumas das principais ações
propostas pelo Governo do Estado para

minimizar os impactos do próximo período
crítico de incêndios ﬂorestais. Entre as medidas
adotadas está a implantação de 10 novas
Unidades Operacionais (UOp) em unidades de
conservação em bases do Previncêndio
distribuídas por Minas Gerais.
“As bases são pontos estratégicos que permitem
o atendimento rápido às ocorrências
registradas nas unidades de conservação sob a
gestão do IEF, nas ações conjuntas com os
demais órgãos do Previncêndio”, ressaltou
Malard.
Somada à estrutura já existente, está a aquisição
de equipamentos e contratação de brigadistas.
As brigadas contratadas neste ano, compostas
por 115 proﬁssionais, já iniciaram os trabalhos
de combate e prevenção aos incêndios nas
unidades de conservação e entorno. Outros 252
combatentes estão sendo contratados, com
previsão de início das atividades em agosto,
com o objetivo de garantir reforço às equipes
que vão atuar no período crítico.
Nas ações de prevenção e combate, o IEF conta
ainda com cerca de 260 servidores lotados nas
unidades de conservação estaduais e, também,

com o apoio do Corpo de Bombeiros, Defesa
Civil, polícias Militar e Civil, brigadas
voluntárias, Instituto Chico Mendes de
Conservação à Biodiversidade (ICMBio) e
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que,
junto à Semad, integram a Força-Tarefa
Previncêndio de Minas Gerais.
Para o apoio no combate aos incêndios em
solo, o IEF também reforçou a frota das
unidades de conservação com veículos novos,
por meio da aquisição de 111 caminhonetes 4 x
4, que se somam à estrutura já existente. Já para
o combate aéreo foi feita a contratação de oito
aviões Air Tractor, em parceria com o Corpo de
Bombeiros, além da manutenção do convênio
entre o IEF e a PMMG, que prevê o
compartilhamento de aeronaves, com o uso de
oito
helicópteros e quatro aviões para
atividades de monitoramento e transporte de
pessoal.
De acordo com o comandante-geral do
CBMMG, coronel Edgard Estevo, a corporação
elaborou um Plano de Enfrentamento ao
Período de Estiagem, com vigência entre abril e

setembro de 2021, com ações voltadas para os
governos locais, o setor privado e a população.
“Como forma preventiva de controle dos
incêndios, o Corpo de Bombeiros mapeou os
locais de maior incidência de incêndios e maior
potencial de avanço dos focos e estabeleceu
planos de combate para cada região especíﬁca,
incluindo parques, unidades de conservação e
de preservação” explicou o coronel.
Com base em estudos sobre as características
territoriais do estado e no levantamento
pluviométrico recente, o Corpo de Bombeiros
identiﬁcou os principais elementos
desfavoráveis que irão compor o período de
estiagem neste ano, traçando também
planejamentos diferenciados para cada região
do estado.
A antecipação do pico de ocorrências de
vistorias em lotes vagos, do mês de junho
(quando já existe grande incidência de
incêndios) para o mês de março, aumentou
efetivamente o potencial de vistorias já
realizadas pelas unidades operacionais,
diminuindo, por sua vez, a quantidade de
possíveis focos no período mais crítico.
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RESPEITO ÀS ELEIÇÕES
@jornalpanetus Forças Armadas desconhecem que Constituição não lhes dá atribuição de poder moderador.
A pandemia revelou-se um grande aprendizado
tanto para os governos como para o setor
produtivo.
Um choque inesperado e devastador sem
precedentes em quase um século exigiu respostas
céleres para a saúde e medidas econômicas para
salvar vidas, empregos e o tecido produtivo. Os
governos reagiram, uns de maneira mais
competente que outros, com respostas que
produziram resultados concretos que mitigaram a
devastação prevista quando tudo começou.
O setor produtivo mostrou resiliência,
principalmente durante a segunda onda, quando
se registrou maior descolamento entre o nível de
atividade e a dinâmica da pandemia, mesmo em
países onde houve maior restrição à mobilidade.
Isso revela a alta capacidade do setor privado de
adaptar-se à Covid-19 e de apreender informações
sobre a doença de modo a minimizar as
diﬁculdades para a retomada de suas atividades.
Nesses aspectos, o Brasil não é diferente do resto
do mundo, e os números da economia reforçam
tal percepção semana após semana. A recuperação
da atividade mostra-se robusta, disseminada e
surpreende positivamente no curto prazo graças a
essa combinação de fatores.
A particularidade de nosso processo é que ele
ocorre a despeito do ambiente político cada vez
mais negativo, turbulento e desgovernado, o que é
incomum. Talvez o quadro revele que o setor
privado tenha dominado a arte de sobreviver a um
país preso à disfuncionalidade e à inoperância
política.
O já conhecido expediente do presidente em

