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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
PANDEMIA? QUE NADA. ELEIÇÕES!
PEC dos precatórios é a bola da vez.
Sempre prezando pela construtividade, neste
sentido faz alguns meses que o presidente da
República se dedica a golpear a economia,
dilapidando a ordem restante nas contas públicas
a ﬁm de diminuir sua rejeição conforme aponta
uma série de pesquisas. Tal atitude não é rara no
país, ao contrário. Mas o comportamento
eleitoreiro do presidente é dos mais vulgares,
sem subterfúgios.
Contudo, nesta terça-feira, o presidente
declarou que pretende realizar o reajuste dos
salários de "todos os servidores federais, sem
exceção". Ainda acrescentou, de maneira
eleitoreira: “Dessa maneira, estamos mostrando
responsabilidade".
O dinheiro para a benesse do reajuste viria dos
recursos criativamente criados pela PEC dos

Precatórios, a proposta de emenda constitucional
que prevê um calote em parte dessas dívidas,
além de elevar o teto anual de gastos federais.
É preciso que a matéria ainda seja ou conquiste
aprovação no Senado. Caso permita despesas
extras da ordem de R$ 91,6 bilhões em 2022,
como prevê o governismo, o dinheiro talvez não
seja bastante para satisfazer aos desejos do
Palácio do Planalto, do centrão e do Parlamento
em geral.
Ademais, os servidores federais estão sem
reajuste desde o início da epidemia. O
Orçamento do próximo ano não prevê correção
dos salários. Há, sem dúvida, perdas decorrentes
da inﬂação elevada; os trabalhadores do setor
privado, entretanto, enfrentam a situação sem a
garantia do emprego e com salários em média

piores, quando têm ocupação. Neste momento,
não se trata de prioridade orçamentária.
Entretanto, do montante esperado com a PEC,
quase R$ 45 bilhões seriam destinados a elevar
os desembolsos do Bolsa Família, rebatizado
como Auxílio Brasil. Outros R$ 24 bilhões, ao
menos, serão necessários para gastos como
benefícios previdenciários, que serão maiores
dado o aumento da inﬂação.
Segundo apuramos através de dados
apresentado pelo Congresso, mais de R$ 8,2
bilhões serão subsídios, a redução de impostos
sobre folha de pagamento, recém-prorrogada.
Ainda R$ 5 bilhões devem ser gastos no valegás, à beira de ser aprovado no Congresso.
Sobrariam pouco mais de R$ 10 bilhões a serem
disputados por emendas parlamentares, aumento

do fundo eleitoral, reajuste de servidores etc.
Tudo isso, implica diretamente na elevação do
teto de gastos que provocou uma alta ruinosa das
taxas de juros, entre outros danos ﬁnanceiros e
para a conﬁança econômica. O fato de Bolsonaro
agora alardear um reajuste para servidores
mostra outra vez que está disposto a tudo.
Portanto, no caso de problemas na tramitação
da PEC, é possível que a irresponsabilidade
eleitoreira redunde na aprovação de remendos
piores. Um decreto de calamidade ou o emprego
de créditos extraordinários, de duvidosa
legalidade, podem aumentar ainda mais a
despesa federal, substituindo a hipocrisia da
mudança do teto. Para os nossos governantes o
que vale, de fato, é o poder.

VIVENDO ATÉ A MORTE
CONEXÕES E AFETOS– René Dentz, Ph.D.Psicanalista nas clínicas Atapem (Mariana) e Ânima
(Ouro Preto) Professor na PUC-Minas e UNIPAC-Mariana / Pós-Doutorado pela Université de Fribourg/Suíça /
Autor do livro " Horizontes de Perdão"
Nossa sociedade, apesar de todos os desaﬁos e
caminhos que tem ainda para percorrer, avançou na
qualidade e em expectativa de vida. Por isso, cada
vez mais será necessário e uma questão ética e
humanitária cuidar daqueles que possuem mais
idade. O primeiro aspecto que precisamos mudar é a
visão de que o idoso não serve mais para a lógica do
mundo. É preciso escutar e entender em sua fala, a
construção de uma lógica de época, para
compreender erros e acertos e a necessidade de
mudança. É importante entender os limites da época
e sua diﬁculdade em ver outros caminhos. Por outro
lado, também é preciso compreender que há beleza
nos anos, beleza que surge na vulnerabilidade. É
uma característica paradoxal. Muitas pessoas idosas
na clínica dizem: “mas não tem nada de 'melhor
idade'”. De fato, o corpo frágil, a saúde debilitada e
as vulnerabilidades aparentes são aspectos que
podem levar facilmente à depressão. Além disso,
muitas vezes é o momento em que surgem
arrependimentos, sentimento de frustração e quando

