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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
DEBATE: O RETORNO ÀS AULAS
O futuro reserva o tempo perdido durante à pandemia.
A lenta decisão de retorno às aulas nas escolas
em Mariana e na região dos Inconﬁdentes merece
todo apoio. Já era tempo de decidir incisivamente
o abandono a que o alunado esteve relegado
durante à pandemia, embora houvesse uma
atuação na área mesmo que tímida, como se a
educação ﬁgurasse entre as últimas prioridades.
Todo o país entregou-se a tal descaso. Com
pequenas exceções, redes municipais e estaduais
de ensino interromperam aulas em classe por um
ano ou mais, pondo o país entre os que mais
demoraram a retomá-las, a comprovar que aqui
pouco se valoriza o principal instrumento para
reduzir uma escandalosa desigualdade.
O recurso lenitivo a aulas remotas atendeu só
aos poucos estudantes de escolas públicas com
acesso a conexões informáticas de qualidade.
Mesmo para essa elite do ensino oﬁcial, horas de
estudo e assiduidade caíram sistematicamente.
Nossa região falhou de modo notável no dever
de prover educação, mesmo tomando em conta

as diﬁculdades criadas pela Covid-19. A
promessa de dotar todos os alunos de meios
digitais para atividades ainda não passa de
miragem.
Contudo o resultado se conhece bem: crianças e
jovens não só não progrediram tanto quanto
deveriam como a suspensão das aulas presenciais
implicou uma regressão no aprendizado. Em
algumas escolas e séries, calcula-se que até 6
anos sejam necessários para recuperar
habilidades e conteúdo não assimilados.
Ressalto e parabenizo muitos proﬁssionais da
educação que de fato se reinventaram, mas
espanto que há proﬁssionais de educação que
tenham resistido por tanto tempo a retomar o
trabalho em classe. Fizeram bem em batalhar por
condições de segurança sanitária, mas não resta
dúvida de que dedicaram mais empenho aos
próprios interesses do que aos direitos de seus
pupilos, salvo exceções.
Qualquer pessoa pode perceber, como aliás

indicam pesquisas, que os mais prejudicados em
formação e qualiﬁcação são os alunos mais
pobres. O atraso pesará por muito tempo,
diminuindo-lhes as já difíceis vias de mobilidade
social e a descontinuidade das oportunidades que
aumenta até no retorno à escola.
Em Mariana, estabelecimentos privados de
ensino se preparam para receber de maneira
gradual os estudantes nas classes, bem como as
escolas da rede estadual e municipal que devem
adotar o mesmo esquema de retorno, embora
encontre diﬁculdades, aﬁnal estamos retomando
após uma crise sanitária e econômica que não
compreendemos o seu ﬁm.
O retorno não é tão simples como todos pensam.
É preciso seguir os protocolos estabelecidos para
que seja efetivo o retorno gradual e em formato
hibrido de cada escola do município, cuja
ﬁscalização e a aprovação se dará pelo estudo que
será realizado pelo comitê gestor do Plano de
prevenção e Contingenciamento em Saúde da

covid.
Espaço e equipamentos de alguns colégios
públicos podem não ser ideais para receber todos
os alunos em classe, mas em entrevista a este
semanário a secretária de educação Carlene
Almeida, enfatizou que o município conseguirá
suprir essas demandas e que já estão em
andamento. Ela ainda destacou que várias
escolas do município estão em reforma e outras
já devidamente entregue a comunidade.
Portanto, o anúncio de retorno no dia primeiro
de setembro, em Mariana, sem dúvida será uma
data importante, mas também de grande
responsabilidade. O que está em jogo é o futuro
de nossa cidade, de nosso estado e de nosso país.
chegou a hora de voltar a perseguir o equilíbrio
entre demandas da corporação e a obrigação de
combater a desigualdade socioeconômica
devolvendo aulas de verdade, interação social e
merendas a quem delas mais precisa.

A PRIMEIRA CONQUISTA É 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"
Os jogos Olímpicos de Tóquio estão trazendo
diversos ensinamentos. O esporte sempre foi visto
como superação e possibilidade de ultrapassar
barreiras e limites. O equilíbrio do corpo e da mente
precisam ser o foco. Claro, a superação é louvável e
digna de ouro, prata ou bronze. É um longo caminho
até as conquistas. No entanto, em alguns momentos
os elementos humanos sobressaem, seja na superação
ou na vulnerabilidade.
As seguidas desistências da genial ginasta norteamericana Simone Biles, mostra como a dimensão da
saúde mental não pode ser negligenciada pelo
esporte, servindo de exemplo para outras áreas e
campos de atuação.
Como Psicanalista, tenho presenciado diversos
lugares propiciadores de mal-estar psíquico. Isso não
quer dizer que as atividades humanas devam ser
fáceis e que não existam desaﬁos, mas que é preciso
buscar, em primeiro lugar, a dimensão do equilíbrio
mental. Um desses lugares é o ambiente de trabalho.
Muitas pessoas buscam perfeição, competência e
produtividade incessantemente, por vezes os

ambientes não ajudam, pois existem ainda
lideranças arcaicas que mais oprimem do que
motivam, além disso, os melhores resultados
podem não ser suﬁcientes à saúde mental.
Outro ambiente perverso, muitas vezes, é a escola.
A busca incessante por resultados pode eliminar
desejos e gerar graves processos depressivos. No
fundo, o que está em jogo é a busca por uma ideia
neurótica de felicidade. Esse caminho da
“Felicidade” se depara com o impossível. Essa é a
experiência constante dos homens. É aqui que a
sociedade de consumo é uma isca, apesar dos
benefícios que oferece aos consumidores. Mas
então, essa busca pela felicidade é em vão e
devemos desistir dela, ou, como aﬁrmava o
ﬁlósofo francês Blaise Pascal, devemos colocar a
questão da felicidade de volta em uma hipotética
outra vida.
Segundo a clínica psicanalítica, só há felicidade
no sintoma. Uma política de saúde mental que leve
em consideração o inconsciente teria como
objetivo a felicidade, não o bem-estar. Mas não a

utopia da felicidade absoluta, a felicidade do
sintoma. A felicidade do sintoma é também a boa
sorte, o feliz encontro do amor ou a descoberta de
uma vocação que dá corpo ao desejo.
O bem-estar corresponde ao princípio do prazer
de Freud, buscando o mínimo de tensão, com a
dimensão do pacíﬁco que certamente não deve ser
desprezado. Podemos pensar na felicidade da
mesma forma, como uma busca pela tranquilidade.
A felicidade como simples sucessão de dias
felizes sem acontecimentos, em completo bemestar, é insuportável para um sujeito. Podemos
aﬁrmar que é o tédio. O que o sujeito busca, para
ser habitado pelo signiﬁcante, está além do bemestar, além do princípio do prazer. É a felicidade do
sintoma que ele só encontra nos caminhos do
inconsciente, a partir do que o determina como
singularidade. O bem-estar está do lado da
homeostase, enquanto a felicidade faz parte do
impulso, seja no nível do desejo erótico de amor,
seja no nível da sublimação criativa.
Segundo Jacques Lacan, equivale a dizer que só

há felicidade no objeto (a). Não o objeto perdido
irremediável, seria a Felicidade com B maiúsculo,
o paraíso perdido, mas o objeto (a) da sublimação
como resultado da pulsão liberada do fantasma que
bloqueou a falta dela. Se alguns foram capazes de
idealizar a psicose, é porque o psicótico tem
consigo o seu objeto (a), é o seu delírio ou as suas
vozes. Trata-se de escapar dos fenômenos
persecutórios construindo um sintoma que pode
nunca se completar, mas que lhe dará um nome e
permitirá que escape ao vazio esquizofrênico
localizando o gozo fora do corpo.

dentzrene
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AGOSTO DE DEUS
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
Agosto de Deus e da natureza exuberante. Céu azul
pleno, espargindo calor de dia e frio à noite, numa
amplitude térmica que ativa resfriados. Nas baixadas
entre morros, de Mariana a Ouro Preto, o sol matinal
descortina as brumas de inverno. Agosto não traz
desgosto, segundo o dito popular alcunhado em rima
com sua variante antonímica. Os romanos
substantivaram o adjetivo desgosto, em referência ao

