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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
EDUCAÇÃO: NOVO ENSINO MÉDIO
É preciso haver um amplo debate para liberar as barreiras da desigualdade.
Ministério da Educação deﬁniu como se dará a
implantação do novo ensino médio, a meritória
reforma sancionada em 2017 com o objetivo
precípuo de dar maior ﬂexibilidade à essa etapa do
aprendizado, tornando-a mais atraente e próxima
do cotidiano dos estudantes, embora tardiamente é
uma reforma que será bem-vinda.
É consenso entre os educadores que a estrutura
engessada e o conteúdo enciclopédico hoje vigentes
estão entre as principais causas do desinteresse dos
jovens brasileiros pela escola, cujo resultado se vê
nas elevadas taxas de evasão registradas nessa fase.
No essencial, a reforma estabelece que os alunos
escolham uma entre cinco áreas de concentração
(linguagens, matemática, ciências da natureza,
ciências humanas ou ensino técnico), à qual
dedicarão 40% de seu tempo.
Os 60% restantes serão organizados a partir da Base
Nacional Comum Curricular aprovada em 2018,

uma relação detalhada de temas, competências e
habilidades a serem desenvolvidos.
Essas estratégias complementares, segundo o
cronograma do MEC, serão colocadas em prática a
partir de 2022 de forma escalonada, nas redes
pública e privada.
Com as mudanças no currículo, mudará também a
avaliação dos alunos. O Enem, principal meio de
acesso às universidades federais, será atualizado ao
longo dos próximos anos para que, em 2024, ocorra
conforme as novas diretrizes.
A matriz curricular do novo ensino médio será
composta pela formação geral básica, que
compreende as quatro áreas do conhecimento e
seus componentes curriculares: Linguagens e suas
tecnologias; Matemática e suas tecnologias;
Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ciências
Humanas e Sociais aplicadas. E também dos
Itinerários Formativos, parte ﬂexível do currículo.

Os Itinerários Formativos serão compostos por
componentes de introdução às áreas do
conhecimento, introdução ao mundo do trabalho,
projeto de vida, disciplinas eletivas e tecnologia e
inovação.
O novo ensino médio traz muitas novidades para os
estudantes e busca promover uma aprendizagem
mais signiﬁcativa aos alunos do ensino médio e
colaborar para diminuir a evasão na etapa.
Outra alteração relevante é o aumento da carga
horária mínima, de 800 para 1.000 horas anuais,
que encontra maiores diﬁculdades de
implementação no período noturno, onde estão
mais de um quinto dos alunos do ensino médio.
Na semana passada, minas gerais anunciou que
poderá utilizar aulas remotas para cumprir a norma,
um recurso válido, mas que deve ser usado com
cautela, com modelos pedagógicos especíﬁcos,
bem como professores preparados para essa

modalidade. Segundo apuramos, em nota, a
secretária de estado de Educação de Minas, Letícia
Palma destacou. “Em geral as escolas irão ter um
horário a mais de aula. Mas nos municípios que
não conseguirmos essa adequação por causa do
transporte escolar teremos um dia de aula no
contraturno”.
Entretanto, o desaﬁo que se coloca agora é o de
garantir, num estado atravessado por disparidades
regionais, que todos os municípios tenham
condições de oferecer aos alunos a ﬂexibilidade e a
carga horária prometidas
Portanto, serão necessários investimentos em
infraestrutura, além de recursos para contratação e
formação de professores. Espera-se que as
autoridades ajam com responsabilidade para
garantir tais verbas em meio as diﬁculdades e
obstáculos que por natureza assola o estado e
respectivamente os municípios.

RETORNO ÀS AULAS: DESAFIOS, CAMINHOS E LIÇÕES.
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"
Sem dúvida a educação foi uma das áreas que
mais foi desaﬁada no período da pandemia.
Professores, pais, alunos, coordenadores, todos
tiveram que sair do lugar comum e se reinventar.
Não foi fácil, gerou muita angústia e ansiedade.
Depois de tanto tempo, podemos fazer uma síntese
preliminar de resultados e encontrar lições e
caminhos. Escrevo aqui a partir da escuta clínica
psicanalítica com crianças e adolescentes, como pai
e como professor universitário.
Por um lado, os estímulos das aulas virtuais são
muito menores. Em um mundo já excessivamente
virtualizado, as aulas teriam que ser muito mais
lúdicas e atraentes. Concorrer com jogos eletrônicos
soﬁsticados e desaﬁadores é uma árdua tarefa...
Seria ilusório acreditar que boa parte dos alunos
seguiria com vontade, desejo e atenção aulas
remotas sem ser instigado pelas avaliações. É difícil
imaginar em nosso meio, culturalmente, que o
estudante seguiria aquela velha máxima defendida
pelo ﬁlósofo alemão Immanuel Kant: “Aja de tal
forma que tua ação seja sempre um ﬁm e não um

meio”. Ou seja, o estudo, o conhecimento,
possuem características suﬁcientes para serem
realizados como um ﬁm em si mesmo. No
entanto, não é essa a realidade. Diante de
avaliações virtuais (em todos os sentidos), pouco
é avaliado e entendido. A avaliação tem como
função reproduzir o processo de aprendizagem e
indicar caminhos. Com a ajuda do Google, de
grupos de Whatsapp e até de pais e mães todo o
processo é apaziguado.
Em pouco tempo, com o maior retorno das aulas
presenciais, vamos veriﬁcar esses problemas de
aprendizagem que não são demonstrados agora.
A lição que ﬁca é que a escola precisa mudar.
Não podemos pensar mais em apenas reprodução
de informação. É preciso entender que o mundo
se mostra cada vez mais complexo e com excesso
de informações, a escola precisa abordar essa
dimensão. É preciso educar a partir de problemas,
que instiguem e façam todos saírem do lugar
comum, da zona de conforto. Ora, não foi essa
uma das grandes lições da pandemia? Fomos

levados a entender um vírus novo, uma doença
que não conhecíamos... Se não fosse a ciência
crítica, pensando fora dos manuais, não
estaríamos hoje em uma situação mais amena.
Devemos inserir de vez a tecnologia e suas
possibilidades de inovação nos horizontes
educacionais. Se séries, jogos virtuais, YouTube,
etc foram a “salvação lúdica” na pandemia, por
que as escolas não podem utilizar desses meios (e
tantos outros) para ensinar conteúdos? É preciso
criar, inovar e fazer diferente.
O retorno às aulas presenciais é necessário, com
cuidado físico e psíquico. Muitos jovens
mergulharam ainda mais no mundo virtual e dele
resistem em sair. Tendemos a presenciar mais
casos de fobia social e pânico. A escola vai
precisar estar atenta para lidar com novas e velhas
demandas.
Por último, ﬁca uma importantíssima lição:
aulas EAD gravadas mostraram sua ineﬁcácia
em números. Aulas remotas ao vivo podem ser
mais eﬁcazes, quando há interação. Infelizmente,

temos vivido uma banalização do primeiro
modelo e em breve estaremos com uma legião de
egressos que não conseguirão se efetivar no
mercado de trabalho. Por outro lado, instituições
mais sérias continuarão a oferecer cursos de
qualidade, priorizando o corpo docente de
excelência. Só espero que esse segundo modelo
seja para todos! Assim, chegamos à grande lição
da pandemia na educação: a escola é a casa do
professor, sem esse proﬁssional bem formado,
motivado e atualizado, não existe educação de
qualidade.
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AZALEIAS, PETÚNIAS E BEIJOS
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
Essa danada infertilidade bateu à minha porta
nesse frio rasgante de agosto; dói minh'alma
gelada, irritável e incontida. Vozes de televisão me
enfadam e entristecem. Os trabalhos diários me
desanimam e aborrecem. Louças se acumulam na
pia da cozinha. Ganas de sair correndo feito vento.
Não sou vento, nem tenho poderes de sair voando

feito pluma. Cheiro bom de comida vem da casa
contígua; cheiro divino! Chego a salivar.
Cantoria de feliz aniversário. Apagam vela em
bolo... É menino pequeno, o aniversariante.
Transporto-me em pensamento para a
comemoração natalícia. Quisera ser formiga,
para me empanturrar de guloseimas doces.
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Quisera ter uma máquina do tempo para os
meus nove anos. Que solitude danada. Meu
texto encruou. Meus sentimentos quase
encruaram. Tomo doses generosas de teimosia
para continuar no caminho. Deschovem meus
olhos. As lágrimas se esconderam,
peremptoriamente. Chorar alivia e transborda
emoções. Calo-me para viajar em mim; desligome de afazeres domésticos e intelectuais. A
infertilidade me possui, profundamente. Fui à
casa de mãe. Entristeceu-me sua ausência. A
casa respira solidão, escuridão, mofo, vazio,
poeira e tristeza...
Nenhum vaso na área ou na varanda, nenhuma
ﬂor no jardim. Farfalhar do vento seco e pálido.
Ambiente inóspito e triste. Cores de retratos
colados na parede, símbolos de uma vida ativa,
reverberante, fértil e feliz, esmaecidas,
nevoentas pelo ﬁm de um ciclo. Pulso de
contentamento em cada fragmento de fotos.
Perdi-me em memórias recentes e antigas.
Vasculho armários e gavetas. Sempre tive a
mania de abrir portas e janelas à procura de
alguma coisa... Um casaco, três vestidos,
sandálias e pijamas de mãe. Cheiro e abraço as
peças, aquecendo minhas memórias e emoções.
Roupas de cama guardadas, piso sem brilho,
paredes encardidas, mesa da copa com manchas
de álcool... Cada dia menos mobília, menos
vasilhas, mais saudade. Saudade de um tempo
que não volta, não retorna, não dá marcha a ré.
Saudade de um tempo trancado pelos laços do
tempo, pelas tramas da ﬁnitude do tempo...
Ando numa fase de carência e realidade
grotesca. Vivo meus quarenta e tantos anos num

ritmo desacelerado e desinteressante.
Realidade bruta é carga malfadada e pesada de
uma vida despida de cor, emoções e projetos. Eu
não deveria falar de tristezas, nesse momento
avassalador de mortes. Eu não deveria revelar
minhas conﬁdências e inseguranças internas. Eu
deveria esconder tristezas nos armários ou na
altura inalcançável dos móveis. Estou triste, é
fato, é obvio! Não há nada de errado em
conﬁrmar estados anímicos. Casa de mãe,
memórias esmaecidas em fotos nevoentas e
tremidas... Os motivos das rosas desaparecidas
justiﬁcam a ausência dos espinhos. Os motivos
da vida não presente justiﬁcam a ausência de
planos, a ausência de vozes, a ausência de cores
nas paredes, a ausência de mobílias, a ausência
de roupas no guarda-roupa, a ausência de
músicas, a ausência de gritos, e encontros
familiares. Agora, os motivos das rosas murchas
justiﬁcam a ausência de espinhos. Que frio
rasgante de solidão assombra meus sonhos e
planos? Que frio reverbera naqueles cômodos
cobertos de poeira e ciscos? Nosso silêncio ou
nossa ausência? Retorno à minha casa e sou
acolhida por azaleias, petúnias e beijos de um
jardim que me abraça e me conforta...
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INCENTIVO AO POVO MARIANENSE: CARTÕES DO APOIO
MUNICIPAL EMERGENCIAL SERÁ ENTREGUE A PARTIR DO DIA 16
@jornalpanetus Entrega dos cartões ocorre no Centro de Convenções da cidade de Mariana.
A partir da próxima semana, a Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, realizará
a entrega dos cartões do Apoio Municipal
Emergencial de Mariana, o AME Mariana.
Como a pandemia da Covid-19 continua
afetando as vidas dos marianenses, o programa
dará apoio e renda para às famílias em situação
de vulnerabilidade social do município. De
agosto a outubro, os beneﬁciários receberão um
auxílio no valor de R$ 750,00 divididos em três
parcelas de R$ 250,00 mensais.
O recurso será distribuído por meio de um
cartão magnético. O valor disponível poderá ser
utilizado para compras nos mais de 100
estabelecimentos comerciais cadastrados na
cidade e nos distritos. Podem receber o
benefício temporário todos os cidadãos
marianenses inscritos no Programa Bolsa
Família do Governo Federal, desde que
constem na relação da folha de pagamentos dos
beneﬁciários de abril de 2021. O auxílio será
concedido apenas para um responsável pela
família.
Entrega
A entrega será realizada por ordem alfabética,
nos dias 16, 17 e 18 de agosto, no Centro de
Convenções, de 08h às 17h. Para retirar o
cartão, os beneﬁciários devem levar o
documento oﬁcial com foto ou, no caso da
entrega para terceiros, o documento solicitado
será uma procuração atualizada no tempo
máximo seis meses.
Conﬁra as datas da entrega dos cartões:
Data: 16/08
Inicial do nome: A a H

