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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
A GRANDE OPORTUNIDADE DA EDUCAÇÃO
Aprovação do novo Fundeb pode ajudar a reduzir desigualdades históricas.
A baixa qualidade da educação brasileira é um
problema crônico, que resiste por décadas,
perpassa governos de esquerda e direita, e
continua afetando o futuro do município e do
país. Há um número alarmante que sempre cabe
ressaltar: dados do Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (Pisa) revelam que sete
em cada dez alunos brasileiros concluem o
ensino médio sem saber interpretar as
informações de um texto ou fazer uma regra de
três simples. Como mudar essa realidade?
Conquistamos uma importante vitória no
Congresso neste ano com a constitucionalização
do Fundeb, fundo responsável por R$ 6 de cada
R$ 10 aplicados na educação básica. Os valores
serão ampliados, injetando R$ 2,5 bilhões a mais
na educação já em 2021 segundo dados do
governo federal. Foram cinco audiências
públicas, mais de 30 especialistas, 30 mil
participações e dezenas de sugestões enviadas
por professores, gestores e entidades ligadas ao
tema.

Estamos diante de uma das maiores
oportunidades de transformação do Brasil no
âmbito educacional e socioeconômico. Passivos
históricos começam a ser corrigidos para dar às
futuras gerações um país de mais oportunidades
e menos desigualdades. Três pilares guiam o
novo texto: mais qualidade no ensino, mais
equidade na distribuição dos recursos e mais
proﬁssionalização de nossos jovens.
O primeiro ponto é sobre a complementação
por resultado (Vaar). Foram criados mecanismos
para destinar mais recursos às redes de ensino
que melhoram o próprio resultado nas
avaliações do MEC. Não se trata, portanto, de
premiar quem é o melhor, mas aqueles que
continuam evoluindo. O projeto estabelece
condicionalidades cobrando seleção técnica
para diretores, reduzindo indicações políticas.
Tudo para garantir que haja, de fato, mais
eﬁciência na aprendizagem. Certamente o Brasil
será reconhecido e premiado internacionalmente
pelo salto dado a partir de agora com este

modelo, segundo aponto especialistas.
O segundo pilar tem foco na educação infantil.
Estudo do IBGE revelou que 40% das crianças
brasileiras vivem na pobreza. São 17 milhões de
brasileiros com até 14 anos sobrevivendo com
uma renda per capita inferior a meio salário
mínimo. Há ampla evidência mostrando que é
nessa fase que o desenvolvimento cognitivo e
emocional demanda maior cuidado. Uma
equação que tem impactos econômicos: cada
real investido na infância gera seis reais para a
economia na vida adulta.
Pensando na proteção de quem mais precisa,
50% dos recursos gerais do Fundeb serão
investidos na educação infantil. O texto é um
estímulo para a criação de novas matrículas em
creches nas regiões mais pobres, ampliando a
oferta de vagas e dando segurança alimentar
para crianças na extrema pobreza —5,8 milhões
de pessoas. É difícil pensar em matemática,
português ou ciências quando a fome bate à
porta. Ter unidades de ensino de qualidade é o

primeiro passo para vencer o ciclo de miséria.
Por ﬁm, essa grande oportunidade permite o
ensino médio ﬁque conectado com às demandas
do mundo globalizado, abrindo espaço para a
formação técnica em parceria com entidades
credenciadas. O Brasil está na última década do
bônus demográﬁco e um terço dos nossos jovens
não estudam nem trabalham. Relatório do
Fórum Econômico Mundial estima que 97
milhões de empregos surgirão em áreas ligadas à
tecnologia e inovação nos próximos cinco anos.
Como prepará-los para esse desaﬁo?
Portanto, a presente geração precisará aprender
sobre internet das coisas, big data e inteligência
artiﬁcial para conquistar um lugar no mercado.
Qualiﬁcando os jovens, ampliaremos seu acesso
ao emprego, gerando renda para as famílias. Isso
também representa mais produtividade para as
empresas e desenvolvimento socioeconômico.
É pensando no amanhã que esse relatório seja
aprovado no Congresso. Certamente será uma
contribuição histórica para o povo brasileiro.

REPETIÇÃO E REINVENÇÃO
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
Vivemos comumente uma neurose de perfeição,
como se em algum momento fôssemos alcançar
uma espécie de nirvana ou paz plena. Os ocidentais
chamariam de perfeição.
Paradoxalmente, nossa liberdade está justamente
no ato de lidar com o caos e não com a perfeição.
Somos e sempre seremos uma espécie com o pé na
lama, bem distante das perfeições. Assim, nossa
“vantagem” evolutiva está justamente em lidar com
o imprevisível, com o caótico e com aquilo que está
por vir. São essas dimensões que nos alimentam e
permitem a vivência de nossa potência de vida. A
reinvenção é, dessa maneira, uma estratégia
humana fantástica, singular. No entanto, somos
seres de reinvenção e de repetição. Como dizia
Freud, nossa mente é pulsão de vida, eros, criação,
mas, ao mesmo tempo, pulsão de morte, thanatos,

repetição, destruição. Eis o jogo da vida!
Podemos ousar, alcançar o novo e buscar desejos
novos, mas que se repetem. Estamos falando aqui
do sintoma, do gozo, da angústia diante do caos.
Estamos vivendo um momento inédito, mas
queremos buscar padrões, um novo normal. A
previsibilidade é algo que organiza a mente
humana, mas pode ser também algo paranoico. A
repetição é uma característica humana. Por isso,
são frequentes as repetições de nossos pais,
mesmo dos seus erros e traumas. Ao mesmo
tempo, podemos também viver o novo, uma
reinvenção.
Podemos experimentar essa dialética de
reinvenção e repetição. Só é possível com o luto,
deixando para trás sintomas, desapegando de
habitus, da pulsão repetitiva. O caminho é o luto.

Não há possibilidade de criar o novo sem deixar
algo para trás. Não é possível criar o novo sem
deixar para trás o ideal de eu: de felicidade, de
homem, de mulher, de proﬁssional, de mãe, de
pai, etc. Vivemos em um mundo que desenha
como devemos ser. Essa dimensão deve passar
pelo luto.
Assim, podemos criar novos desejos, lidar com
o caos e, consequentemente, podemos viver uma
reinvenção. Existem ﬁguras arquetípicas que
determinam lugares para a nossa vivência, para
nossas emoções, etc. Ideias superegóicas
permitem apenas a repetição. Esse processo de
luto porta dor, melancolia para criar o novo.
Somente aqui está a liberdade.
Sair de lugares imaginados, de fetiche, para cair
em lugares inesperados, é algo complicado. No

René Dentz
dentzrene
entanto, é apenas dessa maneira que vamos nos
encontrar com nosso próprio desejo. Podemos
assim encontrar justamente nosso “ânima”, nossa
força vital. Esse processo é profundamente
humano, mas pouco vivenciado. O caminho mais
comum é a repetição e a desumanização do
desejo.

QUERO SER PASSARINHO
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Folha branca, tela branca. 'Faça o que lhe vier à
cabeça'. Pintar diante de uma tela branca, com liberdade
absoluta, é difícil. Deixe a arte ﬂuir, simplesmente ﬂuir.
Em tempos de estresse absoluto e incertezas, a ArteTerapia oferece saídas na extrinsecação física. Preciso
respirar arte para me libertar do caos e das mazelas, para
dar asas aos sonhos. Freud explica: o caminho de
acesso à fantasia, mediado pela relação com o material,
leva o artista ao encontro do consolo e alívio de suas
próprias fontes de prazer em seu inconsciente. Minha
fantasia e prazer são simbolizados em traços fortes,
manchas e cores escuras em diversos suportes de artes
visuais e na escrita sintética na literatura. Às vezes nem
síntese nem metonímia...
Escrevo e pinto porque minhas expressões criativas
pulsam em instantes diversiﬁcados. As fantasias e
querências perpassam por sonhos somatizados. Queria
ser ﬂor, sol, chuva, pedra, pingos de tintas sobrepostas

em telas. Queria ser letra, palavra, oração. Queria ser
verso branco, preto, ritmado, decassílabo, redondilha
maior e menor. Inconsciente meu é pedra não lapidada
e esculpida pela razão. Nervos à ﬂor da pele são
extirpados com doses de escrita criativa. Ontem
libertei poesia em quintas. Quinta é símbolo poético
que dispõe bivocábulos unidos em versos
impregnados de musicalidade, bailado entre palavras e
ritmo. "Muito além/poesia quintanista/criação
divina/símbolo esculpido: ESCRITA". "Mal-dito
vírus/bomba virótica/vela apagada/medida isolada /
NEURÓTICA"? Infertilidade brotou em meu peito
arfante. O texto encolheu-se em tentativas frustradas:
apagar, reescrever, apagar, reescrever.
Barulho de gritos nervosos me lembraram da
necessidade de equilíbrio emocional e emergência de
levar arte em ambientes conﬂituosos. Portas eram
batidas na casa ao lado, socos na parede, choro
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convulsivo, gritos beligerantes; que tentação ir lá
apaziguar crise nervosa da mulher. Não me atrevi.
Briga de família, povo de fora não mete o bedelho.
Auxiliar que trabalha aqui me revelou que foi
internado em hospital psiquiátrico. “Que
coincidência cinzenta terrível, moço!”. Não fazíamos
nada, nada de sessões de Arte-Terapia, para libertar
nossos monstros e ações através de símbolos. Nosso
tratamento era à base de calmantes, antidepressivos e
sessões minguadas com psiquiatras, que falavam da
tal sonoterapia. Olhava o teto da parede manchada de
mofo no quarto minúsculo da clínica. Enfermeiras
me davam coquetel de remédios. Vivi um pássaro
engaiolado por um mês. Aprendi a técnica de
meditação, transpiração e olhar desfocalizado. O
auxiliar ﬁcou quase bom, com problemas de
emoções e fraco da cabeça, segundo ele. Às vezes
chora demais, ou se tranca em casa e passa dias na
cama mirando o teto. Disse-lhe para pintar ou fazer
colagem; os mediadores: pincel, tinta, tela ou papel
cartão vão lhe fazer bem. "Pinte o que vier à
cabeça". "Vou pensar no assunto". Dias depois vi o