Imperador Augusto, para designar o oitavo mês. A
crença em relação ao mau agouro deste mês
permanece, talvez, devido a alguns eventos
ocorridos na história da civilização. Dia 24 de
agosto, por exemplo, comemora-se o martírio do
apóstolo São Bartolomeu, devido às conversões ao
cristianismo que ele promoveu na Armênia em 51
d.C. E, ainda, no mês de agosto, Jesus passou as
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chaves do céu e do inferno para Pedro. Em
Portugal, as mulheres têm como tradição não se
casarem neste mês, pois Casar em agosto traz
desgosto. Não se trata nem só de rima, nem de
mera solução, mas de presságios do imaginário
popular.
Desgosto é de todos os meses do ano, em escalas
pequenas, médias ou grandes, sem crendices ou
fanatismos populares. Agosto abriga sóis plenos
espantando manhãs frias e sopro do vento à tarde.
Infelizmente os quintais se veem cobertos de
fuligem, pois em agosto costuma haver
queimadas. O calendário ultrapassou a metade do
ano, anda e caminha, incorruptível.
Não sou adepta às crendices em relação ao mês
de agosto, o que tiver que acontecer acontecerá,
independente se agosto, outubro, novembro ou
dezembro. Agosto é mês dos Pais, comemorado
no seu segundo domingo. Filhos que não moram
com seus pais viajam para o tradicional almoço do
aguardado domingo. Dependendo da distância,
muitos festejam o tradicional dia no sábado
mesmo, pois domingo é dia de retornar para outra
cidade ou estado, para trabalhar na segunda-feira.
E nesta pandemia? Quais opções mais seguras?
Manter distanciamento, tomar todas as normas de
segurança, uso de máscaras, álcool em gel. (...),
sem abraços, afagos, beijos...
As comemorações do Dia dos Pais e do Dia das
Mães deveriam cair na 2ª segunda-feira de maio e
de agosto. Não é malandragem de brasileiros que
adoram feriados. – Quem não gosta? É o
signiﬁcado destas datas, para o encontro com a
família e para o fortalecimento dos laços de
afetividade, união e amor. Datas que poderiam
prolongar o encontro, pois essas datas têm mais

importância do que outras consagradas e
monumentalizadas pelo homem no calendário.
E a alcunha Casar em agosto traz desgosto; ou a
gosto de Deus, para a indeﬁnição de um
acontecimento ou evento importante, é excelente
solução, rima e desculpa esfarrapada, para quem
não quer formar compromisso ou realizar
projetos.
E o frio está de lascar, mesmo! Essas serras
brumosas acendem meu céu trevoso. Nebulosa,
noite, nenhum ﬁo de luz, serra brumosa que
acenda meu céu trevoso!? Nebulosa noite,
nenhum ﬁo de luz! Sol curioso descortina brumas
de inverno. Céu ocluso, obscuro, apagado em sua
palidez noturna. A gosto de meu céu disfarçado,
sopro fumaça, afugento frio!

Jornal

Panetu’s
3
05/08/2021 a 12/08/2021
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

VALE NEGA REVISÃO DE VALORES EM RENEGOCIAÇÕES SOBRE
REPARAÇÕES POR MARIANA
@jornalpanetus

www.jornapanetus.com.br

As renegociações em curso sobre acordo fechado
para compensações e reparações pelo rompimento
de barragem em Mariana (MG) não tratam de
valores, aﬁrmou nesta quinta-feira o vice-presidente
executivo de Finanças e Relações com Investidores
da Vale, Luciano Siani.
A aﬁrmação vem após a Reuters publicar na
semana passada uma entrevista com o governador
de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), onde ele
disse que um acordo deﬁnitivo sobre o desastre
poderia atingir 100 bilhões de reais, cerca de quatro
vezes maior que um acordo inicial fechado em
2016.
O colapso da estrutura da Samarco, uma joint
venture da Vale com o grupo anglo-australiano
BHP,, em novembro de 2015, deixou 19 mortos,
centenas de desabrigados e poluiu o importante rio
Doce, em toda a sua extensão, até o mar capixaba,
considerado o maior desastre socioambiental da
história brasileira.
Um acordo inicial, de 2016, permitiu o início dos
trabalhos de reparação e a suspensão temporária de
ações na Justiça. No entanto, ele previa o
cumprimento de novas etapas de negociações para
ajustes, como a que está ocorrendo agora e que
deverá ser a última.
Nesse primeiro acordo, foram deﬁnidos 42
programas para reparação do desastre de Mariana,
incluindo reassentamentos, compensações
individuais, recuperações ambientais.
“Então, o que a Samarco está fazendo é
precisamente renegociar esses programas, conforme
foi previsto no acordo original. Isso não é uma
negociação de um novo acordo para Mariana”,
aﬁrmou Siani, durante teleconferência com analistas
e investidores sobre os resultados trimestrais da
empresa.
As renegociações, que começaram no mês passado
e deverão durar cerca de 120 dias, estão sendo
mediadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
“Não tem discussão de valores nessa mediação.
Vocês podem ver a carta de princípios, ela é pública,

lá não se fala de valores. Esses valores já foram
deﬁnidos, todo mundo concorda com isso, está lá na
carta de princípios, assinada no início de junho,
como base para o processo de renegociação.”
As reparações em curso atualmente preveem um
desembolso total de 24,4 bilhões de reais, dos quais
já foram despendidos mais de 13 bilhões de reais.
Siani destacou ainda que os programas em curso
“estão bastante avançados e não faria nenhum
sentido descartar o trabalho que já foi feito pela
Fundação Renova”, criada a partir do acordo de
2016 para gerir as reparações.
O executivo pontuou ainda que a situação das

renegociações acontece em cenário “completamente
diferente” de um acerto recente entre a Vale e
autoridades mineiras, pelo rompimento de barragem
em Brumadinho (MG), onde a companhia se
comprometeu com 37,69 bilhões de reais, apenas
para a reparação de danos coletivos.
Embora o colapso de Brumadinho, em 2019, tenha
sido mais mortal, com 270 óbitos, foi mais restrito
geograﬁcamente, atingindo instalações da Vale,
ﬂoresta, rios e comunidades, com impactos diretos
mais concentrados na região da cidade.
O acordo de Brumadinho foi citado por pelo
governador de Minas, assim como pelo procurador

da República Carlos Bruno Ferreira da Silva, que
lidera a força-tarefa de Mariana no Ministério
Público Federal, como um modelo para a atração de
melhorias para a negociação de Mariana.
“É completamente diferente de Brumadinho,
quando estava sendo construído um acordo do
zero… O objetivo é melhorar a execução e a
própria governança dentro dos parâmetros dos
acordos que são válidos que foram assinados por
todos os governos estaduais, por todas as
instituições de Justiça e ratiﬁcados pelas cortes
federais”, frisou.

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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ESPORTE DA PRIMAZ EM EVIDÊNCIA
@jornalpanetus

Poder executivo repassa verba, materiais e equipamentos para liga, associações e conselhos esportivos.

A Prefeitura de Mariana, junto à Secretaria de
Esportes e Eventos, realizou o repasse ﬁnanceiro
de R$ 489.300 mil e mais 60 bolas à Liga
Esportiva de Mariana (LEMA). A cerimônia, que
aconteceu na Arena Mariana, contou também com
a entrega de materiais esportivos às associações,
conselhos esportivos e projetos sociais, com valor
estimando em R$ 200 mil, impulsionando e
permitindo a continuidade do trabalho esportivo no
município. O evento respeitou todos os
regulamentos contra o novo coronavírus.
O valor destinado ao LEMA será repassado às
equipes esportivas associadas, conforme o plano
de trabalho, de acordo com o desenvolvimento e
avanço nos campeonatos.
Wanderson Epifânio, Presidente da Liga, relembra
as diﬁculdades de trabalhar com o esporte durante
a pandemia e aﬁrma que esse incentivo ﬁnanceiro
ajuda a fomentar o esporte em Mariana. Ele
também ressalta: "Nos dará uma velocidade ainda
maior na administração e na preparação pós
pandemia”.
Escolinha do América

Durante o evento, foi anunciado também o apoio
do município com materiais esportivos e
uniformes completos aos atletas mirins da equipe
do América Esporte, que agora retornam às aulas.
Separados por idade, as aulas serão agendadas
seguindo todos os regulamentos de segurança
contra o Covid-19.
As aulas fazem parte de um projeto social,
realizado pela parceria entre a Prefeitura Municipal
de Mariana, o América Esporte e o Olimpic, que
cede o local para os treinos.
O presidente do conselho do Olimpic, Charles
Silva, fala um pouco sobre como a organização
sempre se preocupou muito em inserir o jovem no
esporte e também comenta sobre a parceria e o
convênio com a prefeitura: “O Olimpic se sente
muito feliz e muito entusiasmado com o
prosseguimento deste projeto”.
Categoria de base
Neste ano, pela primeira vez no município, as
categorias de base receberão parte do repasse. O
Foto: Mariana Helena Ferreira / PMM recurso auxiliará diretamente no trabalho
desenvolvimento com as crianças do município.