Data: 17/08
Inicial do nome: I a M
Data: 18/08
Inicial do nome: N a Z
Investimento

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

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

A Prefeitura investiu o valor de R$
3.307.500,00 com a implementação do Ame
Mariana. Porém, a empresa emissora dos
cartões, no qual ganhou a licitação, concedeu
um desconto de 19% para a prestação do
serviço. Sendo assim, a Prefeitura vai pagar a

quantia de R$2.679.075,00, gerando uma
economia de mais R$600 mil aos cofres
públicos. Os valores fornecidos aos
beneﬁciários ajudarão no fomento da economia
local, assegurando melhor qualidade de vida à
população.
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PARCERIA ENTRE CENIBRA E UNIVERSIDADE CONSERVA ESPÉCIE
AMEAÇADA DE EXTINÇÃO
@jornalpanetus
Plantar ﬂorestas e manter áreas preservadas
em bom estado de conservação, incluindo todos
os componentes ambientais (fauna, ﬂora,
recursos hídricos, relações ecológicas e
evolutivas), é uma questão fundamental para a
CENIBRA.
Nesse sentido, a Empresa desenvolve uma série
de ações para monitorar parâmetros ambientais
que sirva como indicador de qualidade para
avaliar e acompanhar suas atividades
operacionais. Programas de monitoramento e
conservação da água, solo, fauna e ﬂora são
desenvolvidos em parceria com universidades,
organizações não-governamentais e empresas
especializadas. Os resultados são considerados
no planejamento das atividades operacionais,
bem como na deﬁnição de estratégias de
conservação e proteção do patrimônio natural
da Empresa, composto por mais de 105 mil
hectares de matas nativas.
Dentre os programas em operação, destaca-se o
Programa de Monitoramento e Conservação da
Fauna. Desenvolvido desde 2003, o programa
já possibilitou o registro de 394 espécies de aves
e 69 espécies de mamíferos presentes nas áreas
da CENIBRA. Desses, 28 espécies de aves e 15
espécies de mamíferos encontram-se
relacionadas em listas oﬁciais de animais
ameaçados de extinção.
Por meio de uma parceria estabelecida com o
Centro de Conservação dos saguis-da-serra,
sediado na Universidade Federal de Viçosa
(CCSS-UFV), a CENIBRA desenvolve desde
2020 o Projeto de Monitoramento e
Conservação do sagui-da-serra (Callithrix
ﬂaviceps), espécie criticamente ameaçada de
extinção pela Lista Vermelha de Espécies
Ameaçadas da União Internacional para a
Conservação da Natureza (UICN). O projeto

tem como principais objetivos a realização do
levantamento populacional; estudos sobre
comportamento, hábito alimentar e uso de
habitat; levantamento das principais ameaças à
espécie; e ações de manejo necessárias à
conservação do sagui-da-serra.
A identiﬁcação e observação continuada de

populações do sagui-da-serra evidencia que as
práticas de manejo adotadas pela CENIBRA,
reﬂetidas na qualidade ambiental de suas áreas,
permitem que espécies da fauna silvestre
brasileira, sobretudo daquelas consideradas
dependentes ﬂorestais, possam cumprir seu
ciclo ecológico, garantindo a manutenção de

populações autóctones viáveis. “Vale ressaltar,
ainda, que o sagui-da-serra é uma espécie
endêmica restrita a um trecho pequeno de Mata
Atlântica do sudeste do Brasil e, por isso, é uma
espécie naturalmente rara”, explica Edson
Valgas de Paiva, biólogo e especialista do
Departamento de Meio Ambiente e Qualidade.
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VACINA DA UFMG PODE SER USADA COMO REFORÇO
@jornalpanetus Pedido de testes do imunizante já foi protocolado na Anvisa.
Será necessário se vacinar todo ano contra a
covid-19? Quem tomou duas doses precisará de
um reforço? As variantes vão exigir novas
vacinas? Essas perguntas continuam sem uma
resposta deﬁnitiva da comunidade cientíﬁca, mas
pesquisadores brasileiros já trabalham em novos
projetos de vacinas que poderão suprir possíveis
demandas futuras e dar maior independência ao
país para manter sua população imunizada.
É o caso da vacina SpiN-Tec contra a covid-19,
que teve seu pedido de testes em humanos
protocolado na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) no ﬁm de julho, por
pesquisadores da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG).
A vacina começou a ser desenvolvida em março
do ano passado pelo CTVacinas da UFMG, em
parceria com a Fiocruz Minas, e recebeu apoio do
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações.
Como o Brasil já encomendou mais de 600
milhões doses de outras vacinas contra covid-19
para o ano de 2021, a conclusão dos testes da
SpiNtec, em 2022, deve ocorrer com a população
já amplamente vacinada. Mesmo assim, a
pesquisa segue com a perspectiva de que a vacina
mineira possa ser usada como reforço para
pessoas já imunizadas.
Dose de reforço
Um dos pesquisadores responsáveis pela SpiNTec, o professor Flávio da Fonseca explicou, em
entrevista coletiva no início deste mês, que os
testes em humanos vão buscar calibrar um
esquema de doses para que a vacina seja aplicada
em quem já se vacinou.
Nos testes em laboratório, em animais, os
pesquisadores usaram um esquema de duas doses,
com intervalo de 21 dias, mas, para os estudos
clínicos, haverá a avaliação se uma dose basta
para reforçar a imunização.
Outra preocupação dos pesquisadores ao planejar
o desenvolvimento da vacina foi com as mutações
do novo coronavírus. Desde o início da pandemia,
já foram identiﬁcadas inúmeras novas cepas do
SARS-CoV-2, entre elas as variantes de
preocupação Alfa, Beta, Gama e Delta, mais
transmissíveis e com possíveis impactos na
efetividade das vacinas.
Integrante da equipe de pesquisadores, Santuza
Teixeira esclareceu que é impossível fazer uma
previsão de efetividade contra as variantes. A
cientista explicou que uma das estratégias para
enfrentar esse problema foi escolher uma proteína
viral que tem sofrido menos mutações para
compor a combinação de proteínas contida na
vacina.
Sempre que os vírus se multiplicam, eles podem

sofrer mudanças em sua estrutura. Quando essas
alterações passam a representar uma vantagem na
replicação, essa nova estrutura tende a se
multiplicar mais que as outras, tornando-se
dominante. Foi isso o que ocorreu no Brasil com a
disseminação da variante Gama (P.1), no início de
2021, e novamente pode ocorrer com a variante
Delta.
Como nossas células de defesa são produzidas
"sob medida" para atacar formas especíﬁcas do
vírus, essas mudanças, em alguns casos, também
podem permitir que o microorganismo escape.
Por isso, a escolha de uma proteína mais estável,
como a proteína N, é uma estratégia para
minimizar esse risco.
Proteína recombinante
A plataforma tecnológica da SpiN-Tec é chamada
de proteína recombinante e difere das quatro
vacinas contra covid-19 usadas no Brasil até o
momento. Para produzir a vacina da UFMG, os
pesquisadores desenvolveram um processo em
que informações genéticas do novo coronavírus
são inseridas em uma bactéria E.coli, e essa, por
sua vez, produz uma proteína fusionada, uma

mistura com pedaços das proteínas S e N.
A proteína S tem sido o principal alvo das vacinas
genéticas contra a covid-19, sejam elas de RNAm
(Pﬁzer/BioNTec) ou vetor viral (AstraZeneca e
Janssen), por despertar uma forte resposta do
corpo humano. A pesquisa da SpiN-Tec
aproveitou esse potencial e o combinou ao da
proteína N, que é menos propensa a mutações e
também estimula a produção de anticorpos no
organismo humano. Por isso, o ingrediente
farmacêutico ativo (IFA) dessa vacina usa as duas
proteínas na mistura proteica chamada pelos
cientistas de proteína quimérica ou "quimera". O
nome é uma referência ao monstro da mitologia
grega que tinha o corpo formado por partes de
diferentes animais, como cabeça de leão e cauda
de serpente.
O projeto com a tecnologia de proteína
recombinante foi o escolhido pelos pesquisadores,
entre outras opções pensadas ao longo da
pesquisa. Os motivos foram as razões citadas e
também os resultados positivos veriﬁcados em
testes com animais. Além disso, os pesquisadores
ressaltam que o custo dessa tecnologia é menor se

comparado a plataformas como as de vetor viral
ou RNA.
Testes
Quando houver aprovação da Anvisa, os testes
dos pesquisadores em humanos vão começar
pelas fases 1 e 2, em que conclusões importantes
sobre eventos adversos e esquema de dose são
avaliadas. Na fase 1, serão recrutados 40
voluntários, e na 2, entre 150 e 300. Como a
vacina deve ser utilizada como dose de reforço, os
participantes do estudo precisarão ter sido
imunizados com as duas doses da CoronaVac há,
no mínimo, seis meses.
As fases 1 e 2 de testes clínicos contam com
recursos da prefeitura de Belo Horizonte, que vai
repassar R$ 30 milhões até o ﬁm do ano, e de
emendas parlamentares, que viabilizaram mais R$
3 milhões.
Apesar de o pedido para a realização dos testes já
ter sido entregue à Anvisa no último dia 30, a
agência ainda não havia recebido até semana
passada o Dossiê Especíﬁco de Ensaio Clínico
(DEEC), que é o protocolo clínico do estudo,
propriamente dito. A Anvisa aﬁrma que já
começou a análise, mas precisa desse documento
para concluí-la.
A UFMG informou que todas as exigências da
Anvisa estão sendo cumpridas. "Nesse processo, é
natural que alguns documentos não sejam
entregues ao mesmo tempo e que sejam
acrescidos à solicitação inicial ao longo de todo o
procedimento", diz nota divulgada à imprensa.
O ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para as
doses que serão usadas nas duas primeiras fases de
testes clínicos já está em produção na
Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos.
Segundo a UFMG, não há empresa que
desenvolva esse tipo de material no Brasil. Os
lotes-piloto do insumo, contendo as proteínas
quiméricas, devem chegar ao país em setembro,
quando está previsto o início dos testes clínicos.
As fases 1 e 2 devem ter duração de três a quatro
meses, com conclusão prevista para os primeiros
meses de 2022. Caso sejam bem-sucedidas, um
novo pedido de autorização deverá ser feito à
Anvisa para os testes de fase 3, em que é calculada
a eﬁcácia da vacina em um estudo com número
maior de voluntários.
Mais ampla, essa etapa pode demandar
investimento de R$ 300 milhões. Segundo a
universidade mineira, no entanto, a necessidade
de recursos ainda está sendo dimensionada,
porque, como a vacina será usada como dose de
reforço, a abrangência da fase 3 ainda está sendo
examinada pelos pesquisadores da UFMG e os
técnicos da Anvisa.

Arantes Móveis

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

(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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ALERTA SOBRE O CHAMADO “GOLPE DO MOTOBOY”
@jornalpanetus

Fraudadores se passam por funcionários de bancos para capturar cartões e senhas das vítimas.