moço comprando tintas na papelaria. Meses depois
estava cantarolando no trabalho. "Recomendação
boa, dona". Não tive oportunidade de falar para a
mulher da casa ao lado sobre pintar ou desenhar.
Mas é tempo de resgatar, transformar e reparar, no
tempo certo.
Amanhã, quem sabe, quero ser passarinho, ﬂor,
verso ritmado/livre, palavra ou oração em tintas
sobrepostas em telas ou papel branco. Inconsciente
meu é liberdade, pedra não lapidada e esculpida pela
razão.
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HEMOCENTROS DO BRASIL SE UNEM NA CAMPANHA: "SOMOS
TODOS DO MESMO SANGUE"
@jornalpanetus Iniciativa inédita é uma homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue.
Até o próximo sábado (28/11), hemocentros de
todo o país estarão em sintonia para o
desenvolvimento de ações locais de incentivo à
causa da doação voluntária de sangue. A
campanha "Somos todos do mesmo sangue",
inédita, tem como objetivo destacar a
importância desse gesto, sobretudo durante a
pandemia, período em houve queda de até 50%
no número de doações em algumas regiões do
Brasil.
A estratégia ocorre em homenagem ao Dia
Nacional do Doador de Sangue, comemorado em
25 de novembro.
Em nível nacional, destaque para o Cristo
Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, escolhido
para simbolizar a campanha. O monumento
receberá uma bolsa de sangue e será iluminado na
cor vermelha, representando todos os
hemocentros participantes que lutam diariamente
para manter seus estoques em níveis adequados.
Programação
Em Minas Gerais, a Fundação Hemominas
realizará diversas atividades em suas 22 unidades
no estado. Além da distribuição de brindes,
lanches especiais e diplomação de doadores, a
instituição homenageará os doadores com clipe

doadores e convocando a população a doar. Eles
serão exibidos no decorrer desta semana.

musical, apresentações artísticas, distribuição de
lembranças doadas por vários parceiros, além de
uma live comemorativa com a presidente da
Hemominas, Júnia Ciofﬁ, e o secretário de
Estado de Saúde (SES-MG), Carlos Eduardo
Amaral, com participação de doadores.
Outra homenagem aos doadores será prestada
pelo médico e cantor lírico Alexandre Carvalho,
triagista na unidade da Hemominas no HJK, e a
vencedora do The Voice Brasil 2017, Samantha
Ayara, que gravaram um vídeo interpretando a

Doações
Segundo o Ministério da Saúde, 1,8% da
população doa sangue de forma regular. Esse
número ﬁca um pouco abaixo dos 2% ideais
deﬁnidos pela Organização Pan-Americana de
Saúde (Opas), mas bem atrás dos 5% registrados
em países da Europa. As doações constantes são
essenciais para os estoques de plaquetas, que
ajudam no controle de sangramentos e são usadas
em tratamentos contra o câncer, por exemplo.
Foto: Divulgação Agendamento
Com o objetivo de organizar o ﬂuxo de
música The Prayer, uma oração em forma de atendimento, evitando aglomerações para que as
canção. Uma amostra do áudio pode ser doações de sangue ocorram da forma mais segura
apreciada neste link.
possível, a Fundação Hemominas orienta a
A Hemominas também convocou um time de população para que agende suas doações on-line
artistas mineiros, que aceitaram participar ou pelo MGapp - Cidadão. Em caso de não
espontaneamente da mobilização como comparecimento, solicita-se cancelar o
embaixadores da causa. São eles: Carlos Nunes, agendamento para disponibilizar o horário a
Celso Adolfo, Cláudio Venturini, Fernando outro candidato.
Ângelo, Fernanda Takai, Júlia Rocha, Ricardo Conheça as condições e restrições para doação de
Nazar, Saulo Laranjeira e Telo Borges. Os sangue. Para mais informações, acesse
embaixadores gravaram vídeos parabenizando os www.hemominas.mg.gov.br.

MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA CAMPANHA DE COMBATE AO
AEDES AEGYPTI
@jornalpanetus Mosquito é transmissor da dengue, zika e Chikungunya.
O Ministério da Saúde lançou nesta
terça-feira (24) a Campanha de
Combate ao Mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika e
chikungunya, doenças que podem
gerar outras como a microcefalia e a
síndrome de Guillain-Barré.
De acordo com o último boletim
epidemiológico do Ministério da
Saúde, de janeiro até setembro deste
ano, foram notiﬁcados 928.282 casos
prováveis (taxa de incidência de
441,7 casos por 100 mil habitantes)

de dengue no Brasil.
Os sintomas das doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti podem ser confundidos com
outras mais comuns, como gripes e
resfriados. Por isso, é importante
estar em alerta e, em caso de
sintomas, procurar um serviço de
saúde para diagnóstico e tratamento
adequados.
No verão, com as chuvas, aumenta a
proliferação do mosquito, que se
reproduz em água limpa e parada.
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ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO ACONTECE A 5ª EDIÇÃO
DA CORRIDA GALO VÉIO
@jornalpanetus

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

A Corrida Galo Véio é uma das provas mais
disputadas da Região dos Inconﬁdentes,
comemorando a sua 5ª edição, a competição
precisou ser adiada, em razão da pandemia. O
evento acontece nos dias 19 e 20 de dezembro de
2020.
De acordo com os produtores, Pablo dos Santos e
Márcio Gonçalves, podem se inscrever pessoas
de todos os sexos desde que estejam aptos a
prática de atividades físicas e com idade acima de
18 anos. Para participar, os interessados devem
acessar o site da prova e realizar a inscrição. Para
preservar a saúde de todos e manter o
distanciamento social, as vagas serão limitadas.
O prefeito Duarte Júnior, apoia e incentiva a
realização do evento, que valoriza a cultura
esportiva de Mariana. "A valorização local vem
fazendo parte dos eventos do calendário do
município, além de proporcionar lazer, fomenta
os comércios. Também destaco que eventos como
esse demonstram que a cidade está de portas
abertas para receber todos”, aﬁrma.
Participando pela segunda vez, a marianense
Elizabeth Aparecida, começou a prática diária do
esporte, a partir da oportunidade que recebeu de
um dos produtores do evento. “Comecei a correr
através da competição Galo Véio, onde me
descobri corredora. Participar foi um momento
único de descobertas e superação”, aﬁrma a
competidora que este ano vai correr 14 km.
PROVA
As distâncias serão colocadas à disposição para
a escolha de cada participante, de acordo com a
performance individual de cada um. Neste ano,
será lançada a ultramaratona em comemoração
aos cinco anos de existência da prova. Todos os
inscritos terão direito a um kit de participação
que contém brindes e um número de
identiﬁcação.
HOMENAGENS
Neste ano, o evento homenageia Ricardo
Veppo, uma das vítimas do rompimento da
barragem em Brumadinho. Ricardo

frequentemente participava de provas de corrida
na região.
Outro destaque é a presença da atleta
nacionalmente conhecida, Elizabeth Prado. De
acordo com ela, foi uma honra receber o convite e
fazer parte da corrida. “É um prazer imenso

poder participar, tenho amigos que já
competiram. Espero ter ótimo resultado”,
pontua.
EDIÇÕES
É característica da organização promover
novidades a cada ano. Em 2017, no segundo ano

de competição, houve o lançamento da
“Maratoninha Kids”, com percursos pensados
para o público infantil. Outro lançamento
relevante foi na terceira edição, com a
“Maratona da Inclusão Social (MIS)”, com a
participação da APAE de Mariana.

Jornal

Panetu’s
26/11/2020 a 03/12/2020
5
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

CANDIDATOS INFECTADOS POR COVID-19 TERÃO NOVA
CHANCE DE FAZER ENEM
@jornalpanetus

Na lista de reaplicação do exame há outras doenças infectocontagiosas.

Candidatos ao Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2020 que forem diagnosticados
por alguma doença infectocontagiosa, como o
novo coronavírus e, portanto, estiverem
impossibilitados de fazer as provas por este
motivo, poderão ter uma nova chance.
Em entrevista, o presidente substituto do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Camilo
Mussa, disse nesta terça-feira (24) que, nesse
caso, a orientação é ligar para a central de
atendimento do Inep (0800 616161) e comunicar
a doença até um dia antes da data da prova.
Fora isso, depois da aplicação, o candidato
também deverá registrar o problema anexando
laudo médico na Página do Participante. Os casos
deferidos pelo Inep poderão participar de uma
reaplicação do exame nos dias 23 e 24 de
fevereiro de 2021, mesma data em que o Enem
aplicado a pessoas com privação de liberdade.
Outras doenças
Além de covid-19, o edital prevê nessa lista
casos de coqueluche, difteria, doença invasiva por
haemophilus inﬂuenza, doença meningocócica e
outras meningites, varíola, inﬂuenza humana A e
B, poliomielite por poliovírus selvagem,
sarampo, rubéola e varicela.

