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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
AS FAKE NEWS E AS AMEAÇAS ÀS INSTITUIÇÕES
Trabalho desenvolvido no STF demonstra força da instituição.
Nesta edição do Panﬂetu´s, destaco a
importância das instituições de maneira geral.
Como atento observador dos processos
democráticos e eleitorais, acompanhei de perto a
profunda mudança política determinada pelas
eleições de 2018 e as turbulências institucionais
que se seguiram desde então.
Entretanto, o processo de rápidas transformações
no cenário político coincidiu com o mandato do
ministro Dias Toffoli na presidência do Supremo
Tribunal Federal, que se encerra nesta quinta-feira
(10) dia de circulação do jornal Panﬂetu´s. Esse
período teve na Suprema Corte a prova de que as
instituições democráticas brasileiras são mesmo
sólidas e em Dias Toffoli uma liderança madura e
atenta aos perigos enfrentados pelas democracias
atuais em muitos países importantes, nos quais a
aliança entre o populismo e a desinformação
põem em xeque as próprias instituições.
No Brasil, esse processo levou a momentos nos
quais as instituições democráticas brasileiras

foram abertamente atacadas e ameaçadas por
setores saudosos de experiências autoritárias do
passado. O STF foi alvo prioritário, mas soube
reagir com inteligência e ﬁrmeza para demonstrar
sua autoridade, em defesa da Constituição de 88.
Contudo, o protagonismo do Supremo na vida
brasileira é um fenômeno que atravessou toda a
década passada, marcada pelo combate à
corrupção no país, e que se mantém. Não por
vontade da corte, mas porque o Brasil o requer,
porque a atual diﬁculdade para construir
consensos na sociedade leva muitos dos impasses
para o Judiciário. O papel da corte é central para
manter a plena vigência do Estado de Direito. Em
momentos de polarização política como a vivida
pelo Brasil nos últimos anos, exercer esse papel é
ainda mais difícil: a simples observância das
garantias constitucionais e, entre elas, a do direito
à ampla defesa, motivou uma intensa campanha
de desgaste contra o STF.
Para tanto, quando ataques ao Judiciário e ao

Legislativo ocorrem, a democracia enfrenta
riscos; e os perigos no Brasil cresceram,
orquestrados nas redes sociais e nas
manifestações públicas de setores extremistas e
minoritários, como os que pediram o fechamento
do Congresso e do STF, era notável as
publicações difamatórias em relação aos
ministros.
Toffoli foi, aliás, o primeiro a perceber essas
ameaças, no início do mandato, quando abriu um
inquérito sobre fake news e ameaças ao Supremo
e foi muito criticado por isso. Hoje um dos
maiores receios será as fake news nas eleições
municipais. O tempo mostrou a necessidade da
medida, diante do sistemático ataque que se
seguiu, e que incluiu ameaças terroristas. A
legalidade e constitucionalidade do inquérito
foram conﬁrmadas neste ano por ampla maioria
do plenário: 10 votos a 1. E a resposta ﬁrme a
essas manifestações e seus ﬁnanciadores foi
decisiva para conter os ataques à democracia a

partir de junho deste ano.
No entanto, as fake news e as ameaças às
instituições democráticas não se restringem ao
caso brasileiro. Por essa razão, a resposta eﬁcaz
da corte brasileira a esses perigos foi seguida com
grande atenção no plano internacional: ela oferece
um bom exemplo e um caminho a seguir por
outros países.
Portanto, a opção do ministro Dias Toffoli pelo
diálogo constante com os outros Poderes e com a
sociedade, foi a mais adequada para o momento
de polarização da democracia brasileira. E foi
coerente com o discurso de posse, no qual
defendeu a necessidade permanente da
construção de pontes na sociedade. As pontes
ﬁcam como legado, mas as ameaças às
instituições democráticas também permanecem e
devem continuar a ser enfrentadas, com a mesma
clareza e determinação que o ministro dedicou a
esses desaﬁos nos seus dois anos à frente do
Supremo Tribunal Federal.

SOBRE MUDANÇAS E O TEMPO
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
A vida apresenta diversos caminhos ao longo de
seus anos. Uma das mais nobres atitudes
humanas é saber que esses caminhos podem se
transﬁgurar em oportunidades, possibilidades
quase inﬁnitas. No entanto, muitos não atestam
esse fato e continuam ressoando sintomas e
sintomas, tentativas em focos equivocados...
Pessoas mudam de proﬁssão, de fases da vida,
crianças deixam a infância para entrar na temível
e amada adolescência. Adolescentes não querem
ser adultos, mas o desejam. Contradições fazem
parte da bela realidade humana.
Pessoas mudam de pátria, de estado, de cidade.
Muitas vezes essas mudanças se diﬁcultam com a
abertura insuﬁciente ao novo, em alguns casos
mesmo há uma tentativa de imposição do velho
ao novo, uma inadequação constante e
insistente, neurótica. Abrir-se ao novo é permitir
um horizonte de existência mais rico e atraente.

O ser humano é falível, não precisa acertar
sempre. O que ele mais precisa é de mudança,
abertura e experiências. Por vezes nos
apegamos a uma ideia neurótica de perfeição,
vitórias e sucesso. Todos esses elementos são
relativos e muitas vezes criados fora de nós
mesmos, desejos alheios que acreditamos ser
nossos. Não nascemos para vencer, como diz o
slogan equivocado, nascemos para estar no
mundo, desejar estar. Eis nossa condição! Nada
mais... Tudo o mais será demais.
Não conquistaremos pátrias para provar que
vencemos.
A abertura à mudança sim é uma condição
nossa. “Tudo ﬂui”, dizia o ﬁlósofo présocrático. Para o sábio grego, apenas o que se
mostra constante na realidade é a própria
mudança. Mudar não é de fato fácil, aﬁnal
deixamos para trás amores, faltas, riquezas,

nossas verdades, nossas mentiras... Mudar
signiﬁca esquecer nós mesmos, em um primeiro
instante, mas sempre teremos a oportunidade de
reencontrarmo-nos, talvez em outra versão,
quiçá melhor do que aquela de outrora.
Fomos feitos de carne e osso, de histórias,
narrativas, linguagem, memória, percepção. O
nosso principal ingrediente é o tempo... Somos
seres temporais, o tempo é nosso horizonte, ele
nos faz e nos destrói, mas nos refaz. O tempo
permite uma constante mudança, mas poucas
vezes percebemos essa possibilidade humana.
O ser humano tem potencial enorme para lidar
com as adversidades apresentadas pela sua
existência. Os mais fortes não são aqueles que
racionalizam ou ignoram os problemas e
traumas, mas aqueles que conseguem os
elaborar. Elaborar um trauma não quer dizer
isolar o sofrimento, mas buscar compreender

suas origens, seus vazios dele gerados,
desviando das repetições insistentes.
O novo gera angústia, assim como todo cenário
de caos que desaﬁa nossa razão e nossa
previsão. No entanto, nosso horizonte é aquele
da novidade, o tempo não se repete, está em
ﬂuxo contínuo, esperando nossa abertura.

dentzrene

René Dentz

NA REAL HÁ MÚLTIPLAS FACES DA VIDA
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Nunca recebi tantas mensagens eletrônicas,
vídeos, convites para participações em lives e
reuniões online. Ficar conectado cem por cento
em plataformas digitais era considerado vício da
atualidade; agora é necessidade de sobrevivência.
Acumulo tarefas, sabe-se lá pra que! Ficar em
casa nunca me foi empecilho, mas me incomoda a
imposição de não sair às ruas; aceito a situação
em nome da saúde social. Tenho a sorte de ter a
leitura e a arte como companheiras, entradas e
saídas pela vida. Meu mundo não caiu, mas deu
um giro 180 graus, obrigando-me a rever rumos e
prumos. Perdi amigos que foram levados pela
Covid19 ou por comorbidades que requeriam
atenção, mas o sistema estava focado na Covid19.
Sinto falta das rodas de conversas com amigos.
Envelheci, engordei, meus cabelos ralearam e
esbranquiçaram; ando rabugenta, impaciente e
exigente.

No auge da menopausa, ondas de calor sobem e
descem pelo corpo e nervos. Som alto de música
me enerva, profundamente. Cadê os fones de
ouvidos? Cadê as máscaras dos transeuntes e dos
que se sentam nos bancos do ex-jardim de
Mariana? Deus, tende piedade; eles não sabem o
que fazem! “Você está neurótica”. Diz um cá,
outro lá. Aprenderam a não respeitar a opinião e
as medidas de biossegurança. Transpiro e
esqueço os discursos envenenados alheios.
Riem dos outros, não! Não existe telha
inquebrável. Nunca tive tanto apreço por piadas
sem graça, diálogos imbecis, vídeos com
pessoas desentoadas, dançando ou cantando. Fã
de bobagens inocentes, meus níveis de
serotonina se elevam. É tempo para puriﬁcação
da alma, expurgação das emoções negativas e
exortação de atividades e compromissos
inarredáveis.
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Ora, aproxima-se a primavera, tempo de
ﬂorescência. Setembrou por nossas bandas.
Ventos sopram o ﬁm de inverno, chamando
primavera, epifania do belo! Florescem ipês por
todos os cantos. Tempo morno e quente.
Pedreiro reclama do calor excessivo. Deveras, o
sol se robustece para expurgar o inverno,
abrindo horizonte para a estação das ﬂores.
Desejo de deambular pelas ruas, sem me
preocupar com a pandemia... O cenário não
favorece desobediências e estultices. Passo a
perna na morosidade do tempo, engendrando
ﬁlmes linguísticos, mirando as imagens dos ipês.
Quanto milagre há na natureza e na arte de
capturar a explosão das ﬂores. Setembro dá
cócegas na ponta da minha barriga. Despeço-me
de frustrações, conﬂitos e emoções negativas
que me emperram friamente nas sendas do
inverno. Enxoto discursos negativos, desligo o
aparelho móvel, abro as janelas, deixo o vento e

sol entrarem nos cômodos.
Há graça na simplicidade da vida e no ciclo dos
que vêm e vão. Ainda não sei, nem quero saber o
momento exato do meu reﬂorescimento.
Florescer em pura essência é saber ser ipê
amarelo, roxo, branco, ou de qualquer cor da
vasta paleta da natureza, em lives reais para
amenizar efeitos dos tempos de pandemia,
provocando sorrisos, afugentando tristezas, e
nos alertando para ver além do virtual, pois “na
real” há múltiplas faces da vida.
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SENADO APROVA ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO
@jornalpanetus Projeto de Lei 3.267/2019 sofre alterações e retorna à Câmara.
O Senado aprovou na quinta-feira (3) o
Projeto de Lei (PL) 3.267/2019, que altera
regras do Código de Trânsito Brasileiro. O
projeto, apresentado pela Presidência da
República, traz várias alterações, entre elas
estão a diminuição na punição para excesso de
velocidade e o aumento da validade da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH). O texto retorna
à Câmara.
Além do aumento na validade da CNH para dez
anos para condutores com menos de 50 anos de
idade, a proposta torna todas as multas leves e
médias puníveis apenas com advertência, caso o
condutor não seja reincidente na mesma
infração nos últimos 12 meses. O PL ainda cria
o Registro Nacional Positivo de Condutores
(RNPC). Esse registro fará uma espécie de
listagem de bons condutores.
O projeto também passa a exigir o transporte
de crianças menores de dez anos e com menos
de 1,45 metro nas cadeirinhas que sejam
adequadas à sua faixa etária. O projeto original
abrandava a multa por descumprimento da
regra, mas o texto aprovado resgatou a condição
de “gravíssima” da infração.
Outro destaque é a alteração da “Lei do Farol
Baixo”. O PL aprovado hoje determina que ela
somente se aplique aos casos de rodovias de
pista simples e exige que os veículos novos
sejam fabricados com luzes de rodagem diurna.
Polêmica
Um dos pontos polêmicos, e que foi alvo de
críticas de vários senadores, está no trecho que
aumenta o limite de pontos na carteira para a
suspensão do direito de dirigir. Hoje, para
suspender a carteira são 20 pontos. O texto