DESENVOLVIMENTO: MARIANA LABS ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO
DE NEGÓCIOS INOVADORES NA PRIMAZ DE MINAS
@jornalpanetus Ao todo, 15 projetos receberão capacitações e mentorias durante seis meses, além de ajuda de custo mensal.
A ﬁm de incentivar o empreendedorismo e
fomentar negócios inovadores e sustentáveis em
Mariana e região, o programa Mariana Labs está
com inscrições abertas para a seleção de 15
projetos com atuação no município.
Empreendedores que têm uma ideia de negócio,
um negócio em estágio inicial ou em busca de
aprimoramento, podem se inscrever até o dia 15
de agosto no site do programa.
Desenvolvido pela Fundação Renova em
parceria com a organização Wylinka, o Mariana

Labs é um programa on-line de aceleração de
negócios no município. A iniciativa visa
fortalecer os negócios já existentes, desenvolver
novos negócios e fomentar a inovação
tecnológica por meio de capacitações e
mentorias ao longo de seis meses.
Com uma metodologia inovadora e ferramentas
práticas, os projetos receberão acompanhamento
individualizados, que ajudarão a transformar o
conhecimento em produtos e serviços para a
sociedade. Os projetos também receberão uma

ajuda de custo mensal de até R$ 2 mil para
investimento nos negócios.
“O Mariana Labs vem para ser mais um agente
do movimento de empreendedorismo e inovação
do município. O programa visa contribuir para
a diversiﬁcação da matriz econômica de
Mariana, historicamente dependente do setor da
mineração, por meio da geração de novos
negócios, novos empregos e novas formas de
rentabilidade para os empreendedores e também
para o município”, diz a especialista de

Economia e Inovação da Fundação Renova,
Gabriela Metzer.
O edital do Mariana Labs pode ser acessado o
link abaixo.
Edital Mariana Labs - Modelos de Negócio e
Desenvolvimento de Negócios Inovadores
Prazo para se inscrever: até 15/08
Inscrição:
https://conteudo.wylinka.org.br/mariana-labs
Dúvidas: Entrar em contato pelo e-mail:
marianalabs@wylinka.org.br
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DEBATE PÚBLICO MARCA 15 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA
@jornalpanetus

Iluminação especial e distribuição de cartilhas também fazem parte das celebrações.

A Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, completa 15 anos no próximo dia 7 de
agosto. Para marcar a data, a Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), por meio
da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher,
vai promover uma série de eventos para celebrar o
marco e debater obstáculos que ainda persistem no
combate à violência contra a mulher.
A programação começa já na sexta-feira (06/08),
com o debate público “15 anos da Lei Maria da
Penha: avanços e desaﬁos para assegurar a
mulheres e meninas o direito a uma vida sem
violência”. O evento, a ser realizado das 9 às 16
horas no Auditório José Alencar, será virtual e
interativo, com transmissão pelo Portal da ALMG,
de onde será possível a participação do público por
meio do envio de perguntas e comentários.
Membros do Ministério Público, da Defensoria
Pública e da Polícia Civil mineiros, além de
professores e advogados vão discutir, durante o
debate, temas que vão do combate ao feminicídio
e a implantação da Lei Maria da Penha em Minas
Gerais à necessidade de se discutir o tema nas
escolas.
Agosto terá outras ações de comemoração
Na quinta-feira (12/08), também será realizada
reunião especial no Plenário para comemorar os
15 anos da Lei Maria da Penha. O encontro foi
solicitado pelo deputado Charles Santos
(Republicanos) e deverá contar com participação
virtual da mulher que dá nome à lei e será
homenageada na ocasião.
A cearense Maria da Penha é uma sobrevivente de
violência doméstica e travou uma luta política e
jurídica por proteção e por punição ao seu agressor
que culminou com a sanção da lei em 2006.
Ela sofreu diversas e graves agressões do marido,
que, mesmo após condenado pela justiça duas
vezes, ﬁcou em liberdade. Seu caso ganhou
dimensão internacional e foi parar na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos
(CIDH/OEA).
Em 2001, após silenciar durante todo o debate na

Corte internacional, o Estado brasileiro foi
responsabilizado por negligência, omissão e
tolerância em relação à violência doméstica
praticada contra as mulheres brasileiras.
Alguns anos depois, a luta dela e de várias outras
mulheres, organizadas em coletivos, associações e
movimentos, levou à sanção da Lei da Maria da
Penha, que é um marco na proteção à mulher e no
combate à violência doméstica. A norma tipiﬁca
como violência contra a mulher as violências
físicas, psicológica, patrimonial e moral.
Iluminação
O aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha
também vai mudar as cores da ALMG, que aderiu
ao Agosto Lilás. Assim, o Palácio da
Inconﬁdência (Espaço Democrático José
Aparecido Oliveira) receberá iluminação especial

lilás entre os dias 02 e 13 de agosto.
A luta contra a violência doméstica tem sido
tema frequente no parlamento mineiro
Por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da
Mulher, a ALMG tem constantemente chamado a
sociedade civil para discutir e ajudar a promover
avanços na proteção às mulheres. Desde 2019,
todas essas ações têm usado a marca “Sempre
Vivas”, em referência à resiliência das mulheres.
Em 2021, o evento institucional “Sempre Vivas:
luta das mulheres em tempos de pandemia”
contou com a participação de 55 entidades e foi
realizado de forma virtual nos dias 8, 12 e 15 de
março.
Ainda em maio, foram lançadas em audiência
pública duas publicações: o relatório do seminário
virtual “Mulheres na luta: novos desaﬁos trazidos

pela pandemia e perspectivas" e a “Cartilha
Sempre Vivas: serviços de atendimento à mulher.
Entenda a Lei Maria da Penha e saiba como pedir
ajuda”, com orientações sobre a norma e
indicações de serviços de atendimento às
mulheres.
Em agosto, a cartilha deve ser distribuída para as
mulheres que frequentam o parlamento mineiro.
Ela também será tema de um workshop virtual a
ser oferecido pela Escola do Legislativo, ainda
sem data deﬁnida, e que estará aberto a todos os
interessados.
Além disso, foi lançado o edital “Minas Arte em
Casa – Mulher no Plural: múltiplas perspectivas”,
que selecionou 60 imagens de fotógrafas mineiras
proﬁssionais e amadoras, que vão compor uma
exposição virtual a ser inaugurada em breve.
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MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL
TEM REDUÇÃO DE 31% EM 5 ANOS
@jornalpanetus Queda está concentrada no Ensino Fundamental e pandemia deve piorar cenário de ingresso de estudantes nas escolas.
Antes da pandemia da Covid-19, aumentar o
número de alunos matriculados em tempo
integral já fazia parte dos objetivos das
secretarias estaduais e municipais de ensino
para melhorar a qualidade da educação
brasileira.
No Ensino Médio, foi identiﬁcado um
importante crescimento, mas a queda nos anos
iniciais do Ensino Fundamental colocou as
matrículas na educação em tempo integral em
baixa no Brasil. As informações estão no
Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021,
elaborado pelo Todos Pela Educação, em
parceria com a editora Moderna.
“O avanço das matrículas em tempo integral já
era uma estratégia fundamental para melhorar
a qualidade da Educação antes da Covid-19.
Desde que feito com qualidade e com condições
adequadas aos docentes, mais tempo na escola
é uma forma de viabilizar uma aprendizagem à
altura dos desaﬁos dos nossos alunos, em
especial aqueles em situação de maior
vulnerabilidade”. Aﬁrma Priscila Cruz,
presidente-executiva do Todos Pela Educação.
Ao analisar os últimos cinco anos, o número de
matrículas em tempo integral na Educação
Básica no Brasil caiu 31%. Nos Anos Iniciais do
Fundamental, a queda foi de 63%; nos Anos
Finais do Fundamental foi de 55%; já no Ensino
Médio, o aumento de matriculados em tempo
integral subiu 107% desde 2015.
O Anuário também apresenta dados que
revelam uma forte redução nas despesas com
Educação por parte de Estados e Municípios.
De 2019 para 2020, os governos estaduais
reduziram 9% para função Educação. Em
números absolutos, isso signiﬁca uma
diminuição de R$11,4 bilhões. Se compararmos
2020 com 2015, a redução chega a 14%, em