Segundo o Inep, não só pessoas com problemas
de saúde na data das provas poderão participar da
reaplicação. Quem tiver problemas logísticos,
como, por exemplo, falta de energia elétrica
também poderá comunicar o problema pela
Página do Participante para fazer o exame em
fevereiro.
Grupo de risco
Sobre candidatos que se enquadram no grupo de

risco para a covid-19, como idosos e pessoas com
comorbidades que necessitam de atendimento
especial, não é preciso fazer nada. “Essas pessoas
já declararam no ato da inscrição, idade e se
precisam de atendimento especial e, com base
nessas informações, vamos agrupá-las em salas
separadas. Não há necessidade de procurar a
central para comunicar essa condição”, garantiu
Mussa.
Apesar disso, o presidente substituto do Inep,

lembrou que situações diagnosticadas depois da
inscrição, como, por exemplo, casos de gravidez,
deverão ser comunicadas pela central de
atendimento do instituto também até um dia antes
do Enem. Para garantir a segurança de todos os
participantes, o número de participantes por sala
será reduzido, pelo menos, em 50%.
Máscaras
Para a edição de 2020, o Enem teve mais de 5,7
milhões de inscrições conﬁrmadas. Todos os
candidatos e proﬁssionais envolvidos no exame
devem fazer uso obrigatório de máscara de
proteção facial, exceto para os casos previstos na
Lei n.º 14.019, de 2020.
Elas poderão ser retiradas apenas no momento
de identiﬁcação pelo ﬁscal de provas, mas sem
tocar sua parte frontal e, posteriormente, deverá
ser feita a higienização das mãos com álcool em
gel próprio ou fornecido pelos ﬁscais. As
máscaras também poderão ser retiradas para os
candidatos bebam água e façam lanche durante a
aplicação da prova.
Cronograma
Provas impressas: 17 e 24 de janeiro
Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro
Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro
Resultados: a partir de 29 de março

BRASILEIROS ACREDITAM EM INFLAÇÃO DE 4,8% NOS PRÓXIMOS
12 MESES
@jornalpanetus

Pesquisa é da Fundação Getúlio Vargas.

Os consumidores brasileiros
acreditam que a inﬂação ﬁcará em
4,8% nos próximos 12 meses, segundo
pesquisa da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), realizada em novembro deste
ano. A taxa é superior à expectativa de
4,7% da pesquisa de outubro e o maior
valor desde abril (5,1%).
A expectativa mediana de inﬂação é
feita com base em entrevistas com
consumidores brasileiros, que
respondem à seguinte pergunta: Na sua
opinião, de quanto será a inﬂação
brasileira nos próximos 12 meses?
“Vale ressaltar que o valor observado
em novembro ainda é menor do que
janeiro (5%), o que sugere certa

ancoragem das expectativas, apesar
dos choques de alguns itens
importantes observados durante o ano,
como os alimentos. Para o ﬁnal de
2020 e 2021, é possível que a mediana
se aproxime cada vez mais dos 5,0%, já
que não há perspectivas de choques
favoráveis, principalmente sobre os
preços de alguns itens com peso
signiﬁcativo na cesta de consumo das
famílias”, disse a economista da FGV
Renata de Mello Franco.
A inﬂação oﬁcial, medida pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), registrava, no mês
de outubro, taxa acumulada de 3,92%
em 12 meses.

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733
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PIX TEM QUASE 4,4 MILHÕES DE PORTABILIDADE DE CHAVES
@jornalpanetus

O número de chaves cadastradas chegou a 83,49 milhões.

Os usuários do Pix já ﬁzeram 4,39 milhões de
portabilidade de chaves, entre 5 de outubro e o
último domingo (22), informou nesta quartafeira (24) o Banco Central (BC). O número de
chaves cadastradas chegou a 83,49 milhões.
As chaves são a forma de identiﬁcação do
recebedor no novo sistema de pagamentos e
transferências instantâneas. Com a chave, o
pagador não precisa de dados como número da
instituição, agência e conta para fazer uma
transferência. Para cadastrar a chave, o cliente
acessa o aplicativo da instituição em que tem
conta e faz o registro, vinculando a uma conta
especíﬁca um número de telefone celular, email, CPF, CNPJ ou código aleatório de 32
caracteres com letras e símbolos gerados pelo
BC.
O chefe adjunto no Departamento de
Competição e Estrutura do Mercado Financeiro
do Banco Central, Carlos Eduardo Brandt, disse
que esse volume de portabilidade é “bastante
natural”. “É um movimento natural do início de
operação do Pix onde várias pessoas
cadastraram a sua chave, ainda sem ter certeza
sobre qual instituição gostariam de manter a
chave que cadastrou. E aí ao longo da
utilização, esse movimento de portabilidade foi
acontecendo. Não signiﬁca necessariamente
que a pessoa encerrou uma conta em uma
instituição”, disse Brandt.
Para fazer a portabilidade da chave, é preciso
acessar o aplicativo da instituição ﬁnanceira de
destino e fazer o pedido. Ao receber o pedido de
conﬁrmação da sua instituição de origem, é
necessário conﬁrmar a portabilidade, em até 7
dias. Outra forma é pedir para registrar a mesma
chave em outra instituição e aguardar a pergunta
sobre o desejo de fazer a portabilidade.
Primeira semana
Entre os dias 16 e 22 deste mês, o volume de
operações chegou a 12,2 milhões, com valor
ﬁnanceiro de R$ 9,3 bilhões. O Pix começou a

funcionar plenamente no último dia 16.
“O Banco Central considera que a primeira
semana de operação plena foi bastante positiva.
Desde o primeiro dia, o número de operações
atingiu um patamar bastante elevado”, disse o
chefe do Departamento de Competição e de
Estrutura do Mercado Financeiro do BC,
Ângelo Duarte.
Segundo Duarte, os sistemas do BC
funcionaram plenamente e algumas instituições
ﬁnanceiras tiveram problemas momentâneos
em que precisaram diminuir o ritmo das

transações ou fazer desconexões. “Isso acontece
com todos os meios de pagamentos. Ao longo da
semana esse número de intercorrências foi
diminuindo e no ﬁnal da semana já estava
próximo de zero”, acrescentou.
Duarte acrescentou que o valor médio das
transferências está aumentando porque os
usuários estão mais conﬁantes. “As pessoas
estão ganhando conﬁança e vão fazendo
transações de maior valor”, disse.
Transferências com internet desconectada
O BC deve oferecer aos usuários do Pix a

possibilidade de fazer transferências e
pagamentos, mesmo sem estar conectado à
internet, por meio de um QR code ofﬂine. “Mas
quem recebe o dinheiro precisa estar conectado
à internet. O recebedor que geralmente é uma
empresa vai precisar estar conectado e é essa
conta que vai gerar a transação do Pix. Está
Previsto para acontecer dentro das próximas
ações. Não temos a data deﬁnida para essa
funcionalidade. É mais uma conveniência que
será oferecida para a população brasileira”,
disse Brandt.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSEMBLEIA FISCALIZA RECEBE O
SECRETÁRIO DE SAÚDE
@jornalpanetus

Carlos Eduardo Amaral respondeu a perguntas de deputados sobre o enfrentamento à pandemia de covid-19.

O secretário de Estado da Saúde de Minas
Gerais, Carlos Eduardo Amaral, foi sabatinado,
nesta segunda-feira (23), durante o Fiscaliza
Minas, processo de prestação de contas no qual
gestores públicos comparecem às reuniões de
comissões da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) para fornecer informações sobre
suas áreas.
Carlos Eduardo Amaral apresentou as ações do
Estado no combate ao coronavírus. Ele traçou um
paralelo entre o cenário anterior à pandemia, do
ponto de vista da assistência da rede de Saúde, e o
que foi feito até o momento para sanar possíveis
carências, demonstrando a importância do
planejamento para antecipar respostas às
demandas da população.
“A partir do nosso Plano de Contingência, o
principal objetivo que traçamos foi evitar mortes
por desassistência. Fizemos o mapeamento da
capacidade de aumento de leitos de UTI em todo
o estado. Tínhamos, até fevereiro, 2.072 leitos
ativos. Fizemos uma projeção de que seriam
necessários em torno de 3.500 leitos e atingimos,
no pico da mobilização, 3.996 leitos em Minas
Gerais”.
Diretrizes e estratégias
Amaral detalhou aos parlamentares as diretrizes
e estratégias do Plano de Contingência para as 14

macrorregionais de Saúde de Minas, de forma a
diﬁcultar a disseminação do coronavírus no
território mineiro. Também explicou como o
plano foi elaborado para orientar e facilitar, aos
gestores locais, os processos de tomada de
decisão durante a evolução da pandemia.
Em relação ao planejamento para a imunização

contra a covid-19 em Minas Gerais, o secretário
aﬁrmou que, independentemente de o Brasil vir a
produzir ou não uma vacina, o imunizante será
distribuído pelo Sistema Único de Saúde e
integrará o Plano Nacional de Imunização (PNI).
“Isto já está bem consolidado com o Conselho
Nacional de Secretários de Saúde”, aﬁrmou.

Amaral ressaltou que Minas Gerais já tem um
Plano de Contingência para Vacinação Contra a
Covid-19 estruturado há mais de dois meses e já
em execução, cujo objetivo é deixar o estado
100% pronto para quando a vacina chegar: “Já
adquirimos, até o momento, seringas, agulhas,
dimensionamos a rede e planejamos a logística”.
Carlos Eduardo Amaral explicou, ainda, como a
SES-MG utilizou a tecnologia como ferramenta
de enfrentamento à pandemia por meio do
aplicativo Saúde Digital MG, que oferece
atendimento médico e psicológico por
telemedicina. O projeto Medicamento em Casa que entrega remédios em domicílios de pacientes
considerados do grupo de risco – também foi alvo
de atenção.
Foram abordados, ainda, os protocolos sanitários
desenvolvidos para orientar gestores locais,
gestores de Saúde e a sociedade, cada um em sua
respectiva área de atuação, sobre as melhores
condutas. E também a criação da Sala de
Situação, como centro de dados e monitoramento
da covid-19 em todo o estado. Foram
apresentados também os fundamentos e
resultados do plano Minas Consciente e o
programa Cuida de Minas, ação que reorganiza o
atendimento dentro da rede de assistência,
incluindo a retomada das cirurgias eletivas
conforme o cenário epidemiológico.

MORO E A DEFESA DE UM CORRUPTO
@jornalpanetus

Ex-ministro da Justiça foi contratado por bilionário israelense acusado de corrupção, sonegação e lavagem de dinheiro.

