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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
300 ANOS
Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais.
O Jornal / TV Panﬂetu´s salienta, em seu
propósito, o “fortalecimento da Região dos
Inconﬁdentes e Minas”. E para isso, se propõe a
fazer um jornalismo propositivo, crítico e formativo
sob os preceitos do Capitalismo Consciente. Mais
do que isso, vem provocando a necessidade de uma
articulação entre setores e lideranças, para
construção conjunta de um projeto de futuro, em
que nossa região recupere seu protagonismo e se
desenvolva de forma a promover uma sociedade
mais próspera, justa e igualitária.
Comemoramos essa semana, 300 anos da criação
da Capitania de Minas Gerais. Mais que um fato
histórico, a data do dia 2 de dezembro, nos dá a
oportunidade de resgatar nossa história, entender
nosso presente – olhar de frente para ele – e projetar
nosso futuro. Com este objetivo, o Jornal Panﬂetu´s
traz, na edição de número 825, um especial que é
nossa forma de presentear nossa região e o estado.
E que se propõe a algumas reﬂexões – entender
nossa história, buscar referências no passado, nos
perguntar quando e porque perdemos nossa

relevância e protagonismo no cenário nacional em
relação ao estado. E mais: discutir os caminhos para
resgatar e reocupar nosso lugar. Quais são nossos
atributos, potenciais e desaﬁos.
Contudo, já ocupamos posição de destaque. Já
tivemos voz e vez. Não apenas no ciclo do ouro e
do café. Fomos capazes de mobilizar e superar
crises como no início da década de 1930, quando
não se podia mais preservar o modelo econômico
da Primeira República e da vocação
agroexportadora da economia nacional. “A luta
pela implantação da indústria siderúrgica
constituiu o grande tema do IV Congresso
Comercial, Industrial e Agrícola realizado em Belo
Horizonte em 1935, reunindo representantes de
todos os setores produtivos da economia regional, e
se tornaria a principal bandeira de luta deste jornal
nos anos subsequentes”.(…) “Em ﬁns do mesmo
ano, em decorrência das mudanças ocorridas no
pós-1930, começou a constituir-se em Minas um
grupo de empreendedores e técnicos, preocupados
em estudar as questões do desenvolvimento

econômico do Estado, com vistas a superação do
seu atraso relativo”. Na década de 70, o Estado
reverteu a perda de posição relativa no cenário
nacional com um processo de adensamento e
diversiﬁcação da sua estrutura industrial e
consolidação de novos setores industriais. Minas
tinha, também, relevância política.
Minas Gerais já foi o Estado com a melhor
empresa geradora e distribuidora de energia
elétrica, a melhor companhia telefônica, o melhor
banco – hoje único no País – de Desenvolvimento
e, no conjunto, a melhor e mais ativa estrutura de
fomento. Não por acaso apresentava, à época, os
melhores indicadores de crescimento no País.
Desse esforço resultaram marcas notáveis e ainda
presentes, porém incapazes de encobrir a involução
que os atuais números espelham.
Estamos estagnados. Somos o terceiro PIB – ainda
muito dependentes dos setores de mineração,
agronegócio e siderurgia -, mas ocupamos o 9º
lugar no ranking nacional de IDH. Observamos não
só a evasão de nossos talentos, mas também do

comando de setores relevantes da economia. Das
50 maiores empresas brasileiras em faturamento,
apenas três estão em Minas.
O que nos levou a superar crises no passado e
recuperar a posição de relevância? Vários fatores
podem ter contribuído, mas sem dúvida,
articulação, lideranças visionárias e comprometidas
com um projeto de Estado foram determinantes.
Precisamos hoje recuperar também nossa
autoestima, valorizando de fato nossa região e
respectivamente colaborando com o crescimento
do Estado, quem sabe, aproveitando seus 300 anos
recupere o próprio protagonismo, tendo em conta
os ativos relevantes que possuímos e que são mal
explorados.
É preciso discutir. É preciso articular. É preciso se
posicionar!
Portanto, é preciso estarmos juntos para construir a
Minas que queremos. Mas antes, precisamos
entender quem somos e qual a Minas queremos.
Juntos somos mais fortes. Vamos conosco nesta
construção dos próximos 300 anos.

RELAÇÕES ABUSIVAS
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
Muitas vezes me deparo na clínica psicanalítica
com pessoas que não conseguem mudar suas
ações, pois insistem em viver prazerosamente seus
sintomas, repetindo ciclos aparentemente sem ﬁns.
É muito comum também perceber como algumas
pessoas são dependentes do outro em um
relacionamento, como se este fosse a exclusiva
realidade de sua vida. Essa característica abre
espaço para relações tóxicas ou relacionamentos
abusivos.
Uma relação humana não é de fato simples, mas é
possível de ser vivida de forma apaziguada. Por
que, se estamos em uma esfera de intimidade,
abusamos do outro? Ou abusamos de nós mesmos
nos deixando abusar?
Esse fato nos remete à infância. Não é possível
deixar para trás o que fomos, nossa história.
Viemos ao mundo por uma condição de
desamparo. Não sabemos e fazemos nada sozinhos
na primeira infância, por exemplo. No entanto,
existe um outro que nos deﬁne, nos ajuda, é

referência e no qual nos projetamos.
Freud aﬁrma a existência de um masoquismo
primário. O outro é aquele que pode, sabe, cuida
e me manipula. Estamos na mão do outro,
conscientemente ou inconscientemente. Na
condição infantil, o outro sabe. Aquele que amo
é o que suponho saber. Existe uma parte em nós
mesmos onde existem vazios e o outro sabe
justamente disso, nomeando esse lugar, em
críticas fortes ou mesmo instaurando um lugar
sugestivamente patológico. Esse cenário é mais
ainda frequente quando conjuga dois aspectos:
uma pessoa com traumas que ela não lida bem,
que a fragilizam e um outro sujeito que é
manipulador, em psicanálise poderíamos
chamar de “narcisista”, uma pessoa egoísta, que
considera apenas a realidade que está ao seu
redor.
Em alguns casos, há uma dependência no
sentido de colocar o outro no lugar de salvação,
de fuga de vazios, traumas. Aqui temos uma

situação neurótica, pois inconclusiva e
irrealizável. Os traumas individuais não são
superados por ninguém, a não ser pelo próprio
sujeito que vive o trauma. O lugar do analista é
aquele de um não-lugar, de não preenchimento
de sintomas ou sugestão de outros. O trabalho da
psicanálise, em última instância, se identiﬁca
com um processo de desconstrução. A sua
estratégia é partir do desejo do sujeito e não criar
novos, neuroticamente. Ao contrário do que
muitos pensam, o analista não é o responsável
por um processo de separação, apenas pode
contribuir para a libertação psíquica do
analisando.
Uma característica de relacionamento abusivo
é a falta de diálogo efetivo e, sobretudo, de
escuta do outro. Há mesmo uma dimensão
monológica, onde o sujeito está falando com ele
mesmo colocando o outro no seu imaginário e na
sua perversão. Em algumas situações as pessoas
vivem com o outro porque não suportam ou tem

René Dentz
dentzrene
medo de viver sozinhas, se sujeitando a diversas
situações de abusividade. O medo do abandono
se mostra como um estágio anterior a esse
processo.
É possível sair de relacionamentos abusivos,
mas muitas vezes as pessoas os percebem tarde,
tendo já vivenciado por anos um sofrimento
psíquico enorme e uma tremenda ilusão. O que
resta é a frustração. Então é preciso transformála em liberdade do desejo e sua consequente
ressigniﬁcação.

E SE... E SE...
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
"E se, e se" é reconhecida a produção literária do
poeta mineiro, Gabriel Bicalho. Incompletude
discursiva na poesia ao modo, gosto e interpretação
textual do sujeito. Não há dúvida em relação ao jogo
melódico das palavras implicadas na provocação do
"se", nos versos univocabulares do exímio escritor.
Acalmem os ânimos e corações, o segundo
matrimônio pode ser pior do que o primeiro! Sob
pedras há mais pedras. O mesmo sol que dá câncer de
pele repõe vitamina D. Os paradoxos se aproximam,
razão e emoção se complementam ou se distanciam.
Na lista de candidatos a prefeito, ninguém é ﬂor que
se cheire. Se posso votar em branco, por que votar em
A, B ou C? Se posso anular meu voto, por que votar

em branco? Se posso não votar, justiﬁcando, por que
voto obrigatório? Quem tem razão: o edil de "se as
máscaras ajudam, por que então um metro e meio de
distância"? Se a distância e as máscaras ajudam, por
que o conﬁnamento? O jovem não entendeu
bulhufas. Se não usa máscara em casa, por quê? Se a
vacina é isto ou aquilo... Porquê, porquê... Se, se...
Logo, se tenho liberdade de fazer questionamentos
pouco relevantes para a vida diária, no entanto
fundamentais à literatura, lanço as dúvidas: se o uso
de benzodiazepínicos causa Alzheimer, por que o
Rivotril, Diazepan, Alprazolan, Mifazolam, etc? Se
risco de morte em cirurgia plástica, por que a
cirurgia? Se dores musculares, por que Sinvastatina?
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Se corro o risco de morrer depois de uma
intervenção cirúrgica, por que a cirurgia? Se tanto
efeito colateral, por que drogas lícitas? Se posso
gripar, por que tomar banho despido? Se fumar
causa câncer e outras comorbidades, por que
cigarro é droga lícita? A literatura nos coloca na
pele de personagens bobos ou brilhantes. Permite
voar de pés no asfalto ou deitados sobre um livro.
Não acrescentarei nada à labuta rasa da Medicina
na descoberta da vacina, com questionamentos
infantis de "se isto ou aquilo." Talvez à espera de
momentos de leitura que levem ao riso,
relaxamento ou introspeção. Não queria sair de
casa, mas tenho que comer. Comer implica: sair
para fazer compras. Não queria discutir com
ninguém, porém devo marcar meu território:
distanciamento. Penso, existo, me enervo com
escândalos, patifarias, injustiças e covardias. A
fome me embrulha o estômago! E se, e se... Espero
que faça sol ou frio, porque a liberdade de ser
quente ou frio é do tempo. Espero que descubram
vacina e medicação eﬁcazes para a COVID-19.
Inúmeros pesquisadores atravessam noites
inﬁndáveis testando fórmulas para combater o