Foto: Divulgação

termos reais.
No âmbito municipal, o total de despesas
empenhadas na função Educação caiu 6% entre
2019 e 2020, uma queda de mais de R$10
bilhões. Em comparação com 2015, o valor de
2020 é 1% maior em termos reais.
No Brasil, a cada 100 estudantes que ingressam
na escola: 93 concluem o Ensino Fundamental
1 aos 12 anos; 61,1% têm aprendizado
adequado em Língua Portuguesa; 51,5% têm
aprendizado adequado em Matemática; 82
concluem o Ensino Fundamental 2 aos 16 anos;
41,4% têm aprendizado adequado em Língua
Portuguesa; 24,4% têm aprendizado adequado
em Matemática; 69 concluem o Ensino Médio
aos 19 anos; 37,1% têm aprendizado adequado
em Língua Portuguesa; 10,3% têm aprendizado

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

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

adequado em Matemática.
Em relação aos professores da Educação
Básica, mais de dois milhões de proﬁssionais:
43,6% têm Ensino Superior sem PósGraduação; 43,0% têm Ensino Superior com
Pós-Graduação; 8,4% têm Ensino Médio
Normal/Magistério; 4,8% têm Ensino Médio;
0,2% Têm Ensino Fundamental.
Do ponto de vista da alfabetização, um dos
mais importantes indicadores educacionais em
relação ao desenvolvimento social dos países, o
Brasil segue sem “zerar” essa realidade. A taxa
de 5,8% de analfabetos com idade de 15 anos ou
mais, embora haja um pequeno avanço,
persiste.
O número ainda é diretamente relacionado às
diversas desigualdades sociais. A proporção de

analfabetos entre a população com mais de 15
anos dos domicílios mais ricos é de apenas
0,3%. No entanto, entre os mais pobres, o
número de pessoas que não sabem escrever o
próprio nome salta para 7,7%
Se compararmos as áreas urbanas e rurais no
Brasil, a desigualdade também é evidenciada.
Nas áreas urbanas, 95,6% da população é
alfabetizada, enquanto nas áreas rurais o índice
cai para 84,9%.
O recorte geográﬁco é outro fator que
evidencia as diferenças no Brasil. Em Santa
Catarina, na região sul do país, 1,7% da
população de 15 anos ou mais foi identiﬁcada
como analfabeta, em 2020. Já em Alagoas, na
região norte, essa proporção chega a 16%.
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QUANDO A ESPERANÇA TAMBÉM SOBE AO PÓDIO
@jornalpanetus

@priscillaportoescritora

Sinceramente não achei que, em plena pandemia,
as Olímpiadas de Tóquio poderiam nos emocionar
tanto.
O choro do surﬁsta Ítalo Ferreira, primeira medalha
de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos 2021, junto ao
choro do repórter da Globo, Guilherme Pereira,
durante a entrevista subsequente à vitória, foi muito
emocionante, muito tocante. Talvez ainda mais para
nós jornalistas - formatados para formatarmos a
notícia sem o burilamento de emoções próprias.
E o que dizer da graça da menina de 13 anos, Rayssa
Leal, voando no skate, dando show nas manobras,
sorrindo, se divertindo e fazendo passinhos de dança
em plena ﬁnal olímpica? A medalha de prata nos pés,

no peito e nas mãos de uma criança - primeira
conquistada pelo Brasil em Tóquio.
Tão espetacular como a medalha de prata da ginasta
Rebeca Andrade - pelo segundo lugar no individual
geral - conquistada com gosto de ouro e trilha sonora
de baile de favela. A primeira medalha olímpica da
história da ginástica feminina artística do Brasil,
seguida ainda, com muito louvor pela medalha de
ouro na prova de salto. A primeira brasileira a
conquistar duas medalhas na mesma edição olímpica:
uma jovem de origem humilde, negra e ﬁlha de mãe
solo - realidade notável e muito, muito admirável!
“Essa medalha não é só minha, é nossa, é do Brasil” comemorou o corredor de apenas 21 anos, Alison dos

Santos, o “Piu”, medalha de bronze nos 400 metros
com barreiras. Marcado por uma grande cicatriz na
cabeça, causada por queimadura em um acidente
doméstico aos 10 meses de idade, o paulistano
marcou agora sua história como primeiro medalhista
olímpico brasileiro na prova de 400 metros rasos com
barreira.
Exemplos de vitórias que representam, muito além
das medalhas, momentos de genuína esperança, em
época tão desesperançosa. E mesmo que não sejam
tantos os pódios - já quase no último dia olímpico - são
conquistas de muito orgulho, por representarem
retratos tão legítimos do Brasil: de histórias difíceis de
vida, de resiliência, de garra e de muita superação.

Parabéns aos campeões brasileiros olímpicos pelas
vitórias! E muito obrigada por nos emocionarem de
forma excepcional, em momento tão ímpar e
angustiante de nossa história.

OURO PRETO CRIA FUNDO DO ESPORTE E LAZER
@jornalpanetus

Assinatura da lei complementar nº 199 ocorreu nesta segunda-feira.

Após anos de luta para conseguir a criação
Fundo do Esporte e Lazer, ﬁnalmente o desporto
ouro-pretano obtém êxito e vibra com essa
conquista tão esperada. O ato de assinatura da Lei
Complementar nº 199, de 20 de julho de 2021,
ocorreu nesta segunda-feira, 02 de agosto, no
Horto dos Contos, com a presença do Executivo e
Legislativo Municipal, e representantes do
esporte ouro-pretano.
O prefeito Angelo Oswaldo reforça a
importância de sancionar essa lei pioneira em
Ouro Preto. “Graças a esse Fundo poderemos
levantar recursos indispensáveis à expansão das
atividades desportivas no nosso Município,
dentro de uma política pública de esportes. Será
possível captar recursos de emendas
parlamentares e de outras fontes que possam
assegurar o ﬁnanciamento do esporte dentro de
uma organização sistêmica”.
Wagner Melo, secretário de Esporte e Lazer, diz
que essa lei sancionada é a coroação de luta que
se estendia por mais de sete anos para conseguir a
criação do Fundo. “Agora será possível obter

Foto: Neno Vianna / Divulgação

recursos de diversas vias, como multas, emendas
parlamentares estaduais e federais. É uma
autonomia que ganhamos, exonera o Poder

Público com despesas e sempre com a
deliberação do Conselho Municipal de Esporte,
que estará trabalhando em conjunto com a

SEMEL, fortalecendo não só o desporto em si,
mas também as associações esportivas da
cidade”.
Carlos Simões, presidente do Conselho
Municipal do Esporte, destaca a iniciativa e luta
para conseguir sancionar esse projeto e o que ele
representa para o desporto ouro-pretano. “Nós
estamos muito felizes. É uma batalha do
Conselho desde 2015 e nosso papel é propor
políticas públicas junto ao Executivo. Sabemos
que para isso acontecer depende do
envolvimento de muitas pessoas e, por isso, hoje
é um dia histórico para o esporte ouro-pretano”.
O Conselho Municipal é formado por entidades
públicas e civis, com reuniões toda terceira
quinta-feira do mês e possui, atualmente, 12
conselheiros.
Ao ﬁnal da cerimônia, o Grupo de Capoeira
Ânsia de Liberdade fez uma belíssima
apresentação da arte que é a capoeira, com
adultos e crianças exempliﬁcando a importância
do esporte na vida das pessoas.

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

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

Telefone: (31) 3558-4354
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CARTEIRA RECOMENDADA: VALE SEGUE INVICTA NAS
RECOMENDAÇÕES DOS ANALISTAS PARA AGOSTO
@jornalpanetus Especialistas apontam a performance da empresa no período.
A Vale (VALE3) segue no topo das
ações mais recomendadas entre os
analistas para o mês de agosto,
marcando o 9º consecutivo na
posição. Especialistas da XP
Investimentos e da Órama atribuem a
recomendação à performance da
companhia no período: o lucro
líquido da mineradora foi de US$ 7,6
bilhões entre abril e junho, 662,4%
maior que o mesmo período de 2020.
Já o Safra diminuiu o peso da Vale em
sua carteira devido ao nível do preço
do minério de ferro “que continua em
patamares altíssimos.”
Na segunda posição entre as 24
carteiras analisadas pela Forbes estão
os papéis da B3 (B3SA3), da
Petrobras (PETR4) e do BTG Pactual
(BPAC11), empatados com dez
recomendações cada. Para os
especialistas, a B3 segue como
destaque porque ainda detém o
monopólio nacional na negociação de
ativos de renda variável. Já a

petroleira ganhou vantagem por
apresentar ações bastante
descontadas em relação ao preço-alvo
estimado. O BTG, por ﬁm, é avaliado
pelos especialistas como um
excelente case de crescimento na
Bolsa, com expectativas de
“desempenho forte nas linhas de
receita do banco ligadas ao Banco de
Investimento e Trading”, segundo
análise do Safra.
O terceiro lugar das recomendações
é ocupado por outros dois grandes
bancos brasileiros: Bradesco
(BBDC4) e Itaú (ITUB4), ambos com
oito recomendações. De acordo com
analistas, a adoção de estratégias para
maior eﬁciência, com digitalização e
expansão dos canais digitais é um dos
pontos favoráveis ao Itaú Unibanco.
Listamos nesta matéria os ativos mais
recomendados pelas corretoras e
bancos, bem como os comentários de
alguns analistas sobre os papéis de
maior destaque no mês.

