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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
FIM DO AUXÍLIO PRESSIONA, E MILHÕES DE BRASILEIROS VÃO
EM BUSCA DE EMPREGO
Força de trabalho aumentou nos últimos meses, coincidindo com corte e o m do benefício emergencial.
Os brasileiros estão voltando a procurar
emprego em meio à pandemia. Desde agosto, a
força de trabalho teve um aumento de 2,8 milhões
de pessoas, em período que coincidiu com o corte
pela metade do auxílio emergencial e a
ﬂexibilização cada vez maior das medidas
restritivas no combate à Covid-19.
Segundo dados da Pnad Covid divulgados nesta
quarta-feira (09), a força de trabalho chegou a
97,8 milhões em outubro, um aumento de 1,4
milhão desde setembro, quando o auxílio
emergencial sofreu redução pela metade, indo de
R$ 600 para R$ 300.
Contudo, especialistas já vinham alertando que o
corte no benefício ia pressionar o mercado de
trabalho e também aumentar a taxa de
desocupação, que bateu 14,1% em outubro, nova
alta na Pnad Covid, mas menos acentuada em que
em outros períodos. Em setembro, o desemprego
apontado pela pesquisa estava em 14%.
Mesmo com a redução da população fora da força

de trabalho - que foi de 74,1 milhões para 72,7
milhões, ainda há um contingente considerável de
pessoas que não procuraram trabalho devido à
pandemia ou por falta de vaga na localidade em
que vivem.
Para tanto, eram 14,5 milhões de brasileiros
nessa situação em outubro. Porém, o indicador
vem em queda desde julho. A redução foi de 4,4
milhões, sendo que quase 1,5 milhão entre
setembro e outubro.
No mesmo período, a população ocupada teve um
acréscimo de 1,2 milhão de pessoas, enquanto os
desocupados cresceram 300 mil. Isso indica que
os brasileiros estão retornando ao mercado para
procurar emprego.
O relaxamento do distanciamento social pelo
país também contribuiu para a volta dos
trabalhadores ao mercado de trabalho.
"A maior parte da população brasileira precisa
trabalhar para pegar conta e não consegue ter
grandes períodos sem ter ﬂuxo de receita para

pagar despesas."
A Pnad Covid apontou que, em outubro, a
ﬂexibilização das pessoas quanto ao isolamento
seguiu em alta. A quantidade de brasileiros que
não tomou nenhuma medida restritiva para evitar
contágio pela Covid-19 aumentou em 3,3 milhões
em um mês.
Também reduziu em 8,2 milhões o grupo de
pessoas rigorosamente isolado, assim como caiu
em 4,6 milhões o número de brasileiros que ﬁcou
em casa e só saiu em caso de necessidade.
Embora a maioria dos brasileiros - 93,8 milhões diz ter reduzido o contato com outras pessoas,
mas continuou saindo de casa ou recebendo
visitas.
A pesquisa ainda mostrou que 7,6 milhões
estavam trabalhando de forma remota em
outubro, uma redução de 500 mil pessoas na
comparação com o mês anterior.
Os dados de outubro da Pnad Covid ainda
apontam que a informalidade teve sua maior alta

até então, com cerca de 700 mil novos brasileiros
nessa situação, totalizando, agora, 29 milhões de
empregos informais.
Os informais foram os mais afetados no início da
pandemia no mercado de trabalho, por conta das
medidas restritivas que fecharam comércios,
restaurantes e bares pelo país. Porém, o indicador
voltou a crescer, o que indica que os brasileiros
estão buscando emprego.
A população ocupada também vem em
crescimento. Totalizou 84,1 milhões em outubro.
A parcela desocupada em idade de trabalhar
chegou a 13,8 milhões.
Portanto, a taxa de desemprego de 14,1% é um
recorde nos parâmetros dessa pesquisa iniciada
em maio para medir os efeitos da pandemia no
mercado de trabalho. Os dados da Pnad Covid
não podem ser comparados com os da Pnad
Contínua, que indicam os números oﬁciais do
emprego no Brasil.

A MEMÓRIA E A NOSSA IDENTIDADE
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
A memória é uma temática central quando
tratamos do desenvolvimento psíquico humano.
Ela tem um papel fundante como constituição da
própria identidade, que se coloca não apenas pela
persistência na memória das experiências
passadas, mas também pelo ato em que eu busco
fazer a unidade. Sendo assim, podemos aﬁrmar
que esse “pensar-se a si mesmo” deve ser um
exercício de encontro com o si, um modo de estar
diante de si para estar no mundo. A memória tem
um papel de questionar aquilo que pode parecer
dado, de mostrar as lacunas por onde a dúvida irá
penetrar e, com isso, destruir as certezas
aparentes, buscando outro plano, supra-humano
(sem deixar de passar pelo próprio humano).
A memória pode ser dita como “feliz” pelo fato
dela ser possível, pelo “pequeno milagre do

reconhecimento”. No lugar de neutralizar o
passado do evento, a análise dos atos de
reconhecimento tem por tarefa reconhecer uma
alteridade complexa, podendo ir da
familiaridade absoluta até a uma inquietante
estranheza do “já visto” indeterminado. Sob o
título de “memória impedida”, podemos
analisar as manifestações patológicas da
memória ferida, tais como aparecem no
trabalho clínico. Aqui nos ajuda o pensamento
de Freud, sobretudo referente à obra Luto e
Melancolia, de 1915, onde o médico austríaco
estuda as resistências que o trabalho de
interpretação analítica pode encontrar desde o
momento em que ele exige do analisando um
trabalho de rememoração. O luto é sempre a
reação à perda de uma pessoa amada ou de uma

abstração construída em substituição a essa
pessoa, tal como: pátria, liberdade, ideal. Uma
abertura é assim fornecida desde o início na
direção que tomamos posteriormente. E a
primeira questão que se coloca o analista é de
saber por que em algumas doenças vemos surgir
“em consequência das mesmas circunstâncias,
no lugar do luto, a melancolia.
O ato de rememorar é referido a uma
lembrança ao que já aconteceu ao passado, por
isso ele é inseparável do tempo, está
intimamente ligado à temporalidade, pois, o ato
de lembrar já implica algo que já aconteceu a
um determinado tempo atrás. Existe uma
diferença fundamental entre a lembrança e a
memória. A lembrança retoma os fatos em
ordem como se não tivesse acontecido um

passado, a coisa não vem mais e a imagem da
coisa que vem. As lembranças são sempre no
plural, já a memória é tratada no singular e com
capacidade.
dentzrene

René Dentz

PATINA NO GELO A SANIDADE DAS AUTORIDADES
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Caos virótico na saúde física e mental neste ﬁm
de ano. "Estamos meio loucos, dona". Aforismo
mais racional do ano. Ando perdida no meio de
papéis, documentos, mensagens eletrônicas, lives,
projetos, estudos, burocracia; demandas de
biossegurança, lavar as mãos com água e sabão,
usar máscara, distanciamento social; tomar conta
de idoso que teima em não usar máscara e
coparticipar de encontros presenciais... Lavo
roupa todos os dias. Paro no piso da cozinha para
pensar no que eu esqueci de fazer.
Não me lembro do último pensamento, do que
comi ou com quem conversei. Volto ao ponto
zero. Olho a ponta do polegar. Tempo some no
espaço estático feito meteoro. Tudo pela metade.
Metade de mim quer tomar banho, metade quer

esquecer do mundo no colo do sono profundo.
Onde foi parar a liberdade do nosso céu terreno?
Chove, graças aos céus de ﬁnal de ano. Papai
Noel vai virar pista de gelo nos seixos. Capim
do chiqueirinho em frente à Matriz não segura
chuva, vento e sol, muito menos vírus. Que
cenário apocalíptico! A dona anuncia, com
alegria surreal, festa pública de ﬁnal de ano.
Perguntam-me: – como serão as normas de
distanciamento para brincar na pista? De
máscara ou sem máscara? Máscara só na boca
ou pendurada na orelha feito brinco? O
funcionário do Banco vai de lá pra cá, com
máscara pendurada na boca. Solícito com
idosos que requerem serviços presenciais,
gesticula falando em alto e elevadíssimo tom.
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Ele também está nervoso.
Auxílio emergencial tem seus paradoxos que
não explico: abrir conta bancária para receber
verba em plena pandemia. Bancos com ﬁlas
quilométricas, atendimento reduzido, muito
protocolo interno, nenhum protocolo na ﬁla
que invade calçada. Uma senhorinha,
respirando com auxílio de balão de oxigênio,
aguarda solenemente, atendimento do caixa.
Mais um punhado de idosos na ﬁla. Não tem
ﬁla prioritária. Zero atendente ou usuário do
colete "posso ajudar?" na entrada da agência.
Nada de demarcação de "mantenha distância”.
Moça reclama dor nas costas. Meu corpo
bambeia. Olho desconﬁada para um senhor
que insiste em furar a ﬁla. Coitado dele e de
nós. Quatro horas se passam num estalo lento e
tenso. Ninguém tem culpa de nada?! Olho para
a parede suja do banco, evitando encarar o
senhor possesso de raiva. Tem razão o moço!