vírus quitador de vidas, encontros, abraços,
afagos...
As regras de segurança, uso de máscaras, álcool
em gel e distanciamento social não saíram de
ideias vazias, questionamentos tolos, bolas
mágicas ou falta do que pensar/falar. A
imbecilidade será marca registrada deste e de
outros momentos da história. Não me restam
dúvidas. Bem escreveu Mia Couto: a imbecilidade
não será vencida num virar de folha.
Questionar é ato de liberdade, independentemente
se imbecil ou não. Se não posso marcar a história
com genialidade, por que não usar e abusar da
imbecilidade para manifestar minha indignação?
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ESPERANÇA: VACINA DE OXFORD COMEÇA A CHEGAR
AO BRASIL EM JANEIRO, AFIRMA PAZUELLO
Contando com convênio internacional e produção da Fiocruz, o país tem 300 milhões de doses garantidas
@jornalpanetus para o ano que vem, segundo o ministro.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,
aﬁrmou nesta quarta-feira, 2, que as primeiras
doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida
pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a
Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), chegarão ao país entre janeiro e
fevereiro. A primeira leva será de 15 milhões de
doses. Até o ﬁm do primeiro semestre de 2021,
serão 100 milhões.
No segundo semestre do ano que vem, será
possível produzir com a Fiocruz até 160 milhões
de doses a mais, disse o ministro, em audiência
pública remota no Congresso Nacional. O Brasil
ﬁrmou acordo bilateral de transferência de
tecnologia com a AstraZeneca/Oxford, por
intermédio da Fiocruz, de 1,9 bilhão de reais.
Além disso, lembrou Pazuello, o país aderiu ao
consórcio Covax Facility, de 2,5 bilhões de reais,
para garantir a vacinação.
“É uma iniciativa internacional para acelerar o
desenvolvimento de vacinas e permitir o acesso
equitativo aos países participantes”, explicou.
Dez fabricantes participam do Covax Facility,

liderado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS). O acordo facilitará a compra e o
recebimento de 42 milhões de doses de uma
dessas fabricantes, que incluem a AstraZeneca e
a Pﬁzer.
A distribuição será feita após registros
internacionais e o registro da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (Anvisa). Somando-se a
reserva pelo acordo internacional às compras da
vacina de Oxford, o país têm garantidas mais de
140 milhões de doses, além das 160 milhões que
serão produzidas pela Fiocruz no segundo
semestre, apontou o ministro. “São 300 milhões
de doses de vacinas já acordadas e negociadas”,

disse.
O ministro ressaltou, no entanto, que nem todas
as empresas que desenvolvem as vacinas estão
prontas para a distribuição. “Ficou muito óbvio
que são muito poucas as fabricantes que têm a
quantidade e o cronograma de entrega efetivo
para o nosso país. Quando a gente chega ao ﬁnal
das negociações e vai para cronograma de
entrega, fabricação, os números são píﬁos”,
disse. “Números de grande quantidade,
realmente, se reduzem a uma, duas ou três
ideias”, apontou.
O ministro aﬁrmou que “há uma campanha
publicitária muito forte”, que nem sempre tem
resultados práticos. “Uma produtora lança uma
campanha publicitária de que já fez, está pronto,
está maravilhoso. Quando você vai apertar, a
história é bem diferente”, aﬁrmou. “Na hora que
você vai efetivar a compra, vai escolher, não tem
bem aquilo que você quer, o preço não é bem
aquele, e a qualidade não é bem aquela. Então,
quando a gente aperta, as opções diminuem
bastante”, disse.

CRÉDITO: SENADO APROVA PROJETO DE LEI QUE
AMPLIA OS RECURSOS DO PRONAMPE
A Fecomércio MG entende que o incremento de recursos ao programa é essencial para facilitar e expandir o acesso ao crédito

@jornalpanetus e contribuir para recuperação econômica de milhares de empresas
O Plenário do Senado aprovou, na última semana,
o Projeto de Lei (PL) nº 5.029/2020, de autoria do
senador Jorginho Mello (PL-SC). A proposição
altera a Lei Federal nº 13.999/2020, que instituiu o
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A medida
visa instituir a criação de uma nova linha de crédito
e autorizar a União a aumentar a sua participação no
Fundo Garantidor de Operações (FGO).
Essa é a terceira fase do programa, que foi
elaborado pelo governo federal com o objetivo de
minimizar os impactos ﬁnanceiros da crise causada
pela pandemia de Covid-19. A medida contempla
microempresas com faturamento anual de até R$
360 mil e pequenas empresas com receita bruta
anual de até R$ 4,8 milhões. Agora o Projeto de Lei

será encaminhado a Câmara dos Deputados para
análise e votação. E, sendo aprovado pelos
deputados, seguirá para o Presidente da República,
que poderá sancionar ou vetar o texto.
A Fecomércio MG destaca que a ampliação dos
recursos do Pronampe é essencial para fomentar o
acesso ao crédito e garantir mais liquidez às
empresas, sobretudo nesse período de ﬂexibilização
das atividades econômicas. Não por acaso, a
entidade e a Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) vem buscando
soluções junto ao Poder Legislativo para que a
União aumente sua participação no FGO,
adicionando mais recursos ao programa.
Segundo o governo federal, mais de 470 mil
contratos já foram efetuados nas duas primeiras

fases do programa, destinando R$ 32,8 bilhões a
empresas.
Cautela com empréstimos
Nesta terceira fase do Pronampe, o empresário
deve ﬁcar atento as taxas vinculadas ao empréstimo.
Diferentemente das duas primeiras etapas, nesta
fase, os valores para a tomada do crédito terão como
base a taxa Selic mais 6% sobre o valor concedido.
No entanto, permanece o prazo de 36 meses para o
pagamento. Devido à mudança, é preciso redobrar
os cuidados na hora de adquirir empréstimos junto
às instituições ﬁnanceiras.
Nesse sentido, a Fecomércio MG orienta que os
empresários observem os critérios de cessão desses
recursos, além dos custos, para assim elaborar um
plano de negócios. Esse planejamento é

fundamental para que o tomador do crédito possa
traçar as formas de pagamento e quitação mais
adequadas às suas ﬁnanças.
Pronampe
As operações de crédito viabilizadas pelo
Pronampe podem ser utilizadas para investimentos
e capital de giro isolado ou associado ao
investimento. Isso signiﬁca que as micro e pequenas
empresas poderão usar os recursos obtidos para
realizar investimentos e/ou para despesas
operacionais.
As instituições ﬁnanceiras que aderirem ao
Pronampe podem requerer a garantia do FGO, que
é regido pela Lei 12.087/2009 e administrado pelo
Banco do Brasil, em até 100% do valor da
operação.
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PERÍODO CHUVOSO: BOMBEIROS ALERTAM PARA
SINAIS DE DESABAMENTO
@jornalpanetus

441 ocorrências relacionadas a desabamentos em Minas Gerais em 2020.

A chegada da temporada de chuvas reforça a
necessidade de maior vigilância quanto aos riscos
de desabamento de ediﬁcações e deslizamento de
áreas de risco como encostas, barrancos, além de
áreas em potencial de risco como margens de rios.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG) já registrou, até o mês de outubro de
2020, 441 ocorrências relacionadas a
desabamentos. Na comparação do período (janeiro
a outubro 2019/2020), foi registrado um aumento
de mais de 200% nos registros dessa categoria,
considerando-se os 229 casos atendidos, no ano
passado, de desabamento, desmoronamento ou
colapso de estruturas, em todo o estado.
Também houve aumento signiﬁcativo nas
ocorrências de soterramento, deslizamento ou
rompimento em comparação com 2019. De janeiro
a outubro do último ano, foram 41 atendimentos
em MG. Neste ano, considerando o mesmo
período, já foram registradas 138 ocorrências de
deslizamento de encostas em Minas, o que
representa aumento de 236%.
Como identiﬁcar os riscos
Muitas tragédias podem ser evitadas e vidas
podem ser poupadas se as pessoas observarem
importantes sinais apresentados pelas ediﬁcações.
O período chuvoso traz uma série de perigos que
estão relacionados ao movimento de massas, a
possibilidades de colapso de estruturas, de
desabamentos e desmoronamentos. A seguir, o
CBMMG lista orientações que reforçam a postura
preventiva. Conﬁra:
Sinais
Em relação aos sinais de que o imóvel pode estar
com algum tipo de problema estrutural, é possível
observar, em primeiro lugar, o piso. Geralmente,
quando há instabilidade do terreno, ocorre
movimento de assentamento, o que pode provocar
o afundamento em algum ponto do terreno, trincas,
cimento ou revestimento rachando.
No caso das rachaduras nas paredes, é possível

observar se estão progredindo. Uma dica simples
pra observar se estão aumentando é colocar, em
cima da rachadura, uma ﬁta crepe ou um pouco de
massa corrida. Caso haja movimentação, a ﬁta ou a
massa irá se deslocar ou se romper.
Outro indicativo são portas e janelas. Se perceber
que as janelas não estão abrindo por estarem fora
do prumo, ou que as portas estão emperrando para
abrir ou fechar devido à movimentação, o ideal é
que a pessoa abandone o local e acione a Defesa
Civil ou o Corpo de Bombeiros para fazer uma
avaliação se existem condições de segurança para
permanecer na residência.
Lembre-se de que a precaução é sempre o melhor
remédio, especialmente durante fortes chuvas. Se o

terreno estiver muito saturado de água, preﬁra
aguardar a avaliação em local mais seguro, na casa
de parentes ou amigos.
Como proceder?
Se o morador veriﬁcar qualquer tipo de problema
como trincas, instabilidade do solo e estalos, deve
abandonar imediatamente o local. Recomenda-se
que objetos sejam deixados. O CBMMG reforça
para que a pessoa sempre preﬁra aguardar na casa
amigos ou familiares. É importante, inclusive,
avisar os vizinhos, pois qualquer tipo de
desabamento ou colapso de estruturas pode afetar
também quem mora nas imediações.
Pessoas que moram em encostas ou em áreas de
risco estão mais vulneráveis, pois o local favorece

ocorrências dessa natureza. Há risco, igualmente,
para aqueles instalados à margem de rios ou que
moram em locais nos quais a composição do solo é
mais suscetível a desmoronamentos. Pessoas que
vivem em relevo muito acidentado ou próximo a
taludes que apresentam algum tipo de instabilidade
também devem redobrar os cuidados.
Existem medidas paliativas que podem ser
aplicadas antes das chuvas, como:
- fazer a cobertura de áreas descampadas com lona
para evitar que a erosão se intensiﬁque;
- realizar a limpeza de calhas, acompanhar o
escoamento de água, a ﬁm de veriﬁcar se não está
contribuindo para encharcar ainda mais o solo;
- criar um sistema de aviso entre os vizinhos, pois,
muitas vezes, esses acidentes ocorrem no meio da
madrugada e as pessoas podem ser pegas de
surpresa.
Deslizamento de terra
Com relação aos deslizamentos de terra, muitas
pessoas pensam que o perigo só existe no
momento em que a chuva está acontecendo, mas
boa parte ocorre nos momentos em que a chuva já
parou. Durante o registro de chuvas de quantidade
considerável em dias anteriores, acaba ocorrendo a
saturação do solo, por ter recebido água demais,
provocando o deslizamento.
É preciso ﬁcar atento para veriﬁcar se o solo está
encharcado demais, se está havendo algum tipo de
movimentação de raízes ou de árvores, ou, ainda,
se há concentração de água nesses pontos. O
CBMMG ressalta que retornar ao local
imediatamente após o término da chuva é algo a ser
evitado, pois representa atitude perigosa e
precipitada.
Quem devo acionar?
Ao identiﬁcar sinais da possibilidade de colapso
na residência, acione a Defesa Civil, por meio do
telefone 199. Mas se você já está em situação de
emergência, ligue imediatamente para o Corpo de
Bombeiros, pelo telefone 193.
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ESTIMATIVA DO MERCADO FINANCEIRO PARA A
INFLAÇÃO SOBE PARA 3,54%
@jornalpanetus

Previsão do IPCA passou de 3,45% para 3,54%.