RETORNO ÀS AULAS: DIRETORES E VICE-DIRETORES PASSAM
POR CAPACITAÇÃO EM MARIANA
@jornalpanetus www.jornalpanetus.com.br
Entre os dias 20, 23 e 27 de julho, a Secretaria
Municipal de Educação realizou um encontro com
os diretores e vice-diretores das escolas municipais
objetivando a apresentação do Protocolo de retorno
às atividades presenciais e orientações
complementares para um retorno às aulas de forma
segura.
Dentre os assuntos, foram discutidas a Resolução
da Secretaria de Estado de Educação - SEE Nº
4590/2021, início progressivo do ensino híbrido,
apresentação das normativas e protocolo municipal,
estudo do documento pela equipe diretiva das
escolas e planejamento estratégico.
Respeitando todas as medidas sanitárias de saúde,
as informações do encontro serão repassadas a toda
comunidade escolar pelos diretores e vice-diretores.
O retorno às aulas presenciais de forma híbrida nas
escolas estaduais, municipais e particulares de
Mariana está previsto para ter início na 2ª quinzena
de setembro. Todos os proﬁssionais da educação
passarão por uma capacitação para se adequarem ao
novo modelo estudantil.
Os protocolos com as orientações estão disponíveis
para todas as instituições escolares do município, na
Secretaria Municipal de Educação.

Foto: Secretaria Municipal de Educação / PMM

31 99880-7120
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DOIS ANOS: CASA DE APOIO A PACIENTES EM BELO HORIZONTE
ATENDEU ATÉ O MOMENTO CERCA DE 40 MIL PESSOAS
@jornalpanetus Casa de apoio completa dois anos de funcionamento ofertando qualidade aos marianenses que a utilizam.
A Casa de Apoio, localizada em Belo Horizonte,
completou dois anos de funcionamento. O espaço
recebe os pacientes atendidos pelo Tratamento
Fora de Domicílio (TFD), bem como os
familiares e acompanhantes, com um atendimento
de qualidade, segurança, conforto e tranquilidade.
O acolhimento é feito diariamente, dando suporte
para as pessoas que vão até a capital mineira
realizar atendimento e acompanhamento médico.
Desde a inauguração, o local já recebeu cerca de
40 mil pessoas, que desfrutam de um ambiente
confortável e seguro para aguardarem pelo
atendimento médico nos hospitais da capital.
A Prefeitura de Mariana oferece café da manhã,
almoço, café da tarde e jantar para os pacientes
que se hospedam até o dia seguinte. Nesses dois
anos, mais de 60 mil refeições foram servidas aos
pacientes e seus acompanhantes. O município
oferece também o transporte para ir até Belo
Horizonte, assim como para a locomoção até a
unidade de atendimento médico, na capital
mineira.
De acordo com William Oliveira, administrador
do espaço, são investidos mensalmente, cerca de
R$30 mil para custear aluguel, alimentação,
transporte de funcionários, entre outros serviços.
Ana Lúcia Ferreira, moradora do bairro Vila
Maquiné, em Mariana, precisou do serviço e
reforça a importância da Casa de Apoio para os
marianenses.
“Para mim o próprio nome já diz tudo, dar apoio
e toda atenção a quem precisa. O acolhimento é
excelente, tanto para quem consulta, quanto para
os acompanhantes dos pacientes”, ressaltou.
Júlio César Ferreira, morador do bairro Cabanas,
precisou se hospedar na casa de apoio para
acompanhar o tratamento médico do seu ﬁlho e
enaltece a importância do espaço e do
acolhimento que recebeu em um momento difícil
da sua vida. “Quero agradecer a Secretaria de

Foto: Marcella Pontes / Divulgação

Saúde, aos motoristas e todos os funcionários da
Casa de Apoio, que me acolhem e auxiliam com
tanto carinho e dedicação”.
Localizada próximo à área hospitalar, a casa
possui capacidade para receber em média 120
pessoas. No entanto, durante a pandemia do

coronavírus, por questões de segurança e
preservação da saúde dos usuários, o espaço está
atendendo 50% da sua capacidade total.
Novos Projetos
Para oferecer ainda mais conforto e segurança a

todos que precisam se hospedar na Casa de Apoio,
um novo projeto de acessibilidade está sendo
desenvolvido para a adaptação do espaço, dando
suporte para deﬁcientes físicos que precisarem
dos serviços oferecidos pelo local.
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Aviamentos, tecidos, roupas de cama,
mesa e banho e muito mais....

INÉDITO EM MARIANA: TRECOS E TRAMAS LANÇA
FACHADA DE LOJA COM FOTOS DE PAIS E FILHOS
Empresárias Anacarla Duarte, Marciane Duarte e Marie Goret inovam em Mariana no dia dos pais.

Criatividade e inovação marca o dia dos
Pais na loja Trecos e Tramas em Mariana. O
objetivo da ação inédita em Mariana é para
celebrar com muitos abraços e beijos nessa
pessoa que a gente ama, nosso pai.
Na loja Trecos e Tramas você encontra uma
infinidade de produtos dentre eles tecidos,
todo material para enfeitar peças de
decoração e acessórios como pra completar
roupas com fechos, barras e outros tipos de
acabamento você encontra aqui.

A equipe da Trecos e Tramas deseja um feliz e especial dia dos pais.

^
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LÍNGUA!
Os “inﬂuencers” da Cultura Brasileira
Aconteceu na semana passada. Destruído por um
incêndio em 2015, o Museu da Língua
Portuguesa ou Estação da Luz da Nossa Língua Estação da Luz/SP -, foi reinaugurado em 31/07.
O interessante é que dois dias antes, 29/07, a
Cinemateca Brasileira - Vila Leopoldina/SP -,
teve um incêndio em um dos seus anexos. Não
podemos esquecer que o Museu Nacional da
Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, teve o
mesmo ﬁm: incêndio em setembro de 2018, que
destruiu quase a totalidade de seu acervo
histórico e cientíﬁco. Esses fatos me ﬁzeram
pensar na possibilidade de termos “inﬂuencers”
negativos. Vejamos! No quesito “chamas

ardentes”, a inspiração pode ter vindo de Nero.
Quem foi Nero? Nero Cláudio César Augusto
Germânico, Imperador de Roma entre 54 e 68,
sobre o qual recai a teoria ou crença de ter
ordenado incendiar a cidade de Roma (julho/64).
Como os prédios mencionados foram ou estão
“renascendo das cinzas”, nada mais justa que
atribuirmos tal feito ao espírito da bela ave Fênix.
Pássaro da mitologia grega que, quando morria,
entrava em autocombustão e, passado algum
tempo, ressurgia das próprias cinzas.
Lentamente estamos ressurgindo de nossas
cinzas, provocadas por descasos no zelo de nosso
p a t r i m ô n i o . P a r a c o n c l u i r, v i v e m o s
constantemente numa gangorra entre “avanços e
retrocessos”, o que nos faz mencionar o terceiro
“inﬂuencer”: Pataco Tato. Quem foi Pataco
Taco? Na verdade, “foram” dois personagens
índios, sempre confusos com as contradições do
homem civilizado, interpretados pelos

humoristas Paulo Silvino (Pataco) e Orlando
Drummond (Taco), no programa Zorra Total
(Globo, década de 1970). Eles tinham um jargão
bem apropriado ao nosso tema: “pezinho prá
frente, pezinho prá traz”! Assim vive nosso
patrimônio artístico-cultural. Completamente
instável e inseguro quanto o amanhã. Que
possamos não mais “acordar” com sobressalto
de destruição por negligência das autoridades,
nem sempre responsáveis na preservação de
nosso História. Que os futuros “inﬂuencers”
tenham características melhores!
O Calendário chinês e as Eleições 2022
Nossa popular “folhinha” ou calendário é
Cristão (ou Gregoriano). Já o calendário chinês
possui uma “contagem de tempo” diferente do
nosso. Vejamos! O “deles” combina o ciclo solar
com os ciclos lunares. A cada 12 anos completase um ciclo, dentro do qual cada ano recebe o

nome de um dos 12 animais correspondentes ao
horóscopo chinês: rato, boi, tigre, coelho,
dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo,
cão e porco. Eles estão em 4.717, correspondente
ao “ano do boi”. Se ﬁzermos uma analogia entre
ambos, levando-se em conta que em 2022
estaremos em processo eleitoral, podemos
arriscar que 2022 será o “ano do BALAIO de
GATO”, tal a confusão que estamos vivendo.
Resumidamente: voto impresso ou não; partidos
com mais de 5 bilhões para campanha eleitoral;
possível reforma, com cotas para mulheres e
negros; ameaça de “melar” as eleições; etc e tal.
Tudo isso terá que ser resolvido até ﬁm de
setembro do corrente. Uma coisa eu “cravo”,
diﬁcilmente não teremos um “ano” balaio de
gato. Até início de outubro voltaremos ao temo!