O Procon (ALMG) alerta: tome muito cuidado
com as ligações telefônicas ou mensagens que você
recebe de pessoas que se identiﬁcam como
funcionários de bancos ou de operadoras de cartão de
crédito. Existe o risco de que sejam golpistas que, sob
a falsa alegação de que o consumidor teve seu cartão
clonado, tentam convencer a vítima a revelar seus
dados pessoais e bancários, incluindo senha de
cartões. De posse dessas informações, esses
fraudadores fazem compras utilizando os cartões,
conseguem empréstimos fraudulentos e provocam
outros prejuízos ﬁnanceiros às vítimas.
Um dos golpes mais praticados é o chamado “do
motoboy”, em que o golpista se passa por funcionário
do banco ou da administradora de cartões. Ele diz à
vítima que seu cartão provavelmente foi clonado
porque haveria compras suspeitas em seu nome e
que por isso será necessário cancelar o cartão. Em
seguida, orienta que a pessoa digite alguns dados no
telefone, entre eles a senha do cartão, para que esse
cancelamento seja efetivado imediatamente. Depois
diz que o cartão deve ser cortado ao meio e entregue
a um motoboy que vai buscá-lo na casa do cliente.
Com todos os dados necessários em mãos, os
golpistas passam a fazer compras no cartão,

provocando milhares de reais de prejuízo.
Segundo o coordenador do Procon Assembleia,
Marcelo Barbosa, os fraudadores utilizam técnicas da
chamada “engenharia social”, que é um conjunto de
estratégias computacionais e psicológicas para
manipular a vítima e convencê-la a fornecer seus
dados pessoais e bancários. “São quadrilhas muito
habilidosas e persuasivas, que muitas vezes fazem as
pessoas acreditarem na veracidade da situação”,
aﬁrma. Em alguns casos, os golpistas pedem até que
a vítima escreva uma carta de próprio punho

informando que não reconhece o suposto uso
indevido do seu cartão, tudo para tornar a
argumentação ainda mais convincente.
Como evitar
Caso receba alguma ligação nesse sentido, o
consumidor deve evitar fornecer qualquer
informação antes de ter certeza de quem está no
outro lado da linha. “Não tenha vergonha de desligar
o telefone e ligar você mesmo para o banco ou
operadora do cartão”, aﬁrma Marcelo Barbosa. Mas
atenção: em alguns casos, os fraudadores grampeiam

os telefones das vítimas por alguns minutos, de
forma que a ligação pode ser direcionada para um
número dos próprios golpistas. Por isso, a forma
mais segura é utilizar uma outra linha telefônica para
entrar em contato com a instituição ﬁnanceira.
Outra coisa que o consumidor deve saber é que os
bancos jamais pedem de volta um cartão cancelado e
muito menos enviam motoboys para buscá-lo. “Se
isso for proposto a você, não acredite, pois trata-se
de uma tentativa de golpe. Nunca entregue seu
cartão a ninguém e jamais informe sua senha por
telefone ou respondendo a uma mensagem de e-mail
ou whatsapp”, orienta o coordenador do Procon
Assembleia.
O consumidor que for vítima desse golpe deve
registrar um boletim de ocorrência policial e fazer
uma reclamação no Procon de seu município. “De
acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em
seu artigo 14, a responsabilidade dos fornecedores é
objetiva e a não proteção dos dados dos
consumidores pode ser considerada falha na
prestação do serviço, cabendo aos fornecedores o
ônus de eventuais negligências”, conclui Marcelo
Barbosa.

A PARTIR DO DIA 1º DE SETEMBRO: VOLTA ÀS AULAS
PRESENCIAIS NA PRIMAZ DE MINAS
@jornalpanetus www.jornalpanetus.com.br
As aulas no município de Mariana estão
autorizadas a voltar com suas atividades em
regime híbrido (presencial e não presencial) a
partir de 1º de setembro, após a comprovação e
aprovação dos requisitos estabelecidos no
“Protocolo Municipal de Retorno às atividades
Presenciais nas Unidades de Ensino”,

elaborado pela Comissão Diagnóstica
Municipal.
O retorno ocorrerá de forma escalonada e
gradativa, em regime de revezamento, para que
todos os alunos sejam atendidos com isonomia,
devendo as instituições de ensino disponibilizar
o ensino híbrido, presencial e a manutenção do

ensino remoto em caráter complementar e
alternativo.
O ensino híbrido será iniciado por meio de
aulas optativas para os estudantes, organizadas
conforme os critérios de revezamento, de forma
gradual e segura, facultativo aos pais e
responsáveis do aluno o retorno às aulas

presenciais.
As aulas presenciais híbridas estão autorizadas
para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio, observando a limitação da
capacidade de alunos por sala, respeitando o
distanciamento mínimo exigido no protocolo.
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MAS NADA VAI CONSEGUIR MUDAR O QUE FICOU, MY BROTHER?
(Meu troco é pouco, é quase nada?)
@jornalpanetus

@priscillaportoescritora

Embora a onda atual no cenário político seja
fazer de conta que não se sabe de nada, em plano
mais intimista, aﬁrmo: “Mas eu sei que alguma
coisa aconteceu!”
E tem fatos que acontecem na vida da gente,
que realmente fazem a completa diferença,
conﬁgurando-se como divisores de água ou a
gota d´água. Acontecimentos que – às vezes em
cenário de completa desordem - ordenam: é a
hora da virada!
Hora de troco? Que nada! “Meu troco é pouco,
é quase nada.”

E viver à base da procura do “troco”, da
revanche, é viver pela metade.
Porque embora, durante a mudança de algumas
estações, possa parecer que nada mudou, “tá tudo
assim, tão diferente”. E se o espaço for curto,
quase um curral, my brother, é só relembrar que
“o pra sempre, sempre acaba”. Como já diziam
sabiamente nossos antepassados, nas outras
palavras: “Não há mal que sempre dure, nem bem
que não se acabe”.
Aﬁnal, até para nós escritores, no dia que não
tinha caneta, nem papel e uma ideia fugia.

Só é preciso parar! Respirar... Não se desesperar:
- Tudo passa! E - “Mesmo com tantos motivos
pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem
tentar, agora tanto faz...”. Porque nem sempre a
gente anda (nesta vida) por onde a gente gosta.
Pouco gente trilha o caminho realmente
almejado. Mas, fazer o quê?
“Por aqui não tem jeito: todo mundo se
encosta!” E, talvez, o importante seja que,
“mesmo com tantos motivos pra deixar tudo
como está... nem desistir, nem tentar”... o que
É preciso mudar! E como um concorde
conta é não deixar pra lá.
apressado, cheio de força, voar.

OURO PRETO: EM CUMPRIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, EXECUTIVO DETERMINA VOLTA ÀS AULAS EM SETEMBRO
@jornalpanetus Retorno gradual e de acordo com os protocolos de Saúde Pública.

Adriana
NOIVAS

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

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

Telefone: (31) 3558-4354
Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

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

9 8253-0025

Assim será a volta às aulas em Ouro Preto. O
decreto nº 6.170/2021 revogando o decreto que
suspendia as aulas presenciais foi publicado nesta
quarta-feira, 4 de agosto. A nova norma legislativa
cumpre o estabelecido na Recomendação 01/2021
do Ministério Público, que impõe ao Município
retorno às aulas presenciais sob pena de ação
judicial em caso de descumprimento.
O procurador do Município, Diogo Ribeiro,
esclarece que durante a reunião realizada com a
promotoria no dia 27 de julho, o Ministério Público
manifestou interesse em ﬁrmar um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) com o Município e
que as atividades educacionais voltassem
presencialmente até o ﬁm da primeira quinzena de
agosto. No entanto, a medida acordada foi que o
executivo municipal, até o dia 04 de agosto,
publicaria um decreto autorizando o retorno das
atividades presenciais nas redes pública e privada
de ensino.
O decreto 6.170/2021 autoriza o retorno gradual e
seguro do ensino infantil no município de Ouro
Preto, mantendo suspensa as aulas presenciais na
rede pública e privada no ensino fundamental,
médio (incluindo o técnico) e cursos subsequentes,
graduação e pós graduação, por prazo
indeterminado, em virtude de se submeterem a
autorizações especíﬁcas. “É importante dizer que o
retorno não é obrigatório, os pais poderão
manifestar caso não queiram que os seus ﬁlhos
retornem e nós vamos continuar garantindo o
ensino, de maneira que cheguem as apostilas e
atividades pedagógicas para essa criança que não
irá frequentar as escolas, como já está sendo feito”,
ressalta o secretário de Educação, Rogério
Fernandes.
As instituições deverão adotar modelo híbrido de
retorno, implementando medidas que viabilizem a
realização de atividades presenciais e remotas. As
pessoas legalmente responsáveis pelos estudantes

poderão optar pelo ensino presencial ou remoto,
devendo a Secretaria Municipal de Educação
disponibilizar formulário online ou físico (na
escola) para que os pais ou responsáveis dos alunos
manifestem formalmente sobre a autorização de
seus respectivos ﬁlhos para aulas e atividades
presenciais.
“Depois de termos conquistados uma posição
espetacular na saúde pública, pelas ações
determinadas da nossa secretaria e de todo o
combate ao Covid que foi empreendido no
município de Ouro Preto, acredito que estamos
aptos a promover o retorno gradual das aulas, e
por isso eu assinei o decreto no sentido de que a
partir de 13 de setembro se reabram as escolas
municipais começando pela primeira infância, e
isso vai se encaminhar positivamente sob a
condução do secretário Rogério Fernandes e da
secretária Débora Etrusco”, comunicou o
prefeito.
Cumprida a determinação do Ministério Público,
a Prefeitura irá, agora, seguir também as
recomendações da Comissão de Volta às Aulas, a
qual emitiu parecer contrário para retorno imediato.
“Está nas mãos do Poder Executivo fazer as
ponderações do que o Ministério Público
recomenda e do que a Comissão também
recomenda. A Comissão não se nega ao retorno às
aulas presenciais, o que desejamos é que tenham
indicadores mais favoráveis para que a retomada
seja feita com segurança para estudantes, para
pais e para os professores e proﬁssionais da
educação”, diz a secretária adjunta de Educação,
Débora Etrusco, integrante da Comissão.
Importante ressaltar que, conforme o decreto
publicado ontem, a Secretaria Municipal de Saúde
poderá propor ao Prefeito que determine a
suspensão temporária das atividades presenciais,
quando necessário, como medida de enfrentamento
da pandemia de Covid-19.
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ONU: RELATÓRIO SOBRE CLIMA É "ALERTA VERMELHO"
@jornalpanetus

Documento, divulgado nesta semana, faz avaliação dos últimos sete anos.

O relatório sobre o clima, publicado nesta terçafeira (09/08), pelo Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), é
um "alerta vermelho" que deve fazer soar os
alarmes sobre as energias fósseis que "destroem o
planeta". A aﬁrmação foi feita pelo secretário-geral
da Organização das Nações Unidas (ONU),
António Guterres.
O relatório mostra uma avaliação cientíﬁca dos
últimos sete anos e "deve signiﬁcar o ﬁm do uso do
carvão e dos combustíveis fósseis, antes que
destruam o planeta", segundo avaliação de
Guterres, em comunicado.
O secretário pede que nenhuma central de carvão
seja construída depois de 2021. "Os países também
devem acabar com novas explorações e produção
de combustíveis fósseis, transferindo os recursos
desses combustíveis para a energia renovável",
acrescentou Guterres.