conduzir o Brasil na base do conﬂito permanente
sobe de tom toda vez que a CPI traz novos
esclarecimentos —que podem ter graves
consequências políticas— ou que as pesquisas
eleitorais revelam sua situação cada vez mais
desfavorável para 2022, eleição que será um
referendo sobre seu governo.
A novidade é o apoio explícito recebido de
alguns poucos integrantes das Forças Armadas,
que revelam desconhecer que a Constituição não

Madeiras para telhado em Paraju
e Roxinho
Réguas para curral,
Mourão de eucalipto tratado
Tudo isso você encontra lá na
Construrey Materiais de Construção.

lhes confere a atribuição de poder moderador.
Esforçam-se para enterrar todo o esforço feito
pelo grande presidente Castello Branco de acabar
com o tenentismo e se recusam a entender que
devem obediência ao Estado brasileiro e à
Constituição, não ao governo de turno.
É importante que as demais instituições da
República respeitem a si mesmas e não se rendam
ao baixo calão e às ameaças veladas como forma
de agir e reagir, pois há um claro favorito para

vencer o debate nesses termos...
O "manual" com os parâmetros de ação, os
limites, os deveres e os instrumentos de cada um
estão muito bem delimitados. Chama-se
Constituição Federal, a quem todos estão sujeitos.
Por Antônio Delﬁm Netto
Economista, ex-ministro da Fazenda (19671974). É autor de “O Problema do Café no
Brasil”
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TEXTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA É PRELIMINAR E ESTÁ SENDO
ESTUDADO, DIZ SECRETÁRIO DE GUEDES
@jornalpanetus Funchal aﬁrma que pasta está sendo 'diligente' sobre magnitude de rombo na arrecadação.
O secretário especial de Fazenda, Bruno Funchal,
aﬁrmou nesta quarta-feira (14/07) que o Ministério
da Economia ainda estuda o texto do relator da
reforma tributária, o deputado Celso Sabino
(PSDB-PA), e ressaltou que a proposta é
preliminar.
Sabino apresentou a líderes do Congresso nesta
terça-feira (13/07) uma proposta que corta a
tributação de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica) em R$ 74 bilhões em 2022 e R$ 98
bilhões por ano a partir de 2023. As medidas
compensatórias não são suﬁcientes para cobrir as
perdas, e o projeto deixa um buraco de R$ 30
bilhões nas receitas federais.
Ao ser questionado se a nova versão, elaborada
em conjunto com a equipe econômica, não vai no
sentido oposto ao discurso pelo equilíbrio ﬁscal do
Ministério da Economia, Funchal disse que a busca
pela reorganização das contas públicas e pelo
controle de gastos permitiu esse tipo de discussão.
“Quando a gente olha para essa proposta que está
sendo discutida, vê a direção dela como uma
redução da carga tributária. Isso é uma
consequência do controle de gastos e dessa busca
pela reorganização ﬁscal”, aﬁrmou Funchal.
“A gente só consegue começar a discutir a redução
da carga quando está nessa trajetória de
reorganização ﬁscal. Então é a reorganização, a
consolidação ﬁscal, que permite discutir redução
da carga tributária”, disse.
Mesmo assim, ele aﬁrmou que o ministério será
“diligente” em relação aos números e sinalizou que
o texto ainda pode ser alterado. “Agora, [sobre] a
magnitude, é claro que a gente está sendo diligente.
O Ministério da Economia está estudando o
relatório, ele é preliminar”, aﬁrmou.
Sem fazer uma compensação orçamentária, o
projeto deixa um buraco nos dados da arrecadação
que impulsiona o desequilíbrio nas contas do