as emoções se misturam, se mostrando confusas.
Também é muito comum o sentimento de nãopertencimento ao mundo em que os outros vivem.
No entanto, uma sociedade que não valoriza a
experiência, os traços dos anos e não acolhe as
vulnerabilidades humanas, é uma sociedade
doentia.
Muitas vezes, o que aquela pessoa tem como
expectativa é a escuta atenta do outro, algo que
nosso meio tem perdido, pois queremos apenas
falar e projetar nossas frustrações. Há algum
tempo conversava com um amigo, professor de
uma universidade portuguesa, ele me dizia que a
situação em Portugal e na Europa, de um modo
geral, é tão triste, que, se em mais países fosse
permitida a eutanásia ou o suicídio assistido é bem
provável que um número alto de idosos iria pedir
ao Estado para ajudar a ﬁnalizar sua própria vida.
Em muitos países há uma expectativa de vida
elevada, mas os idosos de hoje possuem poucos
ﬁlhos e que, em sua maioria, cresceram em uma

sociedade muito individualista, que não consegue
atestar o outro.
Ora, esse cenário é trágico. O desenvolvimento
social não pode esquecer ninguém! Parece que o
ideal de fraternidade não andou junto ao de
igualdade e liberdade.
Não é fácil sentir-se cada vez mais próximo à
morte, notar o corpo frágil e atestar concretamente
a ﬁnitude humana. Por isso, é muito necessário
que seja um momento de acolhimento e que nos
demos as mãos. Se estivermos mais próximos ao
humano, podemos verdadeiramente construir
uma sociedade melhor. Aos jovens, seria muito
bom escutar mais seus avós e entender outras
gerações, seus limites, mas suas virtudes,
sobretudo sua disposição ao trabalho e
necessidade que teve de iniciar responsabilidades
muito cedo.
Outro aspecto importante é entender que, quando
tentamos afastar neuroticamente as marcas dos
anos e a morte, simplesmente nos privamos das

belezas humanas. Cada vez é mais comum ver
pessoas que cuidam do corpo e negligenciam a
mente. O corpo humano porta as marcas da
narratividade, nossas histórias, pois nossos “eus”
foram vividos nele, não estão na “nuvem” e, ali
está, atualizando-se, constantemente, vivendo até
a morte. No olhar, no rosto de uma pessoa que
viveu muitos anos, existe uma beleza que remete
ao inﬁnito, que busca no mais profundo sentido
humano o sagrado.

99184-9384
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FIM DE ANO TRAZ BONS PRESSÁGIOS?
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
Olhos espantados. Não é a COVID-19. O teclado
do bloco de notas salvou este vocábulo: COVID.
Acidente terrível. Comoção e especulações,
premonições evidentes. Não creio em adivinhações.
Deus controla os desígnios. A ideia de Deus
transcende. Sol esmaecido. Homens trabalham no
esgoto a céu aberto. Um mau cheiro terrível me
impede de passar ﬁnais de semana na casa de
familiares. Meus pais foram pra Cima, no entanto, a
casa de baixo é moradia nossa.
Cantorias e vídeos nas redes sociais relembram a
trajetória de Marília. Não conheci o feminejo. Sono,
mas a insônia é imbatível. O homem do Planalto
não tem salvação, é pilherico. A cultura vai bem nas
bandas de cá, por lá um caos. Quanta morte por

acidentes assombram famílias no país? Ontem,
não chorei, apesar do abatimento e cansaço.
Abraçar o mundo com as mãos é desamor à saúde
e apego ao desnecessário. Palavras e expressões
fogem da memória. Sou triste, mas feliz, às vezes.
Recolho textos dos meus diários. Escrevi à mão.
Rasguei um punhado de anotações.
O refazimento é o melhor caminho para
aprimorar a escrita. Não sou apegada a
determinados textos; coisas da rabugice... Tenho
medo de assombrações e dos vivos. Umas
terapias para abrandar a covardia, quem sabe?
Sinto dores nas mãos. O médico me disse que
tenho TOC. Achei que era Tik-Tok. Não sou fã de
abreviações. TOC é Transtorno Obsessivo
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Compulsivo. Acho que todos têm um que de TOC,
tristeza, e bipolaridade.... Dizem que fadas são
meninas de asas. Dormirei no quintal de casa,
depois de colocar pequenos travesseiros para as
meninas de asas repousarem. Virão do céu.
Pássaros recepcionarão esses seres de luzes. O sol
aponta da montanha. Quisera participar do
espetáculo da natureza, resta-me apenas a sina de
testemunha. Quarto escuro, o dia me espera. Tenho
a sensação de viver morosamente. Livro de escritor
desfamado (não é difamado!) é pérola sem brilho e
serventia ao passatempo. Caí, há algum tempo, no
passeio obstaculoso do centro de Mariana, era noite
clara. Outro tropeço mais à frente. Mais um
membro para a turma do tombo, com certiﬁcado
autenticado. Ondas de calor sobem pelo corpo.
Uma criança me pediu brinquedo de Natal.
O último mês do ano prenuncia dias melhores,
mais leves, menos pandêmico? Só Deus sabe! Os
adivinhadores não têm mapa do destino do mundo
nem de ninguém. Frases incompletas deixam
margem para complementações absurdas. Não me
deixem ir embora... Embora do show! Um dia, vou
para Barerema. É terra das fadas; elas vêm de lá.

