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* Mega hair
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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
CARTA BRANCA PARA DEFESA DAQUELE QUE ESTÁ AO MEU LADO
Estratégia será a base para reestabelecer a harmonia.
informação e mencionou a entrada das forças
armadas para acompanhar o processo de veriﬁcação
das urnas.
Políticos do Congresso Nacional reagiram à
Contudo, a cinco meses da eleição presidencial, o
decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder mandatário volta a investir nos questionamentos,
graça constitucional ao deputado Daniel Silveira seja para manter aliados radicais mobilizados, seja
(PTB-RJ) na última quinta-feira (21/04). Centenas para evitar discussões embaraçosas sobre os
de parlamentares se manifestaram publicamente múltiplos fracassos de sua gestão em decorrência de
sobre o caso, que é uma espécie de perdão individual vários fatores como por exemplo, à pandemia de
dado pelo chefe de Estado a um condenado.
covid-19.
Governistas concordaram com a iniciativa e Para tanto, não foi outro o objetivo do decreto que
elogiaram a atitude do presidente da República. Já os concedeu perdão ao deputado federal Daniel
oposicionistas destacaram o que consideram afronta Silveira (PTB-RJ), o agitador bolsonarista
à democracia e à Suprema Corte; alguns deles condenado à prisão na semana passada por atacar o
prometeram tomar medidas judiciais.
Supremo e fazer ameaças a seus integrantes. É bom
Nos últimos dias ﬁcou evidente que o presidente da avaliar, que a liberdade de expressão é constitucional
República, pretende aproveitar todas as e a razão do presidente é legal assim como aponta o
oportunidades que surgirem à sua frente para ministro Marco Aurélio.
fustigar os ministros do Supremo Tribunal Federal e
É bom destacar que o indulto faz parte das
acirrar as tensões entre os Poderes. A fala do ministro prerrogativas do chefe do Executivo, mas nesse caso
em encontro deixou todos alarmados com tamanha não escapa a ninguém a motivação extravagante de

quem se arvora em revisor das decisões da corte para
assumir papel inexistente na ordem constitucional.
Bem imparcial é a nossa linha editorial, com isso,
destaco que vários outros receberem o mesmo
beneﬁcio e em situação bem conturbada.
Caberá ao STF examinar a legalidade da medida.
Se existem caminhos jurídicos consistentes para
anular os efeitos da iniciativa do presidente, é claro
que a decisão não é simples no contexto atual.
Embora, a revogação imediata do indulto, por este
ter sido decretado antes mesmo do trânsito em
julgado da condenação, não impediria um novo
perdão mais à frente, quando de fato chegasse a hora
do cumprimento da pena de prisão.
Uma possível alternativa, que preservasse o decreto
e deixasse Silveira solto, mas impedido de concorrer
no pleito que se avizinha, poderia deixar Bolsonaro à
vontade para desaﬁar novamente o tribunal quando
outro desordeiro se visse ameaçado.
Ademais, não contribuem para esfriar a crise as
declarações do ministro Luís Roberto Barroso, do

Supremo, que no domingo (24/04), aﬁrmou que as
Forças Armadas foram usadas para disseminar
dúvidas sobre as urnas eletrônicas.
Mas foi exatamente o que o presidente fez no início
do ano, quando cobrou resposta do Tribunal
Superior Eleitoral a questionamentos apresentados
pelo representante do Exército numa comissão
criada pelo TSE para veriﬁcar a segurança do
processo eleitoral.
Como logo se viu, não havia nada de errado com as
urnas. Ficou evidente que a cobrança era mais uma
tentativa de espalhar fakes sobre as máquinas e
buscar elementos para contestar o resultado das
eleições se o resultado for desfavorável.
Portanto, num ambiente envenenado pela
irresponsabilidade de alguns, que não cansa de exibir
desprezo pelas instituições que refreiam seus
instintos, será preciso ter sangue frio e estratégia para
reaﬁrmar os limites impostos. O que vale dizer que a
“Esperança é a última que morre”.

RELACIONAMENTOS AMOROSOS: O MITO DA COMPLEMENTARIEDADE E A NECESSIDADE DA DIFERENÇA

CONEXÕES E AFETOS–

René Dentz, Psicanalista e Filósofo, Professor da PUC-MINAS e da
FUPAC-Mariana Comentarista da TV Horizonte e da Rádio Ita aia-BH, Pós-Doutorado Université de Fribourg-Suíça
Autor de 8 livros, dentre os quais "Vulnerabilidade" (2022)"
Ao longo dos anos na clínica psicanalítica, é comum
escutar muitas ilusões. Pessoas se iludem de diversas
formas. Uma delas, talvez a mais frequente, é a de que
alguém vai conseguir suprir todas as suas demandas e
seus vazios emocionais com o outro, principalmente em
um relacionamento amoroso. É comum mesmo haver
uma cobrança do parceiro (a) nesse sentido: ao outro é
cobrada a felicidade. Nada mais ilusório! Como toda
ilusão e fantasia, com o tempo se desconstrói. Essa
transferência emocional ao outro acaba por gerar
dependência e, então, há um grande risco de estarmos
vivendo um relacionamento abusivo, pois o outro pode
facilmente nos controlar. Mesmo que isso não aconteça,
certamente haverá um desgaste crescente, porque uma
falta será sempre apontada: a da incompletude.
Deveríamos pensar os relacionamentos a partir de
outro prisma. Por que nos relacionamos? Não é porque

nos falta algo. Se fosse assim, quem não se relaciona
deveria ser a pessoa mais completa existente.
Deﬁnitivamente não! A falta e o vazio não são
pressupostos ao relacionar-se. Os traumas devem ser
bem tratados, elaborados, de forma individual
(mesmo que muitas vezes com pedidos de ajuda
proﬁssional). Nunca as consequências traumáticas
devem ser colocadas como responsabilidade do outro
que conosco convive diariamente. Assim, os
relacionamentos devem ser vistos a partir das
“diferenças”. O que gera admiração no outro que é
diferente de mim mesmo? Muitas vezes não
suportamos a diferença, mas isso quer dizer muito da
nossa personalidade. Por outro lado, quando estamos
abertos ao diverso, podemos nos enriquecer. As
famílias, em sua maioria, não entendem isso,
acreditam que um padrão deve ser seguido sempre,

respeitando uma tradição única, reproduzindo
características de geração em geração. Não há riqueza
nisso! Não há abertura e nem alteridade, em última
instância, diria mesmo que o que existe nesses casos é
o medo da diferença.
A diferença nos tira da mesmice, do lugar comum que
nos prende, podendo gerar admiração, desejo e
superações, permite-nos alcançar estratos da nossa
mais profunda camada humana. O relacionamento
assim vivido, permite a liberdade e o crescimento
mútuo. É um relacionar-se fundamentado no respeito
à humanidade e à singularidade do outro. Sobre a
importância da diferença, o ﬁlósofo francês Jacques
Derrida nos diz:
Tudo no traçado da diferença é estratégico e
aventuroso. Estratégico porque nenhuma verdade
transcendente e presente fora do campo da nomeação
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pode direcionar à totalidade. Aventuroso porque essa
estratégia não é simples no sentido em que orienta
nossa vida a um desígnio ﬁnal, um telos ou um tema
de uma dominação, de um controle ou de uma
reapropriação última do movimento (DERRIDA,
1991, p. 38).
A diferença nos lança em um universo indeﬁnido,
desaﬁador, mas que permite adentrar horizontes
humanos admiráveis.

CANTO DE LOUVOR A JOSÉ
Andreia Donadon Leal - Andreia Donadon Leal, Mestre em Literatura, Especialista em Arteterapia, Artes Visuais e Doutoranda
em Educação. Membro da Casa de Cultura- Academia Marianense de Letras, da AMULMIG e da ALACIB-MARIANA. Autora de 18 livros
Do outro lado da montanha: montanhas. Do outro
lado das intenções: sentimentos escusos. Do outro lado
do livro: vidas que ultrapassam horizontes conhecidos
e experenciados. Mariana amava José que amava
Mariana. Pedro testemunhou que Mariana fez amizade
com oponente de José, sem saber que o antagonista
tinha sentimentos invejosos sobre José. José não parou
de escrever. José não parou de cantar, produzir canções
que louvam e elevam Mariana. O amor ultrapassa
sentimentos e más intenções. O amor transpõe o olhar
vesgo que distingue nativo de adotivo. Quanto calor
emana dos versos de José! Fiat-lux. O sol acendeu o
céu.
Sua voz de poeta, silenciosa/se diz em
meditação/minha voz de profeta/licenciosa/se diz

maldição/minha voz manifesta/Ditosa/se diz a foz
do chão/ enquanto minha voz discreta/àgua a ira inda
pupa no aguardo/do pecado já cometido/ No dia do
juízo/ no dia preciso/diante da luz/Terna
Do relâmpago artiﬁcial
Na rede elétrica da minha bondade.
Minha voz de sóis completa
Copiosa
Sua raiva dos traços da mão.
Haja voz, nós das gargantas,
Sazonal humor qual céu de verão,
Minha voz de poeta
Deleitosa
Toca as linhas do coração!
Sua voz de poeta toca, profundamente, as linhas das
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montanhas mineiras, as águas que brotam das
cachoeiras e riachos, as montanhas que cercam e
abraçam a cidade, a vegetação que balança com o
sopro do vento, o bambuzal que cumprimenta os
passantes em boas-vindas calorosas, as casas e os
casarões conservados; a cultura, cuja tradição é
preservada, sem desprezar a contemporaneidade.
Mariana afaga seus moradores, sem distinção e afagos
em Pedro, Antônio, Manoel, Maria, Ana. Encontrei
três pedras pequenas no porta-joias. Não é semi-joia, é
lembrança afetiva. O brilho das pedras era similar ao
do sol. Uma fagulha de luz no interior de cada peça.
Aqueci melhores sentimentos por José, que ama
Mariana.
A voz ditosa de José foi preterida, mas nós, escritores
das montanhas de Minas, aldravistas natos,
personagens de lutas, estudos, dedicação de décadas
em prol da LITERATURA, ativistas pelo acesso ao
livro e à leitura, deixamos o nosso ABRAÇO e
reconhecimento aos versos de José, José lá de São
João de MARIANAS, honorável cidadão com a
mesma naturalidade de mãe na certidão de
nascimento.
Nasci branco, cabelo pixaim, no chão de pedra
batida, perto de galinhas, cavalos, montanhas,
palhoça; costurei colchões de capim, vendi doce na
estação e ruas... Morei em casa de tábua, aprendi a ler:
'MALEMÁ', na cultura negra do meu pai preto.
Caminho de tantas lutas por liberdade... É nessa
solidão que sou polvo, personagem da semiótica de
vozes e pinturas, versos, sentimentos...
SOLIDÃO (J.B.Donadon-Leal)
(...) Ah! As ideias não nos pertencem...
Elas estão por aí atormentando nossas cabeças,
nos incluindo em modelos e nos excluindo de
sistemas.
Sou espectador privilegiado dessa bossa que entoo
como canto novo
di-vã-dré, di-já-vã percepção do mundo
de conceito de amor em grande laço
a um passo da armadilha
um lobo que ﬁca mal com Deus
quem não sabe
quem passou por mim e vil não nos viu
nós todos:

eu lírico, eunuco, eu outro, grande outro,
eu em mim, sem mim, deslocado de mim, eu a mais,
eu bem, eu mal,
eu céu, eu terra, eu mar
quando me quebro na praia
marionete
eu caí-me veloso, antecipando o carnaval
pra liberar minhas fantasias, meus fantasmas
e um a um me devolvendo a mim mesmo
em-mim-mesmando cada voz que revela meu ego...
Assumo o assombro de vocês que não me veem mais.
Debochem de mim não!
A minha luz se apaga de mim,
mas a bruma que me leva a penetrar em todos os
espaços
ascende de mim minha alma leve de ﬂutuação
a conquistar o mundo, vasto mundo,
se eu não me chamasse mais
todos vocês poderiam retornar para mim
para experimentar
o que é ser
divino, trino, uno,
universal
diverso
verso
sal
só.
E não digam que SOMOS DONOS de nada, nem das
ideias. As ideias nos atormentam, amaldiçoam, inclui
em ex/partilhos, ex-partidos e nos exclui de sistemas!
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24.09.2022 - ARENA MARIANA - TRÓFEU 2022
1º LOTE DE MESAS LIBERADO ATÉ DIA 30/04