forte nas receitas.
Nelson Marconi, coordenador do Centro de
Estudos do Novo Desenvolvimentismo da FGV
EAESP, aﬁrma que a proposta vai na direção
contrária ao discurso da equipe econômica de
necessidade de equilíbrio ﬁscal.
"É contrário ao ajuste ﬁscal e a equilibrar as
contas, num momento em que o governo ainda está
tendo que gastar com políticas sociais e precisa
gastar mais com investimento público", aﬁrma.
"Está na cara que vai piorar a situação ﬁscal. É
uma loucura", disse.
Marconi diz que estudos apontam que políticas
feitas na década de 1980 nos Estados Unidos e na
Inglaterra sobre a diminuição deliberada de
arrecadação não geraram ganhos de produtividade
e na economia como um todo, como se esperava.
"Acho que tem que reduzir a carga das empresas,
mas da forma como está sendo feito me parece
uma coisa muito mal estruturada. É uma queda
muito grande de uma vez só para a pessoa
jurídica", aﬁrma ele, que critica também a pressa
em aprovar as mudanças.
Leonardo Ribeiro, analista do Senado e
Foto: Divulgação
especialista em contas públicas, aﬁrma que não há
espaço para uma elevada redução de impostos e
A equipe econômica passou os últimos dias em que a medida vai na contramão do que o mundo
Tesouro Nacional —que estão em déﬁcit desde
2014 e chegaram a um rombo recorde de 10% do um ritmo intenso de reuniões com Sabino para vem fazendo.
PIB em 2020 (devido às medidas anticrise). A remodelar a proposta de reforma no Imposto de Para ele, o teto de gastos está induzindo uma
dívida pública decorrente do rombo nas contas é Renda, apresentada originalmente pelo governo política ﬁscal expansionista via redução de tributos.
em 25 de junho e alvo de críticas de empresários “Como há restrições para aumentar o gasto, estão
paga pelo país como um todo.
Funchal participou do começo da entrevista que enxergaram aumento da carga tributária.
tentando relaxar a política ﬁscal via redução de
O governo conta com a retomada da atividade e a impostos e renúncias ﬁscais”, aﬁrmou.
virtual concedida pelo ministério nesta quarta
(14/07) sobre as novas projeções para o PIB consequente expansão das receitas públicas para
O governo tem pressa para que o projeto seja
(Produto Interno Bruto) e para a inﬂação. Ele que essa perda seja abrandada, mas analistas veem aprovado ainda neste ano, para valer no ano que
respondeu apenas à primeira pergunta, e depois se risco nessa estratégia para as contas vem e para gerar respaldo orçamentário para
desconectou ao ser chamado pelo ministro Paulo —principalmente porque a melhora tem um caráter turbinar em R$ 20 bilhões o Bolsa Família em ano
Guedes (Economia) —que se preparava para outro transitório, e em momentos de futuro eleitoral (graças às medidas de aumento de
arrefecimento pode haver uma queda ainda mais arrecadação dentro da proposta).
evento virtual.

*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

Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

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

(31)3552-3798

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/
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De estrelas o céu mim recama; Há luz no zênite e
clarões no nadir... O campo auriverde da nossa
auriflama, É todo esperança: esperei o porvir!

325 anos
SELEÇÃO PÚBLICA: MARIANA CONVOCA CANDIDATO PARA CARGO DE BIÓLOGO
O poder executivo da cidade de Mariana convoca os candidatos da Seleção Pública Simpliﬁcada n°01/2018, para contrato temporário, conforme preconiza a Lei Complementar Municipal
n°175 de 16 de março de 2018, bem como os dispostos no item 2.3 do Edital 001/2018 no cargo de Biólogo.

VELHO ARADO
O arado de vovô
Enferrujado se mantém
Debaixo do assoalho
Isolado sem ninguém
Tem saudades da roça
De arar no vai e vem.
Muita terra preparou
O plantio para muitos
Milho, cana e feijão,
Puxado pelos bois em conjunto
Rasgava o solo umedecido
Em questão de meros minutos,
Hoje como uma relíquia
Aposentado se encontra
No frio cômodo da casa
Cercado de mofo e teias de aranha
O tempo é cruel com tudo

Júnio Liberato

Com todos que ele apanha.
Apesar da sua gula
Se manteve em boa forma
Cada sulco feito na terra
Um grão que carregava história
Hoje plantados somente às margens
Nos solos áridos da memória.