Aqui não é o melhor dos mundos possíveis, é
ensaio para a esperança. Novos tempos? Não
creio. Mais máquinas e fome. Mais desemprego e
doenças. Encontrarão a máquina da longevidade?
Meio máquina, meio homem. Se a máquina
enguiçar, o corpo fenece. Se o corpo morrer, o
corpo vira robô. A tela de minha televisão não tem
brilho.
Pudera, as notícias não são alvissareiras. Sinto
muito pela passagem prematura da famosa, sinto
muito pelas vítimas de acidentes, fome, injustiça,
comorbidades... Sinto um dó danado dos
esquecidos... Será mesmo que ﬁm de ano traz bons
presságios?
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ECONOMIA: PIX COMPLETA UM ANO COM NOVA
FUNCIONALIDADE DE DEVOLUÇÃO
@jornalpanetus Mecanismo será usado em casos de fraude ou de erro operacional.

No aniversário de um ano, o Pix, sistema de
pagamento instantâneo do Banco Central (BC),
ganha nova funcionalidade. Entra em vigor a partir
desta terça-feira (16/11), o Mecanismo Especial de
Devolução, que agilizará o ressarcimento ao usuário
vítima de fraude ou de falha operacional das
instituições ﬁnanceiras.
O mecanismo está regulamentado por uma
resolução editada pelo BC em junho. Desde então,
as instituições ﬁnanceiras estavam se adaptando aos
procedimentos.
Até agora, em uma eventual fraude ou falha
operacional, as instituições envolvidas precisavam
estabelecer procedimentos operacionais bilaterais
para devolver o dinheiro. Segundo o BC, isso
diﬁcultava o processo e aumentava o tempo
necessário para que o caso fosse analisado e
ﬁnalizado. Com o Mecanismo Especial de
Devolução, as regras e os procedimentos serão
padronizados.
Pix Saque e Troco
Outras novidades para o Pix virão em breve. A
partir do dia 29 estarão disponíveis o Pix Saque e o
Pix Troco, que permitem o saque em espécie e a

obtenção de troco em estabelecimentos comerciais e
outros lugares de circulação pública.
No Pix Saque, o cliente poderá fazer saques em
qualquer ponto que ofertar o serviço, como
comércios e caixas eletrônicos, tanto em terminais
compartilhados quanto da própria instituição
ﬁnanceira. Nessa modalidade, o correntista apontará
a câmera do celular para um código QR (versão
avançada do código de barras), fará um Pix para o
estabelecimento ou para a instituição ﬁnanceira e
retirará o dinheiro na boca do caixa.
O Pix Troco permite o saque durante o pagamento
de uma compra. O cliente fará um Pix equivalente à
soma da compra e do saque e receberá a diferença
como troco em espécie. O extrato do cliente
especiﬁcará a parcela destinada à compra e a quantia
sacada como troco.
Open banking
Ainda neste trimestre, o BC pretende estender o
iniciador de pagamentos ao Pix. Por meio dessa
ferramenta, existente para pagamentos por redes
sociais e por aplicativos de compras e de
mensagens, o cliente recebe um link com os dados
da transação e conﬁrma o pagamento.