A previsão do mercado ﬁnanceiro para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) subiu de 3,45% para 3,54%, segundo o
boletim Focus publicado hoje (30) pelo Banco
Central, documento que aponta semanalmente
as projeções para os principais indicadores
econômicos.
É a 16ª elevação seguida na estimativa. Esse
percentual está abaixo do centro da meta de
inﬂação deﬁnida pelo Conselho Monetário
Nacional, de 4% em 2020, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou
para baixo, o que resulta em limites inferior em
2,5%, e superior em 5,5%.
Para 2021, a projeção de inﬂação passou de
3,40% para 3,47% (sexta elevação seguida). As
previsões para 2022 e 2023 mantiveram-se
estáveis em 3,50% e 3,25%, respectivamente.
Segundo BC, para 2021, a meta é 3,75%; para
2022, 3,50%; e para 2023, 3,25%, com intervalo
de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo,
em cada ano.
Selic
O principal instrumento usado pelo BC para
alcançar a meta de inﬂação é a taxa básica de
juros – a Selic, que está atualmente em 2% ao
ano. O percentual é o mesmo projetado pelas
instituições ﬁnanceiras nas últimas semanas. Já
para o ﬁm de 2021, a expectativa é de que a Selic
esteja em 3% ao ano - o mesmo percentual
projetado na semana anterior. Também
apresenta estabilidade o percentual previsto
para o ﬁm de 2022 (4,5% ao ano) e para o ﬁm de
2023 (6% ao ano).
Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é
que o crédito ﬁque mais barato, com incentivo à
produção e ao consumo, reduzindo o controle da
inﬂação e estimulando a atividade econômica.
Entretanto, os bancos consideram outros fatores
na hora de deﬁnir os juros cobrados dos
consumidores, como risco de inadimplência,
lucro e despesas administrativas.

Foto: Divulgação

Quando o Copom aumenta a taxa básica de
juros, o objetivo é conter a demanda aquecida, e
isso causa reﬂexos nos preços porque os juros
mais altos encarecem o crédito e estimulam a
poupança.
Quando a Selic é mantida, o Copom considera
que ajustes anteriores foram suﬁcientes para
manter a inﬂação sob controle.

Atividade econômica
O mercado ﬁnanceiro ajustou de 4,55% para
4,50% a previsão que tem de queda da economia
brasileira. Para o próximo ano, a expectativa de
crescimento passou de 3,40% para 3,45%. Em
2022 e 2023, o mercado ﬁnanceiro projeta
expansão de 2,50% do PIB (Produto Interno

Bruto, soma de todas as riquezas do país).
Dólar
Ainda segundo o Boletim Focus, a cotação do
dólar para o ﬁnal deste ano está em R$5,36 –
valor ligeiramente inferior ao projetado no
último levantamento, feito há uma semana,
quando estava em R$ 5,38. Para 2021 se
manteve em R$ 5,20, e em 2022, em R$ 5.

*Dia da Noiva
*Maquiagem
*Penteados
*Manicure - Pedicure
* E muito mais...
Venha conhecer o
espaço
mais completo de beleza
da Região!

Endereço: R. do Catete, 427 - Centro, Mariana
Telefone: (31) 3557-2937

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/
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HABILITAÇÕES VENCIDAS EM 2020 TERÃO UM ANO
A MAIS DE VALIDADE
@jornalpanetus Resolução do Contran entrou em vigor nesta terça-feira (1º).
Está em vigor, desde terça-feira (1º), a resolução
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que
restabelece os prazos para a regularização das
carteiras nacionais de Habilitação (CNHs)
vencidas.
Segundo a nova resolução, os documentos de
habilitação vencidos em 2020 ganharam mais um
ano de validade. Com isso, a renovação das
CNHs vencidas em 2020 ocorrerá de forma
gradual, de acordo com um cronograma
estabelecido no documento.
A medida inclui também a Autorização para
Conduzir Ciclomotores (ACC) e a Permissão
Para Dirigir (PPD), documento provisório
utilizado no primeiro ano de habilitação do
condutor. Pelo texto, a renovação ocorrerá com
base no mês de vencimento do documento.
Ainda de acordo com a resolução, para ﬁns de
ﬁscalização, qualquer documento de habilitação
vencido em 2020 deve ser aceito até o último dia
do mês correspondente em 2021.
A medida, publicada no último dia 24, revogou
uma portaria publicada em março pelo órgão, que
suspendeu os prazos para a renovação das CNHs,
aplicação de multas, transferência de veículo,
registro e licenciamento de veículo novo, entre
outros, em razão da pandemia do novo
coronavírus.
Transferências de veículos
A resolução também determina que, a partir de
1º de dezembro de 2020, sejam retomados os
prazos para serviços como transferência veicular,
comunicação de venda, mudança de endereço,
conforme previsto no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).
Em relação à transferência de veículos
adquiridos de 19 de fevereiro de 2020 a 30 de
novembro de 2020, o Contran diz que os
departamentos estaduais de Trânsito (Detrans)
dos estados e do Distrito Federal poderão

estabelecer cronograma especíﬁco para a
efetivação da transferência de propriedade e que
ele deverá ser informado ao Contran até 31 de
dezembro de 2020.
Caso os Detrans não estabeleçam um

cronograma especíﬁco, a transferência de
propriedade de veículo adquirido no período
indicado deverá ser efetivada até 31 de dezembro
de 2020.
Para os veículos novos, adquiridos no período de

19 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de
2020, também valerá a data 31 de janeiro de 2021
para a efetivação do registro e licenciamento.
Infrações
A resolução também retoma a partir de hoje, os
prazos previstos para as infrações cometidas, a
exemplo dos prazos para defesa da autuação e
recursos de multa; defesa processual e de
suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação, bem como
identiﬁcação do condutor infrator e expedição de
notiﬁcações de autuações.
No caso das notiﬁcações já enviadas, a
resolução posterga para 31 de janeiro de 2021, os
prazos para a apresentação de defesa prévia e
indicação do condutor, posteriores a 20 de março
de 2020. O mesmo prazo vale para as
notiﬁcações de penalidade.
Já para o envio de notiﬁcações registradas no
período de 26 de fevereiro até o dia 30 de
novembro, será observado um cronograma de 10
meses. Este prazo será contado a partir da data de
cometimento da infração. Desta forma, por
exemplo, os motoristas que cometeram infrações
em fevereiro e março de 2020 deverão ter as
notiﬁcações de autuações enviadas em janeiro de
2021.
“A autoridade de trânsito deverá providenciar,
sempre que possível, leiaute diferenciado para a
expedição das NAs [notiﬁcações de autuação]
decorrentes de infração cometida de 26 de
fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020,
ressaltando, com clareza, que estas notiﬁcações
contam com prazos diferenciados”, diz a
resolução.
Já os prazos das licenças para funcionar como
Instituição Técnica Licenciada (ITL), vencidos
de 20 de março de 2020 a 30 de novembro de
2020, ﬁcam prorrogados para 31 de janeiro de
2021.
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FAOP 52 ANOS: MAIS DE MEIO SÉCULO DE
VALORIZAÇÃO DA CULTURA E ARTE MINEIRA
@jornalpanetus

FAOP Fundação de Arte de Ouro Preto.

A Fundação de Arte de Ouro Preto | FAOP
completou no dia 25 de novembro de 2020, o seu
52º aniversário. A data é um momento signiﬁcativo
para comemorar a existência desse espaço de
produção e absorção de arte. Aﬁnal, são mais de
meio século de trajetória repleta de histórias, lutas e
vitórias para celebrar.
“É sempre um enorme prazer comemorar o
aniversário da FAOP, principalmente para mim que
ontem era aluna e hoje posso contribuir para o seu
crescimento atuando como presidente desta
Fundação tão importante e singular. Neste ano esta
data tem um peso ainda maior diante de tantos
desaﬁos, mas estamos contentes em dizer que
completamos mais um ciclo levando a arte, cultura
e preservação do patrimônio a muitas pessoas e
comunidades. Nos reinventamos, ampliamos nossa
atuação em um momento atípico e desaﬁador e
reaﬁrmamos o importante papel que a cultura tem
nesse cenário de poucas certezas. Dias melhores
virão e em breve estaremos juntos presencialmente
novamente promovendo cada vez mais ações.
Estamos animados e com esperança de que os
próximos anos sejam ainda mais exitosos. Na
oportunidade, gostaria de parabenizar a todos os
servidores e ex servidores da FAOP que veem, desde
sua criação há 52 anos, contribuindo para o
crescimento e consolidação da instituição como
uma das mais importantes do país", celebra Júlia
Mitraud, presidente da Faop.
Alunos, funcionários e moradores celebram a
existência da FAOP
Ao longo dos anos a FAOP se consolidou como
uma ferramenta signiﬁcativa para o
impulsionamento da arte e da cultura como forma de
transformação social. O trabalho ultrapassa as
barreiras da instituição e impacta, não apenas todos
os proﬁssionais e alunos, mas também a
comunidade de modo geral.
Um exemplo disso é o projeto ARO | Formação em
Arte, Restauro e Ofício — que marcou a vida de
vários jovens.
“O projeto veio para dar vários caminhos para os
alunos que por lá passaram, alguns amigos viraram
empreendedores e artistas, sendo pintores,
artesãos, dançarinos, criaram amor por atuar,
outros seguindo mais a fundo a área de restauração,
foram vários os benefícios, mas em uma
particularidade, o mais importante para mim foi o
amadurecimento pessoal que tive lá dentro, a
criação de responsabilidade, paciência, o lutar por
direitos de forma correta, acreditar em mim mesma,
ter perspectivas de futuro e nunca desistir dos meus
sonhos”, conta Maxíléia Romão, ex-aluna da FAOP.
Gabriela Rangel, Diretora da Escola de Arte
Rodrigo Melo Franco de Andrade, explica que a
fundação faz parte da sua trajetória desde o começo:
“pensar a Faop em seus 52 anos, é rever minha
história, nasci no primeiro ano de seu
funcionamento, ﬁlha de dois artistas pioneiros na
criação de sua escola de arte. Cresci frequentando
os cursos. Como professora, coordenadora e
diretora da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de
Andrade, onde tive o privilégio de viver a arte como
formação e convivência, aprendi sobre a
importância da preservação do legado cultural e
principalmente compreendi a abrangência e
singularidade do trabalho realizado aqui,
transformando vidas, comunidades, semeando
propostas, projetos, programas, e se reinventando
ao longo das décadas, sem perder a sua essência e
capacidade de inovação.”
A história da FAOP
A FAOP nasceu em 1968 e foi resultado da união de