O relatório estima que o limiar do aquecimento
global (de + 1,5° centígrado), em comparação com
o da era pré-industrial, vai ser atingido em 2030,
dez anos antes do que tinha sido projetado
anteriormente, "ameaçando a humanidade com
novos desastres sem precedentes".
"Trata-se de um alerta vermelho para a
humanidade", disse António Guterres. "Os alarmes
são ensurdecedores: as emissões de gases de efeito
estufa provocadas por combustíveis fósseis e o
desmatamento estão sufocando o nosso planeta",
disse o secretário.
No mesmo documento, ele pede igualmente aos
dirigentes mundiais, que se vão reunir na
Conferência do Clima (COP26) em Glasgow, na
Escócia, no próximo mês de novembro, que
alcancem "sucessos" na redução das emissões de
gases de efeito estufa.
"Se unirmos forças agora, podemos evitar a

catástrofe climática. Mas, como o relatório de hoje
indica claramente, não há tempo e não há lugar
para desculpas", apelou Guterres.
Relatório
De acordo com o documento do IPCC, a
temperatura global subirá 2,7 graus em 2100, se se
mantiver o atual ritmo de emissões de gases de
efeito estufa. No novo relatório, que saiu com atraso
de meses devido à pandemia de covid-19, o painel
considera vários cenários, dependendo do nível de
emissões que se alcance.
Manter a atual situação, em que a temperatura
global é, em média, 1,1 grau mais alta que no
período pré-industrial (1850-1900), não seria
suﬁciente: os cientistas preveem que, dessa forma,
se alcançaria um aumento de 1,5 grau em 2040, de
2 graus em 2060 e de 2,7 em 2100.
Esse aumento, que acarretaria mais acontecimentos
climáticos extremos, como secas, inundações e

ondas de calor, está longe do objetivo de reduzir
para menos de 2 graus, ﬁxado no Acordo de Paris,
tratado no âmbito das nações, que ﬁxa a redução de
emissão de gases de efeito estufa a partir de 2020,
impondo como limite de subida 1,5 grau
centígrado.
O estudo da principal organização que estuda as
alterações climáticas, elaborado por 234 autores de
66 países, foi o primeiro a ser revisto e aprovado
por videoconferência.
Os peritos reconhecem que a redução de emissões
não terá efeitos visíveis na temperatura global até
que se passem duas décadas, ainda que os
benefícios para a contaminação atmosférica
possam ser notados em poucos anos.
Foto: Divulgação
*Com informações da RTP

COVID-19: UM EM CADA QUATRO JOVENS NO MUNDO TEM
SINTOMAS DE DEPRESSÃO
Estudo feito pela Universidade de Calgary, no
Canadá, estima que um em cada quatro jovens
tem sintomas de depressão elevados e um em
cada cinco apresenta sintomas de ansiedade
devido à pandemia de covid-19.
O trabalho, uma metanálise de 29 estudos em que
participaram 80.879 jovens de várias regiões do
mundo, foi publicado na revista cientíﬁca JAMA
Pediatrics.
Em comunicado, a universidade destaca que os
sintomas de depressão e ansiedade duplicaram
nas crianças e adolescentes devido à pandemia.
Segundo a metanálise, que incorpora estudos da
Ásia Central, Europa, Médio Oriente e das
Américas do Norte, Central e Sul, são as meninas
e os jovens mais velhos quem demonstram níveis

mais elevados de depressão e ansiedade.
"Estar socialmente isolado, afastado dos amigos,
das rotinas escolares e das interações sociais

revelou ser muito duro para as crianças", disse
uma das autoras do estudo, Sheri Madigan, citada
pela agência Efe, acrescentando que os índices de

ansiedade e depressão aumentam quando são
impostas mais restrições.
Outra autora, Nicole Racine, salientou que o
"apoio social" dado aos jovens pelos amigos
"diminuiu em grande medida ou, em alguns
casos, faltou por completo durante a pandemia",
devido aos conﬁnamentos prolongados.
"Esses jovens não imaginavam que, quando se
formassem, chegariam a despedir-se da sua
escola, dos seus professores ou amigos, e há um
processo de luto associado a isso", observou a
psicóloga.
As pesquisadoras pedem mais apoio para a saúde
mental de crianças e adolescentes em momentos
críticos como de uma pandemia.

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

(31)98566-4576
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INTERESSADOS EM EDITAL DO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE
TÊM ATÉ 27/8 PARA APRESENTAR PROPOSTAS
@jornalpanetus IEF busca parceria para investimentos de R$ 21 milhões em infraestrutura, proteção e preservação.

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) publicou
o edital de seleção pública de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) para
investimento de R$ 21 milhões em infraestrutura,
proteção e preservação dos recursos naturais e da
biodiversidade do Parque Estadual do Rio Doce
(Perd). O espaço é a maior área contínua de Mata
Atlântica do estado de Minas Gerais.
O documento traz, entre outras informações,
prazos e documentação para os interessados, que
têm entre 23 e 27/08 para apresentar suas
propostas. O acordo pretende garantir não
somente a conservação dos recursos naturais e da
biodiversidade, mas também a qualidade de vida
e o desenvolvimento socioeconômico das
populações do entorno.
Nesta sexta-feira (13/08), às 14h, será feita uma
reunião para tirar dúvidas sobre o trabalho. Em
seguida, os interessados poderão realizar visita
técnica, em (20/08), a partir das 13h, nas áreas
onde serão executadas ações previstas no termo
de parceria, partindo da portaria do parque.
Segundo o cronograma, a data prevista para
publicação da parceria é (01/12/2021). As
informações detalhadas dessas atividades e o

edital completo estão disponíveis no edital.
Seleção
A Comissão Julgadora analisará as propostas
entre os dias (30/08) e (14/09). O envio dos
documentos é totalmente on-line, pelo Sistema
Eletrônico de Informações (SEI-MG). O passo a
passo está disponível no edital.
A partir do dia (15/09), começa o prazo para
recursos. A análise ﬁcará a cargo do diretor-geral
do IEF até (28/09). O instituto irá homologar o
resultado da seleção pública e a convocação da
Oscip selecionada em (29/09). A instituição deve
se apresentar até (06/10).
Estão previstos, em edital, o desenvolvimento
de ferramentas de planejamento e gestão, a
implantação de estruturas que contribuam para
proteção, manutenção e conservação da unidade,
como sistema de videovigilância e construção de
torre de observação de aves. “O documento
também prevê a prestação de serviços contínuos,
como a ampliação de postos de trabalho e a
manutenção e a ampliação de aceiros, além de
investimentos na aquisição de veículos e
embarcações e a viabilização de reformas e
manutenções de ediﬁcações”, explica o gerente

do Parque Estadual do Rio Doce, Vinícius de
Assis Moreira.
Recursos
Os recursos para a gestão, a estruturação e a
proteção do parque são provenientes de acordo
judicial ﬁrmado entre a Fundação Renova e o
IEF, homologado junto à 12ª Vara Federal de
Belo Horizonte no dia (25/03). O termo prevê o
investimento de R$ 93 milhões em ações de
consolidação do Parque do Rio Doce, sendo os
R$ 21 milhões deste edital os primeiros a serem
destinados à unidade de conservação ao longo de
quatro anos.
Uma das principais inovações do acordo é a
criação de estratégias e ferramentas de
sustentabilidade ﬁnanceira para a unidade de
conservação, que garantirão a maximização do
emprego dos R$ 93 milhões no longo prazo e a
manutenção do processo de consolidação do
Perd. Esse é um dos objetivos que podem
contribuir para a formação de um vetor
econômico baseado na sustentabilidade
ambiental na região.
“O IEF terá condição técnica e operacional de
fazer a gestão mais efetiva, garantindo a

conservação ambiental e o turismo com mais
possibilidade para a questão social, além de uma
estrutura cada vez mais robusta, com
sustentabilidade ﬁnanceira”, explica o diretorgeral do IEF, Antônio Malard. Ele ainda aﬁrma
que será estruturado o pleito de reconhecimento,
pela Unesco, do Parque Estadual do Rio Doce
como sítio do Patrimônio Mundial Natural da
Humanidade.
As ações de consolidação do parque estadual
também contribuirão para a conservação dos
recursos e dos valores fundamentais da unidade
de conservação, com destaque para a diversidade
biológica e socioambiental.
Além disso, elas permitem também a
potencialização das ações de monitoramento,
ﬁscalização, educação ambiental e pesquisa,
além de contribuírem para legitimar a unidade de
conservação. A excelência dos serviços
prestados, a educação ambiental, a estruturação e
a difusão de pesquisas cientíﬁcas desenvolvidas
no interior do parque vão contribuir para
fortalecer a relação do Estado com a comunidade
do entorno e os instrumentos de participação
social.
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A primeira parcela dos valores provenientes do Termo de Reparação será depositada para 853 cidades de Minas Gerais até o ﬁm de agosto.

As contas bancárias em nome dos 853
municípios mineiros para o repasse dos recursos
referentes ao Termo de Medidas de Reparação
dos danos provocados pelo rompimento das
barragens da Vale S.A. em Brumadinho já foram
abertas pelo Governo de Minas, por meio da
Secretaria de Estado de Governo (Segov) e do
Comitê Gestor Pró-Brumadinho. O valor total a
ser repassado, cerca de R$ 1,5 bilhão, está
previsto na Lei 23.830, de 28 de julho de 2021,
que autoriza a utilização de R$ 11,06 bilhões,
correspondentes a parte dos recursos do acordo
judicial ﬁrmado pelo Poder Público com a Vale,
em ações e projetos no estado.
A Secretaria de Estado de Governo e o Banco
do Brasil S.A. farão uma comunicação formal a
cada um dos municípios
com os dados
referentes às contas e à continuidade do processo
para ativação e uso. Nesse comunicado, são
repassadas as orientações básicas que os prefeitos
precisam seguir.
Os municípios terão até 90 dias, a contar da data
de abertura, para procurar a respectiva agência de
relacionamento do Banco do Brasil, que será
indicada no comunicado formal, para assinar os
documentos referentes à nova conta. Após este
prazo, caso o município beneﬁciário não realize

os trâmites necessários, as contas serão
encerradas automaticamente.
A previsão legal é de que os valores referentes a
cada município, proporcionais à população,
sejam depositados em três parcelas, sendo 40%
(quarenta por cento) até 30 de agosto de 2021;

membro do Ministério Público de sua comarca e
ao Tribunal de Contas do Estado.
Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal (Padem)
O repasse de R$ 1.498.250.000,00 para os 853
municípios de Minas Gerais, proporcionalmente
à população, está previsto na Lei 23.830/21 e será
utilizado para execução no Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Municipal (Padem).
O recurso é proveniente do Termo de Medidas
de Reparação, assinado pelos compromitentes –
Governo do Estado, Ministério Público de Minas
Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria
Pública de Minas Gerais – e pela compromissária
– Vale S.A. – e homologado pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, em 4 de fevereiro deste
ano.
O valor total para aplicação nas medidas de
reparação socioeconômicas e socioambientais é
Foto: Divulgação de R$ 37,68 bilhões, dos quais R$ 11,06 bilhões
são de investimentos a serem realizados pelo
30% (trinta por cento) até 31 de janeiro de 2022; e Governo de Minas. Para recebimento deste
30% (trinta por cento) até 1º de julho de 2022. recurso de R$ 11,06 bilhões, um Projeto de Lei
Conforme determinado na Lei, as contas foi encaminhado à Assembleia Legislativa de
bancárias, os objetos da aplicação dos recursos e Minas Gerais (ALMG) que foi aprovado em 14
os valores a serem alocados em cada objeto de julho e sancionado pelo governador Romeu
deverão ser informados pelo município ao Zema no dia 27.

MARIANA: PODER EXECUTIVO ENTREGA CAMINHÃO TANQUE A
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE DE ÁGUAS CLARAS
@jornalpanetus Incentivo permitirá o fortalecimento das atividades de apoio aos produtores locais.
O presidente da Associação de Produtores de
Leite de Água Claras, Marco Mol, reforçou que
a entidade é fundamental para estimular a
produção e consumo do leite, além de permitir a
inclusão do pequeno produtor no mercado
leiteiro e proporcionar alternativas de trabalho
no campo para toda a família rural. A medida
reﬂetirá nos padrões de produtividade,
qualidade e higiene, que são indispensáveis
para o desenvolvimento da pecuária leiteira na
região.
A melhoria no armazenamento do leite e
agilidade no transporte também foram
ressaltados por Marco. "O leite não vai ﬁcar
exposto mais e outras cidades terão acesso a um
leite de qualidade e com agilidade", aﬁrmou.
Para mais informações, a Secretaria de
Desenvolvimento Rural ﬁca localizada no
Centro de Convenções - Praça JK, s/nº. O
Foto: Divulgação telefone é o 3558-4173.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural,
realizou no último sábado, (07/08), o repasse de
um caminhão tanque para Associação de
Produtores de Leite de Água Claras. Além do
veículo, que beneﬁciará diretamente na
diminuição dos custos da associação, o
município também fornecerá o motorista para
fazer o transporte do alimento.
O Caminhão Tanque contribuirá no
fortalecimento das atividades de apoio aos
produtores locais e fomento da produção
leiteira de Mariana, contribuindo ainda mais
com as ações da associação e criando melhores
condições logísticas que ofereça melhores
preços ﬁnais e condições de abertura de
mercado, alavancando o desenvolvimento rural
no município. De acordo com os produtores são
produzidos mais de 8.000 mil litros de leite
produzido diariamente.
Importância da Associação

Qualidade &
Preço justo!