Atualmente, o iniciador de pagamentos existe para
compras com cartões de crédito e de débito. O BC
pretende ampliar a ferramenta para o Pix, o que só
será possível por causa da terceira fase do open
banking (compartilhamento de dados entre
instituições ﬁnanceiras), que entrou em vigor no ﬁm
de outubro.
Com a troca de informações, o cliente poderá fazer
transações Pix sem abrir o aplicativo da instituição
ﬁnanceira, como ocorre hoje. O usuário apenas
clicará no link e informa a senha ou a biometria da
conta corrente para concluir a transação. Tudo sem
sair do site de compras, do aplicativo de entregas ou
da rede social.
Estatísticas
Até o ﬁm de outubro, segundo os dados mais
recentes do BC, o Pix tinha 348,1 milhões de chaves
cadastradas por 112,65 milhões de usuários. Desse
total, 105,24 milhões são pessoas físicas e 7,41,
pessoas jurídicas. Cada pessoa física pode cadastrar
até cinco chaves Pix e cada pessoa jurídica, até 20.
As chaves podem ser distribuídas em um ou mais
bancos.
Em um ano de funcionamento, o volume de
transações pelo Pix deu um salto. Em outubro, o
sistema de pagamentos instantâneos movimentou
R$ 502 bilhões, contra R$ 25,1 bilhões liquidados
em novembro do ano passado. Segundo o Banco
Central, 75% das transações do Pix em outubro
ocorreram entre pessoas físicas, contra 87% no
primeiro mês de funcionamento. Os pagamentos de
pessoa física para empresa saltaram de 5% para
16% no mesmo período.
Empresas e governo
O aumento nos pagamentos a empresas decorre de
funcionalidades adicionadas ao longo deste ano para
estimular o recebimento de Pix por empresas e
prestadores de serviço. Em maio, começou a
funcionar o Pix Cobrança, que substitui o boleto
bancário e permite o pagamento instantâneo por

meio de um código QR (versão avançada do código
de barras) fotografado com a câmera do celular.
Em julho, começou a ser ofertado o Pix Agendado,
que permite o agendamento de cobranças, com a
deﬁnição de uma data futura para a transação. Em
setembro, o oferecimento da funcionalidade por
todas as instituições ﬁnanceiras passou a ser
obrigatório.
As transações entre pessoas físicas e o governo
aumentaram de R$ 2,25 milhões em novembro de
2020 para R$ 409,83 milhões em outubro deste ano.
Apesar de pequenas em relação ao total
movimentado, essas operações estão subindo graças
a medidas como o pagamento de alguns tributos por
grandes, micro e pequenas empresas e à quitação de
taxas federais por meio do Pix.
Segurança
O Pix completa um ano em meio a preocupações
com a segurança do sistema. Por causa do aumento
de sequestros-relâmpago e de fraudes relacionadas
ao Pix, o BC limitou, em outubro, as transferências
a R$ 1 mil entre as 20h e as 6h. Medidas adicionais
de segurança foram adotadas, como o bloqueio, por
até 72 horas, do recebimento de recursos por
pessoas físicas em caso de suspeita de fraude.
Em setembro, ocorreu o incidente mais sério com
o Pix registrado até agora. Uma brecha de segurança
no Banco Estadual de Sergipe permitiu o vazamento
de 395 mil chaves Pix do tipo telefone. Na ocasião,
não foram expostos dados sensíveis, como senhas,
valores movimentados e saldos nas contas, mas os
números de telefone de clientes capturados por
pessoas de fora da instituição, que foi punida pelo
BC.
Se casos semelhantes ocorrerem, as próximas
punições poderão ser mais duras. No ﬁm da semana
passada, o BC acelerou as notiﬁcações às
instituições ﬁnanceiras que violarem os
regulamentos do Pix e diminuiu as situações em que
as multas serão isentas.
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EDUCAÇÃO: CONFIRA O QUE LEVAR PARA AS PROVAS DO ENEM
@jornalpanetus Exame começa a ser aplicado domingo (21).

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
2021 começa a ser aplicado neste próximo
domingo (21/11), e é hora de checar se tudo está
em ordem, para não esquecer nada no dia da
prova. Neste ano, assim como na edição anterior
do exame, além do documento oﬁcial de
identiﬁcação com foto e da caneta esferográﬁca de
tinta preta, fabricada em material transparente, a
máscara de proteção facial é item obrigatório.
De acordo com o edital do exame, os
participantes que não estiverem com máscara de
proteção facial não poderão ingressar no local de

prova. A regra vale tanto para o Enem impresso
quanto para o digital. Durante todo o exame, os
candidatos deverão usar a máscara cobrindo o
nariz e a boca.
O edital traz também uma série de documentos de
identiﬁcação aceitos no Enem. Os participantes
devem apresentar os documentos originais, com
foto. Não são aceitos documentos digitais. Entre
as identiﬁcações aceitas estão a Carteira de
Identidade, a CNH, o passaporte e a Carteira de
Trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997.
A caneta esferográﬁca de tinta preta, fabricada