Foto: Divulgação

aumenta para 40 pontos no caso de condutores
proﬁssionais, independentemente do tipo de
infração cometida. Para os demais condutores,
estabelece critérios a depender do número de
infrações gravíssimas cometidas. Caso não
tenham nenhuma infração gravíssima, o limite
será também de 40 pontos.
“O país com um volume de acidentes tão
grande, com milhares de mortos todos os anos,
temos que tomar muito cuidado no
afrouxamento da legislação e das exigências”,
disse Wellington Fagundes (PL-MT). O relator
do projeto no Senado, Ciro Nogueira (PP-PI),

defendeu o projeto como um ajuste na
legislação. “Esse Código de Trânsito não vem
incentivar a impunidade. Ele vem a ajustar uma
série de situações fundamentais que hoje existe
um vazio enorme, como é o caso das
cadeirinhas. Tenho certeza que esse Código vai
ajudar o combate ao perigo do trânsito em
nosso país”.
Apesar de defender o projeto, Nogueira acatou
uma emenda do senador Fabiano Contarato
(Rede-ES), considerando-a uma melhoria ao
texto. A emenda impede a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito

em caso de homicídio ou lesão corporal
cometidos no trânsito por condutores
alcoolizados ou sob a inﬂuência de substâncias
psicoativas.
Divergências sobre votação
Vários senadores tentaram adiar a votação do
projeto, que já havia sido retirado de pauta em
agosto. Alguns pediram a palavra para fazer um
apelo pelo adiamento do debate e da votação.
Para eles, esse PL não é urgente e deve ser
discutido em um período pós-pandemia,
quando audiências públicas e debates
presenciais em comissões serão restabelecidos.
Os senadores Styvenson Valentim (PodemosRN), policial militar, e Fabiano Contarato
(Rede-ES), delegado da Polícia Civil e exdiretor do Detran, foram apontados pelos seus
pares como especialistas no tema. Ambos foram
contrários à discussão e votação da matéria no
dia de hoje. “Em quatro anos trabalhando no
trânsito eu aprendi que velocidade e
imprudência causam acidentes e danos. Esse
projeto de lei está vindo muito rápido, sem
discussão”, disse Valentim.
A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) também
se opôs. Gabrilli é tetraplégica, vítima de um
acidente automobilístico. “Não é razoável que o
Senado aprove uma matéria dessa envergadura
sem debater com profundidade. No trânsito, eu
preﬁro ﬁcar com a cautela, não com a
imprudência que me deixou tetraplégica”, disse
a senadora paulista.
As falas, no entanto, não foram suﬁcientes para
sensibilizar a maioria do plenário do Senado. O
requerimento de retirada de pauta foi derrotado
por 39 votos a 30.

OMS NÃO ESPERA VACINAÇÃO AMPLA CONTRA COVID-19
ANTES DE MEADOS DE 2021
@jornalpanetus É importante checagem rigorosa sobre eﬁcácia da vacina, diz porta-voz.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) não
espera uma vacinação ampla contra a covid-19
até meados do ano que vem, disse uma porta-voz
da entidade, Margaret Harris, nesta sexta-feira
(4), enfatizando a importância de checagens
rigorosas sobre a eﬁcácia e a segurança das
vacinas.
Nenhuma das candidatas a vacina que estão em
testes clínicos avançados demonstrou, até agora,
sinal claro de eﬁcácia em um nível mínimo de
50% buscado pela OMS, disse a porta-voz
Margaret Harris.
A Rússia deu aprovação regulatória para uma
vacina contra a covid-19 em agosto após menos
de dois meses de testes em humanos, levando
alguns especialistas ocidentais a questionaram a
eﬁcácia e a segurança do imunizante.
Autoridades de saúde pública dos Estados
Unidos (EUA) e a Pﬁzer disseram na quinta-feira
(3) que a vacina pode estar pronta para
distribuição até o ﬁnal de outubro. Este prazo é
um pouco antes da eleição presidencial norteamericana de 3 de novembro, na qual a pandemia
do novo coronavírus deve ser um fator
importante entre os eleitores que decidirão se o
presidente dos EUA, Donald Trump, terá um
segundo mandato.

"Realmente não estamos esperando ver uma
vacinação ampla até meados do ano que vem",
disse Harris durante um brieﬁng da Organização
das Nações Unidas em Genebra.
"Esta Fase 3 (de testes clínicos) tem que ser mais

longa, porque precisamos ver quão realmente
protetora a vacina é e também precisamos ver
quão segura ela é", disse ela. Harris não se
referiu a qualquer vacina em potencial
especiﬁcamente.
Todos os dados dos testes têm de ser

compartilhados e comparados, disse ela.
"Muitas pessoas foram vacinadas e o que não
sabemos é se a vacina funciona neste momento
não temos um sinal claro se tem ou não o nível se
eﬁcácia e segurança necessários."
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DESENVOLVEDORES DE VACINA DA EUROPA E EUA
PROMETEM RIGOR EM TESTES
@jornalpanetus Promessa é manter processo cientíﬁco para vacinas contra covid-19.
Nove desenvolvedores de vacinas dos Estados
Unidos e da Europa prometeram, nesta terçafeira, manter os padrões cientíﬁcos que suas
imunizações experimentais contra Covid-19
precisam respeitar em meio a uma corrida global
acelerada para conter a pandemia.
As farmacêuticas, entre elas Pﬁzer,
GlaxoSmithKline e AstraZeneca, emitiram um
comunicado conjunto com um "compromisso
histórico de preservar a integridade do processo
cientíﬁco enquanto trabalham com vista a
registros e aprovações regulatórias globais em
potencial das primeiras vacinas contra Covid19".
A medida incomum de prometer obedecer a
regras bem estabelecidas sublinha um debate
altamente politizado sobre qual ação é
necessária para refrear com rapidez a
disseminação da doença mortal e reativar os
negócios e o comércio mundiais.
No mês passado, o chefe da Agência de
Alimentos e Remédios norte-americana (FDA)
disse que o processo de aprovação normal pode
ser contornado para uma vacina contra Covid19, contanto que as autoridades se convençam
de que os benefícios superam os riscos, levando

"Queremos que se saiba que, também na
situação atual, não estamos dispostos a
comprometer a segurança e a eﬁciência", disse o
cossignatário Ugur Sahin, executivo-chefe da
BioNTech BNTX.O, parceira alemã da Pﬁzer.

a Organização Mundial da Saúde (OMS) a pedir
cautela.
Desenvolvedores de todo o mundo ainda têm
que produzir dados de testes de larga escala que
de fato provem infecções em participantes, mas
a Rússia concedeu aprovação a uma vacina
contra Covid-19 no mês passado, levando

alguns especialistas ocidentais a criticarem a
falta de testes.
O chefe da chinesa Sinovac Biotech disse que a
maioria de seus funcionários e seus familiares já
tomou a vacina experimental da empresa,
desenvolvida graças ao programa de uso
exclusivamente emergencial do país.

"Tirando a pressão e a esperança de uma vacina
estar disponível o mais rápido possível, também
existe muita dúvida entre as pessoas de que
algumas etapas de desenvolvimento possam ser
omitidas aqui", acrescentou.
BioNTech e Pﬁzer aumentaram a perspectiva
de revelar dados de testes cruciais em outubro, o
que pode colocar o tema no cerne da agressiva
campanha presidencial dos EUA antes da
eleição de 3 de novembro.
De acordo com o comunicado, as nove
farmacêuticas se comprometeram a seguir
diretrizes estabelecidas por autoridades
regulatórias especializadas, como a FDA.
Entre outros obstáculos, a aprovação precisa se
basear em testes clínicos amplos e diversiﬁcados
com grupos comparativos que não recebem a
vacina em questão. Os participantes e aqueles
que trabalham no teste não podem saber a qual
grupo pertencem, segundo o compromisso.

MINAS GERAIS: CASOS DE REINFECÇÃO PELA COVID-19 LEVAM
GOVERNO A MUDAR PROTOCOLOS
@jornalpanetus Novo quadro clínico em período acima de 90 dias do primeiro diagnóstico é considerado suspeito a partir de agora; tempo de isolamento também mudou.
A conﬁrmação de reinfecção pela COVID-19
em outros países levou o governo de Minas
Gerais a adotar novas medidas caso haja o
ressurgimento de sintomas em quem já foi
diagnosticado com a doença. Agora, é
considerado caso suspeito de reinfecção quando
a pessoa apresenta novo quadro clínico em
período acima de 90 dias do primeiro episódio
conﬁrmado laboratorialmente.
Todos os casos positivos de coronavírus com
novo quadro clínico em período igual ou maior
a três meses do primeiro diagnóstico devem ser
testados e notiﬁcados ao Estado.
Os proﬁssionais da Saúde também deverão
enviar as amostras positivas à Fundação
Ezequiel Dias (Funed), onde será feito o
sequenciamento genético para veriﬁcar a
presença de mutações.
Segundo informações da Secretaria de Estado
da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o
primeiro caso de reinfecção por coronavírus foi
conﬁrmado por pesquisadores chineses e se
refere a um homem com o segundo caso
diagnosticado quatro meses e meio após o
primeiro.
O sequenciamento do genoma mostrou que as
duas cepas do vírus são diferentes, o que
comprova a reinfecção.
Como no Brasil todas amostras coletadas para
a testagem do coronavírus são guardadas pelos
laboratórios, se houver suspeita de reinfecção é
possível comparar os materiais. Isso possibilita

que seja feita a investigação que veriﬁca a
presença de mutações do vírus.
Porém, de acordo com a infectologista da SESMG Tânia Marcial, os dados atuais mostram
que a maioria das pessoas que teve a infecção
pelo coronavírus ﬁca imune por um período de
até três meses. Por esse motivo, caso haja o
ressurgimento de sintomas em menos de 90 dias
após conﬁrmação da doença, outras infecções

devem ser descartadas.
“Minas Gerais está acompanhando as
pesquisas e conclusões sobre o novo
coronavírus em todo o mundo. Em agosto,
pesquisadores de Hong Kong conﬁrmaram a
primeira reinfecção no mundo. A partir disso,
estamos atentos a qualquer suspeita e pedimos
a atenção dos municípios para que casos

suspeitos sejam testados e notiﬁcados ”,
aﬁrmou Carlos Eduardo Amaral, secretário
estadual da Saúde.
Novas orientações
Estas novas orientações fazem parte da
atualização técnica do protocolo de Infecção
Humana, que também incluiu novos grupos de
testagem, como os proﬁssionais de serviços
essenciais e os contatos de casos conﬁrmados
em surtos, feitas mediante avaliação do Centro
de Informações Estratégicas em Vigilância em
Saúde (CIEVS).
O tempo de isolamento social para pacientes
graves e leves também mudou. Os indivíduos
com quadro de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) com conﬁrmação para COVID19 por qualquer um dos critérios (clínico,
clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou
laboratorial) agora devem se manter em
isolamento pelo período de 20 dias após o início
dos sintomas ou após 10 dias contados a partir
do momento que o paciente não manifesta febre
(sem o uso de medicamentos) há 24 horas.
Já para os casos leves, a recomendação é de que
o isolamento seja feito por 10 dias após o início
dos sintomas, desde que se passem 24 horas sem
a manifestação de febre (sem uso de
medicamentos). Antes, esse prazo era de 72
horas. De acordo com a SES-MG, as alterações
seguem recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da
Saúde (MS).
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NÚMERO DE ALUNOS POR CLASSE ELEVA IMPACTO DA COVID-19
NA EDUCAÇÃO DO BRASIL, INDICA OCDE
@jornalpanetus Com classes maiores que a da maioria dos principais países, escolas brasileiras terão mais diﬁculdade para manter distanciamento, principalmente no setor público.
O maior número de alunos brasileiros por turma,
em comparação com o da maioria das outras
maiores economias do mundo, deve ser um dos
gargalos mais importante na retomada das aulas
presenciais, aﬁrma estudo divulgado na terça (8)
pela OCDE, grupo de 38 países entre os mais
ricos do mundo.
Os jovens menos qualiﬁcados serão os mais
afetados, o que deve aumentar ainda mais a
desigualdade dentro de um país e entre os
diferentes países, aﬁrmou o secretário-geral da
OCDE, Angel Gurría, no lançamento do trabalho.
O relatório incluiu outras 8 economias que não
integram a organização, mas fazem parte das 20
maiores, entre ela a China, o Brasil, a Rússia e a
Índia.
A reabertura das escolas com segurança, diz a
organização, dependerá da capacidade de manter
a distância de no mínimo um metro entre alunos e
entre eles e os professores, o que será mais difícil
nos países com turmas maiores e menos
disponibilidade de espaço ou professores para
aumentar o número de turnos.
Entre 32 nações com dados disponíveis, o Brasil
cujas escolas estão fechadas desde 25 de março
tem o 10º maior número de alunos por classe até o
5º ano do ensino fundamental e o 6º maior
número de estudantes por turma no estágio que
vai do 6º ao 9º ano.
Nos dois casos, o país está acima da média dos
32 analisados. Nas escolas brasileiras, há 23
alunos em média por turma no ensino
fundamental 1, quase 10% acima da média de 21
estudantes por turma.
No ensino fundamental 2, o tamanho da turma
brasileira é na média de 27 alunos, número 17%
maior que os 23 da média dos 32 países
avaliados.
Ainda de acordo com os dados compilados pela
OCDE, as escolas públicas devem enfrentar mais
diﬁculdades na adaptação necessária para
retomar aulas com segurança, porque suas turmas