Expediente
Av Manoel Leandro Corrêa - 347 B - Centro - Mariana – MG
CNPJ:21.544.370/0001-60 - Fundado em 01/08/2001
Contabilidade: CONTAD CONTABILIDADE
“O jornal Panﬂetu´s isenta-se de matérias devidamente assinadas”

Entre em contato com o Jornal Panetu´s
Cassiano Aguilar – Jornalista Responsável 20483/MG – (31) 98880-3046
Leticia Aguilar – Designer e Diretora Administrativa (31) 98632-8731
Ângelo Seram – Diretor Fundador / Comercial (31) 98578-4257

- Micropigmentação de sobrancelhas,
lábios e Capilar
- Despigmentação a jato de plasma
- Design personalizado
- Cursos

9 8317-3875

Tenho minhas razões pessoais em não
alimentar os sentimentos revoltosos dele.
Estamos estressados, tristes e loucos.
O silêncio é arma-dura da paz de espírito.
Vou reclamar no zero oitocentos, no MP, nos
direitos humanos sobre a pista de gelo e
chamamento para aglomeração. Vou
perguntar pra Deus: que força motriz rachou a
paz, a sanidade do ser humano e a defesa à
vida? Patino na ﬁla do banco, enquanto patina
no gelo a sanidade das autoridades.
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OURO PRETO: HORTO DOS CONTOS É ENTREGUE APÓS
REVITALIZAÇÃO
@jornalpanetus

Evento contou com a presença do Ministro de Turismo em Ouro Preto.

Em cerimônia realizada na última sexta-feira, 4
de dezembro, com a presença do ministro do
Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a Prefeitura
de Ouro Preto realizou a entrega do Parque
Horto dos Contos após ter passado por
revitalização. O espaço ﬁcará aberto para
visitação durante horário comercial tão logo o
Município retorne para a onda verde do
Programa Minas Consciente.
“Esse parque é no coração de Ouro Preto. Ele foi
depredado quando ﬁcou fechado e agora nós
conseguimos recuperá-lo, com apoio da Vale e
aportes da Prefeitura”, explicou o prefeito Júlio
Pimenta.
O espaço de lazer, considerado o segundo mais
antigo jardim botânico do Brasil, tem 360 mil
metros quadrados situado em pleno centro
histórico, entre a Igreja do Pilar, a Casa dos
Contos e a Rodoviária, abrange o antigo Horto
Botânico, na encosta do vale, com vista para o
casario histórico da cidade. Ele passou a ser
aberto ao público em 2008, porém foi fechado
sete anos após a sua abertura, devido à falta de
recursos. Foram recuperadas as estruturas físicas
(lanchonete, parquinho, vestiários e quadra),
reconstituição do piso em áreas erodidas e
contenção de parte da encosta próximo à portaria

do Pilar. Foi realizada ainda a limpeza do curso
de água.
A ideia é tornar o horto um ambiente de
conservação e buscar usá-lo para pesquisas e
estudos, em parcerias com Universidades da
região e pesquisadores, além de ser um espaço de
lazer para moradores e turistas.
Retomada do Turismo

O Ministro Marcelo Álvaro Antônio explicou
que o Governo Federal está incentivando a
retomada do turismo consciente, por exemplo,
com a criação do Selo Turismo Responsável.
“Criamos, junto com o Ministério da Saúde, o
Selo Turismo Responsável, estabelecendo todos
os protocolos para o setor do turismo. Queremos
mostrar para os turistas que é possível, sim,

viajar com segurança. Os turistas devem
procurar os estabelecimentos que têm o selo e
que estão realmente preocupados com a saúde
do cliente”.
Outras obras
O prefeito Júlio Pimenta relembrou algumas
outras obras já realizadas e outras que continuam
em andamento. “Estamos construindo o portal
na entrada da cidade; também estamos em obras
nos distritos, chegando com o calçamento
intertravado em Lavras Novas, asfalto em
Amarantina, Salto, São Bartolomeu, Leite,
Antônio Pereira; temos as lâmpadas de led que
foram colocadas nas ruas, inclusive de alguns
distritos; reformas das quadras, das escolas, de
postos de saúde; a UPA Dom Orione que é uma
realidade e tem atendido tantas pessoas; a Casa
de Apoio em BH também atendendo muitas
pessoas que não tinham onde ﬁcar lá; o Hospital
de Campanha que continua funcionando;
pagamos hoje, sexta-feira, o salário e
antecipamos a segunda parcela do décimo
terceiro dos servidores para que esse dinheiro
possa ser injetado na economia. Enﬁm,
agradecemos a oportunidade de poder ter sido
instrumento para realizar tantas obras e sonhos
para o município”, concluiu Júlio.

MINISTRO DO TURISMO VISITA A PRIMEIRA CAPITAL
DO ESTADO EM COMEMORAÇÃO AOS 300 ANOS DE MINAS
@jornalpanetus

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

Na última sexta-feira (4), a cidade de Mariana
recebeu a visita do Ministro do Turismo,
Marcelo Álvaro Antônio, em comemorações
aos 300 anos de Minas Gerais.
O objetivo da visita é promover e incentivar a
retomada do turismo nas cidades históricas
próximas à capital, Belo Horizonte. Como é o
caso de Mariana e Ouro Preto.
Para divulgar esta retomada, será produzido
um vídeo institucional do Governo Federal que,
quando ﬁnalizado, será veiculado pelas redes
sociais do Ministério e da Secretaria Especial de
Comunicação (Secom). “É importante que as

pessoas que estão em Belo Horizonte conheçam
as cidades e os patrimônios históricos de
Minas. Com isso, a ação vai fomentar ainda
mais o turismo pelo interior”, ressalta o
Ministro.
O prefeito Duarte Júnior deu boas vindas a
Marcelo Álvaro e reconheceu a visita como um
ganho para a cidade. “Mariana, através dessa
parceria com o Governo Federal, têm
garantido recursos para importantes obras na
cidade. Dentre elas, temos a Igreja de São
Francisco, a Casa do Conde de Assumar e
Foto: Silvio Lúcio / PMM Escola de Artes e Ofícios”, aﬁrmou.
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SEMPRE TEM UM 'SE' OU UM 'MAS' OCULTOS
@jornalpanetus Não cone em informações parciais que omitem aspectos vitais para sua decisão.
Todos os dias nos deparamos com propagandas
que tentam atrair a nossa atenção contando
apenas um lado da história, o positivo.
Informações que não ajudam ou atrapalham as
vendas são simplesmente omitidas. Vejamos
alguns exemplos.
“A vantagem dos planos de previdência em
relação aos fundos de investimento é a
inexistência do come-cotas”, mecanismo que
cobra o Imposto de Renda antecipadamente.
Mas o anúncio omite aspectos desfavoráveis,
como a carência de 60 dias entre um resgate e
outro.
As plataformas de investimento procuram atrair
investidores sugerindo “aplicação em renda ﬁxa
sem custo”. É verdade que os depósitos
bancários, como CDB, LCI e LCA, não cobram
corretagem nem taxa de administração. Mas, a
instituição ganha um spread quando compra o
título do esmissor a 120% do CDI, por exemplo,
e o vende a 110% do CDI, ﬁcando com a
diferença. Um custo disfarçado.
“Você não paga para abrir e manter sua conta,
investe em Tesouro Direto, renda ﬁxa e FIIs com
taxa zero.” As letras pequenas explicam os
asteriscos e lá está a informação completa: “A
corretagem zero é válida apenas para ordens
executadas pelo próprio cliente nas nossas
plataformas digitais. Consulte as taxas
operacionais variáveis cobradas para ordens
executadas pelos canais de atendimento”.
A tabela revela os valores ﬁxos cobrados,
adicionados de um percentual sobre o volume
investido, além de informar o valor mínimo de
taxa operacional. Para pequenos investidores,
um custo inviável que pode reduzir ou anular
eventuais ganhos.
Com a alta dos últimos meses, o “investidor já
recuperou as perdas na Bolsa”. Isso se aproxima
da verdade se o investidor aproveitou a queda
para comprar mais e recompor o percentual que
tinha em ações quando a desvalorização ocorreu.
Quem aplicou R$ 10.000 em fevereiro, por

exemplo, “perdeu” 45% do capital investido em
março. Se o investidor não fez nada, mantendo a
posição de R$ 5.500 esperando recuperar a
perda, só voltará ao ponto de partida quando o
Ibovespa subir 80% em relação ao piso de
março.
“Poupança perde para a inﬂação”; quem limita
o comentário crítico à poupança se esquece de
listar as diversas aplicações que não entregaram
rentabilidade real e também perderam para a
inﬂação, como alguns fundos e planos de
previdência que cobram taxa de administração
elevada e depósitos bancários, sem falar da

rentabilidade negativa dos produtos de renda
variável, mas só a poupança leva a pecha de
produto ruim.
“Compre seu carro ou sua casa sem pagar juros”
é a chamada dos anúncios que vendem
consórcio. É verdade que não pagamos juros
como em um ﬁnanciamento tradicional. Mas
pagamos taxa de administração sobre o valor
total da carta de crédito, independentemente do
valor depositado. Dizer que consórcio é
investimento, ah, nesse caso não é omissão, é
mentira.
Para fechar com chave de ouro, título de

capitalização. Dois exemplos, o primeiro, em
texto conceitualmente correto, diz: “Você guarda
dinheiro para realizar os seus sonhos, concorre
a prêmios e ainda recebe seu dinheiro de volta
no ﬁnal”.
Outro, menos correto, informa que, “ao ﬁnal do
plano, recebe todo o seu dinheiro de volta
corrigido monetariamente”. Mas deixa de
esclarecer que o rendimento incide apenas sobre
parte do valor acumulado, resultando em
rentabilidade nula. Aliás, venda proibida para
menores de 16 anos indica que o produto não é
inofensivo.
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CÂMARA DE OURO PRETO APROVA PROJETO DE LEI QUE
INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
@jornalpanetus