Gregório de Matos, in memoriam

VENHA NOS VISITAR E CONHECER O BANCO AGIBANK

Endereço: Avenida Salvador Furtado -46 - Centro - Mariana - MG
Telefone: 98702-0588 / 3558-1136/ 3558-1410
DENBER – É a
aglu nação dos
nomes Denise e
Bernardo.
É uma empresa que ajuda pais, cuidadores e
educadores a formar adultos mais conﬁantes e
responsáveis.
O nosso diferencial é trabalhar alinhado aos
pilares do desenvolvimento humano, porque nós
atuamos nos principais âmbitos relacionados à
aprendizagem: Família -Aluno - Escola.
Nossa missão está centrada na formação global do
indivíduo tendo o principal objetivo a formação de
um cidadão crítico, autônomo, proativo, capaz de
intervir socialmente de forma positiva.
Será uma honra te ajudar a construir o futuro do
seu ﬁlho.
Juntos por uma educação melhor e mais
humanizada.
Estamos atendendo no formato on-line e
presencial.
Venha nos conhecer!!

DENBERPSICOPEDAGOGICO

31 9 8566-4576
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RECUPERAÇÃO: SAMARCO ALCANÇA PRODUÇÃO DE 4,4
MILHÕES DE TONELADAS DE MINÉRIO FERRO
@jornalpanetus

Ao longo dos últimos meses, a empresa embarcou 47 navios com destino a vários países.

Foto: Otávio Honorato / Samarco

A empresa Samarco atingiu em julho, sete meses
após a retomada de sua produção, em dezembro
de 2020, o volume de 4,4 milhões de toneladas de
minério de ferro e pelotas produzidas para atender
os mercados interno e externo. Ao longo dos
últimos meses, a empresa embarcou 47 navios
com destino a vários países. Nesse contexto, para
preservar suas operações, a Samarco iniciou em
abril o processo de recuperação judicial, acolhido
pela Justiça mineira. A recuperação judicial
protege a empresa contra ações de credores do
mercado ﬁnanceiro internacional.
Na semana passada, a empresa obteve a
aprovação da Justiça de Minas Gerais para obter
ﬁnanciamento no valor de US$ 225 milhões, por

meio de um mecanismo conhecido como DIP
Financing – especíﬁco para empresas em situação
de recuperação judicial. A autorização para o
empréstimo foi dada pela 2ª Vara Empresarial de
Belo Horizonte, que reconheceu a necessidade da
empresa por recursos que garantam sustentação
das suas operações ao longo do processo de
recuperação judicial.
Atualmente, com 26% de sua capacidade
produtiva, a empresa emprega mais de 6 mil
pessoas, direta e indiretamente, nos Estados de
Minas Gerais e Espírito Santo, além de atuar com
1.533 fornecedores.
Segurança
O caminho até a empresa ampliar a capacidade

foi traçado considerando o novo modelo de
produção e o cumprimento das suas obrigações
no campo social e ambiental, com foco na
segurança e sustentabilidade de suas operações.
O gerente geral comercial e de marketing da
empresa, Renato Pereira, ressalta que a Samarco
retomou as operações de uma forma diferente,
por meio da implementação de um sistema de
ﬁltragem de rejeitos que possibilita seu
empilhamento a seco, sem a necessidade do uso
de barragens.
“A Samarco se empenhou ao longo dos últimos
anos em um projeto que chamamos de prontidão
operacional, que possibilitou a veriﬁcação de
todos os processos produtivos e corporativos

para garantir um retorno seguro e estruturado.
Nosso foco é produzir com segurança”, aﬁrmou.
Ainda segundo Pereira, “mesmo durante os
cinco anos em que estivemos com as operações
paralisadas, seguimos mantendo relacionamento
estreito com nossos clientes, o que também
contribuiu para o nosso retorno de maneira
estruturada. A retomada das operações é uma
conquista para todos nós e fruto de muito esforço
e dedicação, o que nos possibilitou dar este
importante passo. Estamos atualmente operando
com 26% da capacidade e outros passos serão
necessários até atingirmos a capacidade plena,
mas queremos dar um passo de cada vez”,
aﬁrmou.

PROJETO “GINÁSTICA NA PRAÇA” RETORNA EM MARIANA
@jornalpanetus

As atividades são gratuitas e estão disponíveis para pessoas de qualquer idade.

Buscando promover o bem-estar físico e mental
dos Marianenses e incentivando à prática
esportiva, a Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Esportes, retornou com o projeto
criado em 2010, o “Ginástica na Praça”.
Arena Badaró
Atualmente, o complexo Arena Badaró, no
bairro Cabanas, está sendo contemplado com a
ginástica. Os horários disponíveis são segunda,
quarta e sexta-feira às 7h da manhã e, terça e
quinta-feira às 17h. A atividade é livre para todos
que tiverem interesse, bastando apenas
comparecer no horário marcado e preencher uma

ﬁcha de inscrição. A modalidade que está sendo
praticada é a de ginástica aeróbica.
O projeto conta com o acompanhamento da

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto

9 8253-0025

professora Joana, para que as atividades sejam
realizadas de maneira correta.
Passagem de Mariana

9 8889-1187
@lokauai

Na quadra de Passagem, às 8h da manhã, na
segunda e quarta-feira, também está acontecendo
a ginástica com a direção da professora Dayanne.
De acordo com a equipe da Secretaria de Esporte,
o projeto será restruturado para atender o máximo
possível de locais.
Por se tratar de espaços amplos, não há restrições
de pessoas. Porém, reforçamos que é necessário o
uso da máscara e é obrigatório que exista uma
distância considerável entre uma pessoa e outra.
Para mais informações, entre em contato com a
Secretaria de Esporte pelo 3557-2128 ou pelo email:
secretariadedesportos@gmail.com.
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OBRAS POR TODA CIDADE: PODER EXECUTIVO LANÇA
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA OURO PRETO
@jornalpanetus

Qualidade de vida aos ouro-pretanos.

O bom desenvolvimento municipal depende de
uma série de fatores, por exemplo, suas bases
estruturais que demandam a realização e
manutenção de obras, para garantir a segurança e
qualidade de vida dos seus cidadãos. É nesse
sentido que o atual governo lançou na terça-feira,
03 de agosto, o Programa de Obras de Ouro Preto
e assinou a ordem de serviço das ações.
As obras terão início imediato e serão executadas
em vários distritos e na sede. Nesse primeiro
segmento das atuações, estão serviços de
pavimentação, drenagem e outras intervenções,
além das que já estão acontecendo, como é o caso
do calçamento da Rua Conde de Bobadela (Rua
Direita), em fase de ﬁnalização dos trabalhos.
“Nós fomos a campo e buscamos informações.
São obras que têm projeto e que serão executadas
da forma correta e com qualidade”, destacou
Antônio Simões, secretário de Obras. Ele explica
que essas primeiras obras são em pontos
emergenciais. Esse mesmo pensamento foi
reforçado pela vice-prefeita Regina Braga que
enfatizou: “precisamos de obras sim, mas bem
feitas e, com certeza, iremos entregar obras de
qualidade para o povo de Ouro Preto”.
Fazendo um balanço do primeiro semestre, o
prefeito Angelo Oswaldo considerou que “nós
cuidamos de organizar a casa, de colocar tudo
em ordem, de planejar e levantar tudo aquilo que
tinha que ser apurado para um bom conjunto de
projetos. Esse lote que foi anunciado hoje
assinala uma nova etapa nas ações da Prefeitura.
Estamos contemplando cidade e distritos em
pontos cruciais”.
Também estiveram presentes no evento os
secretários de Governo, Felipe Guerra, de
Planejamento e Gestão, Crovymara Batalha, de
Defesa Social, Juscelino Gonçalves, de Fazenda,

Foto: Ane Souz / PMOP

Felipe Pinho, bem como o presidente da Câmara,
Luiz Gonzaga, todo o corpo Legislativo
Municipal e a imprensa local.
Nesse primeiro segmento de Obras, as ações
irão contemplar:
Sede: Bairros Alto da Cruz e Padre Faria
(asfaltamento da Rua Francisco Isaac); Bairro
Morro da Queimada (asfaltamento da Rua Belo
Horizonte); Bairro Morro Santana (Infraestrutura
e pavimentação na Rua São Geraldo); Bairro
Centro(drenagem de águas pluviais na Rua Diogo
de Vasconcelos junto ao Centro de Convenções).