Deve-se ao repórter Rafael Neves, do site The
Intercept, a informação de que Sergio Moro foi
contratado pelo bilionário israelense da
mineração Benjamin Steinmetz. A encomenda
para Moro é um parecer jurídico a ser usado pela
defesa do empresário, na Justiça britânica, numa
disputa contra a brasileira Vale, de quem já foi
sócio na Guiné.
O bilionário é acusado de ter corrompido o
governo do país africano para obter uma licença
de exploração de minério de ferro. Steinmetz
também é alvo da Justiça na Suíça (onde já
esteve preso), nos Estados Unidos e em Serra
Leoa por suspeita de lavagem de dinheiro,
sonegação de impostos, violações de direitos
humanos e à legislação ambiental. Ele nega os
crimes.
Discretamente, Moro tenta se reconstruir
como advogado e recompor o caixa, enquanto
se articula para 2022. Como mostrou a série
Vaza Jato, do atento The Intercept, ele encarnou
a ﬁgura do juiz-acusador à frente da Operação
Lava Jato, que comandou por mais de quatro
anos.
O juiz agiu como parceiro do Ministério
Público, desequilibrando a condução da
operação do ponto de vista jurídico. Sua
máquina de vazamentos seletivos de delações
co mp r o mete u a is e n ç ão d a co b er tu r a
jornalística, contribuiu para a demonização da

atividade política e abriu caminho, na eleição de
2018, para a ascensão da extrema direita que
defende a tortura.
Moro aceitou alegremente ser ministro de
Bolsonaro sem ter manifestado incômodo com
as graves evidências de ligação da família do

chefe com rachadinhas e milicianos. Defendeu
política de segurança autoritária e só deixou o
governo após ter sido moído por Bolsonaro na
disputa pelo controle da Polícia Federal, a joia
da coroa do ministério da Justiça.
Para 2022, a variante do bolsonarismo tenta se

apresentar com a fantasia do centro político
equidistante dos “extremos”. O projeto conta
com a lerdeza da Segunda Turma do STF, que
não faz o menor esforço para concluir
julgamento do pedido de suspeição de Moro
como juiz na Lava Jato.
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O FIM DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
@jornalpanetus

É possível fazer mais, melhor e com muito menos recursos.

Falta pouco mais de um mês para o ﬁm do
auxílio emergencial. Mas o calendário de
vacinação no Brasil permanece incerto, e uma
segunda onda da pandemia, à luz do que vem
ocorrendo no hemisfério Norte, é dada como
cada vez mais provável também aqui.
Na ausência de um plano para a manutenção da
renda dos pobres e trabalhadores informais nos
próximos meses, volta a ser posta em discussão a
prorrogação do auxílio emergencial.
É claro que o auxílio foi importante para garantir
a renda de diversas famílias, especialmente no
início da pandemia. Mas também é verdade que,
por ter sido estabelecido em caráter de urgência,
buscando alcançar muitas pessoas e em curto
espaço de tempo, várias regras e parâmetros do
programa ﬁcaram bastante aquém do ideal.
Hoje, a manutenção do auxílio, tal qual
desenhado, exibe diversas ineﬁciências, além de
um custo ﬁscal insustentável, caso ele venha a se
tornar uma assistência de caráter mais
permanente, o que sucessivas prorrogações
poderiam indicar.
A dimensão e os números do programa são
impressionantes. O auxílio corresponde a 56% do
Orçamento de Guerra. Desde seu início, em abril,
até agora, o auxílio emergencial beneﬁciou 118
milhões de pessoas de forma direta ou indireta,
56% da população brasileira.
Ao todo, foram 68 milhões de beneﬁciários,
totalizando R$ 258 bilhões em transferências.
Entre os beneﬁciários, 19,2 milhões são do Bolsa
Família, e outros 10,5 milhões estão no Cadastro
Único.
A maior parte dos beneﬁciários, 38,1 milhões de
pessoas, corresponde a novos registros, ou seja,
são trabalhadores informais em sua maioria, mas

também pessoas fora da força de trabalho ou
desempregadas, “invisíveis” até então. A
incidência em base ampla e o valor estabelecido
para as parcelas permitiram que o programa
alcançasse muito mais do que a simples reposição
de rendas perdidas.
Até o ﬁm do ano, o orçamento do programa deve
alcançar R$ 300 bilhões. Não é pouco. Em
perspectiva comparada, esse valor corresponde a
dez vezes o orçamento anual do Bolsa Família.
Ou então cinco vezes o orçamento anual do
Benefício de Prestação Continuada. Ou 15 anos
inteiros do orçamento com o abono salarial.
Não custa lembrar que o orçamento inicial do
programa, R$ 98,2 bilhões para os três meses que

foram previstos, é um terço do valor que agora
observamos.
Entre as ineﬁciências do programa, estão os
chamados erros de inclusão e de exclusão do
programa. Ou seja, pessoas que receberam, mas
não deveriam; e pessoas que não receberam, mas
deveriam.
O TCU (Tribunal de Contas da União)
identiﬁcou, por exemplo, 439 mil beneﬁciários
que receberam benefícios indevidos em auditoria
dos quatro primeiros meses do programa,
totalizando R$ 813 milhões. Uma estimativa
obviamente subestimada dos pagamentos
indevidos, já que os critérios utilizados pelo TCU
são bastante conservadores e usam informações

de cadastros e registros administrativos do
governo, onde não há informações sobre as
rendas do setor informal e evasões ﬁscais.
Mais importante é o diagnóstico sobre as
deﬁciências de controle e as inúmeras
diﬁculdades na veriﬁcação dos critérios legais de
qualiﬁcação ao programa. Entre eles, chama a
atenção o caráter declaratório da composição da
família, que impacta diretamente a elegibilidade
ao programa, através da renda per capita da
família, assim como o número de benefícios que
um núcleo familiar pode receber.
O relatório do TCU identiﬁcou limitações de
controle associadas à identiﬁcação de vínculos
familiares (cônjuges e ﬁlhos), à multiplicidade de
documentos legais que atestam a identidade de
um cidadão e à diﬁculdade em estabelecer
unidades domiciliares a partir dos endereços
informados nos registros.
Não surpreende a baixa focalização do
programa quando sua incidência é analisada em
inquéritos populacionais que levam em conta o
correto conceito de domicílio e família e que
conseguem identiﬁcar todas as rendas que são de
fato recebidas pelas pessoas.
Apenas pouco mais de 50% do auxílio
emergencial incidiu sobre os 30% mais pobres da
população. Já a metade mais rica da nossa
população recebeu 25% do auxílio. E, entre os
10% mais ricos, 6% receberam o auxílio.
Embora sejam legítimas as ponderações acerca
do ineditismo e da urgência na implementação do
auxílio emergencial, é inegável a existência de
inúmeras margens de ajuste que podem tornar o
auxílio uma política pública mais efetiva. É
possível fazer mais, melhor e com muito menos
recursos.

MARIANA É TEMA DE DOCUMENTÁRIO DE OTÁVIO DI TOLEDO
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Na próxima terça-feira, dia primeiro de
dezembro, a Associação Turística e Cultural
Minas Gerais – Forrobol, sob a chancela da
Secretaria Especial da Cultura, do Ministério
do Turismo, exibirá no Auditório do Hotel
Providência, às 16h, o documentário
“Mariana – O Resgate da História e da
Cultura”.
Com direção de Otávio di Toledo, a obra é
uma homenagem a Mariana e sua importância
histórica.
“Mariana – O Resgate da História e da
Cultura”.
Quando: Terça-feira, 1° de dezembro.
Horário: 16h
Local: Auditório do Hotel Providência (Rua
Dom Silvério, 233, Centro).
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CADASTRO ESCOLAR DEVE SER FEITO ATÉ 11 DE DEZEMBRO
@jornalpanetus Para se inscrever na rede pública estadual mineira é preciso acessar o endereço cadastroescolar.educacao.mg.gov.br
Pais e/ou responsáveis ou o próprio aluno
maior de 18 anos que desejam garantir uma
vaga na rede pública de ensino mineira para
2021 e que ainda não ﬁzeram a inscrição no
Sistema Único de Cadastro e
Encaminhamento para Matrícula (Sucem)
têm até o dia 11/12 para acessar o site:
cadastroescolar.educacao.mg.gov.br.
A partir deste ano, nos municípios que
estão participando da iniciativa, o cadastro
escolar e o encaminhamento dos
candidatos às vagas, no ensino
fundamental e ensino médio, se dará de
forma única. Assim, quando o candidato
acessar o sistema para se inscrever, a escola
indicada para a realização da matrícula,
mais próxima da residência do aluno, pode
ser municipal ou estadual.
Quem pode participar
Devem ser inscritos alunos com 6 anos de
idade completos ou a completar até
31/3/2021, que irão ingressar no 1º ano do
ensino fundamental. Também precisam
fazer o cadastro estudantes que irão
ingressar nos demais anos de escolaridade
dos ensinos fundamental ou médio,
advindos de outras redes de ensino, que não
sejam municipais ou estaduais.
Alunos que já estão matriculados em 2020
em escolas da rede pública de ensino em
Minas Gerais, mas que as instituições não
oferecem, em 2021, o nível de ensino ou
ano de escolaridade subsequente a ser
cursado, também devem fazer o cadastro
escolar.
E podem se inscrever interessados em
retornar aos estudos nos ensinos
fundamental ou médio regular ou na
modalidade da Educação Jovens e Adultos
(EJA), além daqueles que estão
matriculados em 2020 na rede estadual de
ensino e que, por algum motivo, não