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

Foi aprovado, nessa quinta-feira (03), durante a
64ª Reunião Ordinária da Câmara de Ouro Preto,
o Projeto de Lei Ordinária 185/2019, que institui
a Semana Municipal da Pessoa com Deﬁciência
Intelectual e Múltipla, de autoria do vereador
Wander Albuquerque (PDT).
Segundo o vereador, “o objetivo da criação desse
documento é para que possamos ter, em Ouro
Preto, uma Semana voltada para as pessoas com
deﬁciência. Entendemos a necessidade,
principalmente pelas condições de estrutura que
Ouro Preto tem. A aprovação desse Projeto de
Lei é para que as pessoas com deﬁciência tenham
seus direitos garantidos”, ressaltou.
Vereadores solicitam reparos em reservatório
no bairro São Cristóvão
Durante a Reunião Ordinária realizada na última
terça-feira (01), a vereadora Regina Braga
(Republicanos) solicitou, por meio da

Representação 130/2020, enviada à Saneouro,
solução para os problemas de vazamento no
reservatório de água localizado entre as Ruas
Manganês e Pirita, ao lado do Projeto Sorria, no
bairro São Cristóvão.
“Essa água está inﬁltrando no chão, escorrendo
e entrando em algumas residências. A nossa
maior preocupação, junto com a comunidade, é
desse reservatório romper. Seria uma tragédia
sem precedentes no bairro. É uma situação
preocupante e que pede uma atenção especial
por parte da Saneouro. Fomos informados que
uma equipe da concessionária já se encontra no
local tomando providências. Esperamos a
solução seja positiva. Vamos continuar
acompanhando para que o problema seja
resolvido, trazendo tranquilidade e segurança
para o bairro São Cristóvão”, disse Regina
Braga.

MINISTÉRIO DA SAÚDE CRIA COMITÊ TÉCNICO PARA
ACOMPANHAR A VACINA DE OXFORD
@jornalpanetus A medida foi publicada desta segunda-feira 07, no Diário Ocial da União.
O Ministério da Saúde criou um comitê técnico
para acompanhar as ações de pesquisa,
desenvolvimento, produção, contratualização,
transferência e incorporação tecnológica da vacina
desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela
farmacêutica AstraZeneca contra a covid-19.
A portaria que prevê a criação desse comitê técnico
foi publicada no Diário Oﬁcial da União desta
segunda-feira (7). Segundo ela, o comitê enviará
relatórios quinzenais sobre o acompanhamento dessas
ações.
O comitê técnico será composto por representantes do
gabinete do ministro da Saúde e das secretarias
executiva; de Vigilância em Saúde; e de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em

Saúde - todas do Ministério da Saúde. A coordenação
ﬁcará a cargo da secretaria executiva. Cada
representante terá um suplente, que o substituirá em

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

caso de ausências ou impedimentos.
O comitê técnico terá a duração de até 180 dias,
contados a partir de hoje, data em que a portaria foi

publicada, podendo ser prorrogado por igual período.
Por meio de sua coordenação, o comitê poderá
convidar agentes públicos, especialistas e
pesquisadores de instituições públicas e privadas para
participar de suas reuniões. Ele se reunirá, em caráter
ordinário, quinzenalmente, e, em caráter
extraordinário, sempre que convocado por seu
coordenador. “A participação no comitê técnico será
considerada prestação de serviço público relevante,
não remunerada”, complementa a portaria.
Está previsto que os membros e convidados do
comitê que estejam no Distrito Federal se reúnam
presencialmente. Já os membros e convidados que se
encontrem em outras unidades federativas
participarão da reunião por meio de videoconferência.
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MINAS GERAIS: FUNED SE TORNA LABORATÓRIO
DE REFERÊNCIA NACIONAL PARA FEBRE MACULOSA
@jornalpanetus Habilitada pelo Ministério da Saúde, instituição mineira pode receber amostras da doença e de outras riquetsioses de todo o país.
A Fundação Ezequiel Dias (Funed), do
Governo de Minas, foi formalizada pelo
Ministério da Saúde (MS) como Laboratório de
Referência Nacional para febre maculosa e
outras riquetsioses. Na prática, a Funed será
responsável por dar suporte às análises
realizadas em todo o país, orientar acerca da
vigilância epidemiológica e ambiental, além de
capacitar proﬁssionais para implantar esses
diagnósticos.
Há mais de uma década, a Funed, como
Laboratório Central de Saúde Pública (LacenMG), já atua como referência regional na Rede
Laboratorial de Febre Maculosa e outras
Riquetsioses. Nos últimos meses, a instituição
vinha realizando análises e oferecendo
treinamentos e capacitações para 18 estados
brasileiros, além de dar suporte ao Ministério da
Saúde na área.
“A Funed já atendia aos requisitos e realizava
atividades compatíveis com Laboratório de
Referência Nacional em atendimento às
demandas do SUS de grande parte do país.
Portanto, a instituição já está apta, sem a
necessidade de adaptação estrutural ou
treinamentos”, explica a referência técnica do
Laboratório de Riquetsioses e Hantavirose, Ana
Íris Duré.
Demanda
As principais demandas por análises nesta área
são de Minas Gerais, seguida por Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Ceará, Tocantins e Goiás. Cerca
de 97% dos pedidos são para o diagnóstico de
febre maculosa, 2,5% de bartonelose e 0,5% de
febre Q. Entre 2019 inteiro e 2020 (janeiro a
novembro), a fundação processou 3.350
amostras por meio de exame sorológico e
biologia molecular.
Como Referência Nacional, o atendimento da
Funed deve aumentar em 20%, considerando

que a fundação já atendia a maior parte do país. A capacitações e treinamentos oferecidos aos
nova posição deve aumentar o número de demais laboratórios em análises diferenciais

para outras riquetsioses e também deve ampliar
o número de notiﬁcações e relatórios feitos pela
instituição.
“Esse reconhecimento beneﬁcia diretamente a
população, pois possibilita o aumento do
repasse de recursos ﬁnanceiros para aquisição
de equipamentos mais robustos, implantação de
novas metodologias e diagnósticos
complementares para melhor atendimento às
demandas do SUS”, aponta Ana Íris Duré.
Vigilância intensiﬁcada
Segundo o diretor do Instituto Octávio
Magalhães (IOM), Glauco Carvalho,
responsável pelo trabalho na Funed, a atuação
está em consonância com o projeto da fundação
de fortalecer as iniciativas promovidas pelo
Ministério da Saúde. “O objetivo é intensiﬁcar a
vigilância ambiental e epidemiológica, bem
como aprimorar o conhecimento sobre as áreas
consideradas silenciosas para a febre maculosa
e para outras doenças transmitidas e/ou
veiculadas por carrapatos no Brasil”, explica.
Relevância
De acordo com o Ministério da Saúde, a febre
maculosa e outras riquetsioses – quaisquer
doenças infecciosas causadas por bactérias da
família Rickettsiaceae e transmitidas por
carrapatos, ácaros ou piolhos – têm sido
registradas em áreas urbanas e rurais no Brasil.
A maioria dos casos é oriunda dos estados das
regiões Sul e Sudeste.
O diagnóstico clínico da febre maculosa é
complexo e a sua sintomatologia se confunde
com outros agravos. Em casos de suspeita, o
médico deve iniciar o tratamento com
antibióticos em regime de urgência até a
conclusão do diagnóstico laboratorial. Para isso,
é fundamental ter uma rede laboratorial
fortalecida e descentralizada, capaz de realizar o
mapeamento epidemiológico da doença.