Distrito de Cachoeira do Campo: Bairro Vila
Alegre - Rua Um próximo ao Caic, Rua das
Orquídeas (drenagem de águas pluviais); Bairro
Dionísio, Rua Santo Antônio do Leite
(ﬁnalização dos serviços de canaleta, boca de
lobo e sarjeta).
Distrito de Rodrigo Silva: Rua Santa Eﬁgênia e
Rua Nossa Senhora da Conceição (drenagem de
águas pluviais); Estrada principal que liga o
distrito ao subdistrito de Fundão (projeto de
recuperação da estrada);
Distrito de Antônio Pereira: Ruas Ametista,
Turmalina, Berilo, Granada, Galena, Alexandrita,

Adriana
NOIVAS

Ônix (asfaltamento); Avenida Perimetral do
Ouro, Vila Residencial Antônio Pereira
(recapeamento);
Distrito de Amarantina: Rua São Gonçalo
(drenagem de águas pluviais).
Distrito de Santo Antônio do Leite: Rua 21 de
abril e Rua 12 de Março no Gouveia (projetos de
drenagem de águas pluviais); Chapada: Rua A
(Rua da Feirinha), Rua Niterói e Rua São Paulo
(interligação de drenagem entre Chapada e
Passagem);
Distrito de Santo Antônio do Salto: restauração de
parte do muro do cemitério.

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

Ligue e peça já!
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RETOMADA: REALIZAÇÃO DE EVENTOS-TESTE É CONSIDERADA
CONSTITUCIONAL
@jornalpanetus

Objetivo é que o governo se prepare adequadamente para o retorno gradual e seguro das atividades.

O projeto que autoriza a realização de eventosteste culturais, sociais, esportivos, corporativos,
técnico-cientíﬁcos e de entretenimento no âmbito
do Estado de Minas Gerais recebeu parecer pela
constitucionalidade na reunião da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), desta
terça-feira (03/08).
A proposta consta do Projeto de Lei (PL)
2.849/21, de autoria dos deputados Dalmo
Ribeiro da Silva (PSDB), Tadeu Martins Leite
(MDB) e Thiago Cota (MDB), que recebeu aval
na forma do substitutivo nº 1. A matéria segue
agora para análise da Comissão de Saúde.
A proposta estabelece, também, que o Estado
determinará, em regulamento próprio, os
protocolos e as modalidades para a realização das
citadas atividades, para grupos vacinados ou
validamente testados, passíveis de monitoramento
pós-evento.
Segundo os autores, a realização dos eventosteste ou eventos-piloto conﬁgura uma
oportunidade de o Estado se programar
adequadamente para o retorno gradual e seguro

das atividades após os acontecimentos
decorrentes da pandemia da Covid-19. “O projeto
não propõe a retomada automática de eventos de
maior porte, mas objetiva estabelecer um
p l a n e j a m e n t o s e g u ro , re s p o n s á v e l e
cientiﬁcamente veriﬁcado para a eventual
retomada das atividades”, ressaltam no texto.
Atividade religiosa
Durante a discussão da matéria na comissão, foi
apresentada emenda, incorporada ao texto ﬁnal do
substitutivo pelo relator, deputado Charles Santos
(Republicanos).
Segundo o substitutivo, os eventos-teste serão
realizados em ambientes controlados com
limitação de público e testagem dos participantes,
que serão monitorados após o evento. Além disso,
o texto garante o exercício da atividade religiosa
independentemente da realização de eventosteste, respeitando-se os protocolos sanitários.
Cuidados
Também recebeu parecer pela legalidade da CCJ
o PL 1.289/19, do deputado Carlos Pimenta
(PDT), que cria o Programa Estadual de Cuidados
Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado.

CONSÓRCIO

NO

O relator, deputado Charles Santos, opinou pela
constitucionalidade da matéria na forma do
substitutivo nº 1 que apresentou. Agora, a matéria
seguirá para análise de 1º turno da Comissão de
Saúde.
O projeto original traz o objetivo da norma de
regular e proteger o exercício do direito das
pessoas quanto à informação e à tomada de
decisão durante o processo de enfermidade
terminal, de modo prévio ou concomitante a ela,
com garantias que os serviços de saúde públicos e
privados estão obrigados a oferecer nesse
processo.
Em seu artigo 3º, traz os fundamentos da lei como
o respeito à dignidade da pessoa em seu processo
de grave enfermidade e a garantia de sua
autonomia. Estabelece ainda que a manifestação
da vontade do paciente pode ser expressa durante
o processo de enfermidade terminal ou de forma
antecipada, tanto para aceitar como para recusar
tratamentos e interrompê-los.
Conforme o texto original, são princípios dos
cuidados paliativos: defender o direito natural à
dignidade no viver, na doença e aumento da
qualidade de vida do doente e da sua família;

promover o alívio da dor e de outros sintomas
estressantes; e reaﬁrmar a vida e a morte como um
processo natural, entre outros.
A matéria determina que a equipe proﬁssional de
cuidados paliativos será interdisciplinar e que,
menores de idade, no seu processo de
enfermidade terminal, têm, entre outros aspectos,
o direito de manter contato com os pais e mães, ou
com as pessoas que os substituam, em momentos
de tensão e diﬁculdades.
Também garante que o Programa Estadual de
Cuidados Paliativos poderá ﬁrmar convênios para
a criação de uma rede de Cuidados Paliativos nos
municípios que assim desejarem.
De acordo com o parecer do relator, a elaboração e
a execução de programas conﬁguram atribuição
típica do Poder Executivo. Para não incorrer nesse
vício de inconstitucionalidade e se ater aos limites
da atuação de cada Poder do Estado, como
justiﬁcou, foi apresentado o substitutivo nº 1.
Dessa forma, o novo texto se limita a estabelecer
princípios e diretrizes para as ações voltadas aos
cuidados paliativos no âmbito da saúde pública do
Estado, que coincidem com os elencados no
projeto original.

Arantes Móveis

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

(31)98566-4576

(31) 3557-3733

Madeiras para telhado em Paraju
e Roxinho
Réguas para curral,
Mourão de eucalipto tratado
Tudo isso você encontra lá na
Construrey Materiais de Construção.
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INDICAÇÃO DO VEREADOR
EDIRALDO RAMOS É APROVADA
NA CÂMARA DE MARIANA
@jornalpanetus

É implementado em Mariana a concessão de óculos de grau pelo SUS.

Show de bola com Caburé
MDR VENCE COPA DIVAS DE FUTSAL
FEMININO EM MARIANA
No último ﬁnal de semana ocorreu na quadra do Rosário a Copa Divas de Futsal
feminino que contou com a participação das seguintes equipes: MDR, UFC, São
Bento e Cabanas.
Já na grande ﬁnal se enfrentaram as equipes do MDR x UFC e a equipe do MDR
levou à melhor e consagrou-se o campeão da Copa Divas.
A Copa Divas foi uma organização do Tati MDR e o apoio do Elvis de Monsenhor
Horta.