O evento do ano! Você não pode ficar fora dessa!
Transporte e Turismo

Adriana
NOIVAS

DESENVOLVIMENTO: MINAS E ENTIDADES DO COMÉRCIO
FIRMAM PARCERIA PARA FOMENTAR O TURISMO
@jornalpanetus Acordo assinado prevê o apoio da Fecomério, Sesc e Senac no desenvolvimento do Via Liberdade, rota turística que liga Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Brasília.
O governador Romeu Zema participou, na
segunda-feira (25/04), da assinatura do acordo de
cooperação ﬁrmado entre o Governo de Minas,
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo
(Secult), a Federação do Comércio Bens,
Serviços e Turismo (Fecomério-MG), Sesc e
Senac. A parceria tem o objetivo de fomentar a
atividade turística no estado, por meio do projeto
Via Liberdade.
Com o termo, as entidades que representam o
comércio mineiro irão contribuir com a
realização de ações promocionais, capacitação
de empresários e agentes de turismo, marketing
turístico e o intercâmbio cultural do Via
Liberdade, projeto que cria uma nova rota
turística e cultural conectando Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Goiás e Brasília, por meio de
ações e programas estratégicos ao longo da BR040.
A assinatura do acordo de cooperação antecede
o lançamento do Via Liberdade, marcado para
terça-feira (26/04), durante solenidade realizada
no Palácio da Liberdade e que contará com a
presença do governador de Minas Gerais e
representantes do turismo dos estados que fazem
parte do trajeto.
“O que estamos fazendo aqui é um trabalho que
será realizado ao longo dos próximos anos para
que todo este trajeto seja mais bem estruturado,
no sentido de se transformar em algo bastante
atrativo para quem transita”, explicou o
governador.
Zema salientou ainda a importância do turismo
e da cultura para o desenvolvimento do estado.
“Temos uma gastronomia que é uma das
melhores do mundo, temos as cidades históricas,
temos as montanhas, nossos lagos e,
principalmente, um povo acolhedor, além de o
estado ser o mais seguro do Brasil. Quem viaja
quer segurança e tranquilidade” disse.

Rota turística
O Via Liberdade será a maior rota turística da
América Latina, ligando 309 municípios nos três
estados e Distrito Federal. O projeto busca
oportunidades turísticas no percurso de 1.179
quilômetros da BR-040, sendo 830 km em Minas
Gerais, por meio de ações e programas
estratégicos, que incluem patrimônios da
humanidade, paisagens entre montanhas e mar,
natureza, comidas típicas, tradições e arte.
O projeto faz parte do programa Reviva
Turismo, lançado pelo Estado para a retomada do
turismo pós-pandemia, e prevê R$ 12,2 milhões
em investimentos, incluindo parceiros e
captações.
A expectativa é a de que o novo trajeto, que
passa por 188 municípios mineiros, fomente o

turismo e a cultura da região, aumentando a
geração de emprego e renda e o tempo de
permanência dos turistas em Minas.
A cidade de Paracatu, localizada no noroeste de
Minas, está inserida no caminho da Liberdade.
De acordo com o prefeito Igor Santos, a
iniciativa vai impulsionar a economia do
município e a atração de turistas.
“A BR 040 é um ativo para o desenvolvimento
dos municípios e agora o governo vai
transformar a rodovia em uma importante rota
para a cultura e turismo. Paracatu será bastante
beneﬁciada, uma vez que poderemos mostrar
ainda mais nossa cidade, vendendo para os
turistas a nossa gastronomia e outras
potencialidades que fazem do município um
patrimônio cultural brasileiro” disse.

Reviva Turismo
O programa Reviva Turismo, da Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo, tem potencializado
as ações de retomada das atividades do setor em
todo o estado. Já foram investidos R$ 9,2
milhões em ações de promoção dos destinos
mineiros, capacitação de gestores, além de
repasse de recursos via edital para retomada da
atividade.
A previsão é a de que até 2023 sejam investidos
R$ 26 milhões para o desenvolvimento turístico
das cidades mineiras. Entre as ações do programa
estão as que contemplam lançamento de novos
editais, realização de pesquisas e levantamento
de indicadores, capacitações presenciais e a
distância, promoção e iniciativas para fomentar a
competitividade de mercado dos destinos.
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ESTUDO: PESQUISADORES DÃO DICAS DE MANEJO
CORRETO DA ÁGUA PARA CRIAÇÃO DE PEIXES
@jornalpanetus Cuidados com a qualidade do meio e taxas de substâncias protege o cultivo.
A produção de peixes pode ser realizada de
diferentes maneiras, seja em viveiros escavados,
tanques-rede, sistemas de recirculação de água, e
até mesmo em sistemas integrados com cultivo de
vegetais ou outros organismos aquáticos. Contudo,
existe um ponto crucial para o sucesso da atividade
que deve ser observado em qualquer cenário: a
qualidade da água de cultivo.
Isso por que, como explica o pesquisador da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais (Epamig), Thiago Freato, é da água que o
peixe retira oxigênio e, inclusive, alguns nutrientes.
Dessa forma, as características do meio são
capazes de deﬁnir a qualidade da respiração,
nutrição, excreção de compostos metabólicos,
saúde e o bom desempenho produtivo dos peixes.

#Estudo #Pesquisadores #Peixe #Manejo

Ainda de acordo com Thiago Freato, para garantir
uma boa qualidade da água é necessário monitorar
aspectos físicos e químicos. Entre os aspectos
físicos estão temperatura, cor e turbidez. Já os
aspectos químicos incluem pH, oxigênio
dissolvido, dureza, alcalinidade, condutividade
elétrica e concentração de compostos tóxicos,
como amônia e nitrito.
“O monitoramento rotineiro desses aspectos pode
ser realizado por meio de equipamentos digitais;
como oxímetros e peagâmetros; ou kits
colorimétricos. A aquisição desses equipamentos
ou kits varia de acordo com a capacidade de
investimento do produtor e do porte da
piscicultura. Mesmo entre equipamentos digitais
existem alguns mais caros e outros mais

Maranata Cabelos
Tudo para seus cabelos ficarem bonitos!
Trabalhamos com fabricação de perucas,
próteses, telas de tic tac e normais, com
aplicação de tranças, mega hair e penteados afros!
Faça-nos uma visita e veja a mulher
incrível que há em você!

Rua Antônio Olinto - 55 - Centro - Mariana / Whatssap: 31 9 8449-1207

acessíveis”, explica Thiago.
Temperatura e oxigênio
Segundo o pesquisador da Epamig, Giovanni de
Oliveira, a temperatura ideal para o cultivo de
peixes tropicais, como a tilápia, é entre 24 e 30ºC.
“Temperaturas acima de 36ºC e abaixo de 12ºC
podem ser letais para os peixes quando mantidos
por períodos prolongados. Por isso, o
monitoramento deve ser diário”, adverte.
Além disso, o pesquisador explica que grandes
oscilações de temperatura ao longo do dia são
igualmente prejudiciais para os peixes, pois podem
acarretar estresse, supressão do sistema
imunológico e aparecimento de doenças
infecciosas, como fungos e bactérias.
Já com relação à concentração de oxigênio
dissolvido na água, taxas acima de quatro
miligramas por litro são indicadas para ótimos
desempenhos produtivos. Também é importante
observar a cor e a transparência da água, uma vez
que quanto mais esverdeada mais há presença de
algas e ﬁtoplâncton.
“A proliferação excessiva de algas pode causar
quedas nos níveis de oxigênio dissolvido no
período noturno, já que esses grupos vegetais
também respiram na ausência de luz solar. Para
viveiros escavados, a transparência ideal está
entre 30 e 50 centímetros e pode ser medida por
um instrumento simples chamado disco de Secchi”,
ensina Giovanni.
Amônia tóxica
Outro parâmetro que deve ser monitorado na
piscicultura pelo menos uma vez por semana é a

amônia tóxica (NH3+), produto da excreção
nitrogenada dos peixes.
A elevada concentração de amônia pode causar
mortalidades em um curto período de exposição.
As taxas de toxidez são maiores em meios com pH
mais alcalino, acima de 8.0, associado à alta
temperatura.
“Nesse sentido, é preponderante calcular a
biomassa total, ou seja, os quilos de peixe por área
que um sistema é capaz de produzir sem efeitos
negativos diretos sobre o crescimento individual e
o bem estar geral dos animais. Adicionalmente, um
manejo alimentar eﬁciente também evita a
lixiviação e a excreção excessiva de nutrientes”,
aﬁrma Giovanni de Oliveira.
Renovação da água
As principais formas de aumentar a capacidade de
sustentação de uma determinada unidade produtiva
são por meio do aumento da taxa de renovação de
água associado ao aumento do nível de
tecniﬁcação dos cultivos.
“Portanto, o planejamento cuidadoso da
produção, com investimentos em tecniﬁcação,
ajuste nutricional adequado e manejo da
qualidade de água, por meio do monitoramento e
do controle dos principais parâmetros, pode evitar
mortalidades, melhorar o desempenho produtivo
do sistema e aumentar a lucratividade da
piscicultura”, conclui o pesquisador Thiago Freato.
A Epamig possui um Programa de Pesquisa em
Recursos Hídricos, Ambientais e Piscicultura. Os
pesquisadores da empresa estão disponíveis para
atender produtores e demais interessados na área.

SAÚDE: CASO DE RAIVA EM
EQUINO É CONFIRMADO EM
MARIANA
A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural,
@jornalpanetus alerta
os Produtores Rurais sobre casos da Doença Raiva em Equinos na
região.