são em média maiores.
No fundamental 1, elas têm 24 estudantes por
classe, 14% acima do tamanho médio de uma
turma de ensino público dos países-membros da
organização.
No fundamental 2 público, a turma média no
Brasil tem 28 alunos, mais de 20% acima da
classe média da OCDE.
O número maior de dias com escolas fechadas
também prejudica mais os alunos brasileiros que
os dos países da OCDE. Até o ﬁnal de junho, o
Brasil já estava havia 16 semanas sem aulas
presenciais, uma quinzena a mais que a média da
organização.
No começo de setembro, só 8 dos 46 países

avaliados pela entidade ainda estavam com as
aulas suspensas por causa da pandemia de
coronavírus.
A organização aponta também o risco de uma
redução dos investimentos públicos em
educação, principalmente nos países com maior
restrição orçamentária (dos quais o Brasil faz
parte).
O país também deve ser um dos mais afetados
na internacionalização do ensino superior, já que
integra a lista de países de maior risco de contágio
pelo novo coronavírus, o que diﬁculta viagens de
brasileiros ao exterior.
Segundo a OCDE, o desemprego também deve
ser uma área em que pandemia e nível de

educação terão impacto relevante. “Aqueles com
menor nível de escolaridade são os mais
vulneráveis, pois são os mais improváveis de se
beneﬁciar do trabalho remoto”, aﬁrma o
relatório.
Em 2019, antes da pandemia, 14% dos jovens
adultos sem ensino médio completo estavam
desempregados no Brasil, enquanto a taxa de
desemprego dos que tinham ensino superior era
8%.
No rescaldo da crise ﬁnanceira de 2008, o
desemprego de jovens adultos sem ensino médio
aumentou em 1,5 ponto percentual entre 2008 e
2009 no Brasil, enquanto o dos com ensino
superior subiu 0,2 ponto percentual.
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OURO PRETO: ROMEU ZEMA E MINISTRO MARCELO ÁLVARO
ANTÔNIO PARTICIPAM DE LANÇAMENTO DO PLANO NACIONAL
DE RETOMADA DO TURISMO
@jornalpanetus Governo do Estado recebeu recurso de R$ 300 milhões do governo federal, via BDMG, para fomentar o setor no estado.

O governador Romeu Zema participou, na
última quinta-feira (3/9), do lançamento do
Plano Nacional de Retomada do Turismo,
promovido pelo Ministério do Turismo, em Ouro
Preto, região Central do Estado.
Com a presença do ministro da pasta, Marcelo
Álvaro Antônio, do secretário de Estado de
Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, e do
presidente do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG), Sérgio Gusmão, o
evento marcou a destinação de R$ 300 milhões
do governo federal para o fomento do setor em
Minas Gerais. O recurso, referente à segunda
etapa do Fundo Geral de Turismo (Fungetur),
será operado pelo BDMG e tem o objetivo de
melhorar o capital de giro e a infraestrutura
turística. Na primeira etapa do fundo, Minas
recebeu R$ 90 milhões. Deste total, o BDMG já
liberou R$ 60 milhões em operações.
Zema destacou a importância do setor para a
economia estadual e o empenho da gestão para
recuperar os empregos afetados pela pandemia.
“O setor de Turismo e Cultura é um ponto crucial
da economia mineira. Somos o estado com mais
cidades históricas, mais instâncias
hidrominerais, lagos e represas, com uma
gastronomia que agrada quase todos. Temos
tudo para atrair turistas e gerar muitos

empregos, que foram afetados neste momento de
isolamento social. Fico satisfeito de ver hotéis
voltando a funcionar, isso demonstra que o pior
está ﬁcando pra trás. Naquilo que depender do
Estado e do BDMG, teremos o maior empenho.
Vamos deixar esses empréstimos com risco
menor, para que o processo seja o mais ágil
possível”, aﬁrmou.
Parceria
O ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio
destacou a parceria entre governos federal e
estadual e a intenção de ajudar o setor a se
recuperar.
“O ano de 2019 foi marcado por recordes e
conquistas históricas, mas, infelizmente, fomos
surpreendidos por uma pandemia sem
precedentes. Por isso esta noite é tão importante:
este é o marco da retomada do turismo no nosso
país. Nosso trabalho não para por aqui e em
breve teremos novidades para compartilhar.
Sempre com foco em garantir a recuperação
econômica e inclusão social dos milhões de
brasileiros afetados por essa situação”, disse.
Também participaram da cerimônia o secretárioexecutivo do Ministério do Turismo, Daniel
Nepomuceno; o secretário nacional de
Desenvolvimento e Competitividade do
Turismo, William França; o presidente do

Adriana
NOIVAS

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Pedro
Mastrobuono; o diretor-presidente da Agência
Nacional do Cinema (Ancine), Alex Braga;
deputados estaduais e federal, entre outras
autoridades.
Lei Aldir Blanc
Outro anúncio feito durante o lançamento do
plano de retomada turística foi a liberação de R$
135,7 milhões para o Governo de Minas, via
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, por
meio da Lei Aldir Blanc, que prevê auxílio
ﬁnanceiro ao setor cultural. Outros R$ 160
milhões serão destinados diretamente aos
municípios, pelo governo federal. O recurso será
utilizado para apoiar proﬁssionais da área que
sofreram com impacto das medidas de
distanciamento social.
Audiovisual
Durante a agenda, o ministro Marcelo Álvaro
Antônio e o governador Zema também
assinaram um protocolo de intenção para
contratar o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) para atuar como agente
ﬁnanceiro do Fundo Setorial do Audiovisual
(FSA), operando linhas de crédito e investimento
no audiovisual brasileiro.
O credenciamento do BDMG vai ampliar a
capacidade de gestão e investimento do FSA,

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

tornando mais eﬁciente a operação do Fundo. A
medida é importante passo na descentralização
da aplicação dos recursos do FSA e no
desenvolvimento nacional.
Em Minas Gerais, 16 empresas mineiras do
setor audiovisual, dentre produtoras e exibidoras,
terão acesso ao crédito emergencial para
manutenção de suas atividades e empregos,
somando um recurso de R$ 34 milhões; e 34
complexos de pequenos exibidores mineiros
receberão auxílio ﬁnanceiro no valor médio de
R$ 28 mil, totalizando um apoio de R$ 950 mil à
manutenção de suas atividades.
Minas para Minas
A solenidade também contou com o lançamento
do programa Minas para Minas, da Secult, que
prevê ações de incentivo ao turismo local,
auxiliando sua adaptação às exigências sanitárias
impostas pela pandemia.
Durante o evento, o governador Romeu Zema e
o ministro Marcelo Álvaro Antônio assinaram
uma carta de intenção que ﬁrma o apoio do
governo federal ao Governo de Minas na
condução do programa. Serão repassados R$ 3
milhões ao Estado, que promoverá a valorização
de municípios e pontos turísticos,
potencializando a retomada da visitação aos
destinos mineiros.

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072
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52º FESTIVAL DE INVERNO UFMG DIVULGA PROGRAMAÇÃO
ON-LINE E GRATUITA.
@jornalpanetus Inscrições estão abertas.
Entre os dias 14 e 23 de setembro, a UFMG
promove o seu 52º Festival de Inverno. Um dos
mais importantes e tradicionais eventos culturais
do país se reinventa em 2020 e será realizado de
forma on-line, com atividades gratuitas e abertas
ao público. O Festival terá palestras, rodas de
conversa e apresentações artísticas com
transmissão ao vivo pelo YouTube, além de
exposições virtuais e o lançamento de
publicações digitais com trabalhos inéditos de
pensadores brasileiros. Toda a programação está
disponível no endereço:
http://www.ufmg.br/festivaldeinverno.
Sob o tema Mundos possíveis: culturas em
pensamento, o Festival propõe uma discussão
sobre o papel e o sentido da cultura em um
contexto de crise e reclusão social. Assim, a
UFMG convida pensadores, ﬁlósofos, ativistas,
líderes quilombolas e indígenas para o debate,
durante o Seminário Culturas em Pensamento. As
rodas de conversa e palestras do seminário serão
transmitidas ao vivo pelo:
youtube.com/culturaufmg, sem necessidade de
inscrição prévia. Os interessados que quiserem
receber certiﬁcado, porém, devem se inscrever
gratuitamente, a partir de hoje, pelo link
disponível no site do evento.
Parte das atividades do Festival de Inverno está
integrada ao IV Fórum Nacional de Gestão
Cultural das Instituições de Ensino Superior
(Forcult), que acontece entre 21 e 23 de setembro.
A abertura do Fórum contará com palestra do exministro da Cultura, Juca Ferreira, que discutirá
O papel das universidades na construção de um
sistema nacional de cultura. Dia 21, às 15h, pelo
youtube.com/culturaufmg.
Atrações Culturais
O cardápio de atrações culturais do Festival de
Inverno oferece ao público música, dança e
performances.
A cantora Mônica Salmaso apresentará o projeto
Ô de Minas, do dia 18 a 23 de setembro, em
horários variados. Será uma série com seis vídeos
de encontros musicais entre a cantora e os
mineiros Rafael Martini, Alexandre Andrés, Davi
Fonseca e Sérgio Santos. As apresentações
seguem os moldes do projeto Ô de Casas, uma
série de encontros musicais entre a cantora e
grandes nomes da música brasileira, que a
cantora vem disponibilizando desde o início da
pandemia.
O bailarino e coreógrafo Rui Moreira se
apresenta no dia 16, às 21h30.
Nas artes cênicas, será transmitida uma
apresentação teatral do ator mineiro Felipe
Oládélè, no dia 17, às 21h30. Já no dia 20 de
setembro, às 19h, a performer, bióloga e
defensora da Amazônia, Uýra Sodoma, apresenta
a performance Quintal, produzida para o Festival.
O encerramento do Festival será com a
apresentação de uma performance visual,

sociais e políticas, suas pinturas e murais de
grande formato tocam na ancestralidade e
questionam os valores da sociedade
contemporânea. Criola está desenvolvendo para
o Festival de Inverno UFMG uma exposição
inédita, que terá lançamento virtual no segundo
dia do evento.
19/9 | 19h – Lançamento da mostra de Brígida
Campbell – Professora da graduação em Artes
Visuais da Escola de Belas Artes da UFMG,
Brígida é outra artista que está organizando uma
exposição fotográﬁca inédita para o Festival. Ela
já participou de diversas exposições no Brasil e
no exterior, incluindo trabalhos como
colaboradora do Espaço Experimental de Arte,
em Belo Horizonte, e como integrante do Poro,
dupla com qual realizou mostras coletivas entre
2002-2016.
musical e de dança com Nélio Costa, Peppi Zen e
Anna Maria Bosky, no dia 23 de setembro, às
18h45.
Seminário Culturas em Pensamento
O que a arte e a cultura têm a dizer sobre e para o
mundo?
Nas palestras e rodas de conversa do Seminário
Culturas em Pensamento, convidados especiais
trocam experiências e reﬂexões que nos levam a
sonhar outros mundos a partir do diálogo cultural.
Entre os pensadores que irão discutir diferentes
temas relacionados à cultura estão nomes como
Kdu dos Anjos (16/9), Conceição Evaristo (17/9),
Ailton Krenak (18/9), Cao Guimarães (19/9),
entre outros pesquisadores, mestres da tradição,
artistas e ﬁlósofos.
Entre os dias 14 e 20 de setembro, serão
transmitidas, diariamente, uma palestra e uma
roda de conversa, pelo canal:
youtube.com/culturaufmg. Os vídeos são
públicos para todos que quiserem assistir, mas
aqueles que ﬁzerem a inscrição pelo site e
assinarem a lista de presença disponibilizada
durante a transmissão terão direito a certiﬁcado
de participação. Os inscritos que participarem de
70% das atividades (dez palestras ou rodas de
conversa) terão direito ao certiﬁcado do
Seminário Culturas em Pensamento.
Ensaios Mundos Possíveis
Na série de Ensaios Mundos Possíveis, 18
pensadores da contemporaneidade reﬂetem sobre
a arte e a cultura sob o viés das novas realidades.
Esses pensadores produzirão textos inéditos,
para o Festival, que serão distribuídos
gratuitamente nas redes do evento.
Posteriormente, os ensaios serão compilados no
e-book Mundos Possíveis.
Os autores convidados são: Leda Martins, Cássio
Eduardo Viana Hissa, Ailton Krenak, Pablo
Gobira, Nilma Lino Gomes, José Jorge Carvalho,
Ricardo Domeneck, Angélica Freitas, Eneida
Maria de Souza, Ricardo Aleixo, Shirley