realizaram a renovação da matrícula.
Sem acesso à internet
Aqueles que não têm acesso aos recursos
digitais podem procurar as escolas
estaduais e municipais na sua cidade para
realizar a inscrição, adotando todas as
estratégias de segurança orientadas pela
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG)
e pela Secretaria de Estado de Educação
(SEE/MG), em consonância com as
deliberações do Comitê Extraordinário
Covid-19. Os pontos de apoio funcionam
das 9h às 16h, até o dia 11/12, quando se
encerra o período de cadastro.
Guia
Para auxiliar familiares e estudantes com
a inscrição no Sucem, a SEE/MG elaborou
um guia de utilização do sistema com um
passo a passo de acesso.
O Sucem
Em todo o estado, 758 prefeituras
aderiram ao Sucem. Nesses locais
aparecerão opções de escolas estaduais e
municipais mais próximas do
bairro/localidade informados. Nos
municípios em que não houve adesão ao
sistema, aparecerá apenas a opção de
escolas estaduais. Caso o interessado
deseje estudar especiﬁcamente em uma
escola municipal, ele deve entrar em
contato com a secretaria municipal de
Educação para obter informações sobre o
cadastramento. Na página do Sucem é
possível acessar a lista completa com o
nome dos 95 municípios que não aderiram
à iniciativa.
A parceria entre estado e municípios para
a criação do Sucem contou com a
colaboração e apoio da União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação de
Minas Gerais (Undime/MG).
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SEAPA APRESENTA BALANÇO DAS AÇÕES NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
@jornalpanetus Manutenção de serviços essenciais na pandemia e números positivos do agronegócio mineiro foram abordados.
A secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de Minas Gerais, Ana Maria
Valentini, apresentou, nesta terça-feira (24/11), na
Assembleia Legislativa, o balanço das atividades da
pasta e de suas instituições vinculadas (EmaterMG,Epamig e Instituto Mineiro de Agropecuária –
IMA), no período de janeiro a outubro deste ano.
As informações foram compartilhadas no
Assembleia Fiscaliza, iniciativa do Legislativo em
que os gestores do Poder Executivo apresentam as
realizações dos órgãos.
Ana Valentini detalhou as ações adotadas pelo
Sistema da Agricultura para o enfrentamento da
pandemia de covid-19. A continuidade da prestação
dos serviços públicos essenciais, como a inspeção
sanitária realizado pelo IMA, foram destacados. “O
serviço de inspeção não deixou de ser realizado um
dia sequer em nosso estado. Esse trabalho garante
a qualidade dos alimentos e a saúde da
população”, frisou.
Com apoio das vinculadas, a Seapa também fez o
monitoramento sistemático dos impactos na
produção agropecuária e no abastecimento de
alimentos. Além disso, a pasta produziu material
informativo destinado aos produtores com
orientações sobre prevenção à covid-19.
Concurso Emater-MG
Segundo a secretária, há um déﬁcit de técnicos da
Emater-MG nos municípios, mas com a
negociação e a implantação do Programa de
Desligamento Voluntário (PDV) foi possível
chamar os aprovados no concurso público da
Emater-MG. “Em outubro, a empresa contratou 36
proﬁssionais e tem previsão de realizar mais 31
contratações ainda em novembro”, disse.
Os funcionários contratados vão ocupar vagas em
municípios que mantêm convênios com a empresa
e que estão sem técnicos.
Integração
O estudo que está sendo realizado pelo Governo
de Minas para a integração da Emater-MG e da
Epamig também foi abordado. Na avaliação da
secretária Ana Valentini, pesquisa, assistência
técnica e extensão rural são atividades

complementares e o processo tem como objetivo
melhorar o serviço público, tornando mais ágil a
transferência dos resultados da pesquisa para o
produtor por meio do trabalho de extensão rural.
“A Emater tem mais de mil extensionistas no
campo e possui uma capilaridade maior que a
Epamig. Se todos estiverem trabalhando com uma
visão única, com ações coordenadas entre pesquisa
e extensão, o resultado vai chegar com mais
celeridade a quem precisa das soluções no campo,
fortalecendo a atividade agropecuária do nosso
estado”, aﬁrmou.
Cafeicultura
As diﬁculdades que serão enfrentadas pelos
cafeicultores na safra 2020/2021 também foram
apontadas. Além da bienalidade negativa
(característica da cultura que alterna safras boas e
baixas), a próxima safra tem previsão de queda em
decorrência da seca que já está prejudicando os
cafezais mineiros.
A secretária destacou que a Seapa está em contato
com o governo federal, em busca de soluções.
“Uma delas é o uso de recursos do Fundo de
Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para

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

(31)3552-3798

renovação das lavouras prejudicadas. Também já
está agendada uma audiência pública com
cafeicultores das regiões afetadas pela seca”, disse.
Vinhos premiados
A premiação dos produtos desenvolvidos com a
tecnologia da Epamig também foi destaque na
apresentação. Inscrito pela primeira vez num
concurso, o vinho experimental “Syrah Epamig” –
Safra 2018 levou medalha de Ouro no Brazil Wine
Challenge 2020. E as variedades de café
desenvolvidas pela empresa mineira de pesquisa
conquistaram as três primeiras posições no 8º
Concurso de Qualidade de Cafés do Cerrado.
Números do agronegócio
Os bons números do agronegócio do estado foram
apresentados aos deputados da Comissão de
Agropecuária e Agroindústria. Minas Gerais terá
safra recorde de grãos, estimada em 15,4 milhões
de toneladas, com crescimento de 5,8% em relação
à safra anterior. Esse volume coloca o estado entre
os seis maiores estados produtores de grãos no
ranking nacional.
No período de janeiro a outubro, as exportações do
agronegócio mineiro alcançaram US$ 7,16 bilhões.

O Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária
mineira está estimado em R$ 91 bilhões para 2020,
o que representa um crescimento de 23% em
relação ao ano passado.
Outros resultados
Ana Valentini também destacou a emissão de
1.993 documentos pelo Programa de Certiﬁcação
do Governo do Estado (Certiﬁca Minas); 776
títulos de propriedades rurais pelo Programa de
Regularização Fundiária Rural; e a vacinação de
mais de 23 milhões de bovinos e bubalinos na
primeira etapa contra febre aftosa.
A secretária tratou ainda das articulações junto à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad), com objetivo de modernizar
medidas administrativas e valores de multas
especíﬁcas para atividades agrossilvipastoris e
agroindustrial de pequeno porte; da regulamentação
da lei que dispõe sobre a produção e a
comercialização dos queijos artesanais mineiros; da
elaboração do Plano Queijo Minas Legal e da
campanha de incentivo à compra de ﬂores e à
cadeia da ﬂoricultura.
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CONSTRANGIMENTO FEMINISTA
@jornalpanetus A diﬁculdade da emancipação feminina não decorre da falta de poder.
Na série "The Crown" (Netﬂix), a misoginia de
Margaret Thatcher, ex-primeira ministra da
Inglaterra, é retratada de forma exemplar tanto
na sua escolha por compor um ministério só de
homens quanto na relação de menosprezo pela
ﬁlha. Segundo a personagem, mulheres são
muito emotivas e fracas para liderar, menos ela,
óbvio, cuja postura inﬂexível e bélica lhe rendeu
a alcunha de Dama de Ferro. O ﬁgurino
antiquado e conservador compõe a cena, na qual
Thatcher reitera o modelo feminino recatado e
do lar, ainda que o lar fosse na 10 Downing
Street.
A identiﬁcação com o discurso machista, no
qual a sanha pelo poder tudo justiﬁca, fez escola
com essa ﬁgura quase caricata que, obviamente,
não é caso isolado. Identiﬁcar-se com o opressor
e negociar um lugar de proteção e prestígio a seu
lado, reproduzindo suas falas e oprimindo os
demais, é das razões pelas quais os discursos
machistas e racistas saem da boca de mulheres e
de pretos.
Ti v e m o s e x e m p l o s a c a b a d o s n e s s e
estarrecedor Dia da Consciência Negra, como o
do vice-presidente de ascendência indígena
aﬁrmando que não há racismo no Brasil.
Aproveito para lembrar que o obrigatório "Peles
Negras, Máscaras Brancas", do psiquiatra
francês Franz Fanon, recebe edição caprichada
pela editora Ubu lançada agora em novembro.
Este foi um ano repleto de lutas feministas que
levaram milhares de homens e mulheres às ruas
de Chile, Argentina e México. Em plena
pandemia, as ruas da Polônia foram tomadas por
jovens denunciando o cerco da Igreja Católica
ao Estado e as novas restrições à contracepção e
ao aborto. Tema caríssimo para nós brasileiros
que assistimos o Estado perdendo a laicidade
para ﬁguras evangélicas execráveis, a começar
pelo presidente. A luta delas é a nossa, pois o
ponto zero da liberação feminina é o direito
sobre seus próprios corpos, que passa pelo
acesso à contracepção e ao aborto, controlados

pelo Estado.
Pauta fundamental, mas escorregadia, de
adesão problemática. Assumir o poder de
decisão sobre vida e morte, restrito à pessoas
nascidas com útero, pode ser angustiante. Deixar
a decisão para outros é uma forma inconsciente
de escapar de uma responsabilidade gigantesca.
Muitos preferem deixar para Deus, familiares,
médicos e legisladores, abstendo-se. Enquanto
as próprias mulheres não assumirem o direito a
inviolabilidade de seus corpos, teremos
ministras como Damares nos guiando a passos
largos em direção à república de Gilead, descrita

por Margaret Atwood.
Outro ponto central da luta feminista é o
trabalho doméstico não remunerado —ou mal
remunerado—, que serve de esteio para a
economia mundial e precisa ser enfrentado
(sugiro o didático Economia do Cuidado, do
Think Olga). Nesse caso, greves de mulheres,
aos moldes do que tem sido feito desde os anos
1970, são fundamentais. Mas aqui também
temos um campo no qual as relações afetivas
com o outro gênero (pais, maridos, irmãos,
ﬁlhos) embaralham o campo das reivindicações,
em que a desigualdade estrutural é disfarçada