@primebeeff
98328-6720

Peça o seu delivery e receba no conforto de sua casa
Endereço: Rua Santa Cruz -86 - Barro Preto - Mariana
Telefone: 98328-6720

#Saúde #Equino #Caso #Conrmado #Raiva #Mariana

O primeiro caso da Doença Raiva em Equino,
na região, foi conﬁrmado nas últimas semanas,
havendo ainda cinco casos suspeitos, de acordo
com a equipe responsável. Devido a isso,
reforçamos aos produtores rurais a necessidade e
importância da vacinação.
A raiva é transmitida pelo vírus, através da
mordida de morcegos contaminados, e os
sintomas podem ir desde agressividade e agitação
até tremor muscular e paralisia, podendo levar o
animal a óbito. A equipe da Secretaria de
Desenvolvimento Rural alerta que a doença não
tem cura, sendo a vacinação a única forma eﬁcaz

de prevenção.
Para aquisição
A vacina é gratuita, e para receber, o Produtor
Rural deve providenciar a Ficha Sanitária, no
Sindicato dos Produtores Rurais, e apresentar na
Secretaria de Desenvolvimento Rural.
Endereço
Sindicato de Produtores Rurais: Rua Luiz Antônio
Bastos, 45, Centro
Secretaria de Desenvolvimento Rural: Av. Getúlio
Vargas, 110, Centro - Centro de Convenções
Para mais informações ou eventuais dúvidas,
ligue (31) 3558-4173.
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ATENÇÃO: SAIBA SE PROTEGER DE GOLPES DO
FGTS 2022 NO CAIXA TEM
@jornalpanetus Fraudadores podem roubar dados e até sacar valores; saiba como se proteger.
O trabalhador com direito de sacar até R$
1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço) extraordinário encontra facilidades
na hora de ter acesso aos valores, com a
possibilidade de movimentar o dinheiro de
forma online, por meio do Caixa Tem. Porém,
se não tiver cuidado redobrado, pode ser alvo de
golpistas.
Especialistas em segurança digital e a própria
Caixa Econômica Federal, que administra o
fundo e é responsável por liberar o saque
—permitido pela medida provisória 1.105—,
alertam sobre o que fazer para não ser vítima de
golpe.
Golpistas agem em duas frentes
Há duas frentes de atuação dos fraudadores:
com dados já disponíveis após o
megavazamento ocorrido há mais e um ano, que
expôs informações sobre 223 milhões de
brasileiros, ou por meio da coleta de dados ao
enviar links falsos aos trabalhadores.
Os links falsos chegam por meio de
WhatsApp, SMS, e-mails e, até mesmo, nas
redes sociais. Contra esse tipo de ação a Caixa
faz o principal alerta. Segundo o banco, a
instituição ﬁnanceira não envia mensagens com
solicitação de senhas, dados ou informações
pessoais.
"Também não envia links ou pede conﬁrmação
de dispositivo ou acesso à conta por email, SMS
ou WhatsApp", informa nota.
De acordo com o advogado Alexandre Berthe,
especializado em direito do consumidor,
mesmo no caso dos cidadãos mais cuidadosos,
os golpes podem ocorrer, já que o vazamento de
dados é, hoje, o que ele chama de "pandemia".
"As chances de qualquer um ser vítima são
muito grandes", alerta.
Segundo ele, quem tiver o dinheiro sacado por
meio de golpes deve registrar um boletim de

ocorrência imediatamente e procurar a
instituição bancária para restituir os valores. O
advogado aﬁrma que há prazo de dez dias para
uma reposta. Caso não haja nenhum
posicionamento da instituição ﬁnanceira, é
possível procurar os órgãos de defesa do
consumidor e até a Justiça.
Veja 7 dicas contra golpes no Caixa Tem
Não forneça senhas em sites não oﬁciais
O trabalhador não deve digitar sua senha ou
outros dados de acesso em sites ou aplicativos
que não sejam da Caixa; a mesma orientação
vale para ligações telefônicas
Cuidado com a clonagem do celular

Desconﬁe de mensagens solicitando dinheiro,
mesmo sendo pessoas próximas, pois o telefone
pode ter sido clonado
Conﬁra número de telefone e mensagem
enviada
Desconﬁe de SMS, email ou qualquer forma de
comunicação dizendo ser do banco, mas que
seja de número celular comum e contenha erros
de escrita
Não clique em links enviados
Links suspeitos podem levar à instalação de
programas espiões, que podem ﬁcar ocultos no
celular ou computador, coletando informações
de navegação e dados do usuário

Procure o aplicativo oﬁcial do banco
Ao entrar na loja de aplicativos do seu celular,
tenha certeza de que está baixando o app oﬁcial
do banco, como o Caixa Tem e o FGTS
Fique atendo ao passo a passo do banco
A Caixa não pede senha e assinatura eletrônica
numa mesma página, sendo a assinatura
digitada somente por meio da imagem do
teclado virtual
Caixa não faz pedido para instalação do
Caixa Tem
A Caixa não solicita ao cliente o desbloqueio ou
cadastramento de novos dispositivos móveis
para receber o dinheiro pelo Caixa Tem; essa
necessidade será do próprio cliente
Fernanda Garibaldi, advogada das áreas de
ﬁntech e meios de pagamento do Felsberg
Advogados, aﬁrma que há regulamentações por
meio do Banco Central, além de controle de
instituição ﬁnanceiras que trabalham com
pagamentos digitais, com o objetivo de garantir
a segurança digital nos meios de pagamento
modernos.
Para a advogada, o que ocorre no Brasil é fruto
da violência generalizada, muitas vezes
causada pela desigualdade social, que faz com
que a ação de ladrões e falsários coloque o
cliente como vítima. "O usuário precisa ﬁcar
atento e fazer o que já sabe, que é usar o
aplicativo oﬁcial do seu banco, sempre no seu
celular ou no seu computador, nunca em
dispositivos públicos, e te veriﬁcação em duas
etapas", diz.
Ela orienta o cidadão que for vítima de golpe a,
inicialmente, procurar a ouvidoria da
instituição ﬁnanceira. Se o caso não for
resolvido, será necessário ir até o local. "As
instituições são reguladas e estão sob
supervisão. Há ainda mecanismos de defesa do
consumidor."
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CULTURA: CENTENÁRIO DA SEMANA DE ARTE MODERNA
ACONTECE EM OURO PRETO
@jornalpanetus

Centenário é celebrado em Ouro Preto em grande estilo.

O Museu Casa dos Contos, em Ouro
Preto/MG, reconhece a importância histórica da
Semana de Arte Moderna de 1922, em seu
centenário, e traz para a contemporaneidade a
tradução de anseios, medos, questionamentos,
aﬁrmações, perguntas e respostas, propondo
reﬂexões por meio da Exposição Modernistas
1922-2022 do Triângulo das Artes. Além das
obras de 28 artistas contemporâneos atuantes no
eixo Rio-Minas, a exposição conta com a
coleção de Carlos Eduardo Leal com 24 obras
dos Modernistas Originais, dentre eles: Anita
Malfatti, Alfredo Volpi, Roberto Burle Marx, Di
Cavalcanti, Djanira, José Pancetti e Tarsila do
Amaral. A exposição pode ser visitada de 22 de

abril a 23 de maio, no Museu Casa dos Contos
(rua São José, 12 – Centro – Ouro Preto/MG). A
entrada é franca.
A abertura da exposição, em 21 de abril, para
convidados, conta com o live painting do artista
plástico mineiro, Carlos Bracher. São expostas
obras de 28 artistas contemporâneos,
integrantes do Triângulo das Artes: Afonso
D'Ávila, Angela Moraes, Cadu Leal, Carlos
Bracher, Carlos Valença, Cris Duarte, Denise
Greco, Eduardo Pieretti, Eduardo Tropia, Flory
Menezes, Gê Fortes, Giancarlo Diniz, Herbert
Zampier, Jorge Fonseca, Laura Vivacqua, Lu
Valença, Lucia Russo, Luciana Alves, Maria
Fernanda Gonzalez, Naiara Junqueira, Paula

Queiroz, Renata Barreto, Ricardo Bhering,
Roberta Costa, Sérgio Graça, Sheila Toste,
Tatti Simões e Ticiana Parada.
“Com Modernistas 1922-2022, propagamos
nossas esperanças. Estamos prestes a viver,
mais uma vez, a consciência coletiva sobre a
necessidade de repensar nossas práticas em
relação a nossos semelhantes e à natureza. De
certo modo, com outras ferramentas, que
promovem a globalização e democratização da
arte, como parte essencial na manutenção da
sanidade e da nossa sobrevivência. Tanto como,
ao parir formas, o Triângulo das Artes,
composto por 28 artistas contemporâneos, não
se permite pudores desnecessários e incentiva a

pluralidade, a criação visceral, sua maior
riqueza enquanto movimento artístico.”,
ressalta Lu Valença, curadora-chefe da
exposição.
Com curadoria de Lu Valença, Patrícia Penna,
Eduardo Tropia e Denise Greco, o movimento
ultrapassa as paredes do Museu Casa dos
Contos e ocupa a cidade histórica de Ouro Preto
com “Oﬁcina de Criação - reciclagem de
plástico”, com a artista plástica Tatti Simões,
palestra de Carlos Eduardo Leal sobre Clarice
Lispector e lançamentos de livros. No muro do
pôr-do-sol, imagens do Brasil de 100 anos atrás
e de hoje.
A Galeria Casa Alphonsus recebe, a partir do dia
13 de abril, exposição do ator e artista plástico
Jonas Bloch, além da exposição permanente do
fotógrafo ouro-pretano Eduardo Tropia.
A Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOPMG) e o Triângulo das Artes apresentam ao
público, de 22 de abril a 02 de maio, na Galeria
de Arte Nello Nuno (rua Getúlio Vargas, 185 –
Rosário), a mostra “Paralela, com obras de 18
artistas do eixo Rio-Minas. A mostra apresenta
uma extensão da Exposição Modernistas 19222022, que acontece no Museu Casa dos
Contos.” A intenção é alongar a reﬂexão sobre o
momento atual com o grupo de artistas, que
trabalha em conjunto há 2 anos.
Fazem parte da exposição “Paralela” obras de
Afonso D'avila Magalhaes, Angela Moraes,
Cadu Leal, Carlos Valença, Denise Greco,
Eduardo Pieretti, Eduardo Tropia, Giancarlo
Diniz, Laura Vivacqua, Lu Valença, Lúcia
Russo, Luciana Alves, Paula Queiroz, Renata
Barreto, Roberta Costa, Sergio Graça, Sheila
Tostes e Tatti Simões. A curadoria é de Lu
Valença e Patrícia Penna. A entrada é franca.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL REALIZA II SEMANA DE INCENTIVO
À LITERATURA EM OURO PRETO
@jornalpanetus

facebook.com/JornalPanetus

Com o objetivo de aproximar cada vez mais as
crianças do município ao mundo da leitura, a
Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Educação e com o apoio da Saneouro, iniciou na
última segunda-feira, 18, a II Semana Estadual de
Incentivo à Literatura, que acontece na Biblioteca
Pública Municipal. O evento contou com a
presença dos alunos do 1° e 2° período da
educação infantil e do 1° ano do ensino
fundamental da Escola Municipal São Sebastião e
de parte da atual gestão do município.
Na tarde desta segunda, a Biblioteca Pública
Municipal recebeu os alunos da Escola Municipal
São Sebastião para a Semana Estadual de
Incentivo a Literatura, evento coordenado pelo
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP),
e realizado pelos servidores da biblioteca
municipal. Com uma programação gratuita e
aberta ao público, o objetivo do evento é

Fotos: Neno Vianna / Divulgação

aproximar e incentivar cada vez mais a população
ouro-pretana da literatura.
A abertura do evento contou com a participação
do prefeito Angelo Oswaldo, a vice-prefeita
Regina Braga, a secretária de educação Deborah

Etrusco, a secretária de planejamento e gestão,
Crovymara Batalha, o superintendente da
Saneouro, Cleber Salvi, o coordenador da
biblioteca pública, Cleusmar Fernandes, além das
crianças e professoras da escola São Sebastião e

demais servidores da biblioteca.
O tema das atividades deste ano é a
“mineiridade” e, segundo Cleusmar Fernandes, a
programação de todo o evento irá abordar assuntos
que contribuíram de alguma maneira com os
valores culturais e educacionais que formaram a
identidade mineira. Pensando nisso, a atração
cultural do primeiro dia foi o ator e contador de
causos Marcelino Xibil, que trouxe seu espetáculo
“Causos de Brasêro” para encantar a criançada.
O evento aconteceu até o dia 20/04, contando
com a participação de outras escolas do município,
com o lançamento do livro O Abraço, de Marcelo
Xibil e uma contação de histórias com a professora
Márcia Medeiros.
Para mais informações, entre em contato com a
Biblioteca Pública Municipal pelo telefone: (31)
3559-3254 ou via o e-mail:
bibliotecapublica@ouropreto.mg.gov.br!