CONECTOR CPD
15MM R$12,00

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

3558-1252

98299-3382
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LÍNGUA!
O eterno (e quase inalcançável) legado
Olímpico
Chegamos ao ﬁm de mais uma edição dos Jogos
Olímpicos de Tóquio (Japão - 2020). Marcado
para 2020 e realizados em 2021 em virtude da
pandemia e em pandemia. Desde nossa primeira
participação em Antuérpia (Bélgica – 1920),
Tóquio foi nosso melhor desempenho em
medalhas: 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Tal
resultado teria sido parte do “legado olímpico”
oriundo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro,
em 2016? Cremos que não! Vamos tratar desta
questão com uma retrospectiva. Retrospectiva que
nos levará a uma resposta negativa. Em outubro de
2009, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para
sediar os Jogos de 2016. A vitória da cidade

“Maravilhosa”, como é cantada em verso e prosa, beneﬁciar “amigos da corte” (em obras do evento)
fez criar uma expectativa no qual um “legado e membros do Comitê Olímpico Internacional
esportivo e social” poderia ser implantado para as (COI). Esses são os fatos “nu e cru” do legado do
futuras gerações. A euforia se baseava nas R i o 1 6 . A s “ v i t ó r i a s ” O l í m p i c a s q u e
promessas de que os Jogos trariam para a cidade comemoramos na semana passada, na verdade
obras urbanísticas importantes, como uma maior foram fruto, não de um “legado”, mas do esforço
mobilidade urbana, despoluição da Baía de pessoal de atletas como o nadador Fernando
Guanabara, melhores modelos de segurança Scheffer que treinou em açude, de Darlan Romani
pública, aumento de empregos e melhoria dos – arremesso de peso – treinando de forma
espaços públicos para lazer e prática de esportes. improvisada e em terreno baldio, da “galera
Infelizmente, o tempo passou e as expectativas skatistas” (Rayssa Leal - Fadinha, Kelvin Hoeﬂer
não foram concretizadas. Para piorar, ocorreram e Pedro Barros) que se auto patrocinam, do surﬁsta
maiores frustração e sombrias realidades vieram à Ítalo Ferreira (Baia Formoso/RN) que começou
tona, materializadas nos excessos de gastos do pegando mondas com pedaços de isopor e hoje é
governo e em casos de corrupção. A prisão de campeão mundial. Esses são alguns exemplos
Carlos Arthur Nuzman, em outubro de 2017, entre muitos. Atletas que superaram seus próprios
presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) limites pela garra, determinação, luta e esforço
alvo da Operação “Unfair Play” (jogo sujo, em pessoal. Estes sim deixaram marcado para as
inglês), acusado por compra de votos para sede da futuras gerações o verdadeiro “legado”. Essa é
Olimpíada no Rio, além dos milhões de reais minha posição. Que venha Paris 2024!
desviados pelo ex-governador Sérgio Cabral para

Que parada!
Sem qualquer justiﬁcativa plausível, nosso
messiânico Presidente, “promoveu”, na terça-feira
(dia 10), um desﬁle militar, já denominada pelas
redes sociais de “tanqueciata” (passeada de
tanque) nas portas do Palácio do Planalto com
veículos blindados, tanques, caminhões e jipes.
Posicionado na rampa do Planalto e acompanhado
dos comandantes das três forças, além de
Ministros como Walter Braga Netto (Defesa), Ciro
Nogueira (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos
(Secretaria de Governo) e Anderson Torres
(Justiça). Como se não bastasse, apoiador
messiânicos se reuniram na Praça dos Três
Poderes em defesa da intervenção militar. O que
isso representa? Um total desrespeito por todos
aqueles que durante 21 anos (1964-1985) lutaram
em defesa da Democracia. Fica o registro dos
acontecimentos. Sem qualquer comentário!
Gregório de Matos, in memoriam!

ALGUMAS ORELHAS SÃO ÓTIMAS PARA MÁSCARAS DE COVID,
OUTRAS NEM TANTO
@jornalpanetus

Vejo que a natureza foi injusta para quem nasceu com o órgão muito mole e, por isso, tem sofrido em meio à pandemia.

Um dos efeitos da pandemia, pelo que tenho
sentido, foi o de revelar diferenças insuspeitas
entre os seres humanos.
Não me reﬁro só às coisas mais óbvias, como a
desigualdade no acesso a tratamento médico, ou
o aparecimento de divisões ideológicas
surpreendentes entre amigos e pessoas da família.
Com a obrigatoriedade das máscaras, descobri
que a humanidade também se divide entre quem
tem orelha mole e quem tem orelha dura. E que,
para minha tristeza, faço parte do primeiro grupo.
Não é bom. Por mais que eu estique o
elastiquinho, tentando fazer com que ﬁque rente
ao crânio, ele começa a deslizar. Pressiona a
orelha, que então se dobra como um guardanapo.
Olho-me no espelho e questiono os nomes que se
aplicam a determinados tipos de massa italiana.
As orechiette, de acordo com os cardápios de
cantina, são redondinhas e côncavas, lembrando
no máximo a orelhinha de um urso de pelúcia.
Sempre me chamou a atenção, por outro lado, o
fenômeno das orelhas em forma de cappelletti:
quero dizer, aquelas cuja borda exterior não se
assemelha à de uma pizza tradicional, gordinhas,
apalpáveis.
As orelhas em forma de cappelletti (eu as chamo
assim, pelo menos) têm a borda totalmente
grudada ao resto, sobrando apenas um vinco
profundo.
Há também as orelhas sem borda nenhuma —e
são das boas, pelo menos em matéria de dureza.
As minhas não. No mundo da gastronomia, com
alguns poucos minutos de máscara elas se
transformam no macarrão gravatinha:
completamente amassadas, em estado de defesa,
como um molusco que quiséssemos cutucar.
A ausência de uma estrutura ﬁrme na orelha traz

desvantagens. A máscara ameaça escorregar, ou
melhor, despregar-se do meu rosto. No começo,
tentei alguns artifícios. Enrolando o elástico na
haste dos óculos, por exemplo, pude obter
alguma estabilidade —mas tirar os óculos ou a
máscara se tornou muito mais complicado.
Claro, estou falando da máscara normal, aquela
azulzinha. Outras, como aquela branca e bicuda,
dispõem de um super-elástico que se prende na
parte de trás da cabeça.
E como prende! Fico aﬂito de não respirar direito,
e qualquer ajuste traz a possibilidade de se ver o
elástico deslizando ao longo do meu cocoruto, no

contraﬂuxo do cabelo.
É quando meus dedos veriﬁcam outra realidade
desagradável para a qual eu estava desatento. O
elástico não está perdido entre os cabelos que eu
julgava ter: cobre, numa tira ínﬁma, uma careca
de padre que o espelho raramente revelava.
Volto à mascarazinha azul. Perdi a conta das
vezes em que a usei do avesso. Alguém com
senso prático inventou de introduzir um
aramezinho para sustentá-la no dorso do nariz.
Pressiono furiosamente o meio dos óculos em
cima do arame —nada de deixá-los debaixo da
máscara. Não adianta —as lentes ﬁcam

embaçadas do mesmo jeito. E quanto maior a
tensão na parte frontal da máscara, mais o elástico
protesta, e minhas orelhas ganham o tom
arroxeado e a forma de canoa de um coração de
bananeira decaído.
Enquanto isso, o time das orelhas fortes resiste ao
vento, à chuva, às picadas de inseto (deve ser
difícil penetrar aquela brava cartilagem).
Algumas pessoas foram feitas para usar máscara
de Covid.
A coisa me parece injusta —ainda mais porque na
minha família, como o nome indica, o gene
dominante é o das orelhas vigorosas, sem
timidez. Cabanas, por vezes. Mas nunca moles.
Uma foto antiga mostrava meu pai ainda criança,
com seus quatro irmãos em escadinha, todos
levemente de perﬁl. Era considerada uma foto
bem bonita lá em casa —até minha atenção ﬁxarse, numa “gestalt” de autocrítica, na exagerada
dimensão auricular dos cinco Coelhos.
Comentava-se em voz baixa que um deles,
voltando de longa viagem, ﬁzera os ajustes
cirúrgicos necessários para aproximar a orelha do
osso parietal. O intervalo, tornado mínimo, seria,
aliás, perfeito para inserir o elástico da máscara
hoje em dia.
Bem, restaria com ele o problema do nariz
também. Disso não me queixo (ops) muito.
Substituí, quase sempre, os óculos por lentes de
contato, que não embaçam. Já um clipe, uma
grampeada, uma correção na orelha vai entrando
em minhas cogitações.
Pensar que, quando vieram as notícias da Covid,
eu estava certo que em dois ou três meses tudo ia
passar. Vão-se as orelhas —com suas múltiplas
variantes—, mas a pandemia ﬁca.

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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CPI DAS OBRAS: PREFEITURA DE MARIANA DETERMINA SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DOS CONTRATOS EM INVESTIGAÇÃO
@jornalpanetus Portaria nº 021 determina suspensão temporária de serviço considerando as recomendações da CPI das Obras.
A suspensão a que se trata essa deliberação
será tornada sem efeito após concluídos os
trabalhos de inspeção por parte do Grupo de
Trabalho constituído pela Controladoria do
Município em apoio à Secretaria Municipal de
Obras e Gestão Urbana, mediante comunicado à
empresa contratada.
A critério do Grupo de Trabalho criado com a
ﬁnalidade de aferir a execução das frentes de
trabalho poderão ser ressalvadas aquelas
intervenções cuja suspensão ou interrupção dos
trabalhos possam por em risco a população ou o
patrimônio público.
O Município manterá sob a sua guarda os
serviços já iniciados, evitando a perda dos

serviços já executados, atos de vandalismo ou
ação das intempéries que interﬁram nas etapas
já concluídas.