Miranda, Paulo Pires do Vale (Portugal), Cao
Guimarães, Kaká Werá Jecupé, Natacha Rena,
Nêgo Bispo, Ana Gomes e Roger Deff. A
organização do trabalho é de Fernando
Mencarelli, diretor de Ação Cultural da UFMG, e
Mônica Medeiros Ribeiro, diretora-adjunta de
Ação Cultural da UFMG.
Revista Guaicurus – edição comemorativa de
30 anos do Centro Cultural UFMG
Inaugurado em 1989, o Centro Cultural UFMG
celebrou em 2019 seus 30 anos, como um espaço
que tem abrigado diferentes tendências artísticoculturais em Belo Horizonte. Para comemorar e
relembrar a memória dessas três décadas, será
lançada a publicação número 4 da Revista
Guaicurus, cuja primeira edição é de 2014. O
lançamento será no dia 20 de setembro, às 16h,
com uma roda de conversa sobre os 30 anos e a
edição da Revista do Centro.
Exposições
O público poderá acompanhar cinco exposições
on-line associadas à programação do Festival de
Inverno, além de uma mostra que projetará
imagens e vídeos em prédios da cidade.
As mostras têm curadoria individuais e coletivas,
com lançamento e programações ao longo do
Festival.
14/9 | 21h45 – Lançamento da exposição
Siwẽttêt: resistência – Na abertura do Festival
ocorre o lançamento da exposição do fotógrafo e
antropólogo indígena, Edgar Kanaykõ Xakriabá.
A mostra reúne fotos que retratam diferentes
percepções de mundo, sob a perspectiva do olhar
de povos indígenas atuais. Pertencente ao povo
indígena Xakriabá, Edgar é mestre em
Antropologia pela UFMG e tem atuação livre na
área de etnofotograﬁa.
15/9 | 20h – Abertura da exposição de Criola –
Representante da arte urbana brasileira com
trabalhos na Europa e mergulhada em pautas

19/9 | 19h30 – Lançamento da mostra
Universidade-Cidade – A mostra é uma proposta
de diálogo, conexão, interlocução e
compartilhamento entre cidadãs e cidadãos de
Belo Horizonte, de modo a resgatar a urbanidade
recentemente atravessada e desmaterializada
pelo isolamento social. A mostra acontecerá de
dezembro/2020 a fevereiro/2021, mas o público
do Festival terá uma prévia, entre os dias 19 e 23
de setembro, por meio de fotos, imagens e vídeos
de música e dança projetados em empenas da
cidade e nas fachadas do Espaço do
Conhecimento UFMG, Conservatório UFMG e
Centro Cultural UFMG, além de vídeos no canal
youtube.com/culturaufmg.
21/9 | 20h – Lançamento da Visita Virtual à
Exposição Mundos Indígenas – Nessa exposição,
o Espaço do Conhecimento UFMG apresenta ao
público os modos de viver, de saber e de se cuidar
dos povos Maxakali, Pataxoop, Xakriabá,
Yanomami e Ye'kwana, trazendo conceitos que
foram propostos por um conjunto de curadores e
curadoras indígenas. Com o fechamento dos
museus devido à pandemia de covid-19, as visitas
à exposição foram suspensas. Diante disso, o
Espaço preparou uma série de seis vídeos
inéditos para propiciar ao público a experiência
da visita virtual. Os vídeos ﬁcarão disponíveis no
youtube.com/culturaufmg.
Travessias
A exposição fotográﬁca Travessias, vinculada à
programação do Festival, já está disponível para
o acesso do público. A exposição busca enveredar
pelos sentidos de travessias, a partir de
perspectivas inspiradas pela frase de João
Guimarães Rosa: "o real não está na saída nem
na chegada; ele se dispõe para a gente é no meio
da travessia". As 50 fotos foram selecionadas por
meio de uma chamada pública em 2019 e estão
organizadas em dez séries com audiodescrição.
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TESTAR TESTAR TESTAR É O CAMINHO
@jornalpanetus Mesmo com melhorias possíveis, os testes precisam guiar a reabertura.
Testar, testar, testar. É assim que fazemos com
os alunos. É assim que ﬁzemos para certiﬁcar
epidemiologistas. É assim que deveríamos
fazer para descobrir tratamentos contra a
Covid-19 e para coordenar a reabertura.
Temos dois tipos de testes. Os que buscam
evidências do vírus no nosso corpo, como o RTPCR. E testes que checam nossa resposta imune
contra ele, como os testes rápidos e sorológicos.
Ambos ainda têm muito o que melhorar, já que
vamos conviver com o coronavírus por bastante
tempo.
O RT-PCR é o teste mais importante. Ele
informa o estado corrente da epidemia, já que só
dá positivo enquanto temos o vírus no corpo e
mostra quem está em condições de transmitir.
Mas ainda é caro. No Brasil, custa por volta de
R$ 300, além de depender de ingredientes em
falta o que certamente tem contribuído para
nosso desempenho ruim.
Não saímos de algumas dezenas de milhares de
testes. Deveríamos fazer centenas de milhares.
Por isso tecnologias como um novo teste desse
tipo que usa saliva e custa dezenas de reais são
animadoras. Usar saliva dispensa o bastão com
algodão, que anda em falta, que vai no fundo do
nariz. Com o preço menor, torna viável testar
muitas pessoas. E testar uma mesma pessoa
várias vezes. Como alunos semanalmente. Por
enquanto, esse novo teste começa a ser adotado
nos EUA. Sua popularização seria ótima para
uma reabertura informada. Com RT-PCRs mais
práticos e baratos, poderíamos monitorar
escolas e ambientes de trabalho com muito mais
conﬁança, sem precisar monitorar hospitais
enchendo.
Já o teste de resposta imune mostra quem
pegou o vírus e se curou. Ele mede os anticorpos
que nosso corpo faz contra o vírus, mas essa
resposta imune leva tempo. O IgM é um
anticorpo inicial, leva de 10 a 15 dias para

aparecer após o contato com o vírus. Depois
desaparece. O outro anticorpo que mais
medimos é o IgG, que leva de 15 a 20 dias para
aparecer no sangue e pode continuar presente
por anos.
Os testes ainda falham em detectar pessoas que
se curaram, os falsos negativos; ou detectam
pessoas que tiveram outros coronavírus —do
tipo que causa resfriado— mas não o da Covid19, os falsos positivos. E testes rápidos
negligenciam um outro tipo de anticorpo, o IgA,
que produzimos e liberamos principalmente nas
mucosas, como no pulmão, e tem um papel
importante contra vírus respiratórios.
Pacientes que se curam da Covid sem muitos
sintomas podem não produzir muitos IgM e IgG
no sangue, mas podem fazer bastante IgA. O
que indica que o IgA pode ser importante para
controlar o vírus no pulmão e que podemos estar
perdendo uma parcela importante de curados
que testes tradicionais não medem.
Testes mais baratos e mais sensíveis seriam
fundamentais para respondermos perguntas
importantes que sobraram. Nossa imunidade
protege contra infecções futuras? Reinfecção é
comum? E a segunda infecção é menos ou mais
perigosa? Com mais RT-PCRs poderíamos
saber quem volta a ter o vírus presente no corpo
meses depois de se curar. Quantas pessoas já
pegaram o coronavírus? Testes imunológicos
mais sensíveis dariam um número mais
próximo do real.
Estamos tratando melhor doentes e saindo da
temporada de vírus respiratórios, o inverno.
Tudo indica que o Brasil caminha por uma
reabertura mais do que necessária pelos
próximos meses. Precisamos retomar aulas e
trabalhos presenciais e precisamos saber nossa
real situação para sair de casa com mais
tranquilidade.
O caminho ainda é testar, testar e testar.

Jornal

Panetu’s
10/09/2020 a 17/09/2020
9
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

MINAS GERAIS INCLUI CASOS SUSPEITOS DE REINFECÇÃO
POR COVID-19 EM NOVO PROTOCOLO
@jornalpanetus Municípios devem testar e notiﬁcar casos positivos com novo quadro clínico em período maior ou igual a 90 dias da primeira conﬁrmação.
Com a conﬁrmação de casos de reinfecção
pelo novo coronavírus no mundo, o Governo de
Minas orienta proﬁssionais da Saúde com novas
medidas referentes ao ressurgimento de
sintomas em quem já foi infectado pela doença.
A partir de agora, todos os casos positivos para a
covid-19 com novo quadro clínico em período
maior ou igual a 90 dias da primeira
conﬁrmação devem ser testados e notiﬁcados ao
Estado e as amostras positivas devem ser
enviadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed),
que fará sequenciamento genético para veriﬁcar
a presença de mutações.
Pelo protocolo, a Secretaria de Estado de Saúde
(SES-MG) considera casos suspeitos de
reinfecção aqueles em que a pessoa apresentou
novo quadro clínico em período acima de 90
dias do primeiro episódio conﬁrmado
laboratorialmente.
“Minas Gerais está acompanhando as
pesquisas e conclusões sobre o novo
coronavírus em todo o mundo. Em agosto,
pesquisadores de Hong Kong conﬁrmaram a
primeira reinfecção no mundo pelo novo
coronavírus. A partir disso, estamos atentos a
qualquer suspeita e pedimos a atenção dos
municípios para que casos suspeitos sejam
testados e notiﬁcados ”, ressalta o secretário de
Estado de Saúde (SES-MG), Carlos Eduardo
Amaral.
O primeiro caso de reinfecção foi conﬁrmado
por pesquisadores chineses e se refere a um
homem saudável com o segundo caso de covid19 diagnosticado 4 meses e meio depois do
primeiro. O sequenciamento do genoma
mostrou que as duas cepas do vírus são
diferentes, o que comprova a reinfecção.
Casos suspeitos
“De acordo com dados atuais, a maioria das
pessoas que teve a infecção pelo novo
coronavírus ﬁca imune por um período de até

três meses. Por esse motivo, casos com
ressurgimento de sintomas em menos de 90 dias
após conﬁrmação da doença, devem ter outras

infecções descartadas”, explica a infectologista
da SES-MG, Tânia Marcial.
Até que novas evidências cientíﬁcas sejam