@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

em material transparente, é item obrigatório
também para os candidatos do Enem digital, já
que a redação será feita em papel e não no
computador, como o restante da prova.
Itens recomendados
Embora não seja obrigatório, é recomendado que
os participantes levem também pelo menos uma
máscara extra para trocar durante a prova. Haverá
nos locais de prova álcool em gel para que os
estudantes higienizam as mãos, mas é permitido
que os participantes levem seu próprio produto
caso desejem.
Como se trata de uma prova longa, também é
recomendado que levem lanche e água e/ou outras
bebidas, com exceção de bebidas alcoólicas que
não são permitidas e podem levar à eliminação do
candidato.
É recomendado ainda que se leve no dia do
exame o Cartão de Conﬁrmação da Inscrição.
Nele estão, entre outras informações, o local de
prova. O cartão pode ser acessado na Página do
Participante. Caso necessitem comprovar que
participaram do exame, os estudantes podem,
também, na Página do Participante, imprimir a
Declaração de Comparecimento para cada dia de
prova, informando o CPF e a senha. A declaração
deve ser apresentada ao aplicador na porta da sala
em cada um dos dias. Ela serve, por exemplo, para
justiﬁcar a falta ao trabalho.
Itens proibidos
Os candidatos não podem portar, durante o
exame, nenhum dispositivo eletrônico, como
telefones celulares, smartphones, tablets, wearable
tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas
e/ou similares, ipods®, gravadores, pen drive,
mp3 e/ou similares; alarmes, chaves com alarme

ou com qualquer outro componente eletrônico.
Também não podem ter em mãos fones de ouvido
e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor
de dados, imagens, vídeos e mensagens. São ainda
itens proibidos óculos escuros e artigos de
chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou
similares; caneta de material não transparente,
lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos,
livros, manuais, impressos, anotações; protetor
auricular, relógio de qualquer tipo.
Esses objetos, caso o estudante leve para o
exame, devem ser colocados dentro do envelope
porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao
ingressar na sala de provas. A Declaração de
Comparecimento também deve ser colocada
dentro do envelope. O envelope deve ser lacrado e
identiﬁcado, desde o ingresso na sala de provas até
a saída deﬁnitiva do local.
Enem 2021
O Enem será aplicado nos dias 21 e 28 de
novembro para mais de 3 milhões de estudantes
em todo o país. No primeiro dia de prova, os
participantes farão as provas de linguagens,
ciências humanas e redação. No segundo,
matemática e ciências da natureza. Os locais de
prova estão disponíveis no Cartão de Conﬁrmação
de Inscrição na Página do Participante.
O exame seleciona estudantes para vagas do
ensino superior públicas, pelo Sistema de Seleção
Uniﬁcada (Sisu), para bolsas em instituições
privadas, pelo Programa Universidade para Todos
(ProUni), e serve de parâmetro para o Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados
também podem ser usados para ingressar em
instituições de ensino portuguesas que têm
convênio com o Inep.
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ESTÍMULO: MINAS GERAIS ASSINA PARCERIA COM AGÊNCIA
DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS DE DUBAI
@jornalpanetus

Abrir o mercado árabe para empresários mineiros e promover o turismo são os principais pontos do acordo.

O governador Romeu Zema participou, nesta terçafeira (16/11), da assinatura de acordo com a Dubai
FDI, durante a missão oﬁcial do Estado em Dubai,
nos Emirados Árabes Unidos. O documento busca
fomentar parcerias entre a agência de promoção de
investimentos de Dubai e a mineira – representada
pela Agência de Promoção de Investimento e
Comércio Exterior (Indi). Outro objetivo é
promover a imagem de Minas Gerais como destino
turístico e de investimentos de empresas locais.
Minas e os Emirados Árabes Unidos já são
parceiros comerciais, com destaque para a
exportação de materiais de ferro e aço, açúcar e café.
Além disso, Dubai é um grande hub logístico para o
mercado asiático, funcionando como porta de
entrada para as empresas mineiras naquele
continente.
O governador Romeu Zema destacou a relevância
da atração de investimentos entre as nações. “É uma
grande oportunidade podermos trabalhar juntos.

Temos um estado que está crescendo e que tem total
conexão com os mercados árabes”, aﬁrmou,
lembrando os quase R$ 150 bilhões em
investimentos já atraídos pela atual gestão para
Minas Gerais.
Para o presidente do Indi, João Paulo Braga, a
parceria com uma agência de investimentos nos
Emirados Árabes Unidos é o primeiro passo para
futuros acordos. “O turismo mineiro precisa ser
promovido e o Dubai FDI será importante nesse
trabalho”, disse.
O senior executive da Dubai FDI, Humad Al
Nuaimi, pontuou que a agência está trabalhando
para ampliar o número de empresas brasileiras em
Dubai. “Nossa mensagem aos empresários do
Brasil é que venham para cá e explorem as
oportunidades locais. O mercado dos Emirados
Árabes é a porta para o comércio”, destacou.
Parceria
A Dubai FDI é a agência de promoção de