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

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

Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

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

Jornal

Panetu’s

7
10/12/2020 a 17/12/2020
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

MINAS E REINO UNIDO FIRMAM PARCERIA INÉDITA
NO BRASIL PARA IMPULSIONAR DESENVOLVIMENTO
VERDE E INVESTIMENTOS
@jornalpanetus Estado é o primeiro do Brasil a formalizar cooperação para descarbonizar a economia, abrindo espaço para a atração de empregos.
Minas Gerais é o primeiro Estado do Brasil a
assinar acordo com o Reino Unido em torno de
uma agenda de desenvolvimento verde rumo à 26ª
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP26), marcada para 2021 em
Glasgow. O compromisso foi selado na última
sexta-feira (04/12), na Cidade Administrativa, em
Belo Horizonte, com a assinatura do Memorando
de Entendimento entre o governo mineiro e o
Reino Unido.
Na presença do governador Romeu Zema e da
embaixadora interina do Reino Unido no Brasil,
Liz Davidson, Minas Gerais formalizou a intenção
de promover o desenvolvimento econômico
sustentável e de se engajar com a campanha global
“Race to Zero”, que objetiva a neutralização de
emissões e a descarbonização devido às mudanças
climáticas mundiais.
“Para mim é uma honra saber que Minas está na
vanguarda assinando esse compromisso e que
pode dar exemplo para outros estados. Sabemos
que a redução de emissões não tem sido algo
prioritário no Brasil, mas quero lembrar que aqui
trataremos essa pauta com o maior respeito e
empenho. Muita coisa no setor público não
depende só de recursos. Precisamos ser criativos e
buscar soluções que nunca foram buscadas”,
aﬁrmou o governador, citando como exemplo a
ampliação dos investimentos em geração de
energia fotovoltaica.
Geração de receitas
Na avaliação da embaixadora Liz Davidson,
Minas tem muito a ganhar com esse debate,
inclusive com a geração de mais receitas e
empregos.
“Governos estaduais têm papel chave nisso e
estão sendo convidados a participar da 'corrida
ao zero' assumindo também esse compromisso. O
Reino Unido quer reduzir em 68% a emissão até
2030. O Brasil tem enormes vantagens
comparativas para se posicionar como uma
economia verde. As medidas de baixo carbono
resultariam em um aumento acumulado de R$ 2,8
trilhões em 2030, e 2 milhões de empregos a mais
em 2030, principalmente no setor de indústria e
serviços”, destacou.
“Mudar a direção da nossa sociedade para o
caminho mais sustentável é uma decisão
inteligente e estratégica do ponto de vista da
economia. Acredito que Minas tem oportunidade
de ser protagonista não somente nacionalmente,
mas internacionalmente”, completou a
embaixadora.
Relações
O relacionamento entre Minas e o Reino Unido
se intensiﬁcou após a decisão do governo britânico
em criar o Consulado do Reino Unido em Belo
Horizonte, em 2015. Desde então, Minas Gerais
foi selecionada como local de preparação da
delegação britânica para os Jogos Olímpicos de
2016 e ocorreram cooperações nas temáticas da
educação, parcerias público-privadas, água e

saneamento, entre outras.
O memorando formaliza a intenção de
cooperação em mais áreas para promoção do
desenvolvimento sustentável, uma vez que
envolve também as secretarias de Estado de
Desenvolvimento Econômico (Sede), de Meio
Ambiente (Semad) e de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), além da Fundação
Estadual do Meio Ambiente (Feam) e o Instituto
Estadual de Florestas (IEF).
Com o desdobramento do acordo, serão
estabelecidas ações voltadas ao enfrentamento dos
efeitos das mudanças climáticas, bem como à
transição energética e, a partir disso, elevar Minas
Gerais a um Estado referência na temática no
Brasil e apresentá-lo como tal na COP26.
Já está em andamento, por exemplo, o
planejamento de workshops referentes à temática
“Transição Energética”.
Setor rural
Outras ações de cooperação serão voltadas ao
setor rural, coordenadas pela Seapa, com
ﬁnalidade de reduzir as emissões de carbono por
meio da agricultura sustentável. As práticas de
conservação já utilizadas pelos produtores
mineiros poderão ser potencializadas com o
acesso ao “Prosperity Fund Energy Program”,
mantido pelo Reino Unido, que também patrocina

um programa de agricultura de baixo carbono em
25 municípios no bioma Cerrado.
“O Reino Unido tem raízes fortes na história de
Minas Gerais, e nos últimos anos estas
colaborações só têm crescido. Com a
formalização deste acordo, esperamos expandir o
que já existe e abrir portas – aqui e no Reino
Unido - para novas oportunidades dentro da
agenda de desenvolvimento econômico
sustentável”, pontua Lucas Brown, cônsul
britânico em Belo Horizonte.
Atração de investimentos
Também é objetivo do memorando promover
oportunidades e fomentos de investimentos
voltados à economia verde e visando a energia
limpa, tecnologias de baixo carbono, agricultura
sustentável e restauração ecológica. Assim, cria-se
um espaço para atuação conjunta entre a Sede, a
Agência de Promoção de Investimentos e
Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi) e o
governo britânico para atração de novos
investimentos para o estado.
Vale destacar a existência de importantes
investimentos já anunciados como a fábrica de
células de baterias de lítio-enxofre da Oxis Energy,
em Juiz de Fora, além da atuação de empresas
como BP Bunge Bioenergia, Faro Energy, Atlas,
Green Fuels, Anglo American e Aggreko.

Relações comerciais
O Reino Unido está tradicionalmente entre os dez
maiores destinos de exportação do estado. Em
2019, ocupou a 6ª posição e, atualmente, em 2020,
é o 7º mercado de exportações de Minas, tornado o
país responsável por aproximadamente 4% das
vendas internacionais do estado nos últimos dois
anos.
Minas Gerais corresponde a um terço de toda a
importação do Reino Unido do Brasil. Esse ﬂuxo
comercial alcançou US$ 1,05 bilhão; nesse
cenário, as exportações mineiras somaram US$
962 milhões, o que representou 32,5% das vendas
nacionais a esse país; e as importações US$ 89
milhões, ou seja 3,8% do total comprado pelo
Brasil é oriundo do Reino Unido. Esse contexto
fez com que o saldo comercial de Minas Gerais
nessa relação fosse superior ao saldo nacional,
com um valor superavitário para o estado na
ordem de US$ 873 milhões.
Encontro de negócios
Após a assinatura do memorando, representantes
do governo estadual e do Reino Unido realizaram
um encontro de negócios com intenção de
promover uma aproximação entre o Estado e os
investidores. Participaram empresários já com
negócios em curso em Minas e outros com a
intenção de expandir suas operações.
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FAOP REALIZA EXPOSIÇÃO DO SEU 48º CONCURSO
NACIONAL DE PRESÉPIOS
@jornalpanetus

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

Na última sexta-feira (4/12), às 17h, a
Fundação de Arte de Ouro Preto | FAOP
abriu visitação e votação popular para o
48º Concurso Nacional de Presépios. O
Concurso, que busca estimular e
valorizar a arte e a tradição religiosa,
permitindo que artesãos, artistas e
quaisquer interessados usem de sua
criatividade para a elaboração dos
trabalhos, vai expor as obras na Galeria
de Arte Nello Nuno.
Júlia Mitraud, presidente da FAOP,
ressalta a importância de perpetuar a
confecção de presépios. "A FAOP
realiza esse concurso há 48 anos com o
objetivo de valorizar e passar essa
tradição para as próximas gerações.
Nós recebemos inscrições de todo o
país e é muito interessante ver os
trabalhos desenvolvidos. Geralmente,
as pessoas aproveitam os materiais que
tem em casa e o resultado é fantástico",
explica.
Por meio de uma cédula os visitantes
vão poder indicar, até o dia 6 de janeiro
de 2021, o trabalho que mais lhe agrada.
A exposição tem entrada gratuita e pode
ser visitada, de terça a sexta-feira, das
9h às 17h; e sábado e domingo, das 13h
às 17h; na Rua Getúlio Vargas, 185,
Bairro Rosário, em Ouro Preto.
Alterações e adequações podem
acontecer a qualquer momento,
conforme orientação do comitê
extraordinário COVID-19.
Premiação
Os inscritos vão concorrer a prêmios no
valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais), divididos da