comprovadas, serão adotadas algumas medidas,
como o isolamento social do paciente em caso
de RT-PCR positivo e encaminhamento das
duas amostras à Funed para que seja feita
investigação que veriﬁca a presença de
mutações.
A infectologista esclarece que, quando um
paciente faz o teste para o coronavírus, as
amostras são guardadas pelos laboratórios. Em
caso de suspeita de reinfecção, esse material,
recolhido na primeira e na segunda
manifestação, deverá ser enviado à Funed para
análise.
Mudanças
As novas orientações para casos suspeitos de
reinfecção no estado fazem parte da atualização
técnica ao protocolo de Infecção Humana.
Foram incluídos novos grupos de testagem por
biologia molecular (RT-PCR), como os
proﬁssionais de serviços essenciais e os
contatos de casos conﬁrmados em surtos,
mediante avaliação do Centro de Informações
Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).
Também houve mudanças no tempo de
isolamento social para pacientes graves e leves.
Para indivíduos com quadro de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com
conﬁrmação por qualquer um dos critérios
(clínico, clínico-epidemiológico, clínicoimagem ou laboratorial) para covid-19 é
recomendado o isolamento pelo período de 20
dias após início dos sintomas ou após 10 dias,
desde que 24 horas sem febre sem uso de
medicamentos.
Para os casos leves, a recomendação é de que o
isolamento seja feito por 10 dias, após o início
dos sintomas, desde que passem 24 horas após
resolução de febre sem uso de medicamentos.
Antes, eram esperadas 72 horas. As alterações
seguem a Organização Mundial de Saúde
(OMS) e o Ministério da Saúde (MS).
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Estamos chegando Mariana e Região!
1400 VAGAS: FUNDAÇÃO RENOVA ABRE VAGAS PARA 75 CURSOS
DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL
@jornalpanetus Inscrições começam no dia 12/09; aulas serão gratuitas e on-line, e candidatos podem concluir mais de uma formação.
Facilitar o ingresso de jovens e adultos da bacia do
rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo, no
mercado de trabalho é um dos objetivos da parceria
ﬁrmada entre a Fundação Renova e a plataforma de
cursos on-line Qualiﬁca. Serão ofertadas 1.400
vagas gratuitas para acesso integral a 75 cursos de
aprimoramento proﬁssional de duração variável:
desde capacitações rápidas, com 1 hora de extensão,
até formações mais longas, de 38 horas.
Os cursos somam mais de 2 mil horas de aulas e os
participantes terão a oportunidade de desenvolver
competências e habilidades em dez áreas:
Administração, Finanças, Empreendedorismo,
Introdução a Ferramentas Digitais, Idiomas,
Liderança, Primeiro Emprego, Preparatórios,
Especialista em Vendas e Vida Saudável.
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e
cadastro na Fundação Renova. Os interessados
podem participar de quantas capacitações quiserem,
mas precisam estar atentos ao prazo para a
conclusão dos cursos, que é de até três meses a
partir do download da plataforma. Além disso, o
candidato deve manter regularidade nas aulas, ou
poderá ter o acesso à plataforma suspenso.
As inscrições poderão ser realizadas de 12 de
setembro a 11 de outubro, pelo site da Fundação
Renova (www.fundacaorenova.org). Após a
inscrição ser aprovada, o Qualiﬁca enviará ao aluno
um link de acesso à plataforma. Para assistir às

aulas, os participantes precisam de computador com
acesso à internet ou fazer o download do aplicativo
Qualiﬁca para celular, disponível na App Store, para
iPhone, e na Play Store, para Android.
Foco em aprimoramento proﬁssional
A parceria com o Qualiﬁca faz parte do Caminhos
da Retomada da Fundação Renova, que engloba
um conjunto de ações para promover a retomada
das atividades produtivas ao longo da bacia do rio
Doce. Neste caso, o foco é em Qualiﬁcação
Proﬁssional e Emprego.

O especialista em Economia e Inovação da
Fundação Renova, Roberto Ruggeri, explica que a
oferta desses cursos atende a uma demanda da
população dessas regiões. “Chegam muitos pedidos
para proporcionar qualiﬁcação para o mercado de
trabalho”, diz Ruggeri.
Um dos destaques do Qualiﬁca é a diversidade de
formações disponíveis, que abrangem desde cursos
preparatórios para o primeiro emprego e colocação
no mercado de trabalho até capacitações com
temáticas mais especíﬁcas como, por exemplo,
marketing digital, estratégias de negociação e

atendimento ao cliente, uso do Excel, além do
ensino de línguas como inglês e espanhol. De
acordo com o analista, trata-se de uma “plataforma
rica”, que irá falar diretamente com o público
priorizado pela Fundação Renova. “Vamos acabar
atendendo a uma série de demandas que
recebemos”, aﬁrma Ruggeri.
Cursos online de aprimoramento proﬁssional
Inscrição: de 12/9 a 11/10
Link de inscrição:
https://www.fundacaorenova.org/
Plataforma de cursos: https://qualiﬁca.com/
Cursos oferecidos
Alimentação Saudável, Aprenda a Gastar Menos,
Atendimento ao Cliente, Auxiliar de Escritório,
Colocação no Mercado de Trabalho, Como Ler,
Escrever e Pesquisar, Comunique-se com Sucesso,
Controle Seu Dinheiro, Cursos de Inglês e de
Espanhol, Departamento Pessoal, Ecossistema de
Inovação, Estratégias de Negociação, Fotograﬁa
Digital, Futurismo e Inovação, Gestão de Equipes,
Gestão do Tempo, Ginástica Laboral, Instagram de
Celebridade, Marketing Digital, Operador de
Telemarketing, Planejamento Familiar, Preparatório
para o Detran, Preparatório para o Enem,
Preparatório para o Toeﬂ (Teste de Inglês como
uma Língua Estrangeira), Primeiros Socorros,
Relacionamento Interpessoal, Vida de Startup, entre
outros.
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A IMPORTÂNCIA DE DOAR SANGUE
@jornalpanetus Fundação Hemominas conta com estrutura segura para receber os voluntários que ajudarão a salvar vidas.
Em todo o estado de Minas Gerais os estoques
dos grupos sanguíneos O positivo e negativo
registram mais de 40% de queda. A
normalização dos estoques é condição essencial
para que a Hemominas possa manter o volume
estratégico de bolsas de sangue necessário ao
atendimento da população.
O governador Romeu Zema lembra que a
iniciativa de se tornar um doador pode salvar
vidas. “É totalmente seguro fazer a doação nas
unidades da Fundação Hemominas.
Precisamos ajudar a repor o seu estoque. Vidas
podem ser perdidas em nosso estado por falta
de sangue. Agende pela internet e faça sua
doação”, apelou à população.
De acordo com a gerente de Captação e
Cadastro de Doadores da Fundação
Hemominas, Viviane Guerra, as unidades da
fundação vêm enfrentando uma queda nos
estoques de sangue devido a diversos fatores,
como as fortes chuvas no início do ano e
feriados prolongados. Com a pandemia do

coronavírus – covid-19 – o quadro se agravou.
Efeitos da pandemia
Segundo Viviane Guerra, as restrições de
circulação e avanço rápido da doença geraram
muita ansiedade e medo na população, e isso
vem impactando no comparecimento de
doadores. “A pandemia passou a reﬂetir
d i re t a m e n t e n o s e s t o q u e s d e s a n g u e ,
fundamentais para atendimento às demandas

diárias dos estabelecimentos de Saúde, bem
como dos pacientes assistidos pela Hemominas
em seus ambulatórios”, explicou.
As unidades são ambientes seguros. A
Fundação intensiﬁcou os procedimentos de
higienização e prevenção, como a
obrigatoriedade do uso de máscaras e o álcool
gel (70%) nas mãos, seja do doador ou qualquer
pessoa que entrar nas unidades. Além disso, as

salas de espera, como as de coleta do sangue,
foram reorganizadas de forma a garantir um
distanciamento mínimo de 1 metro entre os
doadores.
Os procedimentos são realizados por
proﬁssionais capacitados e que seguem todas as
normas de proteção e prevenção, a ﬁm de
proporcionar segurança para o doador. Mais do
que nunca, é necessário o exercício da
solidariedade para poder atravessar este
momento difícil, com os desaﬁos que ele impõe
a todos.
Agende sua doação
Com o objetivo de organizar o ﬂuxo de
atendimento, evitando aglomerações para que
as doações de sangue ocorram da forma mais
segura possível, a Fundação Hemominas está
orientando a população para que agende suas
doações on-line ou pelo MGapp - Cidadão. Em
caso de não comparecimento, solicita-se
cancelar o agendamento para disponibilizar o
horário a outro candidato.

PRÊMIO INOVA VAI CONCEDER SELO ESPECIAL DA OGE-MG A
VENCEDORES
@jornalpanetus Processo de reconhecimento de iniciativas de sucesso depende de votação aberta ao público.
O Prêmio Inova Minas Gerais chega à quinta
edição com uma novidade. Neste ano, será
concedido o selo “O Estado Sabe Ouvir” aos
vencedores da categoria “Iniciativas
Implementadas de Sucesso”, na modalidade
“Inovação em Políticas Públicas”. A chancela
poderá ser aplicada em cartões de visita,
currículos, assinatura de e-mails e páginas de
internet, como blogs, redes de relacionamento
acadêmico e proﬁssionais.
Para receber o selo uma parceria entre a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
(Seplag) e a Ouvidoria-Geral do Estado (OGEMG), as equipes técnicas do Governo de Minas
devem receber votos dos cidadãos.
As inscrições para o 5º Prêmio Inova Minas
Gerais estão abertas até o dia 22/9. Servidores
estaduais podem participar enviando boas
práticas e ideias inovadoras que contribuem com
a gestão governamental. São válidas tanto as
iniciativas já implementadas que geraram
resultados positivos, quanto as que têm potencial
para implantação.
População no processo
Para o secretário de Planejamento e Gestão,
Otto Levy, a participação da população na
escolha das equipes vencedoras demonstra o

esforço do Governo de Minas em se aproximar
cada vez mais dos mineiros e aperfeiçoar os
serviços prestados pelo poder público. “Essa é
uma maneira de escutar a população e tornar o
Estado mais eﬁciente. Pedimos a participação
do cidadão para que nós consigamos estreitar a

comunicação e destacar boas práticas que
qualiﬁquem ainda mais a gestão e a prestação
de serviços”, aﬁrma.
A ouvidora-geral do Estado, Simone Deoud,
acrescenta que incluir o cidadão, pagador de
impostos e beneﬁciário direto da administração

pública, no processo de avaliação signiﬁca
reconhecer sua percepção sobre as políticas
públicas implementadas pelo Estado. “O selo
vai simbolizar uma política inovadora que
atingiu seu objetivo ﬁnal: satisfazer o cidadão”,
reforça.
Compromisso
De acordo com a ouvidora-geral adjunta,
Kathleen Garcia, o selo nasceu de uma ação
proposta pela OGE-MG com o objetivo de
entender, sob a ótica do cidadão, quais serviços
públicos do Governo de Minas estão sendo bem
executados e quais precisam ser aperfeiçoados.
Votação
Após a primeira etapa de avaliação dos inscritos,
os ﬁnalistas classiﬁcados serão publicados no
Diário Oﬁcial do Estado de Minas Gerais e no
site do Prêmio Inova. Na próxima etapa, os
cidadãos poderão votar nos ﬁnalistas. Cada
usuário terá direito a apenas um voto em cada
uma das categorias e modalidades.
Premiação
Como nas edições anteriores do Prêmio Inova,
também haverá premiação em dinheiro e
menção honrosa. Os vencedores receberão: 1°
lugar - R$ 5 mil; 2° lugar – R$ 3,5 mil; 3° lugar –
R$ 2 mil; 4º lugar – menção honrosa
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SEGUINDO PADRÃO ATUAL DE IMUNIZAÇÃO, VACINA PARA
COVID-19 PODE NÃO FUNCIONAR NO BRASIL
@jornalpanetus Taxa de abandono de vacinas no Brasil cresceu 47,6% nos últimos cinco anos.
A esperada vacina para Covid-19 pode não ter
resultado no Brasil se o país seguir as
tendências atuais de imunização, com aumento
do abandono entre doses e perda da cobertura
vacinal observada nos últimos anos.
Para se ter uma ideia, a chamada "taxa de
abandono" de vacinas no Brasil cresceu 47,6%
nos últimos cinco anos. Passou de 15,8% em
2015 para 23,4% no ano passado.
Isso signiﬁca que cada vez mais gente inicia um
esquema vacinal no país, mas não ﬁnaliza o
processo com todas as doses necessárias, algo
que pode impactar a proteção contra uma
determinada doença. Os dados são do Sistema
Nacional de Imunização da base Datasus.
As taxas de abandono são calculadas no Brasil
para nove vacinas, como a meningocócica C
(com duas doses), a tríplice viral (contra
sarampo, rubéola, caxumba; também com duas
doses) e a poliomielite (com três doses).
A título de exemplo, entram nas estatísticas de
abandono as crianças que tomarem, por
exemplo, a dose inicial da hepatite B logo após
o nascimento, ainda na maternidade, mas não
tomarem pelo menos uma das duas doses
seguintes, que devem ser ministradas,
respectivamente, com um mês e aos seis meses
de vida.
Não entra no cálculo de abandono a vacinação
contra gripe, que deve ser feita anualmente por
pessoas com mais de sessenta anos. Nesse caso,
é como se cada dose fosse independente da
outra.
Em algumas regiões do país, a desistência entre
doses vacinais é ainda mais preocupante. Em
Goiás, o abandono cresceu 99,2% de 2015 para
2019. No Distrito Federal, o aumento de quem
larga o esquema vacinal chegou a 69,2% no
mesmo período.
O crescimento da taxa de abandono entre doses
de imunização tem preocupado cientistas no
contexto da pandemia de Covid-19. Das 33
vacinas para a doença causada pelo novo