esforços de importantes nomes da arte nacional, são
eles o poeta Vinicius de Moraes, a atriz Domitila do
Amaral, o escritor Murilo Rubião e o historiador
Affonso Ávila.
O objetivo era criar em Ouro Preto um instrumento
capaz de fomentar a cidade como polo irradiador de
cultura, incentivando a produção de arte. Para isso, o
então governador do estado de Minas Gerais, Israel
Pinheiro solicitou que Murilo Rubião fosse o
responsável pela implantação da instituição.
Em 1969, à FAOP foi integrada a Escola de Arte
Rodrigo Melo Franco de Andrade | EARMFA,
criada pelos artistas Nello Nuno e Annamélia Lopes.
Poucos anos depois, o restaurador Jair Afonso
Inácio criou, em conjunto com a EARMFA, o
primeiro curso para a formação de conservadores e
restauradores no Brasil.
Presente e futuro da Fundação de Arte de Ouro
Preto
Desde a sua criação, a FAOP já impactou milhares
de crianças, jovens e adultos com seus cursos,
oﬁcinas, seminários, exposições, festivais e

concursos. A fundação também atua em projetos de
preservação e restauro de obras de grande relevância
para as comunidades.
Veja alguns dos principais serviços oferecidos
pela FAOP:
· exposições gratuitas ao público na Galeria de Arte
Nello Nuno;
· edital anual para ocupação da Galeria de Arte
Nello Nuno;
· acervo com mais de 9 mil exemplares e
computadores com acesso à internet na Biblioteca
Murilo Rubião;
· cursos de Desenho, Pintura, Gravura, Cerâmica,
Curtas, Video Arte, Violão e muitos outros;
· oﬁcinas de Encadernação, Papel Marmorizado,
Ofícios, Mosaico Mural e outros temas;
· seminários temáticos;
· Programa de Formação em Arte;
· formação de Técnicos em Conservação e
Restauro;
· conservação e restauração de acervos
comunitários;

· prestação de serviços, laudos técnicos e
diagnósticos na área de conservação e restauração
de bens móveis, imóveis e integrados por meio do
Laboratório de Conservação e Restauro Jair Afonso
Inácio;
· Concurso Nacional de Presépios.
A FAOP é uma instituição de tradição, mas que
não para de se reinventar para atender as novas
necessidades do mundo. Prova disso são as ações
online promovidas pela fundação ao longo de 2020
para, diante da pandemia do coronavírus, manter o
compromisso de fomentar a arte e incentivar a
conservação e a preservação do patrimônio cultural
do país.
“Não estávamos preparados para enfrentar
tamanha crise sanitária e econômica. Diversas
adequações precisaram ser realizadas, mas
estamos felizes com o resultado do nosso trabalho
online. Aprendemos muito e certamente vamos
continuar aprimorando os nossos cursos virtuais
para atingir mais pessoas, com cada vez mais
qualidade”, destaca Júlia Mitraud.
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ANVISA INICIA INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO DE
VACINAS NA CHINA
@jornalpanetus Equipe vai vistoriar empresas Sinovac e Wuxi Biologics.
Uma equipe de inspetores, designados pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
já está na China em missão para vistoriar as
empresas Sinovac e Wuxi Biologics, envolvidas nas
pesquisas de vacinas contra a covid-19. A viagem
será até 11 de dezembro.
Na segunda-feira (30), no primeiro dia de inspeção,
eles veriﬁcaram as práticas de fabricação da vacina
CoronaVac, da Sinovac, que está em fase de testes
no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan.
Caso seja eﬁcaz, o órgão passará a fabricar a vacina
com os insumos da Sinovac e, posteriormente, com
insumos próprios.
Foram analisados os pontos do sistema de gestão da
qualidade farmacêutica da empresa, como o
gerenciamento de risco, gerenciamento de
documentos e plano mestre de validação, além dos
requisitos técnicos dos bancos de sementes e
celulares (partículas virais e células hospedeiras
utilizadas na fabricação da vacina).
Procedimentos de amostragem
De acordo com a Anvisa, outra parte da equipe

dedicou-se à veriﬁcação das condições aplicáveis
aos procedimentos de amostragem de matériasprimas, qualiﬁcação de fornecedores, sistema de
numeração de lotes e qualiﬁcação de transporte.
Em comunicado, a Anvisa esclareceu que a equipe
segue uma agenda de trabalho que se estenderá até
nesta sexta-feira (4) na empresa Sinovac.
“O cronograma inclui em cada dia diferentes
requisitos técnicos a serem constatados para avaliar
se a fabricação da vacina transcorre de acordo com
o regulamento de Boas Práticas da Agência, o qual
está a par e passo com os regulamentos utilizados
pelas principais agências sanitárias internacionais”,
informou a agência reguladora.
Do dia 7 ao dia 11, a equipe estará na Wuxi
Biologics, que produz os insumos para a vacina da
farmacêutica AstraZeneca, que está desenvolvendo
o imunizante em parceria com a Universidade de
Oxford. Essa vacina também está sendo testada no
Brasil e, em caso de sucesso, será fabricada no país
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do
Ministério da Saúde.

MORADOR NATURAL DE MARIANA LANÇA O SEU
PRIMEIRO LIVRO LITERÁRIO
@jornalpanetus

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

Pedro é criador da página
@entrelinhaspedro, nasceu em 1995.
Atualmente é graduando em Filosoﬁa
pela Universidade Federal de Ouro Preto
e é fascinado pelos mistérios da mente
humana, tendo como foco o estudo da
psiquê.
É amante da arte e cultura dentro da sua
diversidade inﬁnita, onde dedica boa
parte de seu tempo para o teatro e a
poesia, mantendo gosto para o
existencialismo, realismo sujo e
romantismo.
O marianense já participou de três
antologias poéticas e agora está lançando
o seu primeiro livro pela Editora
Frutiﬁcando, como autor classiﬁcado
para o 5° Clube de publicações.
O livro possui teor melancólico no qual
mescla romantismo, fantasia, e críticas
sociais. Ao decorrer dos capítulos o autor

busca uma indagação dentro do mundo
sensível e do mundo das ideias, fazendo
com que o leitor passe a pensar o que
pode ter sido mera fantasia e o que vem a
ser pura realidade, convictas diante das
experiências cotidianas. As narrativas,
contos e poesias apresentam reﬂexões e
fatos que são consequências de uma
observação ultra sentimentalista, ao
mesmo tempo que traz uma
ridicularização do porquê a vida possuir
tantas angústias sem origens deﬁnidas.
Entrar na história dessa obra é enamorar
com as inﬁnitas possibilidades de se
reinventar diante da vida para estar em
busca daquilo que é belo e justo.
O livro "Nada Além da Existência" pode
ser adquirido em:
www.frutosdapoesia.com ou em seu
canal do instagram @entrelinhaspedro."
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SAAE MARIANA INVESTE NA TROCA DE ELEMENTOS
FILTRANTES DAS ETA'S SANTA RITA E SEMINÁRIO
@jornalpanetus As ETAs Sul e Matadouro operam com os filtros dentro da normalidade.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Mariana (SAAE) tem investido na melhoria do
sistema de tratamento a ﬁm de melhorar
constantemente a qualidade da água oferecida à
população de Mariana.
Com esse objetivo, a atual diretoria da autarquia
municipal, realizou um investimento de cerca de
R$ 60 mil reais, em recursos próprios, na
substituição das camadas ﬁltrantes das Estações
de Tratamento de Água (ETA) no Santa Rita de
Cássia e Seminário.
A primeira a ser contemplada foi à estação do
bairro Santa Rita de Cássia, que desde do ano de
2012 não era realizada uma intervenção tão

completa. A ação além de necessária é importante pedregulhos. Com o passar do tempo existe a
para manter a qualidade e a eﬁciência no necessidade de substituir o leito ﬁltrante porque
tratamento de água. Foram no total 8 leitos existe uma saturação de toda carga orgânica que
vai ﬁcando presa no ﬁltro. Para que possamos
ﬁltrantes nas duas unidades.
Para executar a substituição completa dos ﬁltros, entender o papel dos ﬁltros, imagine que eles
os servidores do SAAE e a empresa contratada, fossem um grande coador de café, onde a água e
retiraram todas as camadas de materiais, o café passam, e vai ﬁcando retido o material
substituindo por novos componentes. Dessa orgânico. O mesmo acontece com os ﬁltros das
forma, os novos leitos ﬁltrantes devem realizar estações, com o passar do tempo é necessário
uma ﬁltração mais rápida, com ótima qualidade, fazer a substituição para que possamos ter mais
atingindo valor de turbidez melhor na saída dos eﬁciência, à medida que aumenta a vazão, retém
mais partículas sólidas e melhora a qualidade da
ﬁltros.
“Os leitos ﬁltrantes da ETA são constituídos por água”, explicou o diretor do SAAE Pablo Dulico.
diversas camadas compostas por carvão, areia, Ainda segundo o diretor da autarquia municipal,

“os investimentos realizados pelo SAAE eram
necessários, tendo em vista que os leitos ﬁltrantes
das ETAs já estavam desgastados. A sua
substituição foi necessária para melhorar o
processo de ﬁltragem, tornando-o mais rápido.
Dessa forma, ﬁca garantida a qualidade da água
que chega às torneiras da população”, salienta
Dulico.
Vale lembrar que o serviço de troca de elemento
ﬁltrantes foi realizado de maneira técnica por uma
empresa especializada para que os resultados
fossem eﬁcientes e permanentes.
As ETAs Sul e Matadouro operam com os ﬁltros
dentro da normalidade.
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CARTÓRIOS JÁ PODEM AUTENTICAR DOCUMENTOS
POR MEIO DIGITAL
@jornalpanetus

Certificação de cópias passa a ser de forma online.