investimentos de Dubai, um dos sete emirados que
compõem os Emirados Árabes Unidos. A
organização faz parte do Departamento de
Desenvolvimento Econômico de Dubai e fornece
apoio e informações essenciais a empresas
estrangeiras que desejam investir no local.
O memorando assinado contempla a cooperação
técnica entre o Indi e a Dubai FDI, particularmente
para ﬁns de intermediação de referências entre as
comunidades empresariais de cada região, além de
participação conjunta em eventos, intercâmbio de
informações, pesquisas e aﬁns, entre outros
aspectos.
Contexto
Dubai é importante destino e origem global de
investimentos, sobretudo em investimento acionário
(fusões, aquisições, joint ventures). De acordo com a
Organização das Nações Unidas para Comércio e
Desenvolvimento (Unctad), os Emirados Árabes
Unidos ocuparam a 15ª posição no ranking mundial

de recebimento de aportes estrangeiros em 2020. Ao
todo, o país recebeu cerca de 20 bilhões de dólares
no último ano.
Como origem de investimentos, o emirado é sede
de vários fundos, soberanos e institucionais, e de
empresas que investem em fusões, aquisições e joint
ventures. Além disso, Dubai tem tido participação
crescente em investimentos greenﬁeld (que
envolvem projetos incipientes) em setores
especíﬁcos, como telecomunicações.
Além do governador Romeu Zema e do senior
executive da Dubai FDI, Humad Al Nuaimi,
também participaram do encontro o assistente
agência estrangeira, Khalid Ibrahim Alkassim, a
especialista em serviços de exportação, Zilda Rosa,
e o advisor Salah Rashed Mohd. Por Minas,
acompanharam a assinatura do acordo o secretário
de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Fernando Passalio, a prefeita de Uberaba, Elisa
Araújo, entre outras autoridades.
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COVID-19: CHINA DEVE APROVAR 1º MEDICAMENTO CONTRA O
VÍRUS EM DEZEMBRO
@jornalpanetus Tratamento demonstrou redução de até 78% nas hospitalizações e mortes.
A China deve aprovar, no próximo mês, o
primeiro medicamento contra a covid-19
desenvolvido por uma farmacêutica chinesa e
baseado no uso de anticorpos monoclonais,
capazes de neutralizar o vírus, informou nesta
terça-feira (16/11), a imprensa estatal.
O tratamento é resultado de pesquisa conjunta
da Universidade Tsinghua, o Hospital Popular
Número Três da cidade de Shenzhen e a
empresa Brii Biosciences, com sede na China e
nos Estados Unidos, aﬁrmou o Global Times,
jornal oﬁcial do Partido Comunista Chinês.
"O corpo humano produz grande quantidade de
anticorpos, mas nem todos têm eﬁcácia
antiviral. A nossa pesquisa visa a selecionar os
mais fortes, para que possam ser usados como
medicamentos no tratamento de pacientes
infectados", disse o professor da Faculdade de
Medicina da Universidade Tsinghua, Zhang
Linqi, citado pelo jornal.
Dados divulgados até esta data indicam que esse
tipo de medicamento seria utilizado no
tratamento de casos leves ou moderados de
covid-19.
No ﬁm de agosto, a Brii Biosciences tinha
anunciado que o tratamento demonstrou
redução de até 78% nas hospitalizações e
mortes por covid-19, durante a terceira fase de
ensaios clínicos realizados nos Estados Unidos,
no Brasil, na África do Sul, no México, na
Argentina e nas Filipinas.
Na China, a terceira fase de testes é liderada
pelo cientista Zhong Nanshan e ocorre nas
cidades de Cantão e Shenzhen, ambas na
província de Guangdong (sudeste), e em
Nanjing e Yangzhou, na província de Jiangsu
(leste).
A droga experimental foi administrada a mais
de 700 pacientes que contraíram a doença
durante a recente e ainda ativa onda de surtos no
país asiático, atribuídos à variante Delta.
Empresas e instituições chinesas também estão
desenvolvendo mais dois medicamentos contra
o novo coronavírus.
A farmacêutica estatal Sinopharm, responsável

por duas vacinas contra a covid-19 que estão
sendo usadas em vários países, desenvolve uma
terapia baseada no plasma de pacientes
recuperados e cujos ensaios clínicos vão
começar, em breve, nos Emirados Árabes
Unidos.
A empresa de biotecnologia Kintor trabalha
numa terceira fórmula, também em fase de
testes.