coronavírus em testes clínicos no mundo, 29
exigem pelo menos duas doses de imunização.
Esse é o caso da vacina da farmacêutica chinesa
Sinovac, que está sendo testada e produzida
pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e que
prevê duas doses na imunização.
Mesma coisa acontece com a Sputnik V, do
Instituto Gamaleia, da Rússia, que tem acordo
para produção anunciado com o governo do
Paraná, e com a vacina da Universidade de
Oxford e do laboratório AstraZeneca, que está
em testes no Brasil. Ambas demandam duas

doses cada.
Além disso, há expectativa de que a
imunização contra Covid-19 tenha de ser
reaplicada periodicamente. Há casos de pessoas
que se contaminaram duas vezes pelo novo
coronavírus em menos de seis meses.
"Ainda não sabemos o nível de proteção das
vacinas e nem por quanto tempo essa proteção
vai durar", diz a epidemiologista Denise
Garrett, vice-presidente do Sabin Vaccine
Institute, um dos principais defensores da
expansão, acesso e elevação das vacinas em

todo o mundo.
Na prática, uma vacina que tem mais de uma
dose e que demanda reaplicação sistemática
precisaria de uma campanha signiﬁcativa de
engajamento da população para dar certo o que
não tem acontecido no Brasil.
O tema da vacinação no país entrou em pauta
depois de que o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) declarou, no dia 31 de agosto, que
"ninguém pode obrigar ninguém a tomar
vacina". A aﬁrmação foi reforçada nas redes
sociais da Secretaria Especial de Comunicação
Social da Presidência.
A frase preocupou especialistas em saúde
pública, que aﬁrmam que o país deveria estar
preparando a população e a infraestrutura dos
SUS para uma possível vacina contra o novo
coronavírus nos próximos meses.
Além da alta taxa de abandono entre doses, os
números do Sistema Nacional de Imunização
também mostram queda do total de populaçãoalvo imunizada no país. Esses dados
consideram a quantidade de gente que deveria
ser vacinada em uma determinada faixa etária
em relação à taxa de pessoas que foram
imunizadas.
Em 2019, 71,9% da população-alvo foi
imunizada considerando todas as vacinas do
calendário do SUS (inclusive as infantis). A
taxa está abaixo da média dos últimos vinte
anos, que corresponde a 76% da populaçãoalvo imunizada.
Com exceção de 2016, que teve uma queda
acentuada de imunização (com apenas 50,4%
da população-alvo vacinada), o índice de
vacinação de 2019 é o pior desde 2000.
No Brasil, cientistas estimam que mais de dois
terços da população do país teria de ser
imunizada contra Covid-19 com todas as doses
para se alcançar uma diminuição signiﬁcativa
da transmissão da doença. Se o padrão atual de
imunização e de abandono de percurso for
mantido, há risco de que isso não aconteça.
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PROJETO DE COMBATE A FAKE NEWS DEVE SER VOTADO
ESTE ANO, INDICA MAIA
@jornalpanetus Ele acredita que projeto entrará em debate em duas semanas.
O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira
(8) que o projeto que trata do combate à
disseminação de informações falsas, as
chamadas fakes news, por meio de redes sociais
e serviços de mensagem, deve ser votado ainda
este ano. Ele acredita que o projeto entrará em
debate em cerca de duas semanas.
Aprovado em junho, pelo Senado, o projeto foi
enviado à Câmara que criou um grupo de
trabalho para sugerir mudanças no texto.
“Eu acho que em mais uma ou duas semanas, no
máximo, certamente o grupo de trabalho vai ter
uma proposta para apresentar aos líderes e, a
partir daí, mais umas duas semanas para votar,
eu acho que umas quatro semanas, eu espero,
que a gente consiga avançar”, disse Maia
durante um webinar organizado pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV) para debater o tema.
“Vamos colocar o processo na pauta e votar o
projeto, certamente vai ser bem antes do ﬁnal do
ano”, acrescentou.
De acordo com o deputado, o projeto só não
será votado neste ano se houver uma maioria
contrária à matéria em plenário. “Um texto bem
construído e bem dialogado. Eu acho que vai
trazer a maioria da Câmara para sua
aprovação", aﬁrmou.
Durante o evento, Maia voltou a defender que
as plataformas de mídias sociais tenham algum
tipo de responsabilização por conteúdos falsos
ou que gerem desinformação. Maia disse que as
plataformas devem ser responsabilizadas como
“qualquer outro meio de comunicação”, a
exemplo de jornais e telejornais.
“As plataformas vão sempre dizer que não têm
responsabilidade, mas eu acho que, como
qualquer meio de comunicação, vai ter que se

construir um caminho para que todos tenham
responsabilidade também”, aﬁrmou. “Não é
fácil, mas se não se conseguir uma solução
vamos ter esse ambiente de fake news
continuando a contaminar o ambiente da
sociedade, criando narrativas pesadas”,
opinou Maia.
O presidente da Câmara dos Deputados
comentou ainda sobre um comunicado que

recebeu do Google, no ﬁnal de agosto, onde a
empresa critica a inclusão dos mecanismos de
buscas no projeto, com o argumento de que a
medida seria “prejudicial ao combate à
desinformação ao limitar acesso a uma
variedade de fontes de informação”.
“Recebi, encaminhei para o grupo de trabalho,
e eles vão avaliar essa posição do Google. Eu
não tenho posição fechada com nenhuma tese”,

disse.
A medida é uma resposta à iniciativa de 27
entidades de comunicação, que formaram uma
coalizão em busca de apoio às medidas de
combate a notícias falsas. A coalizão solicitou a
Maia, também através de carta, a inclusão do
Google e de outros buscadores no projeto.
A empresa disse ainda que a inclusão das
ferramentas de busca no projeto de lei, sem levar
em consideração as medidas adotadas em suas
plataformas para combater a desinformação,
poderia fazer com que a futura lei já nascesse
obsoleta.
O pedido de inclusão das plataformas de busca
no projeto foi feito por um conjunto de 27
entidades, entre elas, a Associação Nacional de
Jornais (ANJ) e a Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). As
entidades argumentam que os mecanismos de
busca deveriam constar no projeto de lei uma
vez que eles coletam dados dos usuários e
veiculam anúncios.
Projeto
O Projeto de Lei (PL) 2.630/2020, que propõe
medidas de combate à propagação de notícias
falsas, estabelece normas para trazer
transparência a provedores de redes sociais e de
serviços de troca de mensagens privada. O PL
busca o combate à divulgação de notícias falsas
postadas em anonimato ou com o uso de perﬁs
falsos e de disparos em massa. Ao mesmo
tempo, o texto fala em garantir liberdade de
expressão, comunicação e manifestação do
pensamento.
As empresas responsáveis pelas redes sociais e
serviços de troca de mensagens estão entre as
das mais afetadas pelo projeto. Cabe a elas uma
série de obrigações para evitar a disseminação
de conteúdos falsos e difamatórios.

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

Endereço: R. do Catete, 427 - Centro, Mariana
Telefone: (31) 3557-2937
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SAÚDE EXPLICA INDICADORES QUE PODEM JUSTIFICAR A
RETOMADA DE ATIVIDADES NA PANDEMIA
@jornalpanetus Dados da covid-19 são monitorados pelo Minas Consciente, plano do governo que busca englobar segurança sanitária e demandas da sociedade.
Em coletiva virtual realizada na última sextafeira (4/9), o chefe de Gabinete da Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG),
João Pinho, explicou como é feito o
monitoramento da covid-19 por meio do plano
Minas Consciente. “Há três grandes grupos de
indicadores: a incidência, que nos mostra como a
doença está hoje; os indicadores da capacidade
de atendimento, que sinaliza como estão os dados
dos nossos hospitais; e a velocidade de avanço da
doença, que nos permite entender se a mesma
encontra-se em progressão ou em regressão”,
detalhou Pinho.
De acordo com o chefe de Gabinete da SES, os
dados são analisados semanalmente, por macro e
microrregiões de saúde.
“Toda segunda-feira, as informações são
extraídas da base de dados. Na terça-feira, são
encaminhadas para o Centro de Operações em
Emergência em Saúde (COES-MG) e também
para o Grupo Executivo, responsável por dar
suporte ao Comitê Extraordinário na tomada de
decisão. Já na quarta-feira, o Grupo Executivo
encaminha uma proposta ao Comitê, que a avalia
e faz uma deliberação ﬁnal, feita por
macrorregião. A decisão com a atualização das

ondas é divulgada toda quinta-feira”,
acrescentou.
Prazos
Pinho explicou, ainda, sobre a importância do
prazo de 28 dias que são contados para a
avaliação da mudança da onda amarela para a
verde em uma determinada região. “Se uma
abertura é feita de maneira muito rápida, não
haverá tempo suﬁciente para monitorar o que

ocorreu com a sociedade enquanto a região
estava na onda amarela. Por isso a importância
desse período”.
A região do Jequitinhonha, por exemplo,
apresenta um grau de risco 12 que possibilitaria o
avanço para a onda verde. No entanto, a região
ainda não tem 28 dias na onda amarela, e,
portanto, ainda não pode avançar neste momento.
Macro e microrregião

Além das informações relacionadas às
macrorregiões de saúde, também são divulgados,
de forma paralela, dados de microrregiões.
Essa avaliação mais localizada ocorre para que o
prefeito do município possa optar por adequar a
cidade aos protocolos da macro ou da
microrregião. O gestor municipal irá avaliar os
dados da sua região ampliada e tomará sua
decisão.
“O prefeito pode decidir por adequar os
protocolos à onda amarela mesmo que a
microrregião esteja na onda vermelha, desde que
exista algum indicador que justiﬁque, naquele
momento, a sua tomada de decisão. Ou pode
manter a decisão pelo indicador mais restritivo”,
destacou João Pinho.
O chefe de Gabinete reforçou que a sugestão da
Secretaria é para que os municípios sempre
adotem a postura mais conservadora quanto a
essa decisão, optando por aguardar uma semana a
mais para avançar uma onda com uma margem
mais segura.
Até o momento, 605 municípios formalizaram
sua adesão ao Minas Consciente. Esse número
representa 71% das cidades e mais de 13 milhões
de mineiros impactados.

Jornal

Panetu’s
10/09/2020 a 17/09/2020
16
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

POETIZE 2021, SELEÇÃO POESIA BRASILEIRA
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Estão abertas as inscrições para a edição
comemorativa de 11 anos, Concurso Nacional
Novos Poetas, Poetize 2021.
Podem participar do concurso, todos
os brasileiros natos ou naturalizados, maiores
de 16 anos. Cada candidato pode inscrever-se
com até dois poemas de sua autoria, com texto
em língua portuguesa. O tema é livre, assim
como, o gênero lírico escolhido. Serão 250
poemas classiﬁcados. A classiﬁcação dos
poemas resultará no livro, Poetize 2021,
Antologia Poética.

O Poetize, em sua edição 2021, comemora
onze anos da série Novos Poetas. O conceito
que surgiu para revelar os novos talentos da
poesia brasileira e estreitar as relações entre
autor, editora e público leitor. Mais de uma
década de seleção e excelência da poesia
brasileira.
O ato permanente de produzir poesia no
Brasil, nem sempre é tarefa fácil, na última
década inúmeras mudanças ocorreram em
nosso país, nos impondo o desaﬁo da adaptação
e perseverança, resistindo à prova do tempo.
Nos encontramos nesse abraço da produção da
poesia brasileira.
Cada ato de compor do indivíduo, é uma
construção coletiva para a realização de cada
obra. Também motivo de muitas alegrias, há
onze anos, nos regozijamos em fazer parte desta
grande comunidade, Novos Poetas.