Os cartórios brasileiros já podem autenticar
documentos por meio eletrônico. O novo serviço
possibilitará a certiﬁcação de cópias de forma
online pelo site cujo link, https://cenad.enotariado.org.br/
A novidade vem para complementar a
digitalização de outros serviços que já estavam
sendo prestados na plataforma de atos notoriais
eletrônicos chamada e-Notoriado. Entre eles,
assinaturas digitais de escrituras, procurações
por videoconferência, atas notariais e
testamentos, bem como separações e divórcios
extrajudiciais.
Segundo o Colégio Notarial do Brasil (CNB),
órgão responsável por gerir o módulo da Central
Notarial de Autenticação Digital (Cenad), o
novo recurso permite “a materialização e a
desmaterialização” de autenticações em
diferentes cartórios. Dessa forma, torna mais
rápido o envio do documento certiﬁcado para
pessoas ou órgãos, além de veriﬁcar de forma
segura a autenticidade do arquivo digital.
A Cenad foi é o único meio nacional válido para
a autenticação digital de documentos. Para tanto,
será necessária a apresentação de um documento
originalmente físico, junto a algum cartório de
notas, para que ele seja digitalizado para, então,
ser enviado para autenticação.
Segundo a presidente do CNB, Giselle Oliveira
de Barros, o novo procedimento permite ao
usuário trabalhar com o documento eletrônico,
mas com segurança jurídica.
“Após o documento ser autenticado pela Cenad,
ele pode ser enviado eletronicamente (email,
whatsapp ou qualquer outra ferramenta) a
órgãos públicos ou pessoas físicas e jurídicas
para a concretização de negócios, tendo o
mesmo valor que o documento original, físico ou
digital, apresentado pelo cidadão”, informou.
Como acessar o serviço
Para acessar esse serviço, “o usuário deve

solicitar a autenticação digital a um tabelionato
de notas de sua preferência e enviar o
documento por e-mail, caso o original seja
digital. Se o documento a ser autenticado for
físico, é necessário levar o impresso ao cartório
para digitalização e autenticação. Ao receber o

documento por meio da plataforma, que segue
as normas de territorialidade para distribuição
dos serviços, o tabelião veriﬁca a autenticidade
e a integridade do documento”, informa o CNB.
A autenticação notarial gera um registro na
plataforma, com dados do notário ou

Adriana
NOIVAS

responsável que a tenha assinado, a data e hora
da assinatura, e código de veriﬁcação. “O
usuário receberá um arquivo em PDF assinado
digitalmente pelo cartório. O envio do arquivo
poderá ser feito por e-mail, WhatsApp ou outro
meio eletrônico”, ﬁnaliza.

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
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GOVERNADOR RECEBE REPRESENTANTES DOS
ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA
VALE EM BRUMADINHO
@jornalpanetus Durante a reunião foram ouvidas as demandas e definidas medidas concretas para melhoria do atendimento
às comunidades em mais uma etapa do processo de escuta dos prejudicados pelo desastre.
O governador Romeu Zema recebeu na última
sexta-feira (27/11), na Cidade Administrativa, em
Belo Horizonte, representantes dos atingidos pelo
rompimento da barragem da Vale em
Brumadinho. Na reunião, foram apresentadas as
demandas das comunidades, encaminhadas
soluções para a reparação efetiva dos danos
causados e deﬁnidas ações de melhoria da
qualidade de vida no local.
Romeu Zema destacou a importância da
participação de todos no processo de discussão das
medidas necessárias para a reparação. “A parte
que nós queremos a participação de todos é
referente à área que foi atingida e que,
consequentemente, teve um custo muito maior em
todos os sentidos. É muito importante que todos
sejam escutados”, aﬁrmou.
O acordo que está sendo mediado pela Justiça
entre o Poder Público e a mineradora tem como
objetivo, conforme assinalou o governador,
garantir a realização das ações em benefício da
população de regiões atingidas sem a necessidade
de uma batalha judicial, que pode durar anos ou
décadas. Zema lembrou, ainda, que o eventual
acordo com a Vale cria obrigações extras para a
mineradora sem interferir na busca de
indenizações individuais.
O secretário adjunto de Planejamento e Gestão e
coordenador do Comitê Gestor Pró-Brumadinho,
Luis Otávio de Assis, reforçou a importância do
canal de comunicação do Governo do Estado com
os atingidos.
“Temos ouvido as famílias e as comunidades
constantemente, inclusive com visitas ao local. A
reunião de hoje foi um pedido deles, o governador
os recebeu e conseguimos avançar muito,
principalmente em encaminhamentos práticos
que vão atender a comunidade”, aﬁrmou Luis
Otávio.
No dia 20/11, o secretário e outros integrantes do
comitê ﬁzeram uma visita e se reuniram com
integrantes da comunidade em Brumadinho.
Medidas concretas
Durante a reunião, o defensor público-geral do
Estado, Gério Patrocínio Soares, informou aos
representantes que, a partir de 7 de janeiro, dois
defensores públicos irão começar os trabalhos na
comarca de Brumadinho, uma das demandas
apresentadas pelas comunidades, e que, dessa
maneira, será iniciado um trabalho de revisão dos
processos de indenização negados pela Vale.
Além disso, foi encaminhada a adoção de
medidas para reforçar a segurança pública no
município, conforme informado pelo tenentecoronel Helvécio Fraga dos Santos, subchefe do
Gabinete Militar do Governador. Foi acertada,
ainda, uma reunião entre representantes da Polícia
Militar e da comunidade no local.
Os representantes dos atingidos solicitaram
também a priorização das ações reparadoras em
Brumadinho e a inclusão de uma solução
deﬁnitiva para o auxílio emergencial na proposta

Foto: Gil Leonardi / Divulgação

para o acordo de reparação dos danos em considerou também que o passo dado foi muito
discussão com a mineradora Vale. “Dois pontos importante e fortaleceu a representatividade de
fundamentais apresentados aqui que conversam Brumadinho.
com a atuação orientada pelo governador para a “É claro que a gente não é contra o acordo, a
AGE-MG”, aﬁrmou o advogado-geral do Estado, única maneira de punir a Vale é ﬁnanceiramente e
ela provocou um dano que não é exclusivo de
Sérgio Pessoa.
Brumadinho, mas do estado todo. Porém, a gente
Avanços
Para o presidente da Associação do Parque da pediu uma atenção especial para Brumadinho
Cachoeira, Ademir Caricate, os encaminhamentos porque fomos uma área mais afetada," observa.
" sse aﬁnamento com o governador é importante
foram positivos. “Todos nós fomos ouvidos e E
acredito que, de agora para frente, as nossas para tirar um pouco dessa incerteza que a gente a
comunidades serão bem atendidas. Agradeço em vive diariamente e trazer os anseios que a
população tem. Tivemos avanços, respostas bem
especial ao governador Romeu Zema”, aﬁrmou.
Natália de Oliveira, da diretoria da Associação dos positivas da Defensoria Pública e da Advocacia
Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Geral do Estado. Acredito que estejamos agora
Rompimento da Mina do Córrego do Feijão caminhando para um caminho mais retilíneo”,
(Avabrum), considerou que houve avanços aﬁrmou o presidente da Associação do Córrego do
Feijão, Jefferson Custódio Vieira.
signiﬁcativos.
Participaram do encontro representantes das
“A reunião foi muito produtiva. Tivemos a
oportunidade de falar e os encaminhamentos que comunidades do Córrego do Feijão, Parque da
surgiram daqui hoje foram muito bons. A Cachoeira, Sede, Zona Rural, Tejuco e da
Defensoria caminhou, pudemos conhecer um Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos
pouco mais sobre o acordo. A gente não é contra o pelo Rompimento da Mina do Córrego do Feijão
acordo, o que queremos é que Brumadinho seja (Avabrum).
tratado como prioridade. É importante que pelo Acordo
Em 25 de agosto de 2020, em petição conjunta
menos o mínimo seja feito por nós”, explicou.
Liderança do Parque Cachoeira, Silas Fialho assinada pelo Governo do Estado, Ministério

Público de Minas Gerais (MPMG) e Defensoria
Pública de Minas Gerais (DPMG), além de
Ministério Público Federal, Advocacia Geral da
União e Defensoria Pública da União, como
intervenientes, foi apresentado pedido total de
pagamento por parte da Vale de R$ 54,6 bilhões,
sendo R$ R$ 28 bilhões a título de danos morais
coletivos e sociais e 26,6 bilhões a título de
compensação socioeconômica à sociedade
mineira.
Desde então, duas audiências já ocorreram. Na
última, no dia 17 de novembro, o Poder Público
não aceitou a proposta da mineradora, considerada
pelos autores como insuﬁciente. Atendendo a
solicitação do Poder Público, o auxílio
emergencial foi prorrogado por mais um mês.
Nova audiência foi marcada para o dia 9 de
dezembro.
A proposta do Poder Público prevê que, caso o
acordo seja ﬁrmado, os recursos sejam destinados
a contas especíﬁcas para aplicação em projetos
que priorizam a região diretamente atingida, em
especial nas áreas de Saúde, Educação,
Assistência social, Saneamento básico e
Mobilidade. Parte dos projetos a serem executados
será deﬁnida após a assinatura do acordo, com
escuta e consulta da população atingida.
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OURO PRETO: PARLAMENTARES APROVAM DIVERSOS
DOCUMENTOS DURANTE REUNIÕES ORDINÁRIAS
@jornalpanetus As sessões são transmitidas pelo Facebook, YouTube e site da Casa.
A Câmara de Vereadores de Ouro Preto realizou,
nesta semana, duas Reuniões Ordinárias. Na
última terça (24), durante a 61ª Sessão da Casa,
foram aprovadas quatro Indicações, duas
Representações e dois Requerimentos. Entre eles,
a Indicação número 239/2020, de autoria do
vereador Luiz Gonzaga, solicitando
pavimentação na rua do pico, no Bairro Nossa
Senhora do Carmo. De acordo com o documento,
“a pavimentação é de suma importância para os
moradores, gerando qualidade de vida e
oportunizando trafegabilidade de veículos e
pedestres. Trata-se de um anseio e um sonho das
famílias em serem agraciadas com a
pavimentação, uma vez que, ameniza os
transtornos causados pela ação do tempo”.
Já durante a 62ª Reunião Ordinária da última
quinta-feira (27) foram aprovados uma Indicação,
duas Representações e quatro Requerimentos. O
vereador Chiquinho de Assis (PV) apresentou um

Requerimento, que será encaminhado à Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando informações
referentes à pandemia e ao hospital de campanha.
Segundo o vereador, essas informações seriam

relativas ao número de atendimentos
laboratoriais, o número de pacientes em
observação, o número de pacientes em internação,
os pacientes que foram testados positivos no

Hospital de Campanha e o total de óbitos
decorrentes da pandemia também no Hospital de
Campanha.
“Solicitamos essas informações mês a mês, para
entender como andam os números da pandemia
no nosso município. Isso é de suma importância
nesse momento difícil que estamos atravessando
e, com essa onda que vem se aproximando,
deixando muito temor na cidade. Cada vez mais
precisamos das autoridades municipais em
empenho, para que as pessoas evitem
aglomeração, busquem o isolamento social,
andem de máscaras e que possam ir aos nossos
serviços que estão autorizados, mas respeitando
as normas sanitárias”, ressaltou.
Vale destacar que as Reuniões Ordinárias da
Câmara de Ouro Preto são realizadas às terçasfeiras, às 16h, e às quintas-feiras, às 9h. As sessões
são transmitidas pelo Facebook, YouTube e site
da Casa.