pelos laços amorosos. Tivemos uma pequena
amostra das máscaras caindo durante o
isolamento, com o aumento do número de
divórcios e da violência doméstica.
O constrangimento das mulheres diante das
pautas feministas não é decorrente da sua falta
de poder —isso é o que quer fazer crer o discurso
machista—, mas da capitulação diante do
grande poder que de fato têm, e que para os
sujeitos é sempre assustador. Poder de desejar,
de escolher, de ser reconhecido, a não ser
confundido com o poder de oprimir seus iguais.
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FIOCRUZ: 130 MILHÕES PODEM RECEBER VACINA
DE OXFORD EM 2021
@jornalpanetus Mas antes é preciso a conﬁrmação de resultados e o registro na Anvisa.
A vacina contra covid-19 que será produzida
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em
parceria com a farmacêutica Astrazeneca e a
Universidade de Oxford deve chegar a 30
milhões de brasileiros a mais em 2021,
aumentando o total de pessoas alcançadas no país
até o ﬁm do ano que vem para cerca de 130
milhões. O ganho de 30% deve ocorrer porque
dados dos testes clínicos divulgados nesta
segunda-feira (23) mostram que o protocolo de
vacinação mais eﬁcaz inclui uma dose reduzida
na primeira aplicação, em vez de uma dose
completa.
A Astrazeneca e a Universidade de Oxford
anunciaram que o esquema de vacinação que
prevê uma dose reduzida e uma dose completa,
com um mês de intervalo, obteve eﬁcácia de
90%. Já o protocolo com duas doses completas e
o mesmo intervalo atingiu eﬁcácia de 62%. Os
dados analisados envolveram 11 mil voluntários,
cerca de 2,7 mil com o protocolo mais eﬁcaz e
quase 8,9 mil com o protocolo de duas doses
completas.
Não houve registro de eventos graves
relacionados à segurança da vacina e nenhum dos
voluntários que recebeu a vacina desenvolveu
casos graves da covid-19 ou precisou ser
hospitalizado.
O vice-presidente de produção e inovação em
saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Marco
Krieger, classiﬁcou a divulgação como uma boa
notícia, já que conﬁrmou a eﬁcácia de 90% e
trouxe um ganho adicional, uma vez que as 210
milhões de doses que a Fiocruz prevê fabricar no
ano que vem poderão chegar a mais pessoas, caso
os dados sejam conﬁrmados na conclusão e
publicação do estudo.
Produção e registro
A partir de acordo com o governo federal, os
desenvolvedores da vacina já iniciaram o
processo de transferência de tecnologia para que
a Fiocruz produza o imunizante no país. No
primeiro semestre, a fundação prevê
disponibilizar 100 milhões de doses a partir de
ingrediente farmacêutico ativo (IFA) importado,
e, no segundo semestre, cerca de 110 milhões de
doses serão fabricadas já com IFA produzido na
Fiocruz. Krieger explica que a previsão está
mantida, e o que deve ocorrer é o fracionamento
de doses.
Todo esse processo depende da conﬁrmação e
publicação dos resultados dos testes em
humanos, e do registro do imunizante na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além
de produzir a vacina, a Fiocruz também está
encarregada de protocolar esse pedido de
registro, que tem sido feito de forma parcelada
desde outubro, em um processo chamado de
submissão contínua.
A Anvisa já recebeu em outubro e novembro
informações como os resultados dos estudos préclínicos e dados sobre manufatura e controle nas
plantas industriais. No mês que vem, a Fiocruz
deve encaminhar os resultados dos testes
clínicos, o que inclui o protocolo recomendado a
para vacinação.
"Durante o peticionamento para as autoridades
sanitárias, no nosso caso a Anvisa, será colocado
que a eﬁcácia de 90% foi utilizada com esse
protocolo [com dose reduzida]. E esse protocolo
que será o registrado. É muito importante que a
gente utilize a vacina de acordo com os
resultados no estudo clínico, porque ele garante
duas informações: primeiro essa eﬁcácia, que é
muito alta; e, segundo, a segurança", disse

Krieger, que mais uma vez pondera que isso
depende da conﬁrmação dos resultados.
A Fiocruz deve protocolar o último bloco de
documentos em janeiro do ano que vem, quando
também deve começar a produzir a vacina, antes
mesmo da aprovação ﬁnal Anvisa. O imunizante
será produzido no Complexo Industrial de BioManguinhos, que ﬁca junto à sede da fundação,
na zona norte do Rio de Janeiro. O objetivo de
antecipar a produção é ter ao menos 30 milhões
de doses até o ﬁm de fevereiro, quando deve ﬁcar
pronto o parecer ﬁnal da Anvisa com o registro da
vacina, caso todos os testes conﬁrmem a
segurança e a eﬁcácia da vacina. Se esse
cronograma se conﬁrmar, Bio-Manguinhos deve
entregar em março as primeiras 30 milhões doses
ao Ministério da Saúde, para que sejam
disponibilizadas à população.
Como funciona a vacina?
A vacina desenvolvida pela AstraZeneca e a
Universidade de Oxford utiliza a tecnologia de
vetor viral, em que uma sequência genética do

novo coronavírus é inserido em outro vírus,
incapaz de se replicar, para, então, ser injetada no
corpo humano e gerar a resposta imunológica.
O vetor usado é um adenovírus (vírus de
resfriado) de chimpanzé, que transporta a
sequência da proteína S do novo coronavírus.
Essa é a proteína que forma a coroa de espinhos
que dá o nome ao microorganismo, e esses
espinhos são fundamentais no processo de
invasão das células humanas. Os testes clínicos
buscam comprovar que, uma vez vacinado, o
corpo humano reconhecerá essa proteína e
poderá produzir defesas que neutralizem sua
ação, diﬁcultando que uma pessoa adoeça ao ter
contato com o novo coronavírus.
Até o momento, a mutabilidade do vírus não é
considerada uma ameaça à eﬁcácia da vacina, já
que as mutações que têm sido observadas pela
ciência não apresentam mudanças estruturais na
proteína S, o que indica que vacinas que a adotem
como alvo podem ser eﬁcazes mesmo diante de
mutações do novo coronavírus.
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SÓCIOS DISSOLVEM CONSÓRCIO QUE GERE O DPVAT E
VALOR DO SEGURO PODE ZERAR EM 2021
@jornalpanetus Governo busca solução temporária até que Congresso aprove novo modelo de venda das apólices.
Em assembleia realizada nesta terça-feira (24), os
sócios decidiram dissolver o consórcio que gere o
DPVAT, o seguro obrigatório para proprietários de
veículos no país. Com a decisão, a Seguradora
Líder não oferecerá mais o seguro a partir de 2021.
Ainda não há deﬁnição sobre como ﬁcará a venda
do seguro, que o governo Jair Bolsonaro tentou
extinguir em 2019. O jornal apurou que a Susep
(Superintendência de Seguros Privados) estuda
um modelo temporário de gestão para manter o
serviço até que o Congresso avalie mudanças.
Até o momento, a ideia é zerar o valor das
apólices por um prazo de dois anos para consumir
as reservas excedentes da Seguradora Líder. A
gestão seria feita em parceria com um ente federal,
sem prejuízo ao pagamento dos sinistros de
apólices já contratadas.
A dissolução do consórcio ocorre em meio a
denúncias de mau uso do dinheiro público e de
fraudes para aumentar o lucro dos associados. Na
semana passada, a Susep pediu à Líder o
ressarcimento de R$ 2,2 bilhões que teriam sido
gastos de forma irregular nos últimos anos.
A empresa é alvo também de ação do Ministério
Público Federal, que pede a devolução aos cofres
públicos de R$ 4,4 bilhões da reserva técnica para
o pagamento dos sinistros, que excedem o valor
necessário para que a Líder cumpra suas
obrigações.
Segundo a Procuradoria, esse valor teria sido
arrecadado por meio de fraudes contábeis para
inﬂar o valor do seguro e aumentar os ganhos dos
sócios, que é proporcional à arrecadação com a
venda das apólices.
O jornal apurou que dois terços dos associados
votaram pela dissolução do consórcio —entre
eles, empresas que já haviam anunciado sua saída
do grupo, em uma debandada inédita que incluiu
as maiores seguradoras com atuação no país e
subsidiárias dos bancos Bradesco, Banco do Brasil
e Caixa Econômica Federal.
Na assembleia, foi proposto que a Líder
mantenha operações apenas para administrar os
passivos restantes, isto é, gerenciar o pagamento
de eventuais sinistros e os processos judiciais
referentes a apólices vendidas até o ﬁm de 2020,
ideia que não agrada o governo.
A Susep já demonstrou preferência por um
modelo de livre concorrência, em que qualquer
seguradora poderia vender as apólices. Mas a

mudança tem que passar pelo Congresso.
Enquanto isso não ocorre, quer a Susep retirar da
Líder também a atribuição de continuar gerindo os
passivos.
A proposta de zerar o valor da apólice resolveria
uma divergência com a Seguradora Líder, que diz
entender que as reservas excedentes são recursos
privados e não devem ser devolvidos ao governo,
contrariando entendimento do Ministério Público
Federal.
Sem arrecadação, a tendência é que esses
recursos sejam consumidos com o pagamento das
indenizações por acidentes de trânsito nos
próximos anos.
O consórcio foi criado em 2006 para gerir o
seguro obrigatório em um modelo monopolista.
No ﬁm de 2019, antes da debandada, tinha 56
empresas. Dessas, 44 eram acionistas da Líder, a
companhia responsável pela administração, na
prática, do DPVAT.
O seguro DPVAT foi tema de uma série de

reportagens que mostraram denúncias de mau uso
do dinheiro arrecadado —com a compra, por
exemplo, de veículos e garrafas de vinho— e de
conﬂitos de interesse e favorecimento de
sindicatos de corretores.
As primeiras denúncias foram feitas em relatório
da consultoria KPMG, contratada pela própria
Líder para averiguar suas contas após a
deﬂagração da Operação Tempo de Despertar, que
investigou um suposto esquema para a concessão
de sinistros fraudulentos.
Em relatório de investigação sobre a empresa
publicado na semana passada, a Susep identiﬁcou
2.119 transações suspeitas, entre elas doações sob
inﬂuência política, contratação de consultoria com
interesse próprio da Líder, pagamento de
participações nos lucros, convênios e patrocínios
sem evidência de prestação de serviços.
Procurada pela reportagem, a Susep disse que
não foi notiﬁcada oﬁcialmente e não comentará o
assunto.