O concurso literário é uma importante
iniciativa de produção e distribuição cultural,
alcançando o grande público, escolas e
faculdades. Inscrições gratuitas de 05 de agosto
a 05 de dezembro de 2020 pelo site,
www.premiopoetize.com.br

CESTA DE COMPRAS PARA FAMÍLIA
DE RENDA MAIS BAIXA SOBE 0,36%
EM AGOSTO
@jornalpanetus Esse é o maior resultado para um mês de agosto desde 2012, diz IBGE.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
que mede a variação de preços da cesta de compras de
famílias com renda até cinco salários mínimos,
registrou inﬂação de 0,36% em agosto deste ano. A
taxa é inferior à observada no mês anterior (0,44%),
segundo dados divulgados na quarta-feira (9) pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
Esse é o maior resultado para um mês de agosto
desde 2012, quando o INPC ﬁcou em 0,45%. O
indicador também ﬁcou acima da inﬂação oﬁcial,
medida pelo Índice Nacional de Preços ao

Veterinária
Gameleira

Consumidor Amplo (IPCA), que ﬁcou em 0,24%
no mês de agosto deste ano.
O INPC acumula taxas de inﬂação de 1,16% no
ano e de 2,94% nos últimos 12 meses. Em ambos os
casos, o indicador ﬁcou acima da inﬂação oﬁcial,
que acumula taxas de 0,70% no ano e de 2,44% em
12 meses.
Em agosto, os alimentos tiveram alta de preços
de 0,80%, enquanto os produtos não alimentícios
subiram 0,23%.

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

CORRETORA@ATENASEGUROS.COM.BR

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas

Endereço: Rua Prof. Waldemar de Moura Santos,
142 (subida para Câmara
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/
Municipal)/ Telefone: (31) 3558-6375

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

WS

Energia Elétrica Solar

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

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

GONÇALVES CENTER
Faça uma visita e conﬁra!
Móveis, brinquedos e muito mais!!!
Qualidade e preço justo!
Telefone: (31) 3558-1495
E-mail: arantesgoncalves@yahoo.com.br
Endereço: Rua Diamantina, 376 - Cabanas - Mariana
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LÍNGUA DE TRAPO 17
Dra.Flávia
Regina
- Panetu’s
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dewww.jornalpanetus.com.br
um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
O Nepotismo é mal que campeia solto pelo País
afora. Não impedir é também forma ilegal de
administração. Ainda que para realização de
projetos poderá o Ministério Público tomar
medidas extrajudiciais ou judiciais para todo
aquele que admite em função pública parentes até
3º grau. Não importa se marido da ﬁlha,
cunhado(a), tio(a), irmão(a), ﬁlho(a), etc. Dado
que se ocorrer tal indicação já em si denota clara
corrupção. Quebra todos os Princípios de uma
Administração: O da Moralidade, Impessoalidade,
Transparência, podendo segundo o artigo 37 da
Constituição Federal perder os valores que foram
recebidos pois que acrescidos indevidamente ao
patrimônio particular, suspensão de direitos
políticos, perda da função pública, proibição de
contratar com a Administração Pública.
Qualquer pessoa pode denunciar o fato para
instauração de investigação e apuração do ato, ou
como ﬁscal da ﬁel aplicação da lei. A improbidade
administrativa impede por oito anos de ser eleito,

por irregularidade de ato doloso. A improbidade é
um ilícito de natureza cível a que todas as pessoas
deverão estar atentas nesta eleição e em especial a
quem pretende um Cargo Municipal.
Mesmo que você não seja um agente Público mas
concorra para tal ato estará em ato ilegal. O
sucessor daquele que causou lesão ao Município
estará sujeito às cominações de lei até o limite da
herança. Ao perceber vantagem econômica para
intermediar a liberação ou aplicação de verba
pública de qualquer natureza, ordenar ou permitir a
realização de despesas não autorizadas em lei,
negligenciar a conservação de patrimônio público,
quando permite ou facilita o enriquecimento será
ilegal. Sugiro que estejam atentos pois que as
sanções podem ser propostas em até 5 anos após
o término do exercício do mandato, o que em si já
demonstra que cautela é essencial. Um
apadrinhamento gera tentáculos cobiçosos. Nada
melhor que a concorrência respeitosa sem
artifícios desleais guiada pelo Princípio

Constitucional da Isonomia, tendo como critério a
capacidade e o mérito para ser justa a força
selecionadora de forma a extinguir privilégios de
casta. É uma forma de diminuir os parasitas da
sociedade, elevar a solidariedade entre os seus
iguais. Tal perspectiva dá condição de êxito social
o que é base de uma sociedade democrática.
A quebra do Princípio da Impessoalidade, a
quebra do Princípio da Moralidade, a quebra do
Princípio da Isonomia contribui para a queda da
produtividade e da eﬁciência.
A geração de conﬂitos de lealdade principalmente
quando a pessoa favorecida é colocada em cargo
de supervisão é tudo que se deve perquirir. Abrir
espaço para distribuição aleatória de cargos;
arbitrária e clientelista é tudo que um
VEREADOR não pode permitir.
Qualquer sociedade que almeja modernizar-se às
exigências da cultura e do progresso técnico para
estar `a altura de uma civilização urbana será
contra as primitivas redes de parentesco, um

obstáculo ao livre crescimento das pessoas e
atentatórias à dignidade. A modernização tende a
ser menos dolorosa e injusta quando uma
população sentindo se ofendida por esses abusos
denuncia, dado que ninguém quer um Prefeito
ilícito muito menos um Vereador. Todo aquele que
permite tal prática deixa claro sua ética
fragmentada. Neste momento colocado à prova.
Querer criar subterfúgios é como reacender o
debate e como nenhuma categoria está excluída da
observância da Constituição, nenhuma categoria
deve expô-la ao vexame. Quando um Prefeito ou
um Vereador ao seu alvedrio ou conveniência
permite tão baixa contratação causa dano direto ou
indireto ao Erário. Diante do exposto sugiro ao
cidadão: FAÇA VALER A FORÇA DA
SÚMULA VINCULANTE DO STF, por suas
atitudes e votos!

VIDA ZERO
@priscillaporto
escritora

Jornalista
autora
dos
livros
“As verdades
que sonho
as mulheres
não contam”
e “Para alguém
que amo
– do vereador Juliano Duarte.
Quase
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um
comunitário
universitário.
Indicação
partiu
mensagens para um pessoal especial.

Originalmente, as pessoas não precisam de
açúcar para viver. Tampouco de sal. Adotamos o
uso dos mesmos para tornar mais fácil a digestão
de algumas comidas. Consequentemente, mas
talvez não conscientemente, tomamos para nós
a responsabilidade de ter que conviver com seus
malefícios.
No entanto, somos hedonistas demais para
abdicar de prazeres visíveis e comestíveis em
prol de uma saúde que parece ser invisível e

acreditamos que só resolve se manifestar
quando ela não anda bem das pernas,
articulações e artérias.
Mas, deixando a culinária de lado, imagine-se
vivendo uma vida zero, cheia de restrições. Na
verdade, pode ser que assim já vivamos ao não
podermos, quando crianças, andar descalços.
Quando adolescentes, ter autonomia. Quando
adultos, viver mais de um amor ao mesmo
tempo. Quando mais velhos, vivermos como

crianças ou adolescentes.
A vida é sim dádiva, presente dos deuses,
pequeno ou grande milagre. Entretanto, será
sempre podada por instituições: família,
religião, escola, sociedade. Porém, se assim não
fosse, daria certo?
E, alguma vida - neste aglomerado de vidas que
se cruzam ou mesmo que nunca se cruzarão,
apesar de viverem concomitantemente no
mesmo minuto, tempo e espaço - dá realmente

“certo?” O que é uma vida realmente “dar
certo”? Como ponderar se nem conhecemos
nossa origem e destino?
Somos limitados. José da Silva Ltda. Maria
Aparecida Ltda. E ninguém poderá saborear
plenamente todos os seus dias como um
refrigerante original. Margeará as versões diet e
light da vida, desembocando na versão zero.

8 DE SETEMBRO- DIA MUNDIAL DA ALFABETIZAÇÃO
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Saber ler e escrever são duas
habilidades de extrema importância para
o desenvolvimento de qualquer pessoa.
É através destas que o indivíduo aprende
as funções da língua utilizada em seu
meio social. A aprendizagem da leitura e
escrita conduzirá os caminhos para
apropriação desse sistema de
comunicação.
É durante a alfabetização que se
desenvolve competências para
compreensão do que se fala, lê e escreve.
Uma deﬁnição traçada pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), diz que
a alfabetização é um processo de
aquisição de habilidades cognitivas
básicas, que contribuem para o
desenvolvimento dos cidadãos
permitindo-lhes uma mudança pessoal e
social (UNESCO, 2003).
Para as crianças, de acordo com
pesquisas cientiﬁcas já comprovadas,

Carine Camacho
Pedagoga, Mestre em Educação pela UFOP.
Membro da Associação Brasileira de Alfabe zação (ABALF)
Proprietária da “APRENDIZ TUTORIA PEDAGÓGICA”

aos 6 anos sua maturação biológica
e cognitiva já permite a
sistematização de seus processo de
alfabetização. Não se trata de
prontidão para o alfabetizar, mas
sim, de uma consideração às
questões do aluno e suas
particularidades. Daí, a importância
de uma intervenção pedagógica que
crie oportunidades para o
protagonismo infantil, respeitando
seu tempo de aprendizagem.
Em tempos pandêmicos temos
vivenciado o acontecimento das
aulas remotas. Com as escolas
fechadas, professores têm se
empenhado para que a alfabetização
aconteça em casa. Têm sido
momentos de reinvenções tanto
para docentes quanto para famílias,
já que foi necessária a reorganização
de ambos. Vale reassaltar aqui a
parceria entre família e escola, para

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

que de fato a criança aprendiz
mantenha seu acesso à educação, e
que, diante desta situação atípica,
não lhe seja negado o direito de
continuar seu processo de
aprendizagem na alfabetização.
Por isso a importância do ensino
para a leitura e escrita na vida dos
sujeitos, como uma oportunidade ao
desenvolvimento social e
econômico de uma sociedade.
Desde 1967 comemora-se o dia
Mundial da Alfabetização, data essa
escolhida pela UNESCO, como
uma ação de conscientização quanto
a esse processo escolar e sua relação
com a formação dos sujeitos.
Assim, as questões da alfabetização
necessitam estar em constante
diálogo entre escola e sociedade,
dada a importância sócio-histórica e
sua eminente promoção de
mudanças.
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“EM JANEIRO, A GENTE COMEÇA A VACINAR TODO MUNDO”,
DIZ PAZUELLO
@jornalpanetus O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, disse, no entanto, que a vacina não deve ser para toda a população.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,
aﬁrmou na terça-feira (8) que o país dará início
em janeiro à vacinação da população contra o
novo coronavírus.
Em reunião ministerial, o ministro disse que as
primeiras doses devem chegar a partir do início
do próximo ano e que o plano é já imunizar "todo
mundo".
"A gente está fazendo os contratos com quem
fabrica a vacina e a previsão é de que essa
vacina chegue para nós a partir de janeiro. Em
janeiro do ano que vem, a gente começa a
vacinar todo mundo", disse.
A pasta prevê que, inicialmente, chegarão ao
país 100,4 milhões de doses da vacina, produzida
em parceria com a Fiocruz. A estimativa é de que
a segunda dose seja disponibilizada no segundo
semestre do próximo ano.
Na semana passada, o secretário-executivo do
Ministério da Saúde, Élcio Franco, disse, no
entanto, que a vacina não deve ser para toda a
população. "Dentro dos dados da epidemiologia,
não há previsão de vacinar 100% da população.
Isso não é o normal, mas sim os grupos de risco",
disse.
Pazuello fez a aﬁrmação ao ser indagado pela
blogueira Esther Castilho, uma menina de 10

anos que foi convidada pelo presidente Jair
Bolsonaro para participar da reunião ministerial.
A pedido de Bolsonaro, ela fez uma série de
perguntas aos auxiliares presentes, muitas delas

formuladas pelo próprio presidente e repetidas
pela menina.
A blogueira questionou o ministro da Educação,
Milton Ribeiro, por exemplo, quando serão

retomadas as aulas presenciais no país.
"As aulas devem voltar em breve, assim que tiver
mais segurança. E isso depende de cada governo
estadual", respondeu o ministro.
Sob risos do presidente, ela perguntou ainda ao
vice-presidente Hamilton Mourão se ele deseja
se tornar um dia presidente do país.
«Em hipótese alguma", disse o general da
reserva.
Em tom de brincadeira, o ministro da Defesa,
Fernando Azevedo, respondeu, ao ser
questionado se o país está protegido de ameaças
externas, que pretende tornar o serviço militar
obrigatório para as mulheres.
A menina tem um programa no YouTube e já
entrevistou pelo menos quatro vezes o
presidente. No ano passado, ela foi convidada
por Bolsonaro para a sua cerimônia de posse.
No início da entrevista, compartilhada pelo
presidente em suas redes sociais, Bolsonaro
disse que gostaria que as repórteres do país
fossem como a menina.
Ao longo de seu mandato, o presidente se
notabilizou por adotar uma postura agressiva
com a imprensa, sobretudo quando é
questionado sobre irregularidades ou polêmicas
de seu governo.