seguinte forma: Primeiro lugar | Júri
técnico - R$ 1.000,00 (mil reais);
Segundo lugar | Júri técnico - R$ 700,00
(setecentos reais); Primeiro lugar | Júri
popular - R$ 700,00 (setecentos reais). Os
trabalhos congratulados com as
premiações citadas serão incorporados ao
acervo de presépios da FAOP.
Serviço:
Exposição: 48º Concurso Nacional de
Presépios da FAOP
Abertura: 4 de dezembro | 17h
Público: Comunidade ouro-pretana e
turistas | entrada franca
Visitação: 4 de dezembro de 2020 a 6 de
janeiro de 2021
Horário: Terça a sexta-feira, das 9h às
17h; sábado e domingo, das 13h às 17h
Local: Galeria de Arte Nello Nuno | Rua
Getúlio Vargas, 185, Bairro Rosário,
Ouro Preto | MG
Realização: Fundação de Arte de Ouro
Preto | FAOP e Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo de Minas Gerais
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VEJA COMO É PRÁTICO MANTER A CAIXA-D'ÁGUA LIMPA
@jornalpanetus Existem empresas especializadas que realizam a limpeza e manutenção correta em Mariana.
Quando foi a última vez que você fez uma
limpeza na caixa-d'água? É de extrema
importância manter a qualidade da água que
usamos, livres de impurezas e contaminação. A
utilização da água é essencial para vida, para o
consumo, lavar os alimentos, limpar a casa, o
carro e principalmente na higiene pessoal. Mas,
se à água não estiver limpa, pode transmitir
doenças graves para o ser humano, seja pela
ingestão de alimentos que foram lavados com
água contaminada ou até mesmo do contato da
pele com à água.
O descuido dessa limpeza pode ocasionar na
formação de lodo e bactérias prejudiciais à saúde
criando a possibilidade de doenças, como a cólera
e a febre tifoide. Essas doenças causam muitas
dores no abdômen, nos músculos e reto, diarreia
aquosa, diarreia grave, náuseas e vômitos.
Geralmente algumas pessoas têm o costume de
realizar a limpeza nas caixas-d´água uma vez por
ano, porém não é o mais adequado, recomenda-se
que a cada seis meses seja feita uma limpeza.
A forma mais adequada de manter a caixa limpa
é veriﬁcar a situação do reservatório, procurando
furos e rachaduras. Para a limpeza é preciso
esvaziar todo recipiente, lavando as paredes

internas e a tampa, deve-se tomar cuidado para
que a sujeira não siga para as tubulações de saída,

após retiradas as manchas e toda a sujeira, é
preciso enxaguar e esvaziar novamente. Feito

isso é hora de fechar a caixa de forma que evite a
entrada de mosquitos e poeiras.
Além de ajudar na saúde, a limpeza da caixad´água evita entupimentos, mas, é preciso ﬁcar
ligado na forma correta da limpeza, fazer de
forma errada pode surgir outros problemas. Em
caso de dúvida, existem empresas especializadas
em limpezas de reservatórios.
Se você ainda tem caixa-d´água de amianto?
Fique atento.
O amianto é uma ﬁbra altamente cancerígena,
cuja poeira quando inalada a longo prazo pode
causar câncer de pulmão e uma série de outras
enfermidades. Não signiﬁca que se você tiver um
reservatório de amianto terá câncer, mas, diﬁculta
imensamente a limpeza da caixa-d'água, já que
ela não pode ser esfregada, para não liberar a
poeira tóxica. Uma limpeza superﬁcial não à
higieniza devidamente, já que tal material
favorece a impregnação de sujeiras na parede
interna do reservatório.
A melhor e mais indicada alternativa é a troca de
caixa-d'água por uma opção de polietileno ou de
ﬁbra, essas opções não apresentam riscos à saúde
e a limpeza pode ser feita facilmente e sem
problemas.
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Venha nos conhecer!
Avenida manoel leandro corrêa 28 - Centro - Mariana - MG
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PAZUELLO DIZ QUE BRASIL TEM 300 MILHÕES DE
DOSES DE VACINAS GARANTIDAS
@jornalpanetus Ministro afirmou que "Brasil vai adquirir todas as vacinas seguras".
Após se reunir com governadores de estado e
participar de um evento oﬁcial no Palácio do
Planalto, o ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, fez um pronunciamento nesta terçafeira (8) em que aﬁrmou que o governo federal
está empenhado em adquirir vacinas para
imunizar a população brasileira contra a covid19. Segundo ele, até agora já estão asseguradas
300 milhões de doses, que poderiam ser usadas
em 150 milhões de pessoas, já que cada
indivíduo precisa receber duas doses da vacina.
"O Brasil já possui atualmente mais de 300
milhões de doses de vacina garantidas, por
meio de acordos, esperando aprovação da
Anvisa [Agência Nacional de Vigilância
Sanitária]", disse. De acordo com o Ministério
da Saúde, o governo federal tem acordos com o
laboratório AstraZeneca para receber 260
milhões de doses e insumos para fabricação em
2021 pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
ao custo total de R$ 1,9 bilhão. Seriam 100
milhões no primeiro semestre e mais 160
milhões no segundo semestre.
A pasta também ingressou no consórcio
internacional Covax Facility, que envolve
diversos países, e prevê o repasse, para o Brasil,
de outras 42 milhões de doses de algumas das

vacinas em produção mundial. O governo
também conta com a possibilidade comprar
mais 70 milhões de doses de vacinas da
farmacêutica norte-americana Pﬁzer.
"Assinamos esse memorando de entendimento

garantindo mais de 70 milhões de doses da
Pﬁzer, já iniciando em janeiro de 2021 o
recebimento dessas doses", acrescentou.
Acesso nacional

O ministro voltou a dizer que a vacina será
acessível à toda a população brasileira. Ele não
informou uma data exata para o início da
imunização, mas a previsão da pasta é que a
vacinação comece em março.
"Ressalto que todos no Brasil terão acesso à
vacina. Todos aqueles que desejarem. Mais uma
vez aﬁrmo: tudo está sendo feito com os ritos
cientíﬁcos e seguindo os protocolos da agência
reguladora, a qual respeitamos e [que]
representa, legalmente, a autoridade no
assunto", disse.
Em uma referência ao plano anunciado na
segunda-feira (7) pelo governo de São Paulo,
que prevê início da vacinação no dia 25 de
janeiro no estado, Eduardo Pazuello ressaltou
que cabe à Anvisa aprovar qualquer imunizante,
processo que pode levar até 60 dias, segundo o
ministro. "Qualquer descumprimento aos
procedimentos estabelecidos, pode colocar em
risco a saúde da população. E nós não podemos
abrir mão disso."
Mais cedo, em uma videoconferência com
governadores estaduais, o ministro da Saúde
havia dito o governo federal vai adquirir todas
as vacinas tidas como seguras contra a covid19.

“NÃO SABEMOS QUAL SERÁ O FUTURO DE MARIANA
NESSE CENÁRIO DE INCERTEZA POLÍTICA”. DIZ O
VEREADOR GERSON CUNHA
@jornalpanetus Gerson Cunha recebeu o Jornal/TV Panfletu´s e afirmou que continuará trabalhando por Mariana.
maravilhoso e promissor para todos. Gerson
continuou e disse que Mariana se encontra
em um cenário de incertezas e o que é pior,
quem sofrerá será a população que sonha por
melhor assistência do poder público. O
vereador ainda destacou que acredita na
justiça e que o quanto antes a população
assista ao desfecho.
Gerson Cunha, mesmo não exercendo o
cargo público na próxima legislatura,
continuará lutando por melhorias e deseja
sucesso aos próximos operadores da
ﬁscalização.

Em uma rápida entrevista com o atual
vereador marianense, Gerson Cunha (PSD),
parlamentar que durante seu mandato tem
sido atuante com indicações e cobranças
constantes por melhorias em todas as
comunidades do município.
Perguntado sobre o futuro incerto em
Mariana, Gerson disse que hoje se vê
preocupado com o atual cenário político
vivenciado na cidade e que até o momento
não sabe quem irá governá-la. Logo agora
que a cidade concentrará uma receita
suﬁciente para garantir um futuro

Adriana
NOIVAS
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FECHAR ESCOLA CONTRA A COVID-19 FAZ DO
BRASIL EXCEÇÃO GLOBAL
@jornalpanetus

Brasil está entre os poucos que ainda têm colégios fechados ou que consideram recuar de reabertura.