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

As medições pendentes sobre as frentes de obra
ora suspensas serão objeto de reanálise pela
Controladoria do Município e corpo técnico da

Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana.
O grupo de trabalho será constituído e
composto por proﬁssionais indicados pela
Controladoria Geral do Município; pela
Secretaria Municipal de Obras e Gestão
Urbana; pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Suprimentos e Transparência e
pela Procuradoria Geral do Município.
Fica constituído grupo de trabalho
multiproﬁssional com a ﬁnalidade de aferir o
acompanhamento das frentes de serviço e
execução dos contratos ﬁrmados pelo
Município mencionados na Ata de Registro de
Preços 148/2020 e Contrato 447/2019.
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HISTÓRIA: ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE OURO PRETO –
270 ANOS
@jornalpanetus

www.jornalpanetus.com.br

Por meio da leitura atenta do Livro de Acórdãos
de Vereança da Câmara de Vila Rica, 1751-1754,
foi possível localizar o termo de vereação datado
11 de agosto de 1751, em que consta a aprovação
da proposta do procurador Manoel da Costa
Coelho para a criação de um arquivo “para
organizar, manter e conservar a documentação
produzida” pela instituição. O dia 11 de agosto
comemora-se, então, os 270 anos de criação deste
espaço de memória, história, identidade e acima
de tudo, cidadania. O arquivo é o lugar de
salvaguarda de direitos e de custodia dos papéis
públicos.
Na primeira década do século XX, parte da
documentação do Fundo Câmara Municipal foi
transferida para a nova Capital de Minas e hoje é
custodiada pelo Arquivo Público Mineiro,
instituição criada em Ouro Preto por José Pedro
Xavier da Veiga em 1895.
Hoje, o acervo do Arquivo Público Municipal de
Ouro Preto é composto por uma vasta
documentação administrativa e legislativa
produzida pela Câmara Municipal (Fundo

CMOP) e pela Prefeitura de Ouro Preto (Fundo
PMOP), no exercício da administração pública,
além de acervos familiares: Fundo Tonico
Zelador, Fundo Família Xavier da Veiga e de uma
rica coleção de impressos (jornais, revistas,
livros).
Os documentos do Fundo CMOP dividem-se em
dois, em função das atribuições da Câmara. Até o
ano de 1931, a Câmara acumulava as funções
legislativa e executiva, uma continuidade das

envolvendo período da Inconﬁdência Mineira; os
Contratos de Melhoramento da Capital, de 1891;
os Processos de Aforamento de Terrenos da
Fábrica de Tecidos de 1887; o Regulamento de
Veículos, de 1929; o Livro de Atas do Conselho
Consultivo Municipal de 1931-1948 e, entre os
documentos mais recentes, temos a Carta
Geotécnica de Ouro Preto de 1980 e Carta de
Ouro Preto de 1984, assinada por importantes
políticos brasileiros do movimento.
Os fundos familiares são compostos por
Foto: Ane Souz correspondência pessoais e políticas, fotograﬁas,
jornais, cartões, livros de oração, registros oﬁciais
atribuições das câmaras coloniais. O arquivo pessoais, entre outros. Sua rica documentação é
possui ainda livros produzidos pela CMOP de acessada por pesquisadores de várias instituições
1931 até a década de 1970 e os documentos acadêmicas e de pesquisa, que buscam, através
administrativos da PMOP de 1931 até a década de dos registros aqui salvaguardados, recuperar a
história deste patrimônio de Minas, do Brasil e de
1980.
São mais de mil livros e cerca de 260 mil toda a humanidade. Por outro, lado é também o
documentos avulsos que cobrem principalmente a lugar em que o cidadão da cidade vem a procura
segunda metade do século XIX e o século XX. de documentos que garantam seus direitos.
Entre os documentos, destacam-se o Livro de
Acórdãos de Vereança, de 1784-1789, Por Helenice Oliveira

O CABO DE GUERRA ENTRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO
E A VARIANTE DELTA
@jornalpanetus

A pandemia de Covid-19 ainda não acabou, embora muitas pessoas insistam em ignorar esse fato.

. No tempo de escola, uma das brincadeiras que eu
mais gostava, junto com a corrida do saco, era o
cabo de guerra. Lembro das disputas acirradas nas
Olímpiadas do Colégio Gonzaga. A lógica da
brincadeira de cabo de guerra é simples: duas
equipes fazem força em sentidos opostos, e aquela
que conseguir puxar com maior força vence a
disputa.
A analogia com o estágio atual da pandemia de
coronavírus é perfeita. De um lado, a variante delta
faz força para aumentar o número de casos,
hospitalizações e óbitos. De outro, a campanha de
vacinação faz força para reduzir os mesmos
indicadores. Por enquanto, é uma disputa parelha.
A média móvel de casos vinha em queda, indicando
vitória da campanha de vacinação, mas houve uma
preocupante estabilização nos últimos dias e até um
aumento da razão de transmissão no Brasil. Seria a

reação da variante delta? Em relação aos óbitos, a
campanha de vacinação continua vencendo: os
números seguem em queda, embora ainda ao redor
de inaceitáveis mil mortes todos os dias.
Todos os dias eu sou questionado sobre quando
poderemos voltar a viver normalmente. Às vezes a
pergunta é formulada de outra maneira: quando
acaba a pandemia?
A resposta para essa pergunta, nesse momento, se
resume a esse cabo de guerra entre a variante delta e
a campanha de vacinação.
Precisaria ser assim?
Claro que não.
O Brasil poderia colocar outras forças puxando a
nosso favor, contra o vírus.
Imagina como seria mais fácil para a campanha de
vacinação se ela fosse ajudada por outras estratégias,
como a testagem em larga escala, o rastreamento de

contatos, o isolamento de suspeitos.
Imagina como seria mais fácil se a campanha de
vacinação viesse acompanhada de medidas rígidas e
curtas de restrição da circulação, como foi feito nos
países que obtiveram maior sucesso.
Imagina como seria mais fácil se a campanha de
vacinação viesse acompanhada de uma
comunicação uniﬁcada, dos políticos, pesquisadores,
atores, esportistas, jornalistas, todos remando para o
mesmo lado.
Imagina como seria mais fácil para a campanha de
vacinação se não houvesse um discurso
negacionista, coordenado pelo próprio governo
federal, tentando desqualiﬁcar uma das vacinas em
uso no país.
Imagina como seria mais fácil para a campanha de
vacinação se o próprio presidente da República
tivesse tomado a sua vacina e postado nas mídias

formais e informais, para motivar seus apoiadores a
fazerem o mesmo.
Imagina como seria mais fácil para a campanha e
vacinação se, ao invés de cobrar propina, os
negociantes de vacina estivessem focados em salvar
vidas.
Imagina como seria mais fácil se, ao invés de
investir em cloroquina, o governo tivesse investido,
desde o começo, em vacina.
Imagina como seria mais fácil se um dos 101 emails enviados pela Pﬁzer tivesse sido respondido e
as vacinas adquiridas na hora certa.
Imagina como seria mais fácil se o presidente
estivesse preocupado com a pandemia, e não com as
próximas eleições.
A campanha de vacinação é tão potente que, mesmo
com todos esses problemas, ela continua rivalizando
com a variante delta. Até quando ela conseguirá?
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COVID-19: BUTANTAN CHEGA A 68 MILHÕES DE DOSES DE
VACINAS ENTREGUES
@jornalpanetus Instituto liberou na quarta-feira mais 2 milhões de doses ao PNI.
Mais 2 milhões de doses da vacina do Instituto
Butantan contra a covid-19 foram entregues ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI) na
quarta-feira (11/08). Com o novo lote, o instituto
chega ao total de 68,849 milhões de imunizantes
entregues ao Ministério da Saúde para vacinação
em todo país.
A nova remessa faz parte dos imunizantes
fabricados com o lote recorde de Insumo
Farmacêutico Ativo (IFA) da farmacêutica
chinesa Sinovac entregues ao Butantan no dia 13
de julho. Na ocasião, chegou ao instituto um total
de 12 mil litros da matéria-prima usada para a
fabricação dos imunizantes.

A matéria-prima foi envasada no complexo
fabril do Butantan, na zona oeste da cidade de
São Paulo, e passou por etapas como embalagem,

rotulagem e controle de qualidade das doses. Na
última quinta-feira (05/08), o instituto recebeu
nova carga de 4 mil litros de ingredientes para

produzir e entregar mais 8 milhões de doses da
CoronaVac.
Contratos
As vacinas liberadas nesta quarta-feira fazem
parte do segundo contrato ﬁrmado com o
Ministério da Saúde, de 54 milhões de vacinas. O
primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de
maio. No total, São Paulo vai entregar 100
milhões de doses para vacinação de cidadãos
brasileiros em todo o país. As entregas foram
iniciadas em 17 de janeiro deste ano, quando o
uso emergencial do imunizante foi aprovado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

UFOP OFERECE CURSO COM
VAGAS EXCLUSIVAS PARA
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DE OURO PRETO

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

Ligue e peça já!

A Universidade Federal de Ouro Preto, a partir
de novembro, oferecerá o Curso de
Especialização em Educação das Relações
Étnico Raciais: História e Cultura Afro-brasileira
e Indígena. O curso tem duração de 18 meses e
será ofertado na modalidade semipresencial, com
três encontros presenciais, no Centro de
Educação Aberta e à Distância (CEAD), no
Morro do Cruzeiro, Bauxita, Ouro Preto.
A reserva de vagas destinadas a professores da
rede municipal de ensino de Ouro Preto e João
Monlevade tem por objetivo qualiﬁcar os
docentes das cidades que possuem campi da
Ufop. A coordenadora da Casa do Professor,
Cláudia Pereira, explica que, ao fazer a inscrição,
os professores deverão encaminhar junto à
documentação de inscrição no processo seletivo
um documento que comprove o vínculo com a
Secretaria Municipal de Educação, como
contracheque ou declaração da escola.
O objetivo do curso é promover a educação para
as relações étnico-raciais no âmbito da educação

básica, visando a promoção de práticas
pedagógicas que tenham a história e cultura
africana e afro-brasileira e indígena como pilares
para a promoção da igualdade racial. Serão
ofertadas 60 vagas, 29 vagas para ampla
concorrência, 10 vagas para candidatos
autodeclarados negros, pretos e pardos, 10 vagas
para professores da rede municipal de Ouro
Preto, 10 vagas para professores da rede
municipal de João Monlevade e 01 vaga para
pessoa com deﬁciência.
As inscrições serão gratuitas e devem ser
realizadas no Formulário Google, disponível no
edital publicado no site da CEAD
(http://www.cead.ufop.br/) entre os dias 23 a 31
de agosto, podendo se inscrever professores da
rede municipal de ensino de Ouro Preto e João
Monlevade e candidatos que possuam diploma
em Licenciatura ou Declaração emitida por
Instituição de Ensino que aﬁrme que o aluno
estará apto a concluir o curso de graduação antes
da data da matrícula neste curso.

AQUELE BEIJO
Sinto saudades de um beijo,
Beijo molhado que alucina
Tão aguardada e emblemática ternura,
Dos delicados lábios daquela menina.

*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

Não precisou ser em ponto turístico,
Muito menos em paraíso cinematográﬁco
Bastou apenas ser marcado,
Pela simplicidade mútua dos fatos;
É daquele beijo que tanto preciso
Como na sede se anseia pela água

Júnio Liberato

Semelhante ao recado tão aguardado
Independentemente de quem for que o traga.
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SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL É TEMA DE PALESTRA
PARA OFICIAIS DA PMMG
@jornalpanetus Evento ainda contou com uma eleição simulada.
instituições públicas”. Acrescentou que a
“Justiça Eleitoral sempre soube enfrentar os
grandes desaﬁos para o exercício da democracia,
sempre com ações de apoio da PMMG à lisura
das eleições”.
Na sua palestra, o juiz Paulo Tamburini
discorreu sobre a estrutura da Justiça Eleitoral
brasileira e mineira, passando pela evolução do
voto impresso para o digital, e ﬁnalizando com o
funcionamento da urna eletrônica. E como parte
prática, foi realizada uma eleição simulada entre
os 26 participantes, e apresentado o procedimento
de Auditoria de Funcionamento das Urnas
Eletrônicas sob Condições Normais de Uso.
Além dos 26 integrantes do curso, estavam
presentes o Chefe da Assessoria de Relações
Institucionais da PMMG, Cel. José Luis Reis
Júnior, e o professor do Curso de Relações
Institucionais, Cel. QOR Mário Ronaldo de
Assis.