ENEM 2020: INSCRIÇÕES PARA CERTIFICADORES
COMEÇAM NESTA QUARTA-FEIRA
@jornalpanetus

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

As inscrições para a Rede Nacional de
Certiﬁcadores (RNC), a ﬁm de atuação em
atividades de certiﬁcação dos procedimentos do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
2020, começam nesta quarta-feira (9) e vão até o
dia 29 deste mês. O cadastramento destina-se a
servidores públicos federais e professores das
redes públicas estaduais e municipais.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou,
na última sexta-feira (4), no Diário Oﬁcial da
União, o Edital nº 64 de chamada pública. As
inscrições podem ser feitas no seguinte
endereço na internet: certiﬁcadores.inep.gov.br
ou no aplicativo móvel, disponível nas
principais lojas de aplicativos.
“Para realizar a inscrição, o candidato deverá
atender aos requisitos descritos no edital, como:
ser servidor público, efetivo e em exercício, do
Executivo Federal ou ser docente, em exercício,
das redes públicas de ensino estaduais e
municipais e estar devidamente registrado no
Censo Escolar 2019; ter formação mínima em
ensino médio; não estar inscrito como
participante no Enem 2020; não ter cônjuge,
companheiro ou parentes de até 3º grau
inscritos no Enem 2020; e possuir smartphone
ou tablet, com acesso próprio à internet móvel”.
Entre as atribuições, os servidores vinculados à
RNC deverão certiﬁcar in loco, sob demanda do
Inep, a efetiva e correta realização dos
procedimentos de aplicação nos dias de
realização do exame; registrar, em sistema
eletrônico, as informações coletadas com base

em sua atuação; e informar ao instituto possíveis cadastramento prévio não garante a inscrição
inconsistências identiﬁcadas. Segundo o Inep, o para atuação como certiﬁcador no Enem 2020.

URBAN STYLE

multimarcas

Os convocados deverão participar de uma
capacitação a distância promovida pelo Inep
para divulgação de normas, procedimentos e
critérios técnicos da RNC. Eles só serão
considerados aptos somente após a participação
e a aprovação nas atividades desenvolvidas no
curso de capacitação, com no mínimo 70% de
aproveitamento.
A atividade desenvolvida pelo certiﬁcador terá
o valor de R$ 342 por dia. A remuneração se
enquadra em atividade prevista no anexo do
Decreto n.º 6.092, de 2007 (elaboração de
estudos, análises estatísticas ou relatórios
cientíﬁcos de avaliação), equiparando-se ao
valor da hora do servidor público do Poder
Executivo Federal, de R$ 28,50.
De acordo com o cronograma previsto no edital,
o resultado da chamada pública e o endereço
eletrônico com a relação da homologação das
inscrições e dos colaboradores convocados para
realizar o curso de capacitação serão divulgados
no Diário Oﬁcial da União, no dia 14 de outubro.
O documento estabelece, ainda, que os
certiﬁcadores selecionados deverão,
obrigatoriamente, nos dias de atuação, portar
álcool em gel e usar máscaras para proteção
contra a covid-19. As máscaras poderão ser
artesanais ou industriais e deverão ser utilizadas
ao longo da aplicação e trocadas quando ﬁcarem
úmidas ou a cada quatro horas. Será proibida a
entrada do certiﬁcador no local de aplicação sem
a máscara de proteção facial. O Enem impresso
está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de
2021.

Arantes Móveis
Qualidade

A loja do seu estilo!

Preço Justo
Atendimento impecável

Quem não abre mão de andar bem
vestido e
na moda atual economizando de verdade
vai até a Urban Style Multimarcas!
Venha nos conhecer!
Rua Wenceslau Bras, 15 B - Centro - Mariana - MG
31 985948697

urbanstylemultmarcas_

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733
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200 MIL PESSOAS SE RECUPERARAM DA COVID-19 EM MINAS,
DIZ SECRETÁRIO
@jornalpanetus Em entrevista coletiva, secretário de Saúde contabiliza pacientes recuperados e o protocolo para casos suspeitos de reinfecção.
Minas Gerais registra mais de 200 mil pessoas
recuperadas da covid-19. O dado foi apontado
pelo secretário de Estado de Saúde, o médico
Carlos Eduardo Amaral, durante coletiva de
imprensa sobre os desdobramentos da pandemia
no estado, realizada na terça-feira (8/9).
“Minas Gerais soma 200.301 casos recuperados e
isso mostra que nós já temos uma quantidade
signiﬁcativa de pessoas que passaram pela
doença e tiveram uma boa evolução. Além disso,
esse número reforça ainda mais a necessidade de
nos cuidar e nos proteger para evitar o aumento
no número de contaminados no estado”, destacou
Amaral.
Os 'casos recuperados de covid-19' referem-se a
casos conﬁrmados da doença que receberam alta
hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar
de 14 dias sem apresentar intercorrências.
O secretário também falou sobre possíveis casos
de reinfecção, situação que já vem sendo
monitorada em Minas Gerais a partir de protocolo
publicado pelo Governo do Estado na última
semana.
Suspeita de reinfecção
De acordo com Carlos Eduardo Amaral, há um
grupo cuja reinfecção está sendo investigada pela
SES. São pessoas que tiveram a doença
conﬁrmada pelo testagem RT-PCR ou pelo teste
rápido, e voltaram a ter um novo diagnóstico após

Foto: Divulgação

90 dias do primeiro resultado positivo.
“Atualmente, não há casos conﬁrmados de

reinfecção pela covid-19 em Minas Gerais. Ainda
assim, as equipes da SES elaboraram uma nota

técnica orientando quanto à notiﬁcação de
suspeita e, até o momento, há o registro de três
casos - em Varginha, Contagem e Belo Horizonte
- que estão em investigação”, explicou Amaral.
Com a conﬁrmação de casos de reinfecção pelo
coronavírus no mundo, todos os casos positivos
para a covid-19 com novo quadro clínico em
período maior ou igual a 90 dias da primeira
conﬁrmação devem ser testados e notiﬁcados ao
Estado.
Outros possíveis casos foram notiﬁcados, mas
seus dados estão em avaliação para certiﬁcação
quanto ao enquadramento nos critérios para
investigação de casos de reinfecção.
Isolamento
Outro assunto abordado por Amaral foi a taxa de
isolamento, que tem se mantido entre 39% e 41%
no estado.
“No início, quando orientamos a população sobre
o isolamento, o que efetivamente podíamos fazer
era pedir que as pessoas ﬁcassem em casa.
Naquele momento, não havia ainda um hábito da
sociedade em relação à lavagem das mãos, uso
das máscaras e distanciamento que nós vemos
hoje”, aﬁrmou Carlos Eduardo Amaral.
Ainda segundo o secretário, a taxa de isolamento
social no estado somada aos protocolos de higiene
e prevenção indicam que o comportamento
seguro adotado pela população tem colaborado
para o controle da pandemia.

GOVERNO DE MINAS OFERECE 25 MIL VAGAS EM CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
@jornalpanetus Capacitações são para desenvolvedores de games e de Sistemas Java, com duração de 100 horas.
O Governo de Minas Gerais disponibiliza 25
mil vagas em cursos gratuitos e on-line para
qualiﬁcação proﬁssional. O anúncio foi feito
pelo governador Romeu Zema, nesta quintafeira (3/9), que divulgou os novos cursos
lançados pela Rede Uaitec, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (Sede), em
parceria com a empresa privada Digital
Innovation One.
Os conteúdos de qualiﬁcação proﬁssional
oferecidos são para Trilha Desenvolvedor de
Games: HTML, CSS e JavaScript; e Trilha
Desenvolvedor de Sistemas Java: Java, SQL e
PostgrSQL. Com duração de 100 horas cada, as
temáticas foram escolhidas com base nas
demandas de mercado. De acordo com dados da
Associação Brasileira das Empresas de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(Brasscom), a previsão é de que haja um déﬁcit
de cerca de 400 mil proﬁssionais de TI em todo
o Brasil até 2022.
O governador Romeu Zema destacou que,
hoje, no mercado de trabalho, as empresas estão
oferecendo muitas vagas que não são
preenchidas por haver falta de pessoas
qualiﬁcadas em Tecnologia da Informação. “O
que o Estado está oferecendo é justamente essa
qualiﬁcação para que a pessoa que tem
interesse possa iniciar ou aprimorar uma
carreira”, disse.
Mão de obra qualiﬁcada
“Minas Gerais é considerado um estado de
potencial atrativo para instalação de empresas.
Um dos compromissos da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico é alavancar o

número de empresas instaladas no estado, mas,
para isto, temos que nos preocupar com a oferta
de mão de obra qualiﬁcada para o setor”,
explica o secretário-adjunto da Sede, Fernando
Passalio.

Passalio aﬁrma que os cursos devem ser
considerados uma oportunidade para quem está
buscando o primeiro emprego, recolocação ou
até mesmo para aqueles que querem se arriscar
em uma nova proﬁssão. Além disso,

proporcionam oportunidades para atualizar e
qualiﬁcar os proﬁssionais que já atuam no setor
de Tecnologia da Informação.
Os interessados devem acessar os cursos por
meio do site www.uaitec.mg.gov.br.

Cirugiã-Dentista - Clínica Geral
Especialista em Periodontia, Saúde Pública e
Implantodontia
Mestre em Periodontia, Clínicas Odontológicas PUCMG

Tv.Salomão Ibrahin, 74 - A - Centro - Mariana/MG
Telefone: (31)3557-1753 - E-mail: teman@superig.com.br
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Sociais da Leticia Aguilar
Oi pessoal, tudo bem?
Se Deus quiser essa quarentena vai passar, esse vírus irá passar e
vamos conseguir se reerguer depois desses meses!
Não está sendo fácil mesmo!
Vamos continuar tendo fé em Deus!
Outra coisa, em meu instagram @leticiafaguilar_ vocês encontram
várias dicas de cabelo, pele, alimentos e muito mais!
Me siga e fique por dentro!
Um beijo da Lê!

"Tem uma fase na vida que não dizer nada sobre mim é a
melhor opção. Apenas desejo fazer e deixar a
vida acontecer sem nenhuma narrativa.’’ Escreveu Juliano
Barbosa em sua rede social. Na foto está ao
lado de sua esposa Mirelle!

Presença vip de nossa linda Kenny Murta!

Dia 8 foi aniversário da nossa querida Aline! Felicidades!

Esbanjando beleza por aqui, Jéssica Barbosa!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA A CONVENÇÃO MUNICIPAL DO
PARTIDO PODEMOS DE MARIANA/MG
O Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido
PODEMOS em Mariana/MG, convoca seus convencionais com base
nas Resoluções – TSE n. 23.623/20 e 23.609/19, para participarem da
Convenção, a realizar-se no dia 16 de setembro de 2020, de 10:00 às
12:00, na Avenida Manoel Leandro Correia, 347, bairro Centro,
cidade Mariana, Minas Gerais para deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
1- Escolha dos candidatos que concorrerão às eleições
municipais da câmara municipal de Vereadores de Mariana;
2- Escolha de candidatos ao cargo do executivo municipal,
PREFEITO/VICE-PREFEITO de Mariana;
3- Transferência de poderes a EXECUTIVA MUNICIPAL,
para tratar sobre coligações, registro de candidaturas,
substituição de candidatura seja majoritária ou
proporcional;
4- E outros assuntos relevantes, referente a eleição municipal
de 2020.

Mariana, 10 de setembro de 2020.
Ângelo Serafim Assir Aguilar
Presidente PODEMOS – Mariana/MG

Agenda positiva, construções criativas! A secretária Nacional do Paradesportos Marcela, esteve em
Mariana e na ocasião simbolicamente transferiu seu gabinete para o município, sendo Mariana a
primeira cidade em Minas a visitar. Novidades a caminho!

Faça seu pedido: (31) 3558-1031 / (31) 3557-4498