Enquanto grande parte do mundo mantém as
escolas abertas mesmo durante a alta recente dos
casos de Covid-19, o Brasil pode se tornar a
exceção.
Em vários países da Europa, foi decretado
“lockdown” nas últimas semanas por causa da
escalada no número de infectados. Bares e
academias de ginástica foram fechados —mas os
colégios se mantiveram abertos e os alunos
continuam a ter aulas presenciais.
Na Ásia, a maioria dos países reabriu as escolas
há mais de seis meses e não voltou a fechá-las.
Nos Estados Unidos, que registraram 2.706
mortes em 3 de dezembro, recorde em um único
dia, em apenas 9 de 50 estados os governos
locais determinaram algum grau de fechamento
das escolas. Desses, só 3 estados estabeleceram
fechamento total. Na maior parte dos casos,
porém, a decisão ﬁca a cargo dos distritos.
Apenas o Brasil e alguns países da América
Latina e da África ainda não reabriram ou estão
revertendo a abertura parcial das escolas.
Relatório da OCDE (organização dos países
desenvolvidos) do começo de setembro
mostrava que o Brasil estava entre os países com
mais tempo sem aula. Naquele momento, apenas
8 de 46 nações avaliadas ainda mantinham seus
colégios fechados.
No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella
(Republicanos) e o governador em exercício
Cláudio Castro (PSC) anunciaram na última
sexta-feira (4) que as escolas municipais
voltarão a fechar as portas por causa da explosão
de casos da doença, enquanto shoppings poderão
funcionar 24 horas por dia.
Em São Paulo, a capital e outras regiões
regrediram para a fase amarela, o que restringiu
horários de comércios e serviços. Mas o governo
estadual não mudou a orientação para as escolas:
continuam autorizadas a abrir parcialmente.
No entanto, a decisão ﬁnal cabe aos municípios
—e somente 219 de 645 seguiram a orientação.
Na capital, por exemplo, estão liberadas aulas
regulares para o ensino médio e apenas
atividades extracurriculares para educação
infantil e ensino fundamental.
Indagada sobre a previsão de volta presencial
para todos os alunos, a Secretaria Municipal de
Educação aﬁrmou: “A prefeitura não trata a
educação como um setor econômico e qualquer
decisão sobre o retorno às aulas se dará a partir
dos dados técnicos e sanitários sobre a doença
na cidade.”
A Secretaria Municipal de Saúde, por sua vez,
apontou para estudos sorológicos que mostram
uma prevalência do vírus, em média, em 16%
das crianças, sendo que 65% desses casos são
assintomáticos.
Além disso, 25% dos alunos residem com
pessoas maiores de 60 anos, que são grupo de
risco. Aﬁrma ainda que a contaminação dos
professores aumentaria com o convívio com as
crianças.
Rio Grande do Sul e Espírito Santo também
anunciaram que manterão as escolas abertas
mesmo em fases mais restritivas. Ceará,

Pernambuco e Sergipe estudavam medidas
semelhantes.
O Ministério da Educação, que tem sido
criticado por sua ausência no enfrentamento dos
reﬂexos da pandemia na educação pública, reluta
em homologar uma resolução do Conselho
Nacional de Educação (CNE) que recomenda
que o ensino remoto seja mantido ao longo de
2021.
Pressionado pelo Planalto, o ministro Milton
Ribeiro publicou portaria na última semana
determinando a volta presencial em
universidades federais e particulares já em 4 de
janeiro. Criticado, Ribeiro se reuniu com reitores
e agora indica que irá homologar a resolução do
CNE, mas permitindo o ensino a distância até
julho do ano que vem.
Estudos mostram que as crianças têm casos bem
mais leves de Covid-19 e transmitem menos a
doença. Quanto mais velha a criança, maior a
probabilidade de contaminar alguém —por isso,
pediatras questionam a decisão de retomar aulas
presenciais para o ensino médio, em vez de
privilegiar o fundamental.
“Não faz sentido bar ﬁcar aberto e escola,
fechada”, diz o secretário estadual de Educação,
Rossieli Soares, que defende a volta do ensino
presencial em 2021. Segundo ele, em março,
quando as escolas foram fechadas, não se sabia
muito sobre a doença. Agora, a ciência mostra
que as crianças não são grandes disseminadoras
do vírus.
Ele ressalta que a ideia não é voltar com 35
alunos por classe, mas com 8, e defende que os
professores sejam vacinados logo depois dos
proﬁssionais de saúde e os grupos de risco —o
plano federal traz os docentes na quarta fase,
com agentes de segurança. “Mas um dos
obstáculos é que a sociedade não está cobrando
a volta às aulas e os sindicatos são contrários”,
diz.
Um grupo de pediatras circulou uma carta com
400 assinaturas pedindo a volta do ensino
presencial. Os autores apresentam artigos
cientíﬁcos que mostram que o retorno às
atividades escolares presenciais é seguro para
crianças e adolescentes, desde que medidas de
proteção individual sejam implementadas.
“Crianças abaixo de 10 anos apresentam o
menor índice de transmissão da doença e,
quando contaminadas, têm os sintomas mais
leves”, diz o pediatra Paulo Telles, da Sociedade
Brasileira de Pediatria e um dos signatários da
carta.
Além disso, ele aponta para os danos
psicológicos causados pela ausência de aulas
presenciais —estudos mostram alta de casos de
ansiedade, depressão e automutilação entre
crianças. “Nas camadas mais pobres, é
dramático: as mães precisam trabalhar e
precisam deixar crianças com mães crecheiras,
com inúmeras outras crianças”, diz.
Grupos de pais de alunos da rede particular
também têm recorrido às redes sociais para pedir
a reabertura. Um deles fez um vídeo falando
sobre as deﬁciências do ensino online, prejuízo

pela falta de aulas, e evidências cientíﬁcas sobre
a segurança das escolas.
O sindicato dos colégios particulares também
quer a volta. “A lógica no resto do mundo é essa:
educação é atividade essencial, por isso, precisa
retornar”, diz Arthur Fonseca Filho, presidente
da Associação Brasileira de Escolas Particulares
(Abepar).
Mas a Apeoesp, o sindicato que reúne 186 mil
professores da rede pública, se nega. “Falar em
volta às aulas agora é só pra agradar aos
empresários da educação”, diz Maria Izabel
(Bebel) Noronha, presidente da associação.
Ela aﬁrma que só se pode pensar em volta
presencial na rede pública no início do ano
letivo, em fevereiro, se houver reforma nas
escolas para garantir a segurança e a vacinação
dos professores. “Eles tinham desde o dia 23 de
março e não ﬁzeram reforma nas escolas, muitas
não têm como funcionar em segurança, com
distanciamento de alunos. Nessas condições,
professores e alunos vão morrer”, diz.
Um coletivo de professores da rede privada
aﬁrma que há preocupações sobre a segurança
do retorno, porque muitas escolas particulares
não oferecem condições sanitárias.
Vale reforçar as condições de trabalho na Europa
e nos EUA e aqui, com escolas sem água e sem
papel higiênico, diz um dos professores.
No entanto, eles não têm questionado o retorno
das aulas presenciais no ensino médio em São
Paulo, por exemplo, onde algumas escolas
particulares suspenderam atividades após um
surto de casos de Covid ligado a festas de alunos.
Benefícios superam custos da reabertura,
aﬁrma o UNICEF
Estudo do Unicef (braço das Nações Unidas para
direitos das crianças e dos adolescentes)
publicado em novembro mostra que “com
medidas básicas de segurança, os benefícios
líquidos de manter as escolas abertas superam
os custos de mantê-las fechadas”.
A Europa é uma boa amostra de como isso pode
ser feito. A maior parte dos países reabriu escolas
há meses ou nem as fechou —e não teve uma
incidência maior de contaminação na
comparação com o que ocorreria com o
fechamento. Alemanha, França e Inglaterra
anunciaram “lockdown” nas últimas semanas,
diante do salto nos casos. Inúmeros locais
públicos foram fechados —menos as escolas.
Na França, mesmo com resultado positivo em
11% dos testes de Covid, em média, o governo
não fechou colégios. Na Itália, as escolas
reabriram em setembro, início do ano letivo no
hemisfério norte. Quando a segunda onda veio,
em novembro, alunos do ensino médio e parte do
ensino fundamental 2 passaram para as aulas
online, enquanto se manteve o presencial para as
crianças menores.
“O certo é fazer como a Europa, fecha bar, teatro
e academia, reduz a circulação do vírus, e
mantém escola aberta”, diz Priscila Cruz,
presidente-executiva da Todos pela Educação.
“Mas as pessoas realmente a cham que educação
é prioridade? Estão dispostas a abrir mão do