Nesta terça-feira (10/08), os oﬁciais da Polícia
Militar de Minas Gerais (PMMG) que participam
do Curso de Especialização em Gestão
Estratégica de Segurança Pública – turma de
2021 estiveram em um evento no auditório do
TRE-MG em que conheceram um pouco mais
sobre a atuação da Justiça Eleitoral. Os oﬁciais
puderam acompanhar a palestra com o tema “o
processo eleitoral no Brasil”, proferida pelo juiz
auxiliar da Presidência, Paulo de Tarso Tamburini
Souza, com destaque para os mecanismos de
segurança. Eles participaram ainda de uma
votação simulada, para conhecer, de forma mais
aprofundada, o funcionamento da urna e do
sistema eletrônico de votação.
A abertura foi do presidente do TRE,
desembargador Marcos Lincoln dos Santos, que
disse da “enorme satisfação em abrir as portas do
Tribunal para receber a turma de 2021, fato esse
que reforça os laços de parceria entre as duas

GOVERNO AUMENTA TRIBUTAÇÃO DE ÁLCOOL IMPORTADO
USADO NA GASOLINA
@jornalpanetus Reoneração está em Medida Provisória que libera produtor para vender álcool diretamente aos postos.
O governo federal lançou nesta quarta-feira
(11/08) uma MP (Medida Provisória) que retira a
desoneração tributária do álcool anidro
importado por distribuidores. O produto é usado
na mistura da gasolina.
A reoneração foi inserida no texto que altera
regras do setor em diferentes frentes. Segundo o
governo, ela tem como objetivo "equalizar a
incidência tributária entre o produto nacional e o
produto importado".
A medida é tomada em um momento de escalada
inﬂacionária da gasolina. De acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística), a
elevação do preço do combustível acelerou em
julho e já mostra um avanço de 27% no
acumulado de 2021. O valor do etanol cresceu
34% no mesmo intervalo e o do diesel, 25%.
A MP desta quarta tem outras mudanças. O texto
libera postos com bandeira de uma marca (como
Shell, Ipiranga ou BR) a venderem combustíveis
também de outra.
Além disso, autoriza produtores de etanol a
destinarem o produto diretamente aos postos,
sem necessidade da intermediação de um
distribuidor.
Para não haver perdas de receitas públicas nesse
ponto, o texto prevê que as alíquotas aplicáveis à
venda direta serão o resultado da soma das
alíquotas atualmente aplicadas ao produtor e ao
distribuidor.
Em seu conjunto, a medida afeta principalmente
empresas que atuam somente na distribuição dos
combustíveis. De acordo com o governo, as
mudanças com a MP têm como objetivo
ﬂexibilizar o setor, estimular a concorrência e
diminuir os preços pagos pelo consumidor.
A MP foi oﬁcialmente lançada em cerimônia no
Palácio do Planalto nesta quarta, com a

Combustíveis e Lubriﬁcantes) suspendendo
parcialmente o processo.
No pedido de liminar, o sindicato que representa
as grandes distribuidoras alega que o tema foi
discutido sem participação popular e que teve
diﬁculdade de acesso a informações. A juíza
federal Carmem Silva Lima de Arruda suspendeu
o processo até que a ANP garanta acesso a todos
os documentos.
As distribuidoras que se opõem à medida alegam
que realizam investimentos nos postos e que a
mudança abriria maior mercado a empresas que
operam de forma irregular, seja com sonegação
de impostos, seja com a venda de produtos de má
qualidade.
Bento Albuquerque, ministro de Minas e
Energia, aﬁrmou nesta quarta que medidas que
promovam a abertura do setor devem atrair novas
empresas.

participação do presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) e com destaque à venda direta de etanol e
aos combustíveis de diferentes marcas nos
postos. A íntegra não havia sido publicada até o
fechamento deste texto.
“A grande maioria dos usineiros sempre foi
favorável à venda direta”, disse Bolsonaro em
seu discurso.
Em 2020, quando abraçou a ideia, Bolsonaro
disse que a venda direta representaria uma
redução de R$ 0,20 por litro no preço do etanol,
conta que é questionada pelo mercado de
combustíveis.
A escalada dos preços dos combustíveis, que
atingiram valores recordes em 2021, tem
impactado a popularidade de Bolsonaro, que já

cortou impostos federais sobre diesel e gás de
cozinha, mas sem resultados no preço ﬁnal dos
produtos.
Bolsonaro aproveitou o ato no Planalto para
criticar políticas de tributação de governadores.
De acordo com o presidente, a cobrança de ICMS
pelos chefes de Executivo nos estados tem
impossibilitado a redução de preços de
combustíveis e do gás de cozinha.
Com a MP, o governo se antecipa a uma consulta
pública da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás e Biocombustíveis) sobre o tema.
Os encontros para discutir o tema tiveram fortes
embates entre as empresas do setor e culminaram
com uma liminar obtida pelo Sindicom
(Sindicato das Empresas Distribuidoras de

«Com a efetiva abertura do setor de combustíveis
no Brasil após 20 anos, espera-se que a partir de
2022 até oito novos agentes passem a atuar no
segmento de reﬁno de petróleo, competindo entre
si, com a Petrobras e importadores", aﬁrmou.
O ministro, assim como o presidente, também
cobrou dos governadores mais transparência e
previsibilidade na cobrança de impostos sobre
combustíveis e aﬁrmou que os tributos dos entes
representam uma fatia de pelo menos 14% dos
preços de produtos como gasolina, diesel, etanol
e gás de cozinha.
Ele ainda lembrou de um projeto do governo,
estacionado no Congresso, que altera as regras de
ICMS aplicados sobre combustíveis. Para o
ministro, a forma de cobrança dos estados (sobre
o preço, e não sobre o litro) tira a previsibilidade
da tributação.

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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BRASIL SEDIARÁ COPA AMÉRICA DE BASQUETE MASCULINO DE 2022
@jornalpanetus Torneio ocorrerá em setembro, em quatro cidades, e terá 12 equipes.
trabalharam juntos por um longo período e
agora temos um projeto estruturado e
inspirador para levar o evento ao Brasil em
setembro do ano que vem", disse Carlos Alves,
diretor-executivo da Fiba Américas.
O torneio terá a participação de Brasil,
Argentina, Estados Unidos, Canadá, México,
República Dominicana, Porto Rico, Venezuela,
Uruguai, Panamá, Ilhas Virgens e Colômbia. As
seleções se classiﬁcaram através de
eliminatórias encerradas em fevereiro deste ano.

A Federação Internacional de Basquete (Fiba)
conﬁrmou nesta terça-feira (10/08) a realização
da Americup (Copa América de Basquete
Masculino) no Brasil em setembro de 2022.
A Copa América será realizada em quatro
cidades brasileiras e, neste momento, a
organização está na etapa de validação e vistoria
das candidatas.
"É uma honra e um privilégio voltar ao Brasil
para a AmeriCup 2022. Fiba e CBB
[Confederação Brasileira de Basquete]

ATUAÇÃO DO VEREADOR EDIRALDO RAMOS EM RELAÇÃO AOS
MORADORES DE CAFUNDÃO
@jornalpanetus

Moradores solicitam a realização do
asfaltamento entre Cafundão à Cachoeira do Brumado.

VENHA NOS VISITAR E CONHECER O BANCO AGIBANK
Foto: Divulgação

Endereço: Avenida Salvador Furtado -46 - Centro - Mariana - MG
Telefone: 98702-0588 / 3558-1136/ 3558-1410

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/

As intervenções asfálticas estão ocorrendo no
município marianense bem como em seus
distritos e comunidades. Nesta linha, o vereador
Ediraldo Ramos (AVANTE), carinhosamente
conhecido por Pinico, tem atuado de maneira
objetiva no que diz respeito ao atendimento das
solicitações da população que cobra o asfalto em
suas respectivas comunidades. “É um trabalho
sério desenvolvido pelo poder executivo. Minha
missão como parlamentar é cobrar as melhorias
para a nossa gente. Tenho certeza que o prefeito
em exercício conseguirá atender as demandas
apresentadas para essas comunidades”. Destaca

o vereador.
“Quero agradecer ao nosso vereador Ediraldo
Ramos, pela atenção que tem nós dado. Eu
como a presidente da associação de moradores
de Cafundão sei o quanto ele está se empenhado
para a realização do asfalto que liga Cafundão
a Cachoeira do Brumado, e também o de
Mamonas. Temos outras obras que serão
desenvolvidas nas comunidades. Que você
continue essa pessoa que luta a favor do povo.
Sabemos que podemos contar com você que
Deus te abençoe em sua trajetória.” Pontua
Enice Lana.

MARIANA REALIZA ENTREGA DOS
APARTAMENTOS POPULARES DO
BAIRRO NOVO HORIZONTE
/MORADA DO SOL
Evento de entrega acontece neste sábado 14 de agosto.
A Prefeitura de Mariana convida para a entrega dos 36 apartamentos populares do bairro
Novo Horizonte/Morada do Sol, neste sábado, 14, às 09h.
A partir de agora, os imóveis estão aptos a receber as famílias que poderão viver em um lar
mais confortável e seguro, impactando positivamente e socialmente a vida de cada uma delas.
Entrega dos Apartamentos Populares
Data: 14 de agosto – sábado
Horário: 9h
Endereço: Travessa Cereja, bairro Novo Horizonte/Morada do Sol - Mariana-MG

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810
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APÓS DERROTA DO VOTO IMPRESSO, BOLSONARO CRITICA TSE E
DIZ QUE ELEIÇÕES DE 2022 NÃO SERÃO CONFIÁVEIS
@jornalpanetus Presidente deu declarações a apoiadores após Câmara dos Deputados barrar PEC do voto impresso.
voto contra.
MDB e DEM deram 28 votos a favor da medida e
33 contra (entre faltosos e votos não). O PSD de
Gilberto Kassab pendeu mais para o lado do voto
impresso —20 votos a favor da medida e apenas
15 contra (entre votos não e faltosos).
Ao ﬁnal da votação, o presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), agradeceu ao plenário pelo
"comportamento democrático de um problema
que é tratado por muitos com muita
particularidade e com muita segurança".
"A democracia do plenário desta Casa deu uma
resposta a esse assunto. E na Câmara eu espero
que esse assunto esteja deﬁnitivamente
enterrado", aﬁrmou.
A abstenção registrada foi do deputado Aécio
Neves (PSDB), que, em 2014, pediu auditoria no
resultado das eleições após perder por estreita
margem para a ex-presidente Dilma Rousseff
(PT).
A votação desta terça-feira (10/08) enterra a
proposta que mobilizou a escalada de ataques de
Bolsonaro a integrantes do STF e do TSE e que
agravou uma crise entre os Poderes.
A tensão foi apimentada com a apresentação de
blindados das Forças Armadas em Brasília, vista
como tentativa de intimidação no dia de votação
da PEC do voto impresso.

Apesar da derrota da proposta do voto impresso
na Câmara dos Deputados, o presidente Jair
Bolsonaro manteve nesta quarta-feira (11/08)
ataques à Justiça Eleitoral e insinuações sem
provas sobre a segurança das eleições brasileiras.
Em conversa com apoiadores horas após a derrota,
Bolsonaro disse que deputados que votaram pela
PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto
impresso não acreditam no trabalho do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) e aﬁrmou ainda que o
resultado das eleições do ano que vem não será
conﬁável.
"Números redondos: 450 deputados votaram
ontem [terça-feira]. Foi dividido, 229 [a favor],
218 [contra], dividido. É sinal que metade não
acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE.
Não acreditam que o resultado ali no ﬁnal seja
conﬁável", disse o presidente.
"Hoje em dia sinalizamos uma eleição... não é que
está dividida. Uma eleição onde não vai se conﬁar
no resultado das apurações", declarou aos seus
apoiadores.
Nesta terça (10/08), dia em que Bolsonaro foi
protagonista de um desﬁle de veículos militares
em frente ao Palácio do Planalto, visto como uma
forma de pressionar os demais Poderes, a PEC do
voto impresso foi derrotada pelo plenário da
Câmara.
A proposta foi usada como pretexto para seguidas
manifestações golpistas do presidente.
Foram 229 a favor do texto, 218 contra e uma
abstenção. Eram necessários ao menos 308 votos
dos 513 deputados —60%— para que a proposta
de impressão do voto dado pelo eleitor na urna
eletrônica fosse adiante. Ou seja, faltaram 79 votos
para que a PEC fosse aprovada. Diante do
resultado, ela foi arquivada.
Nesta quarta, Bolsonaro voltou a alimentar teorias
da conspiração sobre a fragilidade dos sistemas
internos do TSE e sobre a existência de um
suposto plano para eleger o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) "na fraude". As falas do
mandatário foram transmitidas por um site
bolsonarista.
"O que a gente quer —repito aqui— é uma
maneira de a gente comprovar que em quem o
João ou a Maria votou, o voto foi para aquela
pessoa. Não tem explicação o que estão fazendo".
"Querem na verdade levar, eleger, uma pessoa na
fraude. Uma pessoa que há pouco tempo esteve à
frente no Executivo e foi uma desgraça o que
aconteceu", disse Bolsonaro.
Em outro trecho, Bolsonaro disse estar "feliz com o
Parlamento" após o resultado da votação. Ele
também aﬁrmou que alguns deputados que foram
contra a PEC o ﬁzeram por terem sido
"chantageados".
"Quero agradecer à metade do Parlamento que
votou favorável ao voto impresso. Parte da outra
metade, que votou contra, que entendo que votou
chantageada. Uma outra parte que se absteve,
não são todos, alguns ali que não votaram com
medo de retaliação", disse.
Um dia antes, Bolsonaro acusou o ministro Luís