Pensou em feijoada? Pensou
em Restaurante do Gonzaga!
Venha experimentar e
se encantar!
(self-service e marmitex)
Endereço: Rua
Wenceslau Bráz - 300 - Mariana
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REFLEXOS: ATIVIDADE ECONÔMICA TEM QUEDA DE 0,43% EM
MAIO, DIZ BANCO CENTRAL
@jornalpanetus

No acumulado em 12 meses, o indicador ﬁcou positivo em 1,07%.

A atividade econômica brasileira registrou queda
em maio deste ano, de acordo com dados
divulgados nesta quarta-feira (14/07) pelo Banco
Central (BC). Até fevereiro, o Índice de Atividade
Econômica do Banco Central (IBC-Br) vinha
apresentando crescimento após os choques
sofridos em março e abril do ano passado, em
razão das medidas de isolamento social
necessárias para o enfrentamento da pandemia de
covid-19. Nos últimos três meses, já houve
variações, com recuos em março e maio.
O IBC-Br, dessazonalizado (ajustado para o
período), apresentou recuo de 0,43% em maio de
2021 em relação a abril. Já na comparação com
maio de 2020, houve aumento de 14,21% (sem
ajuste para o período, já que a comparação é entre

meses iguais). No acumulado em 12 meses, o
indicador também ﬁcou positivo, em 1,07%.
Com os resultados, o IBC-Br atingiu 139,11
pontos. O índice é uma forma de avaliar a
evolução da atividade econômica brasileira e
ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de
juros, a Selic, deﬁnida atualmente em 4,25% ao
ano. O índice incorpora informações sobre o nível
de atividade dos três setores da economia, a
indústria, o comércio e os serviços e agropecuária,
além do volume de impostos.
O indicador foi criado pelo Banco Central para
tentar antecipar, por aproximação, a evolução da
atividade econômica. Entretanto, o indicador
oﬁcial é o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos no país), calculado

pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE).
Em 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1%, totalizando
R$ 7,4 trilhões. Foi a maior queda anual da série

Ligue e peça já!

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

Instagram: @pet_bichochique

do IBGE, iniciada em 1996 e que interrompeu o
crescimento de três anos seguidos, de 2017 a
2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6%.
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MEC PREVÊ PARA 2024 ALTERAÇÃO DO ENEM E IMPLEMENTAÇÃO
TOTAL DO NOVO ENSINO MÉDIO
@jornalpanetus Governo Bolsonaro publicou portaria com cronograma de implementação do modelo, aprovado em 2017.
O governo Jair Bolsonaro deﬁniu um
cronograma que coloca para 2024
implementação total do novo ensino médio e
alteração do Enem. O MEC (Ministério da
Educação) não anunciou novos investimentos
para apoiar as redes de ensino.
A reforma do ensino médio foi estipulada em
2017, no governo Michel Temer (MDB), com a
previsão de ﬂexibilizar a grade horária do aluno,
mas até agora o MEC não havia estipulado um
cronograma de implementação. Uma portaria
com essa agenda foi publicada nesta quarta-feira
(14/07), no Diário Oﬁcial da União.
A implementação será escalonada. No ano que
vem, redes públicas e escolas particulares
deverão aplicar os novos referências no 1º ano do
ensino médio; no ano seguinte, no 2º ano, até que
em 2024 o novo modelo cubra os três anos da
etapa.
O Enem também será atualizado. É previsto para
2024 a aplicação conforme as novas diretrizes
—essa data já estava pensada dentro do governo
desde o ano passado. Os materiais didáticos
seguirão o mesmo planejamento.
Com relação ao Saeb, avaliação federal da
educação básica, a portaria indica que até 2024
estejam prontas as matrizes de conteúdos nas
quais se baseiam as provas. A data de aplicação
do Saeb com o novo modelo, no entanto, não é
citada no documento.
Com a reforma do ensino médio, parte da grade
dos alunos será organizada a partir da Base
Nacional Comum Curricular. O restante será
escolhido, se houver oferta, entre cinco áreas:
linguagens, matemática, ciências humanas,
ciências da natureza e ensino técnico.
Essas áreas são chamadas de itinerários
formativos. A Base Curricular, que deﬁne o que
os alunos devem aprender, não detalhou como
devem ser os itinerários, cabendo aos estados sua

regulamentação.
Até o ano que vem, as redes de ensino e escolas
deverão garantir o cumprimento de mil horas
anuais de aulas (cinco horas diárias), o que já
estava previsto na lei da reforma do ensino
médio. Atualmente, o mínimo é de 800 horas
(quatro horas).
Segundo o MEC, o calendário foi combinado
com o Consed (que reúne os secretários de
Educação dos estados). As redes estaduais
concentram a maioria absoluta das matrículas da
etapa.