shopping para que os ﬁlhos possam ir para a
escola?”
No Japão, colégios começaram a reabrir no meio
de abril e, agora, alunos têm aulas normais, com
limitação de pessoas por classe, distanciamento
social e monitoramento de contaminados.
Na China, onde o vírus se originou, quase 200
milhões de alunos voltaram a ter aulas
presenciais todos os dias. Todos passam por
monitoramento de histórico de viagens e de
testes de Covid-19, seguem regras de higiene e
devem manter “espírito antiepidêmico”. Os
universitários ﬁcam proibidos de sair do campus
para comer ou encontrar amigos.
Na Índia, o governo federal autorizou a
reabertura gradual a partir de 15 de outubro, mas
a decisão ﬁnal cabe aos estados. O país, como
vários estados brasileiros, privilegiou a volta das
crianças mais velhas, que têm exames ﬁnais. A
volta é voluntária.
Nos EUA, as autoridades sanitárias se baseiam
em porcentagens de testes positivos para decidir
se abrem ou não as escolas. No entanto, faltam
testes e sindicatos de professores ameaçaram
fazer greve.
Depois de meses, o prefeito Bill de Blasio, de
Nova York, anunciou, em outubro, a reabertura.
Mas, em novembro, a média móvel de sete dias
de testes positivos chegou a 3%, e o prefeito
determinou que fechassem novamente. A
decisão foi duramente criticada, e De Blasio
voltou atrás. Agora, há aulas presenciais para
alunos de até dez anos, os mais velhos ﬁcam com
aulas online.
Boston e Detroit suspenderam praticamente
todo o ensino presencial com a recente alta de
casos e, em Seattle, as escolas estão fechadas
desde março. Mas estados como Delaware e
Vermont as mantêm abertas.
Em Rhode Island, por exemplo, bares e
academias ﬁcaram fechados durante a pandemia
—colégios, não. O estado mantém um centro de
testes exclusivo para alunos, professores e
funcionários de escolas. Michigan, com o
aumento de casos em novembro, fechou para
alunos do ensino médio, mas manteve as
unidades abertas para ensino fundamental 1 e 2.
Na África, segundo levantamento do Banco
Mundial, 29 dos 54 países do continente,
incluindo nações pobres como Benin, Burkina
Faso, Níger e Serra Leoa, reabriram escolas. Já
na América Latina, crianças e adolescentes estão
tendo aulas presenciais em apenas três países:
Cuba, Nicarágua e Uruguai.
Enquanto os dois primeiros nunca pararam a
atividade, o Uruguai teve duas semanas com as
escolas de portas fechadas, para que se
preparassem para as novas regras sanitárias.
Logo, os colégios retomaram suas atividades.
Na Argentina, as aulas ainda não voltaram.
Porém, desde o início de novembro, os colégios
estão autorizados a realizar “atividades de
revinculação” —permitir que os estudantes, em
grupos pequenos, voltem a conviver com
colegas e professores. Mas a presença é optativa
e o conteúdo não é o do currículo oﬁcial.
No Chile, na Colômbia, no Equador e no
Paraguai, algumas escolas estão reabrindo
regionalmente, de acordo com a situação
epidemiológica, mas ainda com assistência
optativa e rodízio de alunos.
No Peru, só estão funcionando as escolas da zona
rural, onde a situação epidemiológica está um
pouco melhor do que nas cidades. Na Bolívia, na
Venezuela e no México não há nenhuma
modalidade presencial, e tudo está sendo
realizado por meio de home school.
Para Priscila Cruz, a discussão sobre a reabertura
das escolas no Brasil perdeu a racionalidade e foi
contaminada por questões ideológicas. “As
pessoas acham que, se você defende abrir as
escolas, é bolsonarista e negacionista da Covid,
e, se quer mantê-las fechadas, quer preservar
vidas”, diz.
Priscila aﬁrma que as crianças com menos de dez
anos precisam ter prioridade —são as que menos
transmitem e as que menos conseguem aprender
com ensino remoto.
Mas, em muitos municípios, prefeitos resistem a
autorizar a abertura, com medo de reações dos
sindicatos e da opinião pública —se
determinarem que as crianças voltem às escolas
e houver um surto de casos, o ônus político será
deles.
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MAIS DE 76% DOS
INSS DIVULGA CALENDÁRIO
ESTABELECIMENTOS DE ALTO
DE PAGAMENTOS DE
RISCO SEGUEM REGRAS
BENEFÍCIOS EM 2021
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
Maior parte dos benefícios será paga conforme número do cartão.
Operação Alerta Vermelho, do Corpo de Bombeiros mineiro,
vistoriou 1.400 postos de combustíveis e serviços.

Desde o dia (2), mais de 35 milhões de
beneﬁciários do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) podem conferir a data de
pagamento de aposentadorias, auxílios e pensões
em 2021. A autarquia divulgou o calendário de
depósitos para todo o próximo ano.
Os depósitos seguirão a sequência de anos
anteriores, com um calendário para quem recebe
um salário mínimo e outro para quem ganha
mais. Para cada categoria, as datas de pagamento
serão determinadas pelo número ﬁnal do cartão,

sem considerar o dígito veriﬁcador (que vem
depois do traço).
Esse calendário abrange a maioria dos 35
milhões de segurados. Antigos beneﬁciários que
recebem fora da sequência do número do cartão,
continuarão a ser pagos na data atual.
A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de
janeiro serão depositados de 25 de janeiro a 5 de
fevereiro para quem ganha um salário mínimo.
Segurados com renda superior a esse valor
receberão de 1º a 5 de fevereiro.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais (CBMMG) cumpriu mais uma etapa da
Operação Alerta Vermelho, na sexta-feira
(04/12). A força-tarefa de ﬁscalização, dessa
vez, teve como alvo os postos de abastecimento
e serviço. Buscando certiﬁcar a execução de
medidas de segurança contra incêndio e pânico,
o CBMMG vistoriou 1,4 mil estabelecimentos
de distribuição de combustíveis e serviços em
todo o estado.
Destes, 1.068 estavam em conformidade com
as normas, enquanto 332 estavam irregulares ou
em situação de regularização. Quase 300
advertências foram aplicadas e pelo menos 23
instalações foram multadas. O efetivo contou
com 181 equipes, com mais de 500 militares.
Para garantir a proteção das pessoas e a
prevenção de incêndios, também foi veriﬁcada a
existência de itens como Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB), saídas de
emergências, sinalização, iluminação de
emergência, extintores, instalações elétricas, e
outros elementos indispensáveis à regularização
das ediﬁcações.
Cultura de autoproteção
A atividade busca estimular a cultura de
prevenção e autoproteção, além de promover a
segurança contra incêndio e pânico. A Operação
Alerta Vermelho mostra que boa parte das
ediﬁcações de risco tem seguido rigorosamente
as normas de segurança, o que torna esses
ambientes mais protegidos para a população.
Já os estabelecimentos irregulares serão
acompanhados de perto pelo CBMMG, a ﬁm de

que se adequem e compreendam a necessidade
de um comportamento preventivo e responsável
por um estado mais seguro.
Histórico
Em 2019, foram realizadas seis etapas da
Operação Alerta Vermelho, com 8.509 vistorias
em estabelecimentos de todas as regiões de
Minas Gerais. Deste total, 3.308 locais estavam
regulares e outros 5.320 apresentavam falhas ou
estavam irregulares. Estiveram envolvidas 1,2
mil equipes, com cerca de 3,5 mil militares.
Foram vistoriados hospitais e clínicas,
ediﬁcações de baixo risco, escolas e pré-escolas,
hotéis e assemelhados, postos e centrais de
distribuição, além de presídios e centros
socioeducativos.
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EM ENCONTRO COM OS SERVIDORES DA SAÚDE,
GOVERNADOR DESTACA O PLANEJAMENTO DA PASTA
PARA A IMUNIZAÇÃO DA COVID
@jornalpanetus

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

O governador Romeu Zema participou, na
última sexta-feira (04/12), do encerramento do
Conecta SES, encontro voltado aos servidores da
Secretaria de Estado de Saúde para avaliar
desempenhos, resultados e planejar ações. Zema
parabenizou, por meio de videoconferência, a
atuação de toda a equipe da pasta pelo trabalho
de combate à pandemia e pediu que os servidores
estejam preparados para quando a vacina estiver
disponibilizada.
“A grande missão da secretaria para o futuro
próximo é, sem dúvida, em relação à vacinação.
O programa de imunização é responsabilidade
do governo federal, mas cabe ao Governo de
Minas viabilizar a logística e a preparação
para que tudo ocorra corretamente”, aﬁrmou.
Romeu Zema destacou os indicadores
alcançados por todas as secretarias ao longo dos
últimos dois anos, sobretudo os índices
registrados pela SES. “Os números da Saúde
são inquestionáveis. Minas Gerais é o estado
com a menor taxa de óbito do Brasil. Isso tem a
ver com trabalho que todos vocês ajudaram a
conduzir. Um trabalho que envolve disciplina,
acompanhamento e, principalmente,
comprometimento”, disse.
O governador enfatizou que não são só recursos
ﬁnanceiros que fazem as coisas acontecerem.
“Pessoas competentes e comprometidas são
fundamentais. Se ﬁcasse dependente apenas de

recursos, é muito provável que Minas Gerais
estivesse entre os estados com as piores taxas
no enfrentamento à pandemia”, aﬁrmou.

*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

O secretário de Estado de Saúde, Carlos
Eduardo Amaral; o secretário de Estado adjunto
de Saúde, Marcelo Cabral, e o chefe de gabinete

da SES, João Pinho, também participaram da
videoconferência.

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

(31)3552-3798
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UMA EM CADA 10 PESSOAS DE PAÍSES POBRES
RECEBERÁ VACINA, DIZ RELATÓRIO
@jornalpanetus

A informação está em levantamento da People's Vaccine Alliance.