RECONHECIMENTO EM CATAS ALTAS: TERRA DO VINHO
DE JABUTICABA E AGORA DO QUEIJO MINAS ARTESANAL
@jornalpanetus

Governo de Minas reconhece região como produtora do queijo Minas Artesanal.

Em evento realizado na última terça (19/04), em
Caeté, a região Entre Serras: da Piedade ao Caraça,
composta pelos municípios de Catas Altas, Barão de
Cocais, Santa Bárbara e Caeté, foi reconhecida pelo
Governo de Minas como produtora do Queijo Minas
Artesanal. Além dessas, foram incluídas no roteiro as
cidades de Rio Piracicaba e Bom Jesus do Amparo.
O Prefeito Saulo Morais esteve presente no evento,

acompanhado dos secretários Aline Duarte, Ronaldo
Bento e Flávia Batista, e se encontrou com o
governador Romeu Zema.
“Esse reconhecimento é muito importante para o
desenvolvimento econômico da região e da
consolidação de Catas Altas como cidade produtora
de queijo minas”, ressalta Saulo Morais, Prefeito
Municipal.
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JULIANO DUARTE ASSINADA A ORDEM DE SERVIÇO PARA
INÍCIO DAS OBRAS DE RESTAURO DO CASARÃO DA RUA
DIREITA
@jornalpanetus

Prefeito da cidade de Mariana trabalha em várias frentes, mas a cultura e a tradição são bandeiras desta gestão.
Programa Resgatando a História
Sendo uma iniciativa do Banco BNDES, o
programa “Resgatando a História” é uma
alternativa que visa dar apoio ﬁnanceiro à
recuperação do patrimônio histórico que tem o
objetivo de restaurar e revitalizar o patrimônio
material, imaterial e os acervos memoriais de
todo o país.
Por meio de parcerias com empresas, como o
Instituto Cultural Vale, o projeto propõe dobrar
o valor que essas empresas destinam aos
investimentos em restauros por todo o país.
Assim, o patrimônio histórico é valorizado,
podendo ser revitalizado, garantindo que a
história seja preservada em todo o Brasil.

Foto: Maria Fernanda Viana / Divulgação

O evento, que aconteceu na recém restaurada
Casa do Conde de Assumar, onde será instalada a
primeira parte do Museu, contou com a presença
de representantes do BNDES, do Instituto Vale
Cultural, do Instituto Pedra, dentre outras
instituições envolvidas no Projeto.
A casa, localizada em uma das principais ruas
do centro histórico de Mariana, foi construída
no século XVIII e tombada como patrimônio
histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico

e Artístico Nacional (IPHAN), no ano de 1938.
O local receberá reparos em toda sua estrutura,
além de adequações para pessoas com
necessidades especiais, ações de combate a
incêndios e toda a estrutura para implantar o
espaço de exposições.
Com o investimento de R$6.150.000,00, por
meio de recursos do Programa “Resgatando a
História” do BNDES, do Instituto Cultural Vale
e da Prefeitura de Mariana, a casa será

completamente restaurada: “a recuperação do
patrimônio deve ser prioridade no Brasil, com o
programa Resgatando a História nós
conseguimos dobrar o volume de recursos para
esses projetos de recuperação do patrimônio
histórico. Em meio a mais de 100 projetos, nós
selecionamos 21 daqueles de maior
necessidade e importância, dentre eles, este que
estamos assinando hoje em Mariana”, declarou
o Superintendente do BNDES, Julio Leite.

MUSEU DA CIDADE DE MARIANA
Com a assinatura da Lei de Criação do Museu
da Cidade garantida no dia 09 de fevereiro de
2022, o Museu de Mariana começa a ser
planejado e preparado para receber toda a
estrutura museológica que contará, por meio de
imagens e artefatos, toda a história da Primaz de
Minas, desde a chegada dos bandeirantes, no
ﬁnal do século XVII, até os dias de hoje.
Com a proposta do Museu da Cidade ser
instalado na Casa do Conde de Assumar, um dos
monumentos mais tradicionais presente no
Centro Histórico de Mariana, o espaço passou
por um longo período de obras de restauros,
reformando toda sua estrutura, valorizando
todo o espaço e sua história. Agora, o Casarão
da Rua Direita, que receberá a segunda parte do
Museu, será completamente restaurado para
que em breve todo acervo museológico seja
instalado nas duas partes do museu.
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APÓS DOIS ANOS: A CELEBRAÇÃO DO DIA DE TIRADENTES
VOLTA A SER REALIZADA EM OURO PRETO
@jornalpanetus Nesta data, a cidade torna-se, de forma simbólica, a capital de Minas Gerais.
Em 21 de abril é comemorado o Dia da Inconﬁdência
Mineira, marco importante na história que representa a
luta mineira pela liberdade do nosso povo. O ato cívico
é realizado há 70 anos em Ouro Preto em homenagem a
Tiradentes, o único ativista da história mineira
condenado à morte.
A entrega da Medalha da Inconﬁdência, maior
honraria concedida pelo Governo de Minas Gerais,
foi suspensa em 2020 e em 2021, devido à pandemia.
A tradicional cerimônia foi retomada nesta quintafeira (21/04), homenageando políticos, militares,
médicos e desembargadores.
As honrarias são divididas em quatro graus: Medalha
da Inconﬁdência, Medalha de Honra, Grande
Medalha e Grande Colar. Os 171 homenageados
incluem aqueles que foram agraciados em 2020,
quando o evento foi cancelado, e os indicados neste
ano.
Com realização do Governo de Minas Gerais,
representado pelo governador Romeu Zema, a
cerimônia simbólica se deu na Praça Tiradentes, com
a colocação de uma coroa de ﬂores na Estátua de
Tiradentes, acompanhada de salva de tiros. Em
seguida, foi realizado no Centro de Artes e
Convenções da UFOP o registro dos homenageados
com a comenda da Inconﬁdência Mineira. A medalha
é concedida àqueles que, reconhecidamente,
contribuíram positivamente para o bem da
humanidade.
Em seu pronunciamento, o prefeito Angelo Oswaldo
considerou que, “Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes, reaviva em nós a consciência
democrática e nos legou essa capacidade de
resistência à opressão e de indignação ao império da
estupidez. Que as celebrações da Inconﬁdência
Mineira nos tornem cidadãs e cidadãos renovados na
esperança. Temos a certeza de que não há outra via
senão aquela que dá continuidade à vocação de
Minas para a liberdade e nos conduz ao destino
democrático do Brasil”.
A vice-prefeita Regina Braga falou da data e como se
sente por ser homenageada. “Me sinto extremamente
honrada. Este ano é especial para mim, estou sendo
homenageada com a Medalha da Inconﬁdência que é
a honraria mais importante de Minas Gerais. Quero
dividir com o povo de Ouro Preto, principalmente
porque me deu o privilégio de ser vereadora por 20

anos os representando. Quero dividir com minha
família e agradecer a Deus pela força, coragem e
sabedoria. É uma celebração coletiva em
reconhecimento ao meu trabalho, à luta de Tiradentes
e também à liberdade e democracia”.
O secretário de Desenvolvimento Econômico,
Inovação e Tecnologia, Felipe Guerra, falou da
representatividade da Inconﬁdência Mineira e da
honraria recebida. “Me sinto honrado em receber a
Medalha da Inconﬁdência, ainda mais sendo ouropretano e pelos ideais que representam a
Inconﬁdência Mineira, inspirados pelo Iluminismo,
liberdade, igualdade e fraternidade. Tiradentes é um
herói nacional e a Inconﬁdência foi em nossas terras,
nas nossas ladeiras. Meu pai já recebeu essa medalha
e isso me deixa muito orgulhoso”.
Evanil Paula, fundador da empresa Gerencianet e
homenageado, ressaltou que, “a gente sempre vem
aprendendo sobre a história dos Inconﬁdentes. Vemos
como eles ﬁzeram parte da história de Minas e de
Ouro Preto. Quando caminhamos pela cidade
respiramos esse contexto dos Inconﬁdentes e tudo
isso vai nos estimulando a fazer algo diferente e da
forma que eles ﬁzeram, mas em nosso tempo. No
Município, nós temos promovido a liberdade, a
tecnologia. Temos feito um bom trabalho e o
reconhecimento mostra que estamos no caminho
certo e que devemos continuar fazendo e cada vez
melhor”.
O evento contou ainda com a presença de vários
gestores e autoridades municipais, bem como
autoridades estaduais.
Conﬁra o discurso do Prefeito Angelo Oswaldo na
íntegra:
Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Senhoras e Senhores,
Sejam todas e todos muito bem-vindos à capital da
saudade, da beleza e da esperança, como a chamou
Alceu Amoroso Lima.
Há exatos 70 anos, o governador Juscelino
Kubitschek presidia a primeira cerimônia na qual,
desde então, Minas Gerais celebra, em Ouro Preto, o
Dia do Tiradentes e dos conjurados de 1789. A
dimensão nacional da Inconﬁdência Mineira, cujas
projeções a situam, de modo relevante, no contexto