Nos mais de dois anos e meio de gestão
Bolsonaro, o MEC tem sido claudicante no apoio
às redes de ensino para adaptação do currículos.
"A virada de chave para o novo ensino médio
ocorrerá em 2022", disse nesta quarta o secretário
de Educação Básica da pasta, Mauro Rabelo, em
cerimônia de apresentação do cronograma.
A portaria aﬁrma que a homologação dos
referenciais curriculares deve ser ﬁnalizada neste
ano pelos estados. Segundo levantamento do
Consed, de junho, 21 estados já enviaram os
documentos para análise dos respectivos

Conselhos de Educação locais.
Apenas 11 já haviam ﬁnalizado o processo.
Somente um, a Bahia, mantinha o processo de
construção.
O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro,
aﬁrmou nesta quarta que o anúncio é uma ação de
continuidade do que foi deﬁnido nos governos
anteriores. Apesar disso, o governo apresentou
uma campanha publicitária que deverá ser
veiculada.
A publicidade aﬁrma que "o governo federal
apresenta por meio do MEC o novo ensino
médio". Em 2017, quando o governo Temer
insistiu nessa reforma por meio de uma medida
provisória (que reduz o tempo de análise no
Congresso, também houve uma forte campanha
publicitária, inclusive com a contratação de
youtubers para falar bem da iniciativa.
"O governo do presidente Jair Bolsonaro tem
uma missão, entre outras coisas, uma delas é
terminar o que os outros começaram", disse.
"Esse novo ensino médio me traz esperança".
Não foram anunciados novos recursos para
acelerar os processos. O ministro disse que o
MEC investiu R$ 70 milhões para apoiar a
adequação das referências curriculares e
formação de proﬁssionais de educação.
O evento seria realizado no Palácio do Planalto
com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
Com a internação do presidente, o encontro foi
transferido para o auditório do Inep (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais),
em Brasília, onde mais de 100 pessoas se
aglomeraram sem distanciamento.
Falando sem máscara, Ribeiro iniciou seu
pronunciamento com uma oração direcionada
para o presidente, criticou abordagens de gênero
na educação e insistiu na reabertura das escolas,
embora MEC tenha sido ausente no apoio às
redes de ensino nesse processo.

Jornal

Panetu’s
Leticia Aguilar
_____________________________________________
20
@leticiafaguilar_

Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

facebook.com/JornalPanetus
Sociais da Leticia Aguilar
Dica @lelebeautyocial
MÁSCARA BENDITO SEJA - HASKELL
A Máscara Bendito Seja tem alto poder hidratante e proporciona um
tratamento profundo de regeneração dos os sem deixá-los pesados
ou oleosos. Ela pode ser utilizada em todos os tipos de cabelos.
Um dos produtos que eu mais amo, sem dúvidas é protetor térmico.
Ele é essencial para manter qualquer cabelo hidratado e saudável. Eu
gostei muito do uido da linha bendito seja, pois ele é uma “aguinha”,
acho que espalham melhor nos os e não deixa tão pesado assim.
Possui uma ação anti frizz e anti pontas duplas.
Essa linha da Haskell você encontra em nossa loja Lelê Beauty!
Vale a pena o investimento!!!

Dia 17 é aniversário da linda Natália Carmo!
Muitas felicidades!

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

@dypereira2 ‘’ o feed é de blogueiro mais a conta
bancária é de pobre mesmo’’.

Parabéns querida empresária Geise, você merece todo
sucesso do mundo! Que seja mais um ano cheio de bênçãos
em sua vida!

@raissauramos ‘’meu lho, meu presentinho de Deus’’.

@emilyfvenancio ‘’ Dois meses de pura simpatia’’

@eimivis ‘’ Pra completar a leirinha’’.

@soa_chaves ‘’ Te amo hoje, amanhã e sempre’’.

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