A Líder aﬁrmou que, diante do anúncio de saída
de 36 seguradoras integrantes do consórcio
DPVAT, a assembleia convocada para esta terça
decidiu pela dissolução do consórcio a partir de 1
de janeiro de 2021. Assim, a seguradora aﬁrmou
que será responsável por administrar os ativos,
passivos e negócios do seguro até 31 de dezembro
deste ano.
A Líder disse ainda que extinção do consórcio
signiﬁca que estarão vedadas quaisquer novas
subscrições de riscos pela seguradora em nome
das consorciadas.
Por ﬁm, em nota, aﬁrmou que, nos últimos
quatro anos, realizou transformações estruturais
na governança e na operação do seguro que se
traduziram em ganhos de eﬁciência para o
negócio.
"E até o ﬁm deste ano manterá essa mesma
dedicação e total comprometimento com a
sociedade brasileira, razão de existir dessa
companhia", aﬁrmou.

Endereço: Rua Bom Jesus nº 101 - centro - Mariana

Telefone: (31) 971612463
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UM PAÍS RACISTA OU DESIGUAL?
@jornalpanetus Brasil é as duas coisas ao mesmo tempo.
O Brasil é um país desigual ou é um
país racista? Ele é as duas coisas ao
mesmo tempo, e destrinchá-las não é
trivial. São conhecidas as estatísticas
do IBGE que informam que
trabalhadores brancos ganham quase
70% mais do que negros. A diﬁculdade
com esse dado, da forma que costuma
ser apresentado, é que ele soma os
efeitos da desigualdade social com os
do racismo e põe tudo na conta do
segundo.
Há motivos legítimos para explicar
diferenças salariais, como história
educacional, cargo exercido, tempo de
casa etc. Quando comparamos grupos
semelhantes, isto é, negros e brancos
com o mesmo grau de instrução, ou que
ocupem postos no mesmo nível
hierárquico, as disparidades
diminuem. O problema é que só
diminuem, sem desaparecer, sinal de
que a cor da pele também faz diferença.
Há interessantes trabalhos, como o de
André Salata (PUC-RS), que tentam
separar os efeitos diretos do racismo
dos indiretos, mediados por pobreza,
educação.

E o mercado de trabalho é só uma das
esferas em que o racismo estrutural se
manifesta. Estudos mostram que
negros também sofrem discriminação
no sistema de Justiça (é mais provável
um jovem negro apanhado com
maconha ser enquadrado como
traﬁcante do que um branco ﬂagrado na
mesma situação) e até em hospitais (o
controle de dor é mais precário para
pacientes negros).
É raro encontrarmos um racista
empedernido, daqueles que vestem
lençóis na cabeça, por trás desse tipo de
discriminação, que se materializa por
canais mais sutis, como vieses e
estereotipias, que afetam o
comportamento das pessoas sem que
elas se deem conta.
Combater o que acontece abaixo do
radar da consciência é difícil. O
reconhecimento do problema é o
primeiro passo. A sociedade brasileira
já parece tê-lo dado. Quiçá isso um dia
chegue às escolas militares que
formaram Bolsonaro, Mourão e outros
que ainda acham que não existe
racismo no Brasil.

Endereço: Tv. Euríco Benjamin Miranda, 74 - Barro Preto, Mariana

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

*Vidros em geral
Rua Jatobá *Forro PVC
Loja 97 - Rosário - Mariana
*Pisos Duraor
*Corrimão de escada
9 8859-9502
*Esquadrias em alumínio
*Box, Fechamento para pias
3558-4159
*Lavatórios
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SAAE MARIANA INVESTE NA TROCA DE ELEMENTOS
FILTRANTES DAS ETA'S SANTA RITA E SEMINÁRIO.
@jornalpanetus

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

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

A ação além de necessária é importante para
manter a qualidade e a eﬁciência no tratamento
de água. Foram no total 8 leitos ﬁltrantes nas
duas unidades.
Para executar a substituição completa dos ﬁltros,
os servidores do SAAE e empresa contratada,
retiraram todas as camadas de materiais,
substituindo por novos componentes. Dessa
forma, os novos leitos ﬁltrantes devem realizar
uma ﬁltração mais rápida, com ótima qualidade,
atingindo valor de turbidez melhor na saída dos
ﬁltros.
“Os leitos ﬁltrantes da ETA são constituídos por
diversas camadas compostas por carvão, areia,

pedregulhos. Com o passar do tempo existe a
necessidade de substituir o leito ﬁltrante porque
existe uma saturação de toda carga orgânica que
vai ﬁcando presa no ﬁltro. Para que possamos
entender o papel dos ﬁltros, imagine que eles
fossem um grande coador de café, onde a água e
o café passam, e vai ﬁcando retido o material
orgânico. O mesmo acontece com os ﬁltros das
estações, com o passar do tempo é necessário
fazer a substituição para que possamos ter mais
eﬁciência, à medida que aumenta a vazão, retém
mais partículas sólidas e melhora a qualidade da
água”, explicou o diretor do Saae Pablo Dulico.
Ainda segundo o diretor da autarquia municipal,

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

Especialistas da Fecomércio MG dão dicas para que os consumidores possam fazer boas compras no período,
seguindo todos os protocolos sanitários.

A Black Friday de 2020 será a primeira da
história realizada em meio a uma pandemia.
Desde que chegou ao Brasil em 2010,
mobilizando 50 empresas do varejo nacional, a
data é sinônimo de promoções e oportunidades
para antecipar as compras de ﬁm de ano. Em
Minas Gerais, segundo uma pesquisa da
Fecomércio MG, 29,3% do comércio varejista
pretende realizar ações para o dia, que, neste
ano, será celebrado em 27 de novembro.
Entre as empresas que irão aderir à Black
Friday no estado, 23% oferecerão descontos
superiores a 50%. As ações para a data devem se
concentrar, principalmente, nos segmentos de
tecidos, vestuário e calçados (87,9%); móveis e
eletrodomésticos (50,0%); outros artigos de uso
pessoal e doméstico (37,5%); artigos
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos (30,0%) e livros,
jornais, revistas e papelaria (25,0%).
A analista de relacionamento da Fecomércio
MG, Aline Grazielle, ressalta que, devido ao

cenário imposto pelo novo coronavírus (Covid19), muitos empresários anteciparam as
campanhas de Black Friday. “O objetivo é
garantir a segurança dos consumidores e
evitar aquelas típicas aglomerações da data,
hoje impensáveis diante da pandemia e dos
cuidados sanitários necessários ao período”,
salienta.
Para o comércio, a antecipação das vendas
pode ser um trunfo neste período, que começa a
sinalizar uma ligeira recuperação da economia.
“Se as empresas se empenharem em realizar
ofertas que favoreçam aos consumidores,
tomarem os devidos cuidados sanitários e
investirem em divulgação, cresce a chance de o
varejo se aquecer”, ressalta o economistachefe da Federação, Guilherme Almeida.
Se você pretende aproveitar a Black Friday deste
ano, conﬁra sete dicas das especialistas da
Fecomércio MG e compre com segurança e
sabedoria.
(1) Tenha um objetivo

Identiﬁque qual produto você quer ou precisa;
essa é uma ótima forma de começar uma
compra. Fazendo assim, você ﬁltra suas
preferências e economiza tempo no momento
das buscas.
(2) Identiﬁque o valor regular
Procure pesquisar o valor do produto antes das
promoções anunciadas. Conﬁra se a promoção é
realmente uma oferta e não “a metade do dobro
do preço”.
(3) Economize
Filtre os produtos em vários sites de pesquisa e
lojas físicas, dando preferência ao menor valor.
Assim, você economiza tempo e dinheiro.
(4) Pesquise sobre os fornecedores
Procure fazer compras com as empresas que
apresentem bom histórico e comentários
positivos de consumidores. Muitos sites de
busca apresentam estes conforme os produtos
escolhidos e o espaço de comentários sobre a
entrega.
(5) Estude as formas de pagamento

Algumas promoções possuem condições
especiais para pagamento à vista, o que pode ser
uma ótima opção na hora de economizar. Por
outro lado, o uso do cartão de crédito sem juros
pode ser a solução para realizar mais de uma
compra, se você estiver sem dinheiro no banco.
Não se esqueça de se planejar!
(6) Pense no seu bolso
Caso queira comprar a prazo, veja se será
possível pagar as prestações sem se endividar. Se
já houver outros pagamentos previstos em seu
cartão de crédito, evite novas dívidas nessas
condições.
(7) Fique atento às questões sanitárias
Veriﬁque se o estabelecimento está cumprindo
todos os protocolos sanitários, como a
disponibilização de álcool em gel, o
distanciamento exigido e a permissão de entrada
na loja apenas para clientes com máscara.
Cumpra você também a sua parte: não se
descuide da higiene e garanta uma boa Black
Friday para todos!

CHEGA O ASFALTO NAS COMUNIDADES E BAIRROS DE MARIANA
@jornalpanetus Prefeitura municipal de Mariana aﬁrma que a previsão é asfaltar 27 quilômetros.
Com o objetivo de proporcionar mais infraestrutura,
com conforto e segurança para a população, desde o
início do mês de setembro, a Secretaria de Obras e
Gestão Urbana realiza pavimentação asfáltica pela
cidade, distritos e comunidades.
Até o momento, foram gastos nas operações de tapa

Foto: Divulgação

buraco e pavimentação mais de 7.572 toneladas
de asfalto, em aproximadamente 15 quilômetros.
Morro Santana, Nossa Senhora Aparecida,
Rodovia do Contorno e Rosário foram alguns
dos bairros atendidos. Além disso, regiões como
o distrito de Bandeirantes e os subdistritos de
Mainart, Barroca e Pombal já tiveram o asfalto

concluído.
O prefeito Duarte Júnior destaca que a iniciativa
atende toda população marianense por garantir
infraestrutura em regiões de grande circulação.
“Nosso compromisso é com a segurança e com
o conforto de nossa gente. A pavimentação está
levando melhorias para regiões distantes, e isso

é um desejo antigo dessas comunidades. Sem
contar que estamos trabalhando em bairros da
sede também, garantindo uma melhora no ﬂuxo
de pedestres e dos veículos”, aﬁrmou.
Até o ﬁm do ano, a previsão é de que Prefeitura
pavimente aproximadamente 27 quilômetros de
asfalto.