Relatório divulgado nesta quarta-feira (9) pela
People's Vaccine Alliance alerta que cerca de 70
países pobres ou em desenvolvimento só serão
capazes de vacinar uma em cada dez pessoas
durante o próximo ano, porque a maioria dos
produtos mais promissores, entre elas a da
Moderna, da Pﬁzer e da Astrazeneca, já foram
comprados pelos países ricos.
Na Europa, nos Estados Unidos e na maioria dos
países do Leste Asiático, os governos já
compraram milhões de doses de vacinas contra a
covid-19 e preparam os planos de vacinação para
as populações.
No Reino Unido, a vacinação em massa dos
grupos mais vulneráveis começou nessa terça-feira
(8) e, embora ainda aguardem pela aprovação das
agências de medicamentos, os Estados Unidos e a
Europa já encomendaram vacinas suﬁcientes para
imunizar as populações a partir das próximas
semanas. Enquanto os países ricos adquirem em
massa as três vacinas para as quais foram
anunciados resultados de eﬁcácia, os países mais
desfavorecidos não terão capacidade para vacinar
nove em cada dez pessoas.
Os países mais ricos, ou pelo menos com
capacidade para comprar doses suﬁcientes das
vacinas e proteger a população da covid-19,
representam apenas 14% da população mundial.
Contudo, já detêm 53% das vacinas mais
promissoras.
Segundo o relatório, as nações mais ricas
compraram doses suﬁcientes para vacinar toda a
população quase três vezes até o ﬁm de 2021, se
todas as vacinas atualmente em testes clínicos
forem aprovadas.
O Canadá está no topo da lista dos países que mais
doses acumulam: comprou mais doses per capita
do que qualquer outro país, tendo o suﬁciente para
vacinar cada pessoa cinco vezes, diz a organização,
que inclui a Anistia Internacional, a Frontline Aids,
a Global Justice Now e a Oxfam.
Vacinas
Apesar de a farmacêutica AstraZeneca já se ter
comprometido a fornecer 64% das doses da vacina,
desenvolvida com a Universidade de Oxford, para
imunizar pessoas em países em desenvolvimento, a
organização alerta que não será suﬁciente porque
uma empresa sozinha não consegue fornecer a
grande parte do mundo.
Embora medidas já estejam sendo tomadas em
nível global para garantir que o acesso às vacinas
seja justo e igual, ativistas consideram que são
necessárias ações urgentes por parte dos governos e

da indústria farmacêutica.
O projeto Covax, uma aliança global, já conseguiu
garantir 700 milhões de doses de vacinas para
serem distribuídas entre os 92 países mais pobres
envolvidos nessa organização.
N
" inguém deve ser impedido de receber uma
vacina que salva vidas por causa do país em que
vive ou da quantidade de dinheiro que tem. Mas, a
menos que algo mude drasticamente, muitos
milhões de pessoas em todo o mundo não
receberão uma vacina segura e eﬁcaz para covid19 nos próximos anos", alertou Anna Marriott,
gestora de políticas de saúde da Oxfam.
As doses da vacina da Pﬁzer e BioNTech,
aprovada no Reino Unido na semana passada, irão
quase todas para os países ricos - 96% das doses
foram adquiridas pelo Ocidente. A vacina
Moderna, que usa uma tecnologia semelhante e
tem 95% de eﬁcácia, vai exclusivamente para
países ricos.

Os preços dos dois produtos, no entanto, são
elevados, e as condições de armazenamento em
temperatura extremamente baixas vão diﬁcultar
para os países mais desfavorecidos.
A vacina da Universidade de
Oxford/AstraZeneca, que tem 70% de eﬁcácia, é
estável em temperaturas normais de frigoríﬁcos, e
o preço deﬁnido é relativamente baixo para
permitir o acesso a todos. Mas, no máximo, esse
imunizante consegue chegar a 18% da população
mundial no próximo ano.
Acesso a todos
A People's Vaccine Alliance faz um apelo a todas
as empresas farmacêuticas que trabalham no
desenvolvimento e produção de vacinas contra a
covid-19 para que compartilhem a tecnologia e
propriedade intelectual, por meio da Rede de
Acesso à Tecnologia Covid-19 da Organização
Mundial da Saúde. O objetivo é que possam ser
fabricadas milhões de doses a mais de vacinas

seguras e eﬁcazes, de forma a que todos tenham
acesso à proteção contra a doença. "Os governos
devem garantir que a indústria farmacêutica
coloque a vida das pessoas acima dos lucros",
aﬁrmou Heidi Chow, da Global Justice Now.
A Aliança também pede aos governos que façam
tudo que estiver ao seu alcance para garantir que as
vacinas se tornem um bem público global gratuitas, distribuídas de forma justa e com base
nas necessidades.
A
" acumulação de vacinas prejudica ativamente os
esforços globais para garantir que todos, em todos
os lugares, possam ser protegidos da covid-19,"
aﬁrmou Steve Cockburn, Chefe de Justiça
Econômica e Social da Amnistia Internacional. O
"s
países ricos têm obrigações claras sobre os
direitos humanos, não apenas de se abster de
ações que possam prejudicar o acesso às vacinas
em outros lugares, mas também de cooperar e
prestar assistência aos países que dela necessitem."
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SEDE DAS MARIANAS MULHERES QUE INSPIRAM
RECEBE EXPOSIÇÃO DE NATAL
@jornalpanetus Todo o Material exposto é produzido pelas mulheres do grupo.
A Aceleradora Casa das Marianas, sede do Grupo
Marianas Mulheres Que Inspiram, receberá uma
exposição de artesanato, no próximo dia 12 de
dezembro, com o tema de Natal. Todo o material
exposto é 100% produzido pelas empreendedoras
do Grupo.
Obedecendo os cuidados com o isolamento social,
as visitas são pré-agendadas e com vendas online.
Para quem não puder ir, haverá lives com as
empreendedoras, apresentando os seus respectivos
produtos.
Tanto online, como presencialmente, as pessoas

pode adquirir os produtos expostos, reservando e
combinando direto com a empreendedora.
“O Grupo Marianas Mulheres que Inspiram vem
impactando cada vez mais a economia da cidade e
região. Essa exposição com o Tema Natal com
nossas empreendedoras é mais um grande
movimento de fomento econômico, em nossa rede.”,
elucidou Marciele Delduque, fundadora do grupo.
A Aceleradora Casa das Marianas foi inaugurada no
dia 8 de outubro de 2020 e até o momento foram
oferta 21 capacitação com a participação de 307
mulheres.

REAL MASTER E UPV CONGONHAS SÃO AS EQUIPES FINALISTAS
DA COPA TIGRESA MÁSTER DE OURO BRANCO
@jornalpanetus

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

No último ﬁnal de semana em Ouro Branco aconteceu
os jogos da semiﬁnal da Copa Tigresa Máster.
No sábado a equipe do Real Master venceu a equipe
do Alvorada de Congonhas pelo placar de 2 x 1 e
garantiu vaga na grande ﬁnal pelo terceiro ano
consecutivo.
Já no domingo se enfrentaram as equipes do Mistura
Boa x UPV Congonhas que demonstraram e
realizaram um belo jogo quando a equipe do UPV
venceu pelo placar de 1 x 0 garantindo a vaga para a
ﬁnal que acontece no dia 13 de dezembro, às 10 horas,
no Campo do OBEC.
A Copa Tigresa Máster e uma organização do OBEC
através do seu Presidente Flavinho.

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

31 3557-3260
Fixo e Whatssap

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810
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PRIMAZ DE MINAS: CASA DO PAPAI NOEL JÁ RECEBE VISITAÇÃO
@jornalpanetus Funcionamento: Sextas e sábados de 18 às 22 horas, já no domingo de 16 às 20 horas.
Inaugurada a casa do Papai Noel em Mariana.
Inauguração contou com presença de autoridades e de
crianças que acompanhados de seus pais atenderam todos
os protocolos sanitários, transformando o espaço em um
local de esperança nesta época tão simbólica.
A luz, imaginação e reciprocidade devem ser a esperança
das crianças nesse tempo de natal que também é tempo de
reﬂexão sobre tudo que aconteceu no ano de 2020. A
palavra esperança jamais saíra de nossos pensamentos.
A casa do Papai Noel está ao lado da agência do Banco
Itaú e está em funcionamento nas sextas-feiras e aos
sábados entre 18 às 22 horas e no domingo de 16 às 20
horas. Não esqueça à máscara e a higienização das mãos!

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733

Ligue e peça já!

Endereço: Rua Bom Jesus nº 101 - centro - Mariana

Telefone: (31) 971612463
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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facebook.com/JornalPanetus

Sociais da Leticia Aguilar

Dica da lê
O gengibre ajuda a eliminar manchas e cicatrizes. Basta aplicar uma fatia em cima do
lugar lesionado.
Faça uma mistura de mel com açúcar para esfoliar o corpo.
Prepare uma mistura de fubá e mel para clarear as axilas e virilha.
Para pés ressecados deixe-os por 10 minutos em uma bacia com água, glicerina, sal grosso
e algumas gotas de limão.
Para diminuir o ressecamento das pernas passe, após o banho, uma mistura de açafrão e
óleo de coco. beleza, saúde... @leticiafaguilar_

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

TINDOLELÊ FESTA APRESENTA: Festa de 6 anos da Kyara. Papais: Jonathan & Fernanda

Parabéns DJ VH por mais um ano de vida. Felicidades e muito sucesso!

Presença vip em nossa coluna social da maravilhosa Jenni!