OPERAÇÃO ESPECIAL: 52º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR LANÇA
OPERAÇÃO NATALINA 2020 NA REGIÃO DOS INCONFIDENTES
@jornalpanetus Operação teve início nesta quinta, 26/11, seguirá até o dia 31/12.
possuem atividades
comerciais e onde há maior
circulação de pessoas, para
que lojistas e funcionários
trabalhem com mais
tranquilidade e para que os
consumidores realizem as
compras de Natal e de ﬁm de
ano com mais segurança.
Também será empenhado na
Operação o efetivo policial
administrativo do 52º BPM. A
Operação especial segue até o
dia 31 de dezembro de 2020.

O 52º Batalhão de Polícia
Militar (52º BPM), o
“Sentinela da Região dos
Inconﬁdentes”, lançou a
Operação Natalina 2020, nesta
quinta-feira, dia 26 de
novembro, em seus quatro
municípios de recobrimento:
Ouro Preto, Mariana, Itabirito
e Diogo de Vasconcelos (MG).
Com a Operação, o
policiamento é reforçado em
áreas comerciais e bancárias,
bem como em bairros que

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733
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QUALIDADE DE VIDA: INTERVENÇÕES PERMITE
MAIS COMODIDADE AOS MARIANENSES
@jornalpanetus

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

Consideradas como um local de importante
função social, as praças têm como objetivo
proporcionar não somente um espaço de
convívio, mas também um ambiente de lazer e
bem-estar. Dessa forma, a Prefeitura de
Mariana tem investido em construções e
reformas de praças pela cidade e distritos.
Uma das regiões contempladas foi a entrada
do bairro Morada do Sol, que ganhou um novo
espaço de convivência. Com a criação da praça,
agora, o local tem um espaço adequado e seguro
para o lazer de famílias e amigos.
Para o prefeito Duarte Júnior, a valorização
desses espaços é um compromisso do governo.
“Esses locais são propícios para a realização
de atividades educativas, esportes e lazer.

Foto: Pedro Ferreira / PMM

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA:
ACONTECE NESTE
SÁBADO EM OURO PRETO
Sábado, 5 de dezembro, a
Secretaria de Saúde de Ouro
Preto oferece gratuitamente a
vacinação antirrábica na
sede. Os postos de vacinação
funcionarão de 09 às 16
horas. A vacina antirrábica é
obrigatória para cães e gatos,
que devem ser vacinados
contra raiva a partir dos três
meses de idade e receber o
reforço da vacina
anualmente.
Conﬁra os postos de
vacinação:
- UBS de Saramenha
- UBS Pocinho
- E. M. Tomás Antônio
Gonzaga (Vila Operária)
- Maria Soares e Vila Santa
Izabel (de 13h às 16h)
- E. M. Simão Lacerda
(Bauxita)
- Clube XV de Novembro
(Antônio Dias)
- Vila Aparecida (Capela)
- E. E Dom Veloso (Pilar)
- E. M. Monsenhor João
Castilho Barbosa (Barra)
- Novo Horizonte (Pracinha)
Prefeitura alerta para a
importância do uso de
máscara e que evitem
aglomeração ao levar seu
animal na vacinação.

CAMPANHA:
SONHO DE NATAL
Neste natal. Faça o sonho de uma criança acontecer.
A campanha SONHO DE NATAL está no ar, e contamos com a participação e
contribuição de todos nesta linda campanha, para fazer o bem e possibilitar
que outras famílias também, possam sentir a alegria do Natal.
Neste período tão complicado em que estamos vivendo, precisamos salientar
nossa cidadania, solidariedade e compreensão para com os outros.
Precisamos, nesta linda campanha:
BRINQUEDOS, ROUPAS, ALIMENTOS
Toda ajuda será sempre bem-vinda!

-Projeto e execução de serviços
infraestrutura de TI e
telecomunicações, rádios de
comunicação.
- Projetos de cabeamento
estruturado, fibra
óptica, CFTV.
-Certificado digital

31 3557-3260
Fixo e Whatssap

Assim, garantimos mais qualidade de vida aos
marianenses”, enfatiza o chefe do Executivo.
Outro bairro beneﬁciado foi o Morro Santana.
O Sr. João, morador do bairro há 40 anos, ﬁcou
satisfeito com o resultado das ações que foram
promovidas pela Prefeitura. “Vou todos os dias
praticar atividades físicas na praça. Eu
dependia muito desse espaço, tanto eu quanto
meus vizinhos, e agora ele ﬁcou mais completo
e seguro”, aﬁrmou.
Além dos bairros citados, os distritos de
Monsenhor Horta, Cachoeira do Brumado,
Bandeirantes e os subdistritos de Campinas,
Mainart, Barro Branco e Pombal tiveram
praças construídas ou revitalizadas pela
Prefeitura de Mariana.

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810
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DER-MG PRORROGA PRAZO PARA INDICAÇÃO DE
CONDUTOR INFRATOR E DEFESA PRÉVIA
@jornalpanetus

Procedimentos podem ser realizados pelo site do departamento.
saber como se obtém reembolso de
multa de trânsito e consultar os editais
de Notiﬁcação de Autuação e de
Penalidade.
Existe também a possibilidade de
apresentar recursos à Junta Administrativa
de Recursos e Infrações (Jari) e ao
Conselho Estadual de Trânsito (Cetran).
O DER-MG disponibiliza, ainda,
canais permanentes de atendimento à
população no site. Dúvidas, sugestões
ou reclamações ainda podem ser
registradas pelo e-mail:
atendimento@der.mg.gov.br.

A partir de 1/12, o Departamento de
Ediﬁcações e Estradas de Rodagem de
Minas Gerais (DER-MG) passa a
cumprir a Resolução 805/2020, do
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran). O documento prorroga o
prazo para que aqueles que receberam a
Notiﬁcação de Autuação, entre 20/3 e
30/11, indiquem o condutor infrator e
apresentem a defesa. A nova data limite
é 31/1/2021.
Pelo site do DER-MG, no menu
Multas, é possível identiﬁcar o
condutor e realizar a Defesa de
Autuação. No mesmo local, o usuário
pode encontrar acesso fácil ao Portal de
Serviços, visualizar o Auto de Infração,
emitir a Guia de Pagamento de Multas,

O departamento pode ser contatado
pelo MG app – Cidadão, no menu
“Rodovias e Transportes”.

O QUE DÁ MAIS TRABALHO, SER HONESTO OU
DESONESTO?
@jornalpanetus A resposta para essa pergunta depende da natureza de cada um.
Esta é para os ﬁlósofos de plantão: qual é a
natureza humana? Somos inerentemente
egoístas e desonestos, sempre dispostos a levar
vantagem mesmo na base da trapaça, e honestos
somente às custas de esforço cognitivo? Ou
somos pessoas inerentemente boas e honestas,
que precisam fazer esforço cognitivo para
passar por cima da vocação a ser "caxias" e
ocasionalmente tirar partido de uma situação?
De acordo com um estudo holandês publicado
recentemente na revista cientíﬁca Proceedings
of the National Academy of Science, dos EUA,
ambas as hipóteses estão corretas: existe toda
uma gama de indivíduos na espécie humana,
cobrindo um espectro que vai do extremo das
pessoas honestas sem fazer força ao outro
extremo daquelas pessoas que só com muito
esforço perdem a oportunidade de levar

vantagem.
Interessados em estudar como se manifesta no
cérebro o conﬂito entre a tentação da
recompensa externa adquirida às custas de
trapaça e a satisfação com a autoimagem, os
pesquisadores bolaram uma tarefa que permitia
aos voluntários escolher serem desonestos
dentro do escâner “sem os pesquisadores
saberem”. Obviamente, de fora do escâner, os
pesquisadores sabiam perfeitamente quando as
trapaças aconteciam.
Resultado: como antecipado, trapaças são
mais comuns quanto mais o sistema de
recompensa do cérebro antecipa ganhos. Mas,
ao mesmo tempo, quanto mais ativo é um
segundo sistema de estruturas no córtex
cerebral que permitem o pensamento
autorreferente, mais honesto é o voluntário,

TENHA UMA ECONOMIA DE ATÉ 95%
NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

WS

Energia Elétrica Solar

Aproveite as vantagens de adquirir um equipamento
de sistema solar:
- Manutenção Mínima
- Gerar sua Própria energia
- Respeito ao meio ambiente
- Energia Solar é renovável
- Ótimo investimento com um alto retorno

Venda, Projeto e Instalação de Equipamentos Solares! Atendimento em Várias Regiões.
31 9 8632-8305 / 31 99961-0878 / 31 99937-8305

mesmo quando a trapaça é fácil.
Portanto, ser honesto em situações onde é
possível trapacear para levar vantagem
depende de dois sistemas no cérebro
competindo entre si. Trapaça é movida por
ganância, que depende da atividade do sistema
de recompensa frente à tentação; honestidade é
uma questão de autorreferência.
Onde entra na história o controle cognitivo,
aquele esforço pré-frontal de autocontrole, que
torna o comportamento ﬂexível? O que vem
com maior atividade pré-frontal não é ser
honesto ou desonesto, mas, sim, ir contra a
própria tendência. Pessoas honestas se
concentram em preservar seu amor próprio e
sua autoimagem e precisam usar o controle
cognitivo para trapacear. Trapaceiros são
altamente sensíveis à possibilidade de levar

vantagem e precisam usar controle cognitivo
para se manterem na linha.
A cereja no bolo é que o padrão individual de
atividade do cérebro prediz com mais de 70%
de acerto quão honesta ou desonesta cada
pessoa se revela. Ah, que lindo seria ter o
resultado desses exames de neuroimagem na
ﬁcha dos políticos antes de cada eleição.