-Projeto e execução de serviços
infraestrutura de TI e
telecomunicações, rádios de
comunicação.
- Projetos de cabeamento
estruturado, fibra
óptica, CFTV.
-Certificado digital
www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810

31 3557-3260
Fixo e Whatssap
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CANDIDATURAS DE MULHERES SEM VOTOS ESTÃO NA MIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
@jornalpanetus Ministério Público Eleitoral apura se candidatas sem nenhum voto nas urnas foram usadas por partidos para
suprir parcela mínima exigida por lei. Beneﬁciados podem ser impugnados.
Minas Gerais teve nas eleições municipais
deste ano 2.178 candidatas que não receberam
nenhum voto sequer, colocando o estado na
liderança do ranking de mulheres que
participaram da disputa e não tiveram seu
número digitado nas urnas nem mesmo por elas.
Em todo o país, foram 14.417 mulheres nessa
situação, contra 1.714 homens que também
participaram da eleição sem conquistar voto. A
maioria dos casos é de candidatas a uma vaga de
vereadora. Apenas quatro concorreram ao cargo
de prefeita. Todas elas e também os partidos
serão investigados pelo Ministério Público
Eleitoral (MPE) por suspeita de fraude para
preencher a cota partidária. Serão investigados
também os gastos de campanha dessas
candidatas.
Em Minas, o procurador-geral eleitoral,
Patrick Salgado, disse que já encaminhou aos
promotores eleitorais nas comarcas do interior e
da capital um ofício com a relação de todas as
candidatas com votação zerada para que sejam
investigadas. Segundo ele, caso sejam
comprovadas irregularidades, serão aplicadas

sanções penais e cíveis contra os partidos,
inclusive a cassação do registro do diploma dos
candidatos dos partidos que fraudaram as cotas
de gênero. “As penais se referem ao crime de
falsidade ideológica eleitoral, que alcançam os
responsáveis pela fraude – normalmente os
dirigentes partidários e, às vezes, também as
mulheres, quando não vítimas. As cíveis se
referem à cassação do registro ou diploma dos
candidatos do partido que fraudou a cota de
gênero, inclusive os eleitos”, alerta o procurador,
que desde as eleições de 2012 atua no combate à
fraude das cotas de gênero. Por determinação da
Procuradoria-geral da República, a impugnação,
no entanto, não deve se estender às mulheres
eleitas, já que a fraude não beneﬁciou suas
candidaturas e sim a dos homens.
Obrigatório
A lei das eleições, aprovada em 1997, previa que
30% das vagas em campanhas proporcionais
(deputado estadual e federal e vereador)
“poderiam” ser preenchida por mulheres. Como
o texto era dúbio, muitos partidos não cumpriam
essa reserva, por isso, desde de 2009, a lei foi

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

alterada e a cota passou a ser expressamente
obrigatória. Ano passado, para reforçar mais
ainda essa necessidade de garantir espaço para as
mulheres nos legislativos, a lei foi novamente
alterada para assegurar também a reserva de no
mínimo 5% e no máximo 15% dos recursos do
fundo partidário para as campanhas das
mulheres.
Apesar dessa legislação, os números indicam que
a existência das cotas ainda não é capaz de
derrubar as barreiras que separam as mulheres da
participação na política. Desde a mudança da
legislação, não houve muita mudança no número
de mulheres nos parlamentos. Em 2016 foram
eleitas 7803 vereadoras, apenas 2,2% a mais do
que na disputa de 2012, quando 7635 mulheres
viraram vereadoras.
Levantamento feito pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) mostra que o partido que mais
registrou candidatas com nenhum voto foi o
MDB, com 1.109 candidatas ao cargo de
vereadora, seguido pelo PSDB, que aparece na
lista com 871 candidatas. Em terceiro lugar, o
PSD, com 861 candidatas na mesma situação.
Rejeição dentro das legendas
Pesquisa qualitativa do Instituto Patrícia Galvão,
que ouviu candidatas a vereadora no que
disputaram as eleições municipais de 2012 em
São Paulo, revela um cenário desanimador para
as mulheres que pretendem entrar para a política.
De acordo com o estudo, as candidatas antes de
disputarem um cargo eletivo já tinham trajetória
de atuação política, mas não partidária.
No entanto, de acordo com as mulheres ouvidas,
o convite para participar da campanha não foi
baseado em suas qualidades e atuação política,
mas na necessidade de preencher a cota mínima
de mulheres, instituída em 1997, por meio de
uma lei aprovada pelo Congresso Nacional.

Antes da campanha, segundo as ouvidas pela
pesquisa do instituto, as promessas de ajuda eram
muitas. Quando de fato começa a disputa, é que
ela percebe que entrou “em um jogo em que não
deveria ter entrado”, que é candidata de
“segunda categoria” ou “de menor
importância”.
Coadjuvantes
As mulheres ouvidas revelaram ainda que, em
geral, não são consideradas pelos partidos como
participantes ativas da disputa eleitoral, mas sim
como mera ﬁgurantes. E que sua participação é
vista dentro das legendas como uma concessão e
que só foram chamadas só para cumprir a cota
exigida por lei dos partidos.
Na pesquisa elas também reclamaram que não
têm dentro dos partidos condições estruturais
(material de campanha, recursos humanos, dicas,
apoio de todo tipo) para disputar em condições de
igualdade e passam a ter que se virar para dar
conta da campanha e de toda sua estrutura.
Para o Instituto Patrícia Galvão, nesse estudo
qualitativo sobre as candidatas, a única maneira
de romper esse ciclo, que se repetiu nas eleições
deste ano com milhares de candidatas
supostamente laranjas, é disputar espaço na
estrutura do partido.
Férias ou campanha?
Também serão alvo de uma ﬁscalização
detalhada do Ministério Público Eleitoral (MPE)
os servidores públicos que se candidataram para
a eleição deste ano, mas não tiveram nenhum
voto sequer nas urnas. A suspeita, neste caso, é
que os concorrentes tenham registrado
candidatura nos tribunais eleitorais com a
intenção apenas de conseguirem obter licença
remunerada durante os 45 dias de campanha
eleitoral, o que é permitido por lei nos casos de
funcionários públicos.

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

Jornal

Panetu’s
18
26/11/2020 a 03/12/2020
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

ECONOMIA: COMITÊ DEFINE FATOR PARA AJUSTE DE PREÇOS
DE MEDICAMENTOS EM 2021
@jornalpanetus

Resolução está publicada no Diário Oﬁcial da União.
em 31 de março de cada ano.
É utilizado é o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), que é a inﬂação
oﬁcial do país calculada pelo Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE). Nesse caso, é
utilizado o índice acumulado no período dos 12
meses anteriores à publicação do ajuste de
preços.
O Fator Y tem como objetivo ajustar os preços
relativos entre o setor farmacêutico e os demais
setores da economia, para minimizar o impacto
dos custos não recuperados pela aplicação do
IPCA. Ele é calculado com base na variação dos
custos dos insumos.
Já o Fator Z visa a promover a concorrência nos
diversos mercados de medicamentos, ajustando
preços relativos entre os mercados com menor
concorrência e os mais competitivos. Para isso, é
aplicado uma metodologia de cálculo do nível
de concentração de mercado e um índice com
base em informações de comercialização
prestadas pelas empresas.

O Comitê Técnico-Executivo da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos
(CMED) deﬁniu em 3,29% o fator de
produtividade (Fator X) para o reajuste de
preços de medicamentos em 2021. A resolução
com a decisão do colegiado foi publicada nesta
quarta-feira (25) no Diário Oﬁcial da União.
O Fator X é o mecanismo que permite repassar
aos consumidores, por meio dos preços dos
medicamentos, as projeções de ganhos de
produtividade das empresas produtoras de
medicamentos. Ele é calculado por meio da
análise de séries temporais da indústria
farmacêutica.
Conforme a Lei 10.742, de 2003, que deﬁne
normas de regulação para o setor, o ajuste de
preços de medicamentos tem por base um
modelo de teto de preços calculado por meio de
um índice de preços, de um fator de
produtividade (Fator X) e de uma parcela de
fator de ajuste de preços relativos entre setores
(Fator Y) e intrassetor (Fator Z). O ajuste ocorre

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO SÃO PRORROGADAS ATÉ O DIA
4 DE DEZEMBRO
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s

Foram prorrogadas até o dia 4 de dezembro as campanhas de vacinação contra Sarampo,
Poliomielite e Multivacinação. Para se vacinar, procure a Central de Imunização, localizada
na Rua Santa Cruz, n°368, no bairro Barro Preto.
O atendimento acontece de segunda a sexta, de 8h às 15h40, com pausa para almoço.
É necessário apresentar um documento de identicação com foto e o cartão de vacinação.
Vale lembrar que o público-alvo para a vacinação contra o Sarampo são pessoas de 20
a 49 anos.
Mais informações, ligue 3558-2062.

Adriana
NOIVAS

Alugamos:

*Dia da Noiva
*Maquiagem
*Penteados
*Manicure - Pedicure
* E muito mais...

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

Venha conhecer o
espaço
mais completo de beleza
da Região!

(31) 9 8466-4877 / (31) 9 8857-2879
Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG

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

Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

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

Sociais da Leticia Aguilar

Dica da lê
1- Sempre escove o seu cabelo antes de lavar. A escovação é necessária para que os
produtos penetrem melhor no cabelo. As escovas de pelo são as mais indicadas para essa
escovação pré-lavagem porque evitam a quebra dos os.
2- Não use condicionador na raiz do cabelo. O condicionador colabora com o aumento da
oleosidade e, como tampa os poros capilares, aumenta a incidência de caspa – ainda mais
se você já tiver o cabelo naturalmente mais oleoso.
Me sigam no meu instagram para muitas dicas de beleza, saúde... @leticiafaguilar_

Aniversariante especial de novembro, Camila Miranda!
Desejamos toda felicidade do mundo pra você!

Presença vip em nossa coluna social, Mariana!

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

Equipe do setor de licitação do SAAE!

Traíra de 3kg pescada na fazenda do Aurelio Lage Santos,
né mesmo Angelo?

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

Esbanjando simpatia por aqui, Roberta!