dos movimentos libertários das Américas, motivou o
estadista de Brasília a estabelecer o rito que aqui
parcialmente se renova. As restrições decorrentes do
combate à pandemia não disfarçam as diﬁculdades
que ora cercam os atos de poder que pretendam
alcançar uma praça pública.
Minguado o ritual, não deixaremos reduzir-se ou
apequenar-se o sentimento com que Ouro Preto e
Minas Gerais evocam o exemplo de Tiradentes e os
sonhos dos conspiradores. Em especial neste
bicentenário da independência do Brasil, alcançada
30 anos depois da morte do Alferes e do degredo dos
demais protagonistas, a ﬁgura clara e altiva do herói
e o sofrimento dos exilados fazem-se sentir de forma
ainda mais intensa.
É com este sentimento, que vibra nas pedras de Ouro
Preto e faz bater forte o coração, que reaﬁrmamos a
crença na liberdade, na justiça e na democracia. O
arbítrio e a ignorância não podem prevalecer. Os
ideais republicanos não serão ultrajados. Os
brasileiros, com o espírito dos mineiros de 1789 –
mesmo ano em que a Revolução Francesa assombrou
o mundo –, estarão sempre prontos para corrigir o
rumo da História e recuperar a caminhada que
começa nestas ladeiras insurgentes.
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, reaviva
em nós a consciência democrática. A primeira
universidade do Brasil foi imaginada aqui, e de novo
sonhamos com o ressurgimento da universidade. As
primeiras manifestações genuínas da nossa cultura,
tal como faz cem anos, reconheceram os modernistas
pioneiros, brotaram aqui, e voltamos com o mesmo
ímpeto a buscar a liberdade de expressão. Os valores
da contribuição africana aqui se impuseram e com
eles queremos eliminar os preconceitos que infestam
o país. Os primeiros torturados e martirizados da
independência aqui se rebelaram, e desejamos
reaﬁrmar na origem o nosso irredentismo.
Senhor Governador do Estado,
Ouro Preto tem sofrido as mais profundas perdas com
as injustiças da atividade mineradora, o baque
econômico da pandemia e as recentes chuvas
desastrosas do longo verão. Os pleitos da velha
metrópole de Minas são do pleno conhecimento de
Vossa Excelência. Aguardamos assim a atenção que a
História recomenda seja conferida à cidade
monumento nacional e patrimônio mundial. É um

símbolo de Minas Gerais que demanda apoio e
cuidado.
Que esta vinda a Ouro Preto, Senhor Governador, o
retempere no compromisso com a causa democrática
e com o apelo desta cidade síntese de Minas.
Senhoras e Senhores,
Ouro Preto escancara todas as faces da História. O
ouro nos deixou o barroco, mas o ciclo do ferro nos
condena ao barraco e nos afoga no barro. Interesses e
obstáculos econômicos e o obscurantismo político
não devem prevalecer sobre as aspirações da
sociedade. Tiradentes nos legou essa capacidade de
resistência à opressão e de indignação ao império da
estupidez. Faz 180 anos, Teóﬁlo Ottoni chegou preso
a Ouro Preto e o povo cercou a cadeia na tentativa de
libertá-lo. Meio século após a execução de
Tiradentes, o líder da Revolução Liberal de 1842
restaurava o ideário da Inconﬁdência. Hoje como
ontem, seguimos o rumo traçado por Tiradentes,
Teóﬁlo Otoni e Juscelino Kubitschek.
Há poucos momentos, Ouro Preto saía em procissão
para renovar a fé. Que as celebrações da
Inconﬁdência Mineira nos tornem cidadãs e cidadãos
renovados na esperança. Temos a certeza de que não
há outra via senão aquela que dá continuidade à
vocação de Minas para a liberdade e nos conduz a
todos ao destino democrático do Brasil.
Viva o Tiradentes!!! Muito obrigado.
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TSE AMPLIA URNAS PARA TESTES, MAS ESTATÍSTICOS
VEEM FALHA EM AMOSTRA
@jornalpanetus

Metodologia foi usada de modo inadequado, dizem especialistas; tribunal defende critério adotado.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ampliou a
previsão de urnas eletrônicas a serem testadas para as
eleições deste ano em meio aos ataques de Jair
Bolsonaro (PL).
O objetivo é elevar a segurança e a transparência
sobre a votação eletrônica diante de mentiras e
suspeitas infundadas de fraude espalhadas pelo
presidente da República.
Estatísticos ouvidos, porém, consideram haver
falhas na forma como essa ampliação das urnas
testadas está sendo justiﬁcada pelo TSE. Segundo
eles, a metodologia empregada é inapropriada, por
gerar amostras insuﬁcientes.
O teste das urnas ocorre em todas as eleições e tem
como objetivo veriﬁcar se elas contabilizam

corretamente os votos que são digitados.
Nessa auditoria, feita no dia da votação, voluntários
votam em papel, e os mesmos votos são digitados na
urna. O processo é ﬁlmado e, ao ﬁnal, é veriﬁcado se
o boletim da urna bate com o que está no papel.
Como não é possível testar todas as urnas, a
metodologia estatística é importante para deﬁnir a
amostra adequada de urnas testadas, considerando o
nível de precisão que se quer alcançar. A previsão é
que sejam usadas 577 mil urnas em todo o país no
pleito deste ano.
No Brasil, nunca houve registro de fraude nas urnas
eletrônicas, em uso desde 1996. Com voto impresso,
pleitos anteriores já tiveram suspeitas, com casos
emblemáticos no Rio de Janeiro e em Alagoas, por
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exemplo, que envolveram cédulas de papel
fraudadas e apuração irregular.
No período com urnas eletrônicas, até as eleições de
2020, eram testadas 100 delas a cada votação. Nos
últimos meses, em meio aos ataques de Bolsonaro ao
sistema, o tribunal inicialmente anunciou que
dobraria a quantidade testada.
Quatro meses depois, em março, o TSE fez um novo
gesto, desta vez ampliando para cerca de 600.
Embora não haja consenso entre os especialistas
consultados sobre a quantidade mínima ideal, eles
indicam que, com base na metodologia usada pelo
TSE, precisaria ser muito mais elevada do que a
calculada, chegando até a cerca de mil urnas por
estado.
Já a adoção de metodologias distintas, segundo dois
especialistas, poderia requerer uma amostra só um
pouco maior —próxima de mil para no país inteiro.
Procurado pela reportagem, o TSE aﬁrmou que,
"sem conhecer em profundidade que 'possíveis
falhas' identiﬁcadas pelos estatísticos", "não há
como avaliar se são efetivamente falhas
procedimentais ou apenas abordagens distintas que
são rotineiras em estudos estatísticos".
De acordo com o tribunal, a amostra considerada
pequena pelos estatísticos ouvidos pela reportagem
é consequência da ideia de homogeneidade das urnas
eletrônicas e depende do "pressuposto da
probabilidade de ocorrência do evento, margem de
erro e nível de conﬁança".
"As demais formas de auditoria do processo
eleitoral permitem veriﬁcar que o funcionamento
das urnas eletrônicas é homogêneo e, observando
uma urna, o resultado será o mesmo encontrado em
todas as demais. Válido ressaltar que durante todas
as auditorias nunca foram encontradas
inconformidades", diz.
Além do teste de integridade, há outras etapas de
auditoria antes e após as eleições.
O sistema da urna pode ser inspecionado por
órgãos, partidos e entidades. Hackers também
testam ataques à urna no Teste Público de Segurança.
São realizadas cerimônias públicas para assinatura
digital e lacração do sistema da urna.
Testes de autenticidade veriﬁcam se as urnas estão
funcionando com os sistemas oﬁciais lacrados. E as
urnas não são conectadas à internet, entre outros
dispositivos de segurança.
A pedido da reportagem, os cinco especialistas
analisaram um estudo realizado pela equipe de
estatística do TSE. O documento foi mencionado
pelo tribunal em ofício de resposta às Forças
Armadas tornado público em fevereiro após
seguidos pedidos ao tribunal.
Nesse ofício, o TSE aﬁrma que o estudo "atestou
que o quantitativo existente antes da ampliação já
era estatisticamente representativo".
No estudo, de acordo com os especialistas, não há
explicações que permitam entender o que o tribunal
considerou para, em dezembro do ano passado, ter
anunciado a duplicação da amostra de urnas
submetidas aos testes.
Além disso, foram desenhados apenas cenários
extremos. O cenário alternativo desenhado pelo
estudo, em contraposição ao de 100 urnas, resultava
em mais de 123 mil urnas a serem testadas.
De 5 estatísticos consultados pela reportagem, 1
não viu problemas no estudo. Dentre os outros 4,
houve diferenças na análise, mas todos avaliaram
que, considerando os parâmetros e a metodologia
usados pela equipe do tribunal, a amostra de urnas
para teste teria que ser maior. Dois deles defendem a
troca de metodologia.
Também solicitamos ao TSE acesso ao relatório
preliminar em que, segundo notícia publicada pelo
site do tribunal, a ampliação havia sido sugerida pela
CTE (Comissão de Transparência das Eleições),
formada por representantes de órgãos como a Polícia
Federal e as Forças Armadas, e também da sociedade
civil.
O documento, porém, não foi fornecido, nem
mesmo a parte referente ao quantitativo de urnas
para teste.

Sem acesso ao relatório, a reportagem questionou
quais foram os parâmetros utilizados para as duas
ampliações.
Segundo o TSE, a base amostral foi ampliada após
sugestões da comissão "para tornar ainda maior o
índice de conﬁabilidade do processo eleitoral". "A
margem de conﬁança era de 95% e, a partir do
aumento da base amostral para cerca de 600 urnas,
chegamos a uma margem próxima a 99,99%",
aﬁrmou.
Também disse que a fórmula usada para
determinação da nova margem de conﬁança foi feita
a partir das mesmas premissas do estudo inicial.
O tribunal aﬁrmou que a amostra inicial, "de cerca
de 100 urnas, já era suﬁciente, uma vez que o
sistema é uniforme, mas a Justiça Eleitoral decidiu
aumentar para deixar ainda mais robusta e dar
maior transparência e publicidade a essa que é
apenas uma das inúmeras fases de auditoria
existentes no processo eleitoral".
Até as últimas eleições, o número de urnas
sorteadas por estado para participar deste teste podia
ser de três, quatro ou cinco urnas, variando de acordo
com o número de seções eleitorais de cada unidade
federativa. O Amapá, por exemplo, tinha cerca de
1.300 urnas em operação, ante 86 mil em São Paulo.
Na primeira mudança, aprovada pelo TSE em
dezembro, os valores por estado foram duplicados,
passando a ser de seis, oito ou dez urnas. Já na
segunda alteração, em março, os valores foram
triplicados e o quantitativo passou a ser de 20, 27 ou
33, a depender do número de urnas de cada estado.
Auditorias por amostragem podem ser empregadas
em diversas áreas, abarcando tanto qualidade de
produtos e serviços quanto para detecção de
ocorrência de fraudes contábeis em empresas.
A amostra ideal varia de acordo com cada cenário e
nível de precisão que se quer atingir. É difícil,
contudo, traçar um paralelo com os testes das urnas.
Críticas à amostra
Apesar da ampliação da amostra realizada pelo
tribunal, os pontos problemáticos apontados pelos
especialistas permanecem.
Para Airlane Pereira Alencar, professora associada
do Departamento de Estatística da USP, eles usam
uma fórmula inadequada. "É arbitrário esse
tamanho da amostra", diz. "Não é isso que
normalmente é feito para calcular tamanho de
amostra, usando a metodologia estatística usual",
aﬁrma.
Um ponto controverso para parte deles é que o
estudo do tribunal parte da premissa de que a
probabilidade (ou proporção) de urnas com erro é
ínﬁma. O valor usado foi de 0,01%, ou seja, uma
urna com erro em 10 mil urnas.
Para detectar problemas, neste cenário —com a
margem de erro e nível de conﬁança assumidas pelo
tribunal—, amostras pequenas seriam inadequadas.
Seguindo a metodologia empregada pelo estudo,
não seria adequado, segundo Airlane, que a amostra
de urnas testadas em cada estado fosse inferior a 30.
Mesmo após a última ampliação aprovada pelo TSE,
apenas cinco estados teriam amostras superiores a
este valor, de acordo com o previsto para 2022, com
33 urnas testadas. Considerando a primeira
ampliação aprovada pelo TSE, em dezembro,
mesmo os estados com maior número de seções
teriam no máximo dez urnas testadas.
Também para Raphael Nishimura, especialista em
amostragem e diretor do Survey Research Center da
Universidade de Michigan, persistem problemas
após a ampliação, já que os resultados para a maioria
dos estados não contemplam o tamanho mínimo
recomendado para a metodologia empregada.
Ele ressalta que nem sempre é possível ter a amostra
ideal. "Aumentar o tamanho da amostra carrega
consigo custos, e é preciso encontrar um bom
equilíbrio entre custos e precisão."
Para Nishimura, contudo, o modo como o tribunal
justiﬁcou o aumento da amostra para 600 urnas,
apenas passando a conﬁança para 99,9%, causa
estranheza.
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MINAS LANÇA A VIA LIBERDADE: MAIOR ROTA TURÍSTICA
DO PAÍS, QUE INTEGRA TRÊS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL
@jornalpanetus Exposição dos mais importantes hinos do Brasil marca oficialmente o início do percurso, que envolve mais de 300 cidades pela BR-040
O Governo de Minas lançou, nesta terça-feira
(26/04), a Via Liberdade: a maior rota turística e
cultural do país. O governador Romeu Zema
assinou o decreto que dá início oﬁcialmente ao
percurso de 1.179 quilômetros da BR-040 que
vai interligar as belezas, as histórias, a cultura e a
arte de Minas, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito
Federal.
A Via Liberdade conta com investimento de
cerca de R$ 12 milhões para fomento e
estruturação do turismo nas cidades envolvidas.
Desse montante, mais de R$ 4 milhões foram
destinados em acordo de cooperação ﬁrmado
entre o Governo de Minas, a Fecomércio, Sesc e
Senac para ações de capacitações, promoção,
marketing turístico e intercâmbio cultural.
O objetivo é fomentar o turismo das cidades
envolvidas e, por consequência, o
desenvolvimento territorial e econômico das
regiões contempladas. O investimento total na
Via Liberdade contempla também editais de
cultura e turismo e investimentos em projetos nas
autarquias estaduais.
O governador destacou que o projeto visa
fortalecer o turismo em Minas, qualiﬁcando as
regiões que são atravessadas ou margeiam a BR040.
“Essa rodovia tem um valor histórico
inestimável, pois ela passa próxima de cidades
históricas como Ouro Preto, Diamantina,
Paracatu, e acaba em Brasília, nossa capital. O
que queremos, por meio de uma parceria com
Fecomércio e Senac, é preparar essas 186
cidades de Minas às margens da rodovia para se
estruturar adequadamente para termos um
turismo mais desenvolvido. Lembrando que se
trata de uma das principais rodovias do país. E,
ao longo dela, existem pontos excepcionais como
também locais que precisam aprimorar o serviço