GONÇALVES CENTER
Faça uma visita e conﬁra!
Móveis, brinquedos e muito mais!!!
Qualidade e preço justo!
Telefone: (31) 3558-1495
E-mail: arantesgoncalves@yahoo.com.br
Endereço: Rua Diamantina, 376 - Cabanas - Mariana
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PARLAMENTARES COBRAM MELHORIAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA EM BAIRROS DE MARIANA
@jornalpanetus

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

A preocupação com a melhoria da infraestrutura
urbana em bairros da cidade foi o principal tema
dos debates durante a reunião remota ordinária
da Câmara de Mariana realizada na segundafeira (23). O requerimento 141/2020, de autoria
do vereador Gerson Cunha (PSD), aprovado por
unanimidade, é o ponto de partida para o
encontro que será agendado entre moradores do
Dandara e Cristal com representantes da
mineradora Vale e da prefeitura. O objetivo da
reunião é discutir a pavimentação do principal
acesso a essas comunidades e também a
ocupação irregular em áreas próximas a estas
localidades.
O autor do requerimento explicou que o pedido
para a realização da reunião partiu dos próprios
moradores, que já esperam estes serviços há um
bom tempo e que foi um compromisso assumido
com eles pelo Executivo.

“O prefeito tinha feito um compromisso de
colocar asfalto nesta estrada que passa atrás do
condomínio Dandara devido a poeira que
prejudica muito os moradores.
O pessoal está demarcando toda aquela área
próxima ao acesso à Bandeirantes e a situação
está ﬁcando complicada, por isso eu convidei a
Vale para essa reunião”, destacou Cunha.
A demora na solução deste problema foi
destacada pelo o vereador Fernando Sampaio
(PSB). Segundo ele, este problema foi
apresentado ao Executivo em 2018, quando
Sampaio era presidente da Câmara de Mariana.
“Já vai fazer dois anos que o serviço foi
prometido para estas comunidades”, disse
Sampaio, ressaltando ainda a importância do
requerimento para que a solução deste problema
Foto: Divulgação / Arquivo da Câmara possa ser levada aos moradores ainda este ano.

SAMARCO REALIZA CADASTRO PARA COMPOR
CATÁLOGO DE FORNECEDORES LOCAIS
@jornalpanetus

Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Lançado em outubro deste ano, o programa Força
Local visa fomentar o desenvolvimento
socioeconômico nos territórios onde a Samarco atua
em Minas Gerais e no Espírito Santo. Dentre as ações
previstas está a produção de dois catálogos de
fornecedores locais em formato eletrônico.
O catálogo será uma importante ação do programa,
pois permitirá que as empresas contratadas da
Samarco tenham acesso a todos os fornecedores
locais. Para que essa ação seja realizada a Samarco
disponibilizou um formulário para que os
fornecedores locais possam preencher de forma
virtual com informações relativas a seus negócios e,
assim, possam fazer parte do catálogo de
fornecedores.
O cadastro pode ser realizado até 9 de dezembro por
fornecedores de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e
Santa Bárbara – em Minas Gerais, por meio do link:
https://forms.ofﬁce.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=7B6-G8PCbkeNKVK6KcJdYH6cA5KXM5InxQgaue4GxUODdTTjE5QU1MVVlEUUU3SFhaU1J
ISkRPVi4u

*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

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

(31)3552-3798
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SEM CITAR LABORATÓRIOS, MINISTÉRIO DA SAÚDE
INDICA QUE VACINA DA PFIZER ESTÁ FORA DO
PERFIL DESEJADO PARA O BRASIL
@jornalpanetus Pasta afirma que doses devem poder ficar em temperaturas de 2º C a 8º C; vacina da farmacêutica americana exige conservação a -70º C.
O Ministério da Saúde informou nesta terçafeira (1) que as vacinas contra a Covid-19 que
serão incluídas no Plano Nacional de
Imunização devem “fundamentalmente” ser
termoestáveis e que possam ser armazenadas em
temperaturas de 2°C a 8°C.
Na prática, o anúncio signiﬁca que a vacina
desenvolvida pela americana Pﬁzer e a alemã
BioNTech não deve ser aplicada no Brasil, uma
vez que exige condições especiais de
armazenamento, com temperaturas de -70º C.
Nesta terça-feira, a Pﬁzer pediu às autoridades
de regulação de medicamentos da Europa a
autorização para uso emergencial de sua vacina.
O mesmo processo já havia sido iniciado nos
Estados Unidos. A Pﬁzer divulgou estudos que
mostram que sua vacina é 95% eﬁcaz contra o
novo coronavírus.
Em entrevista coletiva, o secretário de
Vigilância em Saúde do ministério, Arnaldo
Medeiros, aﬁrmou que é desejável que a vacina
seja aplicada em uma única dose e que também
que ela seja “fundamentalmente” termoestável
por longos períodos, em temperaturas de 2°C a

8°C. O representante da pasta não citou
especiﬁcamente nenhuma vacina.
“O que nós queremos de uma vacina? Qual o
perﬁl de uma vacina desejada? Claro, que ela
conﬁra proteção contra a doença grave e
moderada, que ela tenha elevada eﬁcácia, que
ela tenha segurança, que ela seja capaz de fazer
uma indução da memória imunológica, que ela
tenha possibilidade de uso em diversas faixas
etárias, e em grupos populacionais”, disse o
secretário.
“E que idealmente ela seja feita de dose única,
embora muitas vezes isso talvez não seja
possível, só seja possível em mais de uma dose,
mas fundamentalmente que ela seja
termoestável por longos períodos, em
temperaturas de dois a oito graus. Por quê?
Porque a nossa rede de frios, nessas 34 mil salas,
é montada e estabelecida com uma rede de frios
de aproximadamente 2°C e 8°C"
Na logística brasileira não há, hoje,
ultracongeladores para isso na chamada Rede de
Frio, do Programa Nacional de Imunização
brasileiro. Hoje, o padrão de manutenção de

vacinas no mundo é feito em refrigeradores, com
temperaturas similares às das geladeiras
caseiras.
As imunizações contra a febre amarela e a
poliomielite, especiﬁcamente, exigem
armazenamento em temperaturas mais baixas (15ºC a -25ºC), em equipamentos como os
freezers cientíﬁcos. Antes de serem ministradas,
as duas vacinas migram para a temperatura
"padrão" dos refrigeradores, de 2°C e 8°C, onde
podem ﬁcar por até um mês.
Já a vacina da Pﬁzer contra a Covid-19, batizada
de BNT162b2, aguenta apenas cinco dias na
temperatura padrão dos refrigeradores.
O secretário aﬁrmou ainda que, do “ponto de
vista ideal”, a vacina contra Covid-19 deve
apresentar uma tecnologia de baixo custo de
produção.
Medeiros aﬁrmou que o plano nacional de
vacinação contra a Covid-19 será concluído
apenas após o registro de uma imunizante pela
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária). O secretário informou que ainda nesta
terça-feira haverá uma reunião do grupo técnico

de trabalho e que há a possibilidade de que uma
versão prévia seja divulgada ainda nesta semana.
O Ministério da Saúde está trabalhando em um
plano de vacinação por meio de dez eixos, entre
eles um que analisa a situação epidemiológica,
outro que faz a atualização das vacinas em
estudo e uma unidade que faz o monitoramento e
orçamento.
Medeiros repetiu a informação de que a vacina
não deverá ser oferecida a toda a população
brasileira numa primeira etapa da vacinação. A
prioridade será dada a grupos de risco, como
idosos e portadores de doenças crônicas, além de
trabalhadores de serviços essenciais. Nesse caso
especíﬁco, o secretário citou como exemplo os
trabalhadores da área da saúde.
O secretário também aﬁrmou que o Brasil
detém o principal programa de imunização do
mundo e vai usar essa estrutura para a aplicação
da vacina contra a Covid-19. A estrutura,
explica, compreende um total de 34 mil salas de
vacinação, número que pode aumentar para 50
mil em épocas de campanha. O país conta com
114 mil vacinadores.

MEC DETERMINA VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS
A PARTIR DE JANEIRO
@jornalpanetus A medida vale para as instituições federais de ensino superior.
O Diário Oﬁcial da União publicou, nesta
quarta-feira (2), portaria do Ministério da
Educação (MEC), determinando que instituições
federais de ensino superior voltem às aulas
presenciais, a partir de 4 de janeiro de 2021. Para
isso, as instituições devem adotar um "protocolo
de biossegurança", deﬁnido na Portaria MEC nº
572, de 1º de julho de 2020, contra a propagação
do novo coronavírus (covid-19).
O documento estabelece ainda a adoção de
recursos educacionais digitais, tecnologias de
informação e comunicação ou outros meios
convencionais, que deverão ser “utilizados de
forma complementar, em caráter excepcional,
para integralização da carga horária das

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

atividades pedagógicas”.
O texto da portaria diz, também, que as
“práticas proﬁssionais de estágios ou as que
exijam laboratórios especializados, a aplicação
da excepcionalidade”, devem obedecer às
Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE),
“ﬁcando vedada a aplicação da
excepcionalidade aos cursos que não estejam
disciplinados pelo CNE”.
O documento estabelece que, especiﬁcamente
para o curso de medicina, "ﬁca autorizada a
excepcionalidade apenas às disciplinas teóricocognitivas do primeiro ao quarto ano do curso,
conforme disciplinado pelo CNE".