Através de indicação do vereador, Ediraldo
Ramos carinhosamente conhecido por Pinico, foi
aprovação na Câmara de Mariana o retorno do
programa de distribuição de óculos de grau no
município.
Programa de extrema importância para a
população em vulnerabilidade. Uma indicação
precisa e eﬁcaz do parlamentar marianense.
Os óculos disponibilizados possuem armação em
metal, lente comum, lente surfacada, lente de
policarbonato entre outro, que vão garantir mais

qualidade de vida a quem realmente precisar.
Para ter acesso ao serviço, basta comparecer ao
Centro de Especialidades da Previne, portando toda
documentação, veja quais são: Receita Original do
SUS; Xerox do cartão SUS; Xerox do
Comprovante de Endereço; Xerox do documento
de identidade.
Vale ressaltar a horário de recebimento dos
documentos que é de segunda e quinta de 8 às 11:30
horas na sala 17 na PREVINE.
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Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

Elegância e soﬁsticação
Rua Vereador Moacir

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

Chaves - 8 A - Bauxita

(31)3552-3798

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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O BRASIL E A ESTUPIDEZ INFINITA
@jornalpanetus Aqui ela se manifesta de muitas formas.
A Covid-19 é uma doença potencialmente letal
e que causou e causa enorme destruição
econômica, além de ser altamente destrutiva
para nossas vidas. Até o ﬁm do ano passado, isso
era uma fatalidade. Vieram, então, as vacinas.
Em vários países desenvolvidos, os imunizantes
já estão disponíveis para todos os adultos e
adolescentes que desejem tomá-los. Bastam
duas picadas para reduzir substancialmente o
risco de morte pela moléstia. A vacinação
também ajuda a recuperar a economia e permite
recobrar alguns aspectos da vida prépandêmica. Não obstante, fatias substanciais
das populações de alguns desses países recusam
a injeção.
"Duas coisas são inﬁnitas: o universo e a
estupidez humana. Mas, em relação ao
universo, ainda não tenho certeza absoluta". A
frase, de Albert Einstein, captura a essência da
chamada hesitação vacinal. De um ponto de
vista puramente darwiniano, poderíamos
interpretar a atitude dos cidadãos recalcitrantes
como uma contribuição involuntária ao
aprimoramento da espécie, mas não é tão
simples.
A vacinação tem efeitos positivos não só para o
indivíduo, mas também para a coletividade.
Quando porções signiﬁcativas de uma
comunidade deixam de imunizar-se, o vírus

permanece em circulação, colocando em risco
as pessoas que não podem vacinar-se ou não
desenvolvem uma boa imunidade após a
inoculação, além de aumentar a probabilidade
de surgirem variantes do vírus com escape
vacinal.

Faz sentido, portanto, que as nações em que a
hesitação é mais forte adotem diferentes blends
de incentivos (dias de folga, cerveja grátis,
prêmios em dinheiro) e sanções (demissão,
limitação a atividades) para diminuir a
resistência. Essas medidas devem funcionar,

mas só parcialmente.
No Brasil, a julgar pelas pesquisas, a hesitação
é pequena. Mas isso não signiﬁca que a
estupidez inexista por aqui. Ela apenas se
manifesta de outras formas. Nós, aﬁnal,
elegemos Bolsonaro.

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

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana
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MARIANA INICIA SERVIÇO DE
INSEMINAÇÃO E TRANSFERÊNCIA
DE EMBRIÃO EM BOVINOS
@jornalpanetus Desenvolvimento rural é levado a sério em Mariana.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural,
iniciou o serviço de inseminação artiﬁcial e
transferência de embrião. O objetivo é realizar
o melhoramento genético do rebanho, através
de técnicas evolutivas de reprodução e
fertilização In Vitro em laboratório.
A inseminação artiﬁcial em tempo ﬁxo
(IATF) não gera custos ao produtor, pois o
sêmen será fornecido pela secretaria.
No caso da fertilização In Vitro (FIV), as
células reprodutivas da fêmea (oócitos) e o
sêmen sexado, ou seja, sêmen do sexo
feminino, são separados dos demais. O sêmen
e oócitos são de escolha e responsabilidade
ﬁnanceira do produtor.

A ação faz parte do Projeto de Melhoramento
Genético e tem como público alvo os
pequenos e médios produtores rurais da
região. Após a conclusão da primeira etapa, a
equipe responsável irá iniciar um novo projeto
de incentivo para melhorar a alimentação do
gado, onde a secretaria responsável também
oferecerá o apoio ao produtor.
Como solicitar o serviço
Para solicitar o serviço, o produtor deve
procurar a Secretaria de Desenvolvimento
Rural, localizada no Centro de Convenções Praça JK, sem nº. Para informações
adicionais, ligue: 3558-4173.

CAMPANHA: AGOSTO LILÁS MÊS DE
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Em razão da comemoração do aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha em 2021, a
Prefeitura de Mariana, em parceria com a Secretaria de Defesa Social, está realizando, neste
mês de agosto, uma campanha de conscientização e educação sobre a violência contra a
mulher nas redes sociais: o Agosto Lilás.
Ao longo do mês abordaremos este tema, juntamente com agentes da Guarda Civil
Municipal, que alertarão sobre como esses casos acontecem, como reconhecê-los e como
proceder diante deles.
A campanha estará alinhada com a aprovação do Projeto de Lei n°3855/20, de autoria da
deputada Carla Dickson (Pros-RN), pela Câmara de Deputados do Governo Federal, no
início do mês de julho, e pretende educar e alertar sobre as formas de violência cometidas
contra a mulher na sociedade.
Segundo o Instituto Maria da Penha, não há somente um tipo de violência sobre a qual as
mulheres estão sujeitas. Estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar, como a
física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.
A campanha se estende por todo mês de agosto nas redes sociais da Prefeitura, como um
apelo pelo ﬁm da violência contra a mulher.
Canais de denúncia de violência contra a mulher
Polícia Militar: 190
Delegacia de Polícia Civil com Atendimento à Mulher em Ouro Preto - (31) 3551-3222
Guarda Municipal: 153 // Guarda Municipal de Mariana (31) 3558-5468
Central de Atendimento à Mulher - Disque 180

BEIJO
A química interna que brota
Na união de dois lábios ardentes,
Causa uma duradoura explosão
De sensações reincidentes;
Um beijo aquecido pelo desejo,
É lembrança que dura pra sempre.
Não importa o tipo do beijo,
Se é de língua, ou se é molhado,
Tampouco se vai ser lento,
Ou, se por capricho, demorado
O importante é que seja intenso,
Que seja um beijo bem dado.
Não há cenário. Aqui ou acolá.
No fundo escuro do cinema,
Na rua, meio de canto no sofá,

*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

Júnio Liberato

Quando um beijo bom acontece
Não se consagra pelo lugar.
Um beijo, o presente,
Beijos para celebrar,
O encontro, a despedida
Beijos, quero beijar,
O beijo é quando os lábios falam
No silêncio do encontrar.

Qualidade &
Preço justo!

CONECTOR CPD
15MM R$12,00

CABO DUPLEX
10MM R$3,60
@vigiezeletrica
@vigiez_seguranca

3558-1252

Jornal

Panetu’s
Leticia Aguilar
_____________________________________________
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@leticiafaguilar_

Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

facebook.com/JornalPanetus
Sociais da Leticia Aguilar
Dia dos PAIS, meu pai ANGELO SERAFIM!
O meu herói de toda uma vida não é protagonista de nenhuma história em
quadradinhos, lme de ação ou lenda antiga. Pelo contrário, ele é bem real e eu
lhe devo a minha vida, pois o meu herói é você, meu pai!
Hoje, neste dia tão especial em que celebramos a grandeza de todos os pais, eu
quero homenagear o meu, você meu pai, que durante toda uma vida provou ser
o melhor dos pais, alguém que esteve sempre presente e constante, alguém que
foi a força e a estabilidade mesmo nos momentos mais difíceis.
Diariamente dando o melhor exemplo, você é o melhor homem que eu conheço, é
Endereço: R. Hélvio Moreira Moraes, 398 a minha inspiração e referência para tudo, e porque quase tudo lhe devo,
Vila do Carmo, Mariana - MG, 35420-000
também lhe agradeço com todo o meu coração. Feliz dia dos pais, meu pai! Eu
te amo!

Ediraldo Ramos (Pinico) e sua esposa Flávia!

@aviam.goncalves Casa Imperial imóveis

Essa é nossa amiga Zélia (Sindicato Metabase).
Aniversariante da semana (06/08). Felicidades!

Casal top!! Ricardo e Thalita Dutra!

Olha que casal mais simpático pessoal! Pedro & Maíra!

Momento fofura! Viviane (lá&clá) e seu lho!

Feliz dia dos pais, para o melhor do mundo! Te amo pai!

Ediraldo Pinico em visita a Marciano e família em
Mainart!

Presença vip em nossa coluna social, Mateus (Vigiez)!