e a culinária, e isso será feito com ajuda do
Senac”, disse.
O chefe do Executivo estadual acrescentou que
o momento da criação do projeto é oportuno,
dado o crescimento do turismo em Minas.
“Estamos dando um pontapé muito importante
em um momento em que o turismo está em uma
fase de retomada consistente e os números da
pandemia estão melhores, com menor número de
óbitos e casos da doença, passando a ser um
capítulo da história e não mais do presente”,
aﬁrmou.
Para o lançamento da Via Liberdade, uma
solenidade com referências históricas foi
realizada com a abertura da exposição dos
quatros principais hinos do Brasil: da
Independência, Nacional, da Bandeira e da
Proclamação da República.
Criação
A rota foi criada também em comemoração ao
Bicentenário da Independência do Brasil e aos
100 anos da Semana de Arte Moderna, visto que
percorre as cidades que tiveram protagonismo
nesses momentos históricos, desde a fase do
Brasil Império no Rio de Janeiro, passando pelos
movimentos libertários em Minas, a conquista do

interior, em Goiás, e o apogeu da Independência
do Brasil, sintetizado na criação modernista de
Brasília. A Via Liberdade conta com ações e
programas estratégicos que serão desenvolvidos
ao longo da BR-040 e imediações. São mais de
300 cidades nesse percurso, que apresentam sete
Patrimônios da Humanidade e 80 Patrimônios
Memória do Mundo.
O secretário de Estado de Cultura e Turismo,
Leônidas Oliveira, enumerou as regiões
históricas contempladas pela rodovia. “A via
liberdade possui sete patrimônios da
humanidade, se consolidando como a maior
linha de patrimônio que teremos no país. Além
disso, possui mais de cem cidades que são
patrimônio histórico do Brasil. O trajeto inteiro
conta com cerca de 70% dos patrimônios
históricos tombados do Brasil”, ressaltou.
A Via Liberdade conta com quatro eixos de
ações, de forma conjunta, pelos três estados e
Distrito Federal, sendo de estruturação,
sinalização, promoção dos roteiros e destinos
turísticos e intercâmbio cultural. Para conhecer a
rota e obter mais informações, também foi
lançado o portal www.vialiberdade.com.br.
Circuitos Cultural da Via Liberdade

Ainda durante o evento de lançamento, foram
apresentados diversos produtos para serem
comercializados nos circuitos culturais da Via
Liberdade - como vinho, doce, queijo e café do
cerrado - pelos três Estados que integram a rota e
o Distrito Federal.
São 24 parques, integrando 70% do patrimônio
tombado do país, com paisagens entre montanhas
e mar, cidades imperiais, natureza exuberante,
horizontes, capitais, metrópoles, comidas típicas,
tradições, sertão, arte e contemporaneidade.
Além da Via Liberdade, o Governo de Minas
disponibiliza para todo o estado, linhas de
crédito, na ordem de 280 milhões, junto ao Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)
para ações de estruturação do turismo.
Edital de formação para Rota Via Liberdade
A Via Liberdade ainda lança, a partir desta
quarta-feira (27/04), edital direcionado a projetos
que contemplem a realização de oﬁcinas e ações
de capacitação de curta duração voltadas ao
desenvolvimento de técnicos, proﬁssionais,
artesãos, mestres de ofícios e outros que atuem
ou tenham interesse em atuar na preservação de
patrimônio material e imaterial de Minas Gerais.
As inscrições vão até o dia 27/05, por meio da
Plataforma Digital Fomento e Incentivo à
Cultura.
O objetivo é contemplar também a capacitação
de agentes culturais, cujas ações sejam
viabilizadas na rota turística do corredor cultural
da “Via Liberdade”. Está previsto o valor de R$ 1
milhão, oriundo do Fundo Estadual de Cultura
(FEC). Esse montante será distribuído a cerca de
50 projetos propostos por pessoas físicas nas
categorias de Artes Plásticas e Ofícios, e
Preservação do Patrimônio Cultural. Também
será lançado edital voltado à promoção e ao apoio
à comercialização do turismo.
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ESTÍMULO: DEFESAS CIVIS DE MARIANA E REGIÃO RECEBEM
CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAR ATENDIMENTO
@jornalpanetus Agentes participam de cursos de gestão e segurança pública; órgãos já receberam R$ 9 milhões para melhoria da estrutura.
Agentes das Defesas Civis de Mariana, Barra
Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
(MG) iniciaram, no ﬁm de março, cursos
tecnólogos de gestão e segurança pública. Com
aulas ministradas pelo Polo Unopar Mariana,
durante dois anos, 50 proﬁssionais serão
capacitados sobre prevenção e reação em
situações emergenciais, visando o
aprimoramento do atendimento oferecido às

populações dos municípios.
Os cursos fazem parte do Ciclo de Formação
Continuada, parceria da Fundação Renova, das
Defesas Civis dos quatro municípios e do Polo
Unopar Mariana que leva conhecimentos sobre
prevenção, preparação, mitigação e resposta em
situações emergenciais. O projeto inclui desde
cursos de curta duração e graduação até pósgraduação, com uma especialização em gestão de

risco e desastre para aqueles que se formarem nos
tecnólogos e tiverem interesse em seguir com os
estudos.
“Os cursos foram deﬁnidos de acordo com as
necessidades da rotina dos agentes das Defesas
Civis. Esperamos contribuir para que a região se
torne mais consciente de ações preventivas e
preparada para situações adversas, com um
desenvolvimento que valorize o ser humano em
primeiro lugar”, diz Tereza Cristina Moraes,
especialista do Programa de Preparação para
Emergências Ambientais da Fundação Renova.
Repasse de recursos
Além do Ciclo de Formação, a Fundação Renova,
por meio do Programa de Preparação para
Emergências Ambientais, implementa medidas de
incremento e apoio de emergência e alerta a partir
de uma atuação integrada às Defesas Civis da
região.
Até o momento, foi repassado o total de R$ 9
milhões em recursos para a aprimoração da
estrutura e do atendimento das Defesas Civis às
populações dos quatro municípios: R$ 4,5 milhões

foram destinados ao município de Mariana,
enquanto Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do
Escalvado receberam R$ 1,5 milhão cada.
Os recursos são destinados a construção ou reforma
das sedes do órgão e aquisição de equipamentos e
itens como viaturas e drones. Os recursos foram
repassados à 12ª Vara Federal, responsável pelos
encaminhamentos aos municípios.
Entre outras ações do programa estão:
implementação do Projeto Digitalização da Rede de
Rádios da 21ª Companhia da Polícia Militar de
Minas Gerais, da Guarda Municipal e Defesa Civil
de Mariana; elaboração dos Planos Municipais de
Redução de Risco (PMRR); execução dos Projetos
Escola Segura e NUPDEC (Núcleos de Proteção e
Defesa Civil), que oferecem capacitações,
treinamentos, oﬁcinas em gestão de risco e
desastres, auto salvamento para alunos, professores,
servidores das escolas e da comunidade em áreas
vulneráveis ao risco de desastre dos municípios; e
execução do Projeto CGR (Comitê Gestor de
Risco) por meio de assessoria técnica às Defesas
Civis.
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PPVD: SEGURANÇA É LEVADO A SÉRIO EM MARIANA
@jornalpanetus
@jornalpanetus
Mariana conta com os serviços da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD).
O município de Mariana e região, desde
fevereiro, contam com a Patrulha de Prevenção
à Violência Doméstica (PPVD). A abordagem
feita acontece como segunda resposta após o
registro do boletim de ocorrência. “A intenção
da Patrulha é atender e cessar todos os casos de
violência doméstica”, aﬁrma a soldado Paula.
O atendimento se inicia com a vítima, onde os
policiais explicam o objetivo do serviço, quais
são os atos de violência, os passos que serão
seguidos e encaminham a vítima para os órgãos
parceiros, onde ela poderá receber atendimento
de proﬁssionais especíﬁcos, durando entre dois
e três meses.
Segundo a soldado Paula, “se não houver
reincidência e nenhum outro tipo de problema,
o caso é encerrado. O nosso objetivo maior é
quebrar o ciclo da violência, independente se

houver a quebra do laço amoroso ou se eles
reatarem em algum momento”, ressaltou
Caso não seja o desejo da vítima, ela tem
autonomia para não aceitar o serviço, ao
contrário do autor que não pode escolher se será
ou não acompanhado. O monitoramento do
autor é contínuo, mesmo após encerrar o
acompanhamento com a vítima.
A Patrulha de Prevenção a Violência
Doméstica atende pelos números:
181 - Denúncias anônimas de todos os tipos de
crime, inclusive violência doméstica
191 - Contato oﬁcial da Polícia Militar para
atender denúncias em geral
180 - Contato especíﬁco para denúncias de
violência doméstica