Jornal

Panetu’s
03/12/2020 a 10/12/2020
17
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

TODA LINHA
DE
CREME SKALA

R$

8,19
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JANILCE CHAGAS É REELEITA
PRESIDENTE DA ATRAPOPENS
EM MARIANA
Dedicação, lealdade, honestidade e comprometimento
marcam à trajetória
da presidente reeleita, Janilce Chagas.
Reeleita, quase por unanimidade. Essa marca, demonstra claramente que a
atuação da presidente da Atrapopens em Mariana, Janilce Chagas, é satisfatória
perante os usuários. É inegável a atuação e promoção da Atrapopens em Mariana
no sentido de prestar conforto, qualidade e conﬁabilidade dos proﬁssionais médicos
que atuam na entidade.
Janilce é uma mulher à frente de seu tempo, buscando sistematicamente o melhor
para os usuários da Atrapopens. A marca da entidade está ligada há anos em
exercer com carinho, qualidade e proﬁssionalismo o que há de melhor aos clientes e
parceiros da Atrapopens.
A equipe do jornal Panﬂetu´s parabeniza a presidente eleita e toda equipe da
Atrapopens pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo dos anos na entidade.

AVANTE, FILHOS DA PÁTRIA, CONTA O RACISMO EM
QUALQUER LUGAR - O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
É UM DIA DE TOMADA DE CONSCIÊNCIA DO QUE FOI E
DO QUE É O BRASIL.
@jornalpanetus Por Juliano Barbosa
“Nós mostramos que somos somente dignos de
pertencer ao paiz livre que quizeramos ver
fundado. Ha muitos annos que foi collocada a
primeira pedra do grande edifício, mas nós
chegamos ainda á tempo de lançar os nossos
obscuros nomes nos alicerces de uma nova pátria”
(Manifesto da Sociedade Brasileira contra a
Escravidão, 1880)
O mês de novembro já se foi, especialmente o seu
dia 20, que marca as celebrações do dia da
consciência negra e pela denúncia da persistência
do racismo na sociedade brasileira.
A origem desta data está associada à luta do
movimento negro que sugeriu, por iniciativa do
Grupo Palmares do Rio Grande do Sul, na década
de 70, este dia em memória a Zumbi dos Palmares
e à luta negra no país, em contraposição ao 13/05,
dia da assinatura da Lei Áurea.
Mais tarde, a data foi reconhecida pelo Estado
brasileiro através da lei 10.639/03, que instituiu a
obrigatoriedade do ensino da "História e Cultura
Afro-Brasileira" e o 20 de novembro como Dia
Nacional da Consciência Negra, além da Lei
12.519/11, que o consolidou como o Dia Nacional
de Zumbi e da Consciência Negra.
“Nascer negro é consequência, ser negro é
consciência” (Zumbi dos Palmares) Partindo das
palavras de Zumbi, faz-se um convite à reﬂexão

Ligue e peça já!

sobre as raízes profundas do racismo no Brasil e
sobre a necessidade de tornarmos a luta
antirracista uma tarefa permanente de todos
aqueles e aquelas comprometidos com a
construção de um projeto popular para o nosso
país.
“Quando não souberes para onde ir, olha para
trás e saiba pelo menos de onde vens” (Provérbio
africano) É antigo o preconceito contra outros
povos e outras culturas. Podemos ter como
exemplo a Roma Antiga, em que eram tratados
como bárbaros todos os povos além das fronteiras
do seu Império, fossem estes brancos ou nãobrancos.
Diante disso, cabe a pergunta: qual a
especiﬁcidade do racismo? A qual racismo nos
referimos? O racismo e a escravidão não são
categorias universais - o que signiﬁca dizer que
em determinados contextos históricos e temporais
eles adquiriram características especíﬁcas, não
podendo, assim, serem explicadas de maneira
genérica.
O racismo e a escravidão são, portanto,
historicamente determinados. Mesmo o conceito
de raça, cujo signiﬁcado já teve uma
fundamentação supostamente cientíﬁca, ancorada
nas ciências naturais, é, na atualidade,
majoritariamente identiﬁcado como um conceito

eminentemente histórico e político.
O racismo, tal qual o conhecemos hoje, tem suas
origens na modernidade, ou seja, a partir do século
XV, embora só se consolide no século XIX. Neste
longo período de maturação, marcado por
transformações políticas, sociais e econômicas
profundas, surge a ideia de hierarquização, de
categorização de seres humanos baseada em
critérios biológicos e/ou étnicos. O racismo
moderno foi um mecanismo que se desenvolveu
lado a lado da expansão do capitalismo no mundo.
Esse modo de produção se baseou, portanto, na
exploração da força de trabalho negra escravizada,
na exportação de bens primários, única e
exclusivamente a Portugal, e na organização da
produção via latifúndio monocultor.
Embora o nosso país estivesse associado ao
capitalismo a nível internacional, compartilhamos
da interpretação de Jacob Gorender. Segundo esta,
no período colonial manifestou-se aqui um modo
de produção especíﬁco, o qual denominou de
Escravismo Colonial.
Considerando que a miscigenação no Brasil
nunca foi combatida, embora este processo tenha
se estabelecido em muitos momentos de maneira
violenta e compulsória, especialmente em relação
às mulheres indígenas e negras escravizadas, o
racismo no Brasil não se estruturou com base em

um regime de segregação racial legalmente
constituído, nem se baseou na origem étnica.
Lélia Gonzalez (1988) caracteriza essas
diferentes manifestações do racismo como táticas
diversas, visando, contudo, o mesmo objetivo:
exploração/opressão.
O racismo à brasileira, e dos países de origem
latina, se estruturou a partir da sua negação,
fundado no mito da democracia racial, a partir de
características fenotípicas e de um certo culto à
mestiçagem como uma estratégia de
embranquecimento.
O racismo estrutural foi e continua a ser elemento
constitutivo e constituinte do projeto de nação das
classes dominantes para o Brasil e, portanto,
particularizou a formação das classes sociais e as
formas de exploração e opressão do trabalho pelo
capital no país.
Em tempos de fascistização da sociedade, esse
debate se torna ainda mais urgente pelos vínculos,
demonstrados até aqui, entre a ideologia racista, o
capitalismo, o colonialismo e o imperialismo.
O mês que se conscientiza sobre a Consciência
Negra é um momento de tomada de consciência
do que foi e do que é o Brasil, do que somos
enquanto povo brasileiro e das tarefas nacionais,
democráticas e populares, sem as quais não
podemos falar seriamente em emancipação.
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MINAS INICIA ÀS CELEBRAÇÕES DOS 300 ANOS
DAS GERAIS
@jornalpanetus Programação inclui inauguração do Circuito Luzes da Liberdade, lançamento do programa 300 +1 e de suplemento literário.
O Governo de Minas deu início nesta quartafeira (02/12) às comemorações dos 300 anos de
Minas. A data, que marca a criação da Capitania
de Minas Gerais – estabelecida em 2 de
dezembro de 1720, pelo rei Dom João V –, será
reverenciada com a inauguração do Circuito
Luzes da Liberdade, às 18h30, no Palácio da
Liberdade, em Belo Horizonte. Também haverá
o lançamento do projeto 300 +1, com eventos
comemorativos ao longo de 2021, uma vez que,
em 2020, o calendário de atividades foi
interrompido pela pandemia de covid-19.
As luzes de Natal deste ano ganharam uma
nova estruturação, pensada para os 300 anos de
Minas e no projeto da Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo (Secult) de criar o Circuito
Turístico Liberdade. A iniciativa permite a
expansão do antigo Circuito Liberdade, até
então restrito à Praça da Liberdade, na capital
mineira, para equipamentos culturais e
turísticos localizados dentro dos limites da
Avenida do Contorno.
Luzes de Natal

Será inaugurado pelo governador Romeu
Zema e pelo secretário de Cultura e Turismo
Leônidas Oliveira um conjunto de projeções e
recursos de iluminação em prédios da capital
mineira, extrapolando os contornos da Praça da
Liberdade.
No evento, será lançado o vídeo mapping na
fachada do Palácio da Liberdade, que consiste
em projeções mapeadas variadas que remontam
à memória do tricentenário. Haverá, ainda,
apresentação do quarteto de cordas da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais, um dos corpos
artísticos da Fundação Clóvis Salgado (FCS).
“As comemorações dos 300 anos de Minas
Gerais surgem como um convite para que o
público possa revisitar capítulos e aspectos da
nossa história, a identidade e as múltiplas
especiﬁcidades do nosso povo, que constroem a

mineiridade. Nesse contexto, a
transversalidade entre a Cultura e o Turismo se
fortalece como ponto central para a retomada
do desenvolvimento econômico do Estado, com
o impulso da economia criativa”, destaca
Leônidas Oliveira.
Rotas turísticas
Com a criação do Circuito Turístico Liberdade
serão sugeridas rotas turísticas que permitam
contemplar o patrimônio, a arquitetura, a
cozinha mineira, as artes e todo o contexto de
Belo Horizonte que envolve os 300 anos da
fundação de Minas Gerais.
Entre as rotas temáticas propostas estão
“Minas 300 anos”, que busca aproximar o
visitante do sentimento de “mineiridade” por
meio da apresentação de parte da história e da
memória do estado, com sugestão de locais a

serem visitados como o Palácio da Liberdade, a
Rua da Bahia, o Museu Mineiro, entre outros.
Já a rota “Arquitetura e Patrimônio” terá locais
como Viaduto Santa Tereza, Edifício JK, Praça
da Estação e Edifício Niemeyer.
Há também a rota “Cozinha Mineira”, com
indicação de restaurantes tradicionais de Belo
Horizonte. A rota “Mapa das Artes”, por sua
vez, sugere o Palácio das Artes, Museu Mineiro,
o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB),
Museu Inimá de Paula e Sesc Palladium como
lugares de apreciação do tema.
Site
O portal www.minas300anos.mg.gov.br foi
outro lançamento recente. O objetivo é divulgar
todas as ações e programação de eventos no
estado durante a comemoração do aniversário
de Minas Gerais.
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facebook.com/JornalPanetus

Sociais da Leticia Aguilar

Dica da lê
1- Se os os loiros estiverem cando esverdeados por causa do excesso de sol e cloro,
aplique leite.
2- Para disfarçar temporariamente os cabelos brancos, use um rímel à prova d'água da
mesma tonalidade.
3- Use chá verde para cabelos oleosos, eles ajudarão a eliminar a oleosidade e deixá-los
brilhosos.
Me sigam no meu instagram para muitas dicas de beleza, saúde... @leticiafaguilar_

Sucesso na Região, essa é a linda cantora Laheen!

Enm, casados! Felicidades ao casal Lorena e Matheus!

Esbanjando beleza por aqui, Beatriz Baru!

Leitora assídua do Jornal, essa é a nossa maravilhosa
Nattaly Santos!

Endereço: R. Hélvio Moreira Moraes, 398 Vila do Carmo, Mariana - MG, 35420-000
Telefone: (31) 3558-4040

Mais um casal lindo por aqui, Anginho e Gaby!