Roberto Barroso, presidente do TSE e integrante
do STF, de "apavorar" parlamentares contra o
voto impresso. "O ministro Barroso apavorou
alguns parlamentares, e tem parlamentar que
deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo.
Então o Barroso apavorou".
Já o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) foi
na linha contrária da de Bolsonaro. Questionado
sobre o voto impresso, ele aﬁrmou que o assunto
está "encerrado". "Para mim está encerrado, o
Congresso decidiu está decidido", disse, ao chegar
ao gabinete da Vice-Presidência, anexo ao Palácio
do Planalto.
"Nós não conseguimos o número de votos
necessários, minha avaliação era que era difícil
conseguir os 308 votos. Apesar de termos a
maioria de votos, mas não foi o número necessário
para uma mudança."
"Acho que o assunto foi colocado, a própria
Justiça Eleitoral acho que ela vai se esforçar para,
dentro do processo que existe, dar mais
publicidade e transparência. Acho que no ﬁnal das
contas saímos bem disso daí", aﬁrmou.
A análise do mapa da votação que rejeitou a
adoção do voto impresso mostra que os dois
principais partidos do centrão, PL e PP, foram
cruciais para enterrar na Câmara a bandeira de Jair
Bolsonaro, também pretexto para seus discursos
golpistas.
Apesar de serem aliados do presidente da
República, as duas siglas deram apenas 27 votos a
favor da medida, um terço de suas bancadas.
Outros 36 deputados dessas duas legendas
votaram contra e 18 se ausentaram, o que, na
prática, contou como voto contrário à PEC.
Ou seja, se PP e PL tivessem se mobilizado
totalmente a favor do voto impresso, a medida
ﬁcaria bem mais próxima de ser aprovada —em
vez dos 79 votos a menos (uma PEC precisa de
308 ou mais votos), faltariam apenas 25.
O PP lidera o centrão e tem a Casa Civil,
comandada pelo presidente da sigla, o senador
Ciro Nogueira. A Câmara também é presidida pelo
partido, com Arthur Lira (PP-AL), que nesta terça
aﬁrmou esperar que esse assunto esteja encerrado
entre os deputados.
Nos bastidores, o centrão nunca se envolveu de
corpo e alma na defesa do voto impresso,
considerando essa uma bandeira dos bolsonaristas
radicais. Na reta ﬁnal da discussão, ainda pesou
contra o agravante de Bolsonaro intensiﬁcar o
discurso contra os Poderes.
Em uma atitude diferente das grandes siglas do
centrão, partidos que se opõem a Bolsonaro, mas
não integram a esquerda, racharam, apesar do
discurso público de seus presidentes contrários ao
voto impresso.
Em junho, presidentes de 11 legendas se reuniram
e fecharam acordo para votar contra a medida.
Nesta terça, porém, PSDB, MDB e DEM se
dividiram. Os tucanos deram 14 votos a favor da
medida, mais do que os que votaram contra (12).
Cinco se ausentaram, e Aécio Neves (MG) foi o
único a se abster, o que, na prática, contou como

Desde antes de assumir, Bolsonaro tem
alimentado suspeitas contra as urnas eletrônicas,
apesar de jamais ter apresentado qualquer indício
concreto de fraude nas eleições.
Baseado nessas falsas suposições, e em um
cenário de queda de popularidade e de maus
resultados em pesquisas de intenção de voto, já
ameaçou diversas vezes a realização da disputa do
ano que vem.
Arthur Lira disse ter ouvido de Bolsonaro o
compromisso de que respeitaria o resultado do
plenário da Câmara —apesar da desconﬁança
inclusive de aliados do presidente.
A votação ocorreu horas após um desﬁle militar
patrocinado por Bolsonaro, que reuniu na manhã
desta terça cerca de 40 veículos, todos da Marinha,
entre blindados, caminhões e jipes.
A parada militar passou ao lado da praça dos Três
Poderes, onde estão o Palácio do Planalto (sede do
Executivo), o Congresso Nacional (Legislativo) e
o Supremo Tribunal Federal (Judiciário).
Interpretado como uma tentativa de demonstração
de força do presidente no momento em que
aparece acuado e em baixa nas pesquisas, o desﬁle
foi alvo de uma série de críticas do meio político,
sendo tratado como mais uma tentativa do Planalto
de pressionar outros Poderes e de buscar a
politização das Forças Armadas.
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NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DA VARIANTE DELTA EM
MINAS GERAIS QUASE TRIPLICA EM UMA SEMANA
@jornalpanetus

Até o dia 4 de agosto, havia quatro registros no estado. Nesta quarta-feira (11), são 11. Secretaria de Estado de
Saúde ainda não conﬁrma transmissão comunitária.

9 8889-1187
@lokauai

O número de casos conﬁrmados da variante delta em
Minas Gerais quase triplicou em uma semana: no dia 4
de agosto, eram quatro registros e, agora, já são pelo
menos 11.
Sete novos casos foram conﬁrmados pelo Observatório
de Vigilância Genômica de Minas Gerais, em
comunicado publicado nesta terça-feira (10/08). As
infecções foram registradas em quatro regionais de
saúde: Belo Horizonte (1), Montes Claros (1), Unaí (2) e
Manhuaçu (3). As amostras foram analisadas entre os
dias 18 e 24 de julho.
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), no
total, oito municípios já têm casos conﬁrmados da delta,
considerada mais transmissível.
A pasta ainda investiga o histórico das pessoas
infectadas e os contatos de cada uma e, por enquanto,
não conﬁrma a transmissão comunitária da variante no
estado. Veja as informações sobre os pacientes:
Em Montes Claros, o paciente, um homem de 30 anos,

testou positivo para Covid-19 no dia 20 de julho, e
familiares dele também se contaminaram. Nenhum
deles tinha viajado para fora recentemente.
Conforme o comunicado do Observatório de Vigilância
Genômica de Minas Gerais, outros oito casos suspeitos
da variante delta estão sendo investigados, nas regionais
de Teóﬁlo Otoni (1), Uberaba (1), Belo Horizonte (3),
Montes Claros (2) e Manhuaçu (1).
A iniciativa é realizada por membros da Fundação
Ezequiel Dias (Funed), da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e da SES-MG.
Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que
"tem ampliado as ações de vigilância genômica do
coronavírus e realizado um monitoramento rigoroso
dos casos suspeitos da variante, a ﬁm de coibir a
disseminação da mesma no estado".
Segundo a pasta, o Observatório tem realizado o
monitoramento semanal das variantes circulantes em
Minas, com a análise de 180 amostras por semana.

VOCÊ JÁ VISITOU A
NOVA UNIDADE
DA LOPES
CALÇADOS?
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SAÚDE: CLÍNICA DE OLHOS EM OURO PRETO É DESTAQUE NO
COMBATE AO GLAUCOMA E À CATARATA
@jornalpanetus 500 pacientes já foram curados da catarata e 650 pacientes estão em tratamento do glaucoma.
Ouro Preto avança mais uma vez nos cuidados
com os moradores do Município. Dessa vez, o foco
é na antiga UPA, localizada na rua Mecânico José
Português, que oferece serviços de oftalmologia da
prefeitura municipal gratuitos e com equipamentos
de última geração.
A Clínica de Olhos de Ouro Preto, criada há menos
de um ano, foca em cuidados com o glaucoma, que
lesiona o nervo óptico gerando cegueira de forma
irreversível, e a catarata, que compromete o
cristalino (lente interna do olho) e pode ser resolvido
com a cirurgia para a substituição dessa lente. É
importante ressaltar que, mesmo sendo recente, a
clínica já reduziu a ﬁla da catarata de 700 para 200.
A praticidade e o foco dos agentes de saúde em
diminuir rapidamente a ﬁla e devolver o bem estar
dos pacientes é inovador no Estado de Minas Gerais.
No caso do glaucoma, os portadores da doença no
Município realizam todos os exames necessários,
recebem o diagnóstico, têm consultas de
acompanhamento com Alessandro de Sousa,
professor de oftalmologia do curso de medicina da
Universidade Federal de Ouro Preto e especialista
em glaucoma e catarata, além disso, recebem
também os remédios para o tratamento.
Já no caso da catarata, os pacientes recebem o
tratamento e são levados para a cirurgia, sob os
cuidados dos cirurgiões Wagner Duarte Batista e
Alessandro de Sousa Veiga.
Além das doenças citadas acima, a médica Vanessa
Nogueira de Paiva trata de disfunções que
acometem a retina, por exemplo o descolamento de
retina, a retinopatia mióptica (alto nível de miopia), a
retinopatia hipertensiva (ocorre em pessoas com
hipertensão arterial), dentre outras.
É importante ressaltar que o número de pacientes
que recebem os tratamentos é muito grande, cerca de
500 pacientes já foram curados da cegueira causada
pela catarata e 650 pacientes estão em tratamento do
glaucoma, no período de um ano e, devido a tantas
pessoas que são tratadas gratuitamente pelo
Município, a Clínica de Olhos se prepara para
tornar-se o Hospital de Olhos dos Inconﬁdentes,

Foto: Ane Souz / Divulgação

oferecendo aos munícipes uma assistência
oftalmológica de extrema qualidade e, futuramente,
com a inclusão de novos procedimentos clínicos e
cirúrgicos.
Além das especialidades dentro da oftalmologia,

são oferecidos também cardiologia, endocrinologia,
reumatologia, urologia, ginecologia, cirurgias gerais,
otorrinolaringologia, exames de ultrassom e
ﬁsioterapia.
Para ter acesso ao tratamento, o cidadão deve

procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS)
referência do bairro em que reside para realizar
agendamento com o oftalmologista da Policlínica e,
após a avaliação, ele será encaminhado à Clínica de
Olhos.
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facebook.com/JornalPanetus
Sociais da Leticia Aguilar
Mensagem da semana
Fé e superação são vias de mão dupla: quem tem fé acredita sempre que é
capaz de superar, enquanto a superação fortalece ainda mais a fé. Não há
nada mais poderoso do que a própria força que reside em nós, o que nos falta é
reconhecê-la e colocá-la em ação.
Somos capazes de superar a dor, de levantar a cabeça e continuar rme na
luta, esperando dias melhores enquanto estamos ocupados em buscá-los. E o
tempo é tão mágico que quando menos esperamos, já foi, já superamos, não há
Endereço: R. Hélvio Moreira Moraes, 398 mais nada a lamentar, só o caminho em frente a seguir com o que esperamos Vila do Carmo, Mariana - MG, 35420-000
prestes a chegar.
Lívia Barros Calado

Aniversariante especial do mês de agosto! Viva Maria!

@priscilaoliveiraloc - ‘’Giro’’.
Dia 11 de agosto foi o dia do Advogado! Parabéns para
todos os advogados e advogadas em especial nossa
querida Dra. Juliana.

Prefeito Juliano Duarte
Vacina boa é vacina no braço! Chegou a minha vez!
Tomei a primeira dose da Cononavac e, em breve, será a
Segunda.
Renato Gerçossimo e Rosana Bastos, casal 1000!

@elaine.lacarote

Recém casados - Bárbara e Jackson. Felicidades!

@cibelecunhamtb
Pensa num pelote lindo, bruto e frenético#taai

fernandaklb ‘’Você é luz na minha vida’’.