EM MARIANA O RECRIAVIDA OFERECE OFICINAS
NOTURNAS PARA OS IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS
@jornalpanetus Idosos podem frequentar as oficinas de atividade física e dança durantes as terças e quintas.
A Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania, comunica que as atividades do
RECRIAVIDA também estão sendo ofertadas no
turno da noite.
Agora, os idosos acima de 60 anos, poderão
frequentar as oﬁcinas de atividade física e de
dança durante as terças e quintas-feiras, no
horário de 18h e 19h. A iniciativa visa ampliar o
atendimento, incluindo as pessoas contempladas,
que não podem frequentar as oﬁcinas no período

diurno.
Para mais informações entre em contato pelo
número (31) 3558-2375 ou faça uma visita a
Unidade do RECRIA, localizado na Rua Dois de
Outubro, s/n, Vila Maquiné.
Sobre o Recriavida
O Programa busca, através de experiências que
estimulem a autonomia e a vivência social,
proporcionar um envelhecimento ativo, saudável
e autônomo para os idosos acima de 60 anos.
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VEREADOR TIKIM MATHEUS SOLICITA MELHORIAS NA
QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO EM MARIANA
@jornalpanetus Cobrança partiu do vereador Tikim Matheus em suas redes sociais.
O vereador da cidade de Mariana
Gilberto Matheus – Tikim (Cidadania),
esteve na quadra do bairro Santo Antônio

(Prainha) em Mariana acompanhando a
situação da quadra esportiva do bairro. O
vereador Tikim Matheus utilizou suas redes

Foto: Imagem Ilustrativa / Divulgação

sociais e a imprensa para solicitar a secretaria
municipal de educação uma atenção efetiva para a
reforma do espaço esportivo.
Vale destacar que as quadras esportivas são espaços
de recreação para seus respectivos bairros e
comunidades. É mais do que importante que o
espaço seja seguro, confortável e que todos possam
usufruir. Contudo, as quadras também são
destinadas as crianças e adolescentes e até mesmo

para que eventos com as mais variadas temáticas
sejam realizados nas comunidades.
“Peço para que meus colegas parlamentares
possam ao meu lado requere que espaços como as
quadras esportivas recebem atenção da pasta para
que a população do bairro Santo Antônio tenha seus
momentos de lazer, são necessárias reformas para
que essa ação traga mais conforto e segurança a
todos.” Comenta Gilberto.

Jornal

Panetu’s
28/04/2022 a 05/05/2022
15
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

PRIMAZ DE MINAS RECEBE EXPOSIÇÃO DE
INSETOS GIGANTES
@jornalpanetus Valorização e incentivo a fauna é uma das bandeiras defendidas pela exposição que invade o Jardim de Mariana.
"É uma boa apresentação.

Animais gigantes invadiram o Jardim de
Mariana! Aranha, libélula, gafanhoto e borboleta
são alguns dos animais que estão expostos na
Praça Gomes Freire (Jardim) para entreter a
população marianense e turistas, reunindo
diversão e curiosidade.
Crianças, adultos e idosos ﬁzeram uma visita
ao Jardim no dia 21 de abril para ver pequenos
animais da natureza em forma gigante, com
sons e movimentos. Os visitantes aproveitaram
o momento de lazer para tirar fotos e levar as
crianças, que puderam ver de perto animais
como aranha, escorpião, borboleta, lagarto,
gafanhoto e formiga.
Alexandre Souza, um dos visitantes, acredita
que o projeto, ao unir conhecimento e
diversidade, pode despertar curiosidade nas
crianças e, com isso, incentivar a pesquisa e o
passeio ao ar livre após dois anos de pandemia.

Foto: Divulgação

SARAU FESTIVO DIA DAS MÃES
O Coordenador do Projeto Sarau Cultural Literatura /
Música convida a todos para a confraternização festiva
do DIA DAS MÃES.
Data: 05 de abril de 2022
Horário: 20 horas
Local: Armazém Beer House
Endereço: Rua Dom Viçoso, 76 – Centro Histórico –
Mariana

Faz bem, em especial, para as crianças! Achei
muito interessante e saudável.”, diz. Já para
Nadir da Silva, a exposição contribui para a
cultura e incentivo ao respeito com os animais.
Também contamos com visitantes de outras
cidades, que aproveitaram o local para registrar
a chegada em Mariana. As amigas Carminha e
Tânia, vindas do Espírito Santo e recém
chegadas na cidade, foram bem recepcionadas
pela exposição: “Estamos achando tudo
novidade, tudo muito bonito e interessante.
Chegamos agora, ainda estamos conhecendo,
mas está sendo uma boa recepção”, diz
Carminha.
A exposição está aberta a todo o público e
ﬁcará no local até o dia 20 de maio. Faça uma
visita!

COMÉRCIO
DE METAIS

GS

COMPRA E VENDA DE SUCATA, MATERIAIS( FERROSOS
E NÃO FERROSOS), LATINHA, METAL, BATERIA,
ALUMÍNIO EM GERAL E SUCATA DE FERRO
Telefones:
(31) 98251-6976
(31)98742-0598
(31) 98893-2948

“Faremos uma homenagem especial a todas as mamães”
Aguardamos sua presença!

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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ECONOMIA: IPCA-15 TEM MAIOR INFLAÇÃO
PARA ABRIL EM 27 ANOS
@jornalpanetus Índice subiu 1,73% no mês e alcançou 12,03% no acumulado, diz IBGE.
O índice oﬁcial de inﬂação no Brasil é o IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo), também divulgado pelo IBGE.
Como a variação do IPCA é calculada ao longo
do mês de referência, o dado de abril ainda não
está fechado. Será conhecido no dia 11 de maio.
O IPCA-15, pelo fato de ser divulgado antes,
sinaliza uma tendência para os preços. O
indicador prévio é calculado entre a segunda
metade do mês anterior e a primeira metade do
mês de referência da divulgação.
Neste caso, os preços foram coletados de 17 de
março a 13 de abril. Isso signiﬁca que o índice
captou reﬂexos econômicos da fase inicial da
guerra entre Rússia e Ucrânia.
Com o conﬂito no Leste Europeu, houve
disparada das cotações do petróleo no mercado
internacional, o que levou a Petrobras a
promover um mega-aumento nos preços de
combustíveis nas reﬁnarias em 11 de março.
Gasolina puxa IPCA-15
De acordo com o IBGE, oito dos nove grupos
de produtos e serviços pesquisados no IPCA-15
tiveram alta de preços em abril. A maior
variação (3,43%) e o principal impacto (0,74
ponto percentual) vieram justamente dos
transportes, que aceleraram em relação a março
(0,68%).
O resultado do grupo foi inﬂuenciado pelo
aumento dos combustíveis (7,54%). A gasolina
teve alta de 7,51%. Assim, respondeu pelo
maior impacto individual no IPCA-15 do mês
(0,48 ponto percentual).
Também houve altas no óleo diesel (13,11%),
no etanol (6,60%) e no gás veicular (2,28%).
Ainda em transportes, as passagens aéreas, que
haviam recuado em março (-7,55%), subiram

9,43% em abril. Já os preços do seguro
voluntário de veículo (3,03%) aceleraram pelo
oitavo mês consecutivo, acumulando avanço de
23,46% em 12 meses.
Táxis (4,36%), passagens de metrô (1,66%) e
ônibus urbanos (0,75%) tampouco escaparam
da carestia.

do índice desde fevereiro de 2003 (2,19%).
No acumulado de 12 meses, o indicador prévio
está bem acima da meta de inﬂação perseguida
pelo BC (Banco Central) para o IPCA. O centro
da medida de referência é de 3,50% em 2022. Já
o teto foi deﬁnido em 5%.
Analistas do mercado ﬁnanceiro projetam

Alimentação mais cara
O segmento de alimentação e bebidas veio na
sequência dos grupos, atrás de transportes. A
alta nesse ramo foi de 2,25%, com impacto de
0,47 percentual no IPCA-15.
O resultado de alimentação e bebidas foi
puxado pelos itens consumidos no domicílio
(3%), com destaques para tomate (26,17%) e
leite longa vida (12,21%). Os dois produtos
contribuíram com 0,16 ponto percentual no
resultado do IPCA-15.
Outros alimentos também tiveram altas
expressivas. É o caso da cenoura (15,02%), do
óleo de soja (11,47%), da batata-inglesa
(9,86%) e do pão francês (4,36%).
No início deste ano, a produção de alimentos
foi impactada pelo clima adverso no Brasil.
Chuvas fortes no Nordeste e no Sudeste e uma
estiagem no Sul castigaram plantações
diversas. Assim, geraram reﬂexos sobre a oferta
e os preços da comida.
A guerra na Ucrânia também pressionou as
cotações de commodities agrícolas, como o
trigo, insumo usado na fabricação de pães,
massas e biscoitos.
Juntos, os grupos de transportes e alimentação
e bebidas responderam por cerca de 70% do
IPCA-15 em abril, diz o IBGE. Na comparação
entre diferentes meses, a alta de 1,73% é a maior

VETERINÁRIA GAMELEIRA
(31) 3558-2755 / 98299-7869

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Carmo - 714 -Mariana - MG

* Pet Shop
* Banho e Tosa
* Consultas
* Raio x
* Ultrassom
* Cirurgia
* Internação
* Exames
Laboratoriais

Equipe VETERINÁRIA GAMELEIRA

estouro da meta em 2022, o que signiﬁcaria o
segundo ano consecutivo de descumprimento.
A alta prevista pelo mercado para o IPCA é de
7,65% até dezembro, de acordo com a mediana
do boletim Focus, publicado pelo BC. Há
instituições ﬁnanceiras que projetam avanço
ainda maior, na faixa de 8%.
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HANDEBOL: VEREADOR
PINICO RECEBE
REPRESENTANTE DA
ASSOCIAÇÃO MARIANENSE
DE HANDEBOL

@jornalpanetus Parlamentar se preocupa ativamente com ações que envolvam o esporte
da Primaz.

O vereador Ediraldo Ramos – Pinico
(AVANTE), recebeu em seu gabinete
parlamentar o jovem Pedro, que é
representante da AMH (Associação
Marianense de Handebol). O vereador
destacou seu amor pelo esporte e aﬁrmou
apoiar a associação. “Como todos sabem,
estamos sempre engajados nas modalidades
esportivas do nosso município. Tenho por
mim, que a participação do jovem em qualquer
tipo de modalidade esportiva o faz abrir as
portas para o bem”. Refere-se a importância e
as aberturas que o esporte proporciona no que
diz respeito a educação.
Durante essa semana o vereador Ediraldo
teve a alegria de receber em seu gabinete, um
dos representantes da AMH (Associação
MARIANENSE de Handebol), na pessoa do
jovem atleta, Pedro. Pinico se comprometeu a
participar ativamente e apoiar mais essa
modalidade esportiva em Mariana. “Mais
uma vez, contém conosco e com toda a nossa
equipe”. Pontua Ediraldo.

Arantes Móveis

Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

O VEREADOR PROFESSOR
JOÃO BOSCO CONTINUA
ACOMPANHANDO DE PERTO
OS TRABALHOS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
EM CONSTANTINO
Fiscalizar e acompanhar o progresso das obras em todos os quatro cantos do município
é a agenda de João Bosco.
O vereador Professor João Bosco (PDT), tem
como bandeira cobrar e reivindicar ações que
visem a qualidade de vida da população
marianense. Uma das premissas parlamentares
e ﬁscalizar, cobrar e criar leis que vão de
encontro com os desejos da sociedade. Neste
quesito, o vereador João Bosco não poupa
esforços e trabalha diuturnamente
proporcionando um trabalho íntegro e honesto
em seus mandatos como vereador.
Contudo, vale ressaltar sua recente
ﬁscalização na realização das obras de
pavimentação asfáltica que estão sendo
efetivadas na comunidade de Constantino. O
vereador João Bosco vem acompanhando de
perto a evolução dos trabalhos e espera o
quanto antes a ﬁnalização desta importante
ação na comunidade. “Fico feliz em ver nossa
gente sorrindo quando ocorre intervenções

que visam qualidade para o nosso povo.
Agradeço ao prefeito interino Juliano Duarte
e a todos envolvidos nesta obra”. Destaca João
Bosco.
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HOMENAGEADOS DESTAQUE DOS 20 ANOS DO JORNAL
PANFLETU´S NA PRIMAZ DE MINAS
Cultura, Social, Jurídico, Empreendedorismo, Engajamento, Política, Entretenimento e Desenvolvimento
são as categorias que fazem parte do Jornalismo Verdade do Panfletu´s.
“Em construção”
Adão Severino Junior – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Ação Humanitária
Rosemery Isaac Esperidião Milagres –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Empresária
Fabiana Eugênia da Silva Rosa –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Empreendedora

Juliano Melo Franco Bahia – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Advogada
Marianas, Mulheres que Inspiram –
Homenageadas Destaque (JORNAL) –
Estímulo e Envolvimento
Paulo Dulico – Homenageado Destaque
(JORNAL) – Personalidade
Gilberto Matheus (Tikim) – Homenageado

Destaque (JORNAL) – Político
Confraria Capim Canela – Homenageado
Destaque (JORNAL) – Social e
Envolvimento
Mayara Galdino dos Santos –
Homenageada Destaque (JORNAL) –
Cabelereira
Marino Dangelo – Homenageado Destaque

(JORNAL) – Personalidade
Arlinda Gonçalves – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Jurídico /
Administrativo
Fabiana Arantes Móveis – Homenageada
Destaque (JORNAL) – Empreendedorismo
José Jarbas Ramos Filho - Homenageado
Destaque (JORNAL) - Político

DIA DAS MÃES: MEMORIAL VALE REALIZA FEIRA
ESPECIAL PARA O DIA DAS MÃES
@jornalpanetus O Memorial Minas Gerais Vale realiza a 10ª edição da Feira do Memorial.
Dessa vez com opções de presentes para o Dia
das Mães, trazendo produtos diferenciados de
cerca de 30 empreendedores, artistas e artesãos
de Belo Horizonte e associações de outras
cidades de Minas. São artigos em cerâmica,
bijouterias em madeira reciclada de prancha de
skate, cadernos e bolsas artesanais, bordados,
acessórios artesanais peruanos, cosméticos
naturais e veganos, produtos em costura para uso
pessoal e para casa. As vendas serão feitas pelos
próprios artistas, no Memorial Vale, que ﬁca na
Praça da Liberdade, com entrada gratuita, dias 30
de abril, sábado, das 10h às 17h30; e dia 1 de
maio, domingo, das 10h às 15h30.
Uma novidade dessa edição é a participação
do grupo Mulheres Fortes – APAE BH, formado
por mães, avós ou irmãs de pessoas com
deﬁciência atendidas pela APAE-BH que usam
o tempo que permanecem na instituição
aguardando o atendimento de seus familiares

para produzir artesanato. Entre as iniciativas
sociais que retornam a Feira do Memorial estão
a Vila das Flores (Betim), as cooperativas
Flores do Carmo, de Senhora do Carmo (distrito
de Itabira), as Bordadeiras de Ipoema, os
empreendedores de Itabirito: Favo de Mel,
Gabriela Menezes Art, Memórias de Agulha,
Associação de Artesãos de Itabirito. Outra
novidade desta edição é a presença da Rivera
Criações, papelaria artesanal, que apresenta a
arte e as cores do Peru feitas por mãe e ﬁlha,
Lourdes Rivera e Jameny Rivera, artesãs
peruanas que moram em Belo Horizonte.
Entre os produtores conﬁrmados estão: Arte da
Lilica; Miucha Atelier; Flores de Jorge presentes e patuás; Flores do Carmo Tecelagem artesanal; Bordadeiras de Ipoema;
Projeto Desenvolvimento Territorial e
Transformação Social de Itabirito: Memórias de
Agulha, Gabriela Menezes Art., Favo de Mel

Corte de grama
Plantio
Fertilização de solo
Poda
Cerca de arame farpado
Paisagismo

(31) 98232-5151

@padulajardinagemeservicos

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

Paula Braga
Uniformes, camisas personalizadas ,
reformas de roupas e muito mais!

(31) 98495-9101

Velas Artesanais, Associação de artesãos de
Itabirito; Maria Entrelinhas; Shinewood;
Atelier Arte em cores; Vila das Flores; Aiyra
Cosméticos; Togudi Ateliê Criativo; Flora São
Francisco Ateliê Botânico; Stella Biondi Atelie;
Cerâmicas Maná; Orapronóbis; Rivera
Criações; Projeto Mulheres Fortes - APAE BH;
Dri Gaffuri Art.
O Memorial Vale, um dos espaços culturais do
Instituto Cultural Vale, ﬁca na Praça da

Liberdade, em Belo Horizonte, e tem entrada
gratuita.
Feira do Memorial
Dia 30 de abril, sábado, das 10h às 17h30, com
permanência até as 18h.
Dia 01 de maio, domingo, das 10h às 15h30,
com permanência até as 16h.
No Memorial Minas Gerais Vale - Praça da
Liberdade, esquina com rua Gonçalves Dias.
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ECONOMIA: MINISTRO DIZ QUE BRASIL PODE SE
BENEFICIAR DA CRISE INTERNACIONAL
@jornalpanetus Para Guedes, pandemia e guerra resultaram em rupturas e oportunidades.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta
quarta-feira (27/04), que a pandemia e a guerra entre
Rússia e Ucrânia podem representar oportunidades
para o Brasil, uma vez que as rupturas de cadeias
produtivas abriram espaço para “relocalizações
industriais”, que têm por base dois alicerces:
proximidade logística e conﬁabilidade decorrente de
segurança institucional.
“É uma oportunidade histórica a que o Brasil tem
agora, como consequência de duas crises
absolutamente inesperadas. Precisamos
compreender isso para nos posicionarmos
corretamente. Essa ruptura de cadeias produtivas e a
consequente relocalização industrial; essa
reconﬁguração das cadeias produtivas globais terá
dois alicerces. Um é a proximidade logística, e o
Brasil está bem próximo da civilização ocidental,
sejam Estados Unidos ou Europa”, disse o ministro
no Seminário de Diagnóstico do Contencioso
Tributário Administrativo, em Brasília.
De acordo com Guedes, essa “relocalização
industrial” e a reconﬁguração das cadeias produtivas
serão "baseadas em conﬁabilidade e em segurança
institucional”. “É basicamente em cima da conﬁança.
Querem alguém que siga as regras do jogo, que não
mude regras e não tome medidas unilaterais
agressivas e geopoliticamente instáveis. Querem que
sejam previsíveis. O Brasil está perto e é conﬁável”,

disse, reiterando a defesa que sempre faz da
simpliﬁcação de impostos e do sistema tributário.
O ministro destacou algumas propostas do governo
visando a modernização de marcos regulatórios que,
segundo ele, podem aumentar o interesse externo em
investir no país. Ele disse que o governo pretende
reduzir “excessos arrecadatórios, em face do controle
de gastos”, ao mesmo tempo em que criticou o fato
de que “quem tem lobby em Brasília e capacidade de
acumular inﬂuência" consegue isenção de impostos.
“No outro extremo, têm aqueles que também têm
poder econômico mas, sem poder político,

procrastinam o pagamento e enfrentam a Receita,
apelando para todas instâncias da Justiça. Eles vão
empurrando as dívidas e ﬁcam até 20 anos sem
pagá-las”, acrescentou.
O ministro classiﬁcou como “absurdamente
elevado” o contencioso tributário administrativo do
país.
O tema foi abordado pelo presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux. Tendo
por base levantamentos do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), Fux disse que o contencioso tributário
atual é caracterizado pelo grande número de

processos tributários administrativos e judiciários
ainda pendentes de julgamento.
“Segundo dados do relatório Justiça em Números
2021, ano-base 2020, os processos de execução
ﬁscal representam o maior fator de morosidade do
poder Judiciário. A classe processual corresponde a
39,6% do total dos casos pendentes, e a 70,68% das
execuções pendentes, com taxa de congestionamento
de 87%”, disse o ministro do STF.
Segundo ele, isso signiﬁca dizer que, em um universo
de 100 processos em execução ﬁscal, apenas 13
foram baixados em 2020.
“O relatório aponta também que o tempo médio de
tramitação do processo de execução ﬁscal baixado
no poder Judiciário é de 8 anos e 1 mês, o que
conduz à conclusão de que a capacidade julgadora
na seara tributária, tanto no âmbito judicial como no
administrativo, parece revelar diﬁculdade
intransponível na aplicação do princípio
constitucional da razoável duração do processo, hoje
constante como direito fundamental do cidadão”,
disse.
Diante desse contexto, Fux defendeu que “é mais que
necessário aprimorar o contencioso tributário, a
partir de um diálogo colaborativo entre
representantes de órgãos do sistema de justiça, da
administração tributária, das procuradorias e de
especialistas da academia e dos contribuintes”.
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Sociais da Leticia Aguilar

Carol Pessoa esbanjando elegância!

@leticiafaguilar_

SSM Advogados CONFIRMADOS NO TROFÉU 2022!

Nossos parabéns ao novo Advogado, Marlon Serra!

Leticia Aguilar

Laura Muller CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

Olha quem passa por aqui, nossa amiga Dhebora!

Lívia completou 1 aninho com uma linda festa organizada
com muito amor pela sua mamãe Camila!

O sucesso nasce
do querer, da
determinação e
persistência em
se chegar a um
objetivo.

Mande sua foto, sua
homenagem, seu aniversário
para nossa coluna social!
Sera um prazer ter você aqui!

31986328731

Marque seu
horário para car
ainda mais linda!
Mara Anjos

Warley curtindo o seu lho em um nal de semana descontraído!

As fãs do Alexandre Pires de BH, estão vindo aí! #Trofeu2022

Priscila CONFIRMADA NO TROFÉU 2022!

Família linda! Nessa foto Luan ainda estava no forno da
mamãe Sharon!

9 8317-3875