A China somou 98,33 mil infecções e 4,63 mil
mortes por covid-19 desde o início da
pandemia, de acordo com dados da Comissão
de Saúde chinesa.
O país mantém uma política de "tolerância
zero", que inclui fechar as fronteiras e a
aplicação de medidas restritas de conﬁnamento
e quarentena sempre que são detectados surtos.
A doença provocou pelo menos 5,098 milhões

de mortes em todo o mundo, entre 253,17
milhões de infecções pelo novo coronavírus
registradas desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência
France-Presse.
A doença é provocada pelo coronavírus SARSCoV-2, detectado no ﬁm de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com
variantes identiﬁcadas em vários países.
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MINEIROS GARANTEM LIDERANÇA TAMBÉM NO SEGUNDO DIA
DE PROVA E CONQUISTAM O IRON BIKER BRASIL 2021
@jornalpanetus Evento movimentou economicamente a Primaz de Minas em um final de semana agitadíssimo.
A 28ª edição da maior prova de mountain bike
da América Latina, o Iron Biker Brasil,
conheceu, no último domingo (14/11), os
grandes vencedores de 2021. Depois de um
percurso de quase 150 km, por Mariana (MG) e
seus distritos, Nicolas Machado e Karen
Olímpio garantiram os melhores resultados nas
categorias Elite Masculina e Elite Feminina e se
sagraram os campeões da competição de 2021.
Pela Elite Masculina, o atleta Nicolas
Machado, de Patrocínio (MG), foi o primeiro a
cruzar a linha de chegada com o tempo total –
somados os dois de prova - de 5h08min09seg.
“Estou bastante feliz com a vitória também no
segundo dia. É a realização de um sonho ganhar
o Iron Biker Brasil. A disputa estava acirrada,

mas na parte mais íngreme do trajeto eu
consegui me recuperar e garantir a vitória”,
aﬁrmou o competidor. Já pela Elite Feminina,
Karen Olímpio, de Itaúna (MG), também
manteve a liderança nos dois dias de
competição, fazendo um tempo total de
6h02min59seg.
A atleta demonstrou entusiasmo com o resultado
da maratona e ressaltou a sua felicidade em
ganhar, pela primeira vez, a competição. “O Iron
é um desaﬁo com um pouco mais de trilha. Foi
sofrido por conta do esforço que acabei tendo
que fazer por conta do barro. Mas consegui
manter a liderança também nesta segunda
etapa e estou muito feliz em completar o meu
primeiro Iron como campeã. É extremamente

gratiﬁcante”, disse Karen. Para além das trilhas
Primeira cidade de Minas Gerais e, também, a
primeira capital do estado, Mariana é o cenário
perfeito para a prática do mountain bike e para
realização do Iron Biker Brasil.
O município recebeu competidores e turistas de
todo o país, durante o ﬁm de semana do evento,
sendo um forte elemento econômico para a
cidade. Além de participarem da prova, os
atletas e acompanhantes tiveram a oportunidade
de visitar um dos maiores patrimônios históricos
de Minas Gerais, usufruindo de hotéis e
estabelecimentos, movimentando toda a cadeia
turística da cidade.
O proprietário do restaurante Giardino,
Rodrigo Camelo, decidiu inaugurar seu

estabelecimento poucos dias antes da realização
do Iron Biker Brasil. “Por ser um dos principais
eventos da cidade, imaginamos que seria uma
excelente oportunidade para impulsionar o
nome do restaurante. É um dos principais
estimuladores da economia local pela grande
quantidade de turistas e amantes do esporte que
atrai”, aﬁrmou o comerciante.
Em 2022, o Iron Biker Brasil continuará sendo
sediado em Mariana e promete ainda mais
adrenalina e aventura nos dias 16, 17 e 18 de
setembro. As inscrições estão abertas e podem
ser feitas através do site oﬁcial do evento.
Conﬁra os 5 primeiros colocados nas categorias
Elite Masculina e Elite Feminina do Iron Biker
Brasil 2021:

Fotos: Samuel Consentino / Divulgação

chocolatecomafeto52

Promoção de pisos
e porcelanatos

@construrey19

Telefone: (31) 3558-5353 / 31 9 8518-7082

Endereço: Rua Cônego Amando - nº285 - São José - Chácara - Mariana
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COVID-19: MINISTÉRIO REDUZ INTERVALO DE REFORÇO E
AMPLIA PÚBLICO
@jornalpanetus Reforço será aplicado 5 meses após segunda dose.
O Ministério da Saúde anunciou, nesta terçafeira (16/11), a redução do intervalo de tempo
para aplicação da dose de reforço da vacina
contra a covid-19 dos atuais seis meses para
cinco meses. A decisão, que será implementada
pelas secretarias de Saúde dos estados e
municípios, contempla todas as pessoas acima
de 18 anos, independentemente do grupo etário
ou proﬁssão. Inclusive aquelas que receberam a
Janssen, cujo fabricante, inicialmente,
recomendava a dose única.
“Já tínhamos autorizado a aplicação desta dose
de reforço, ou adicional, para todos aqueles
que tinham tomado a segunda dose há mais de
seis meses e que tivessem [mais de] 60 anos.
Agora, graças às informações advindas dos
estudos cientíﬁcos realizados para avaliar a
aplicação da terceira dose - e dos quais já temos
dados preliminares -, decidimos ampliar esta
dose de reforço para todos aqueles acima de 18
anos de idade que tenham tomado a segunda
dose há mais de cinco meses”, disse o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga.
Ele garantiu que o estoque de imunizantes será
suﬁciente para atender à demanda. Atualmente,
há 12,47 milhões de pessoas aptas a receber a
dose adicional.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 350
milhões de doses das vacinas contra a covid-19
já foram distribuídas para todo o país, e mais de
297 milhões já foram aplicadas ao longo de
onze meses. Mais de 157 milhões de pessoas
tomaram ao menos uma dose do imunizante –
número que, segundo a pasta, representa 88%
do público-alvo previsto no plano nacional de
vacinação contra a doença. No entanto, cerca de
21 milhões de pessoas ainda não retornaram
para tomar a segunda dose na data prevista.
Segundo a secretária extraordinária de
Enfrentamento à Covid-19, Rosana Melo,
pessoas na faixa entre 25 e 34 anos formam a
maioria dos que ainda não compareceram para
tomar a segunda dose. Analisando qual vacina
as pessoas que não completaram o ciclo vacinal
receberam, a secretária aventa a hipótese de

que, além de outros fatores (como a diﬁculdade
de encontrarem tempo para retornar ao posto de
vacinação), as reações características de cada
imunizante podem estar desestimulando
algumas pessoas.
“Algumas [vacinas], de fato, trazem [causam]
alguns efeitos adversos que passam em um ou
dois dias. A população tem que estar consciente
disso. Tem que estar alerta e saber que estes
efeitos são esperados e acontecem”, comentou
Rosana, destacando que, junto com as
recomendações de uso de máscara,
distanciamento social e higienização das mãos
frequente e adequada, a vacinação vem
proporcionando a redução do número de casos
graves da doença e, consequentemente, das
internações e mortes.
“Hoje, nós temos, no Brasil, 21,11 milhões de
pessoas que estão aptas a tomar a segunda dose
da vacina e, assim, completarem seu esquema
vacinal”, informou a secretária ao reforçar que,
para aumentar suas proteções contra a doença, a
pessoa tem que tomar todas as doses
recomendadas pelos laboratórios fabricantes e
autorizadas pelas autoridades sanitárias.

“Além disso, os estudos têm mostrado que, a
partir do quinto ou sexto mês,
independentemente do imunizante utilizado, há
sim uma necessidade de reforçarmos nosso
sistema imunológico tomando uma dose de
reforço”, acrescentou a secretária, alertando
para a importância de os estados seguirem as
novas recomendações do ministério. “Se algum
estado ﬁzer separado, diferente, prejudicará
muito o nosso planejamento.”
Janssen
Outra mudança anunciada pela pasta diz
respeito à vacina da Janssen que era aplicada em
dose única e passará a ter duas doses.
“No início, a recomendação era de que esta
vacina fosse de dose única. Hoje, sabemos que é
necessária esta proteção adicional. Então,
quem já tomou a Janssen, agora vai tomar a
segunda dose do mesmo imunizante. E, lá
adiante, cinco meses após [a segunda dose], um
reforço com imunizante diferente”, disse
Queiroga. A segunda dose da Janssen deverá ser
ministrada a partir de dois meses da primeira
aplicação.
Mega Vacinação

O ministro da Saúde participou esta manhã da
cerimônia de lançamento da campanha Mega
Vacinação, que acontecerá entre os dias 20 e 26
de novembro. Para estimular a população a
tomar todas as doses recomendadas da vacina e
completar o ciclo de imunização, o ministério
conta com a ampliação do horário de
funcionamento dos postos de vacinação durante
a iniciativa.
“Já temos uma das campanhas de vacinação
contra a covid-19 mais importantes do mundo,
tendo ultrapassado os Estados Unidos em
relação ao [percentual da] população
imunizada, mas temos que avançar ainda mais
para que não aconteça o que está ocorrendo em
alguns países da Europa, onde observamos um
aumento do número de casos”, alertou o
ministro, referindo-se a países como a
Alemanha, que, na semana passada, voltou a
anunciar medidas restritivas para conter o
recrudescimento da doença.
“Nosso objetivo é, através da campanha Mega
Vacinação, ampliar ainda mais o acesso [da
população às vacinas] e convencer as pessoas a
procurarem as Unidades Básicas de Saúde
[UBS] para, a partir daí, adquirirmos ainda
mais a conﬁança do povo brasileiro e um
controle sanitário eﬁciente para evitarmos
possíveis novas ondas da covid-19”, disse
Queiroga logo após a exibição de um vídeo
promocional em que o Ministério da Saúde
alerta que “proteção pela metade não é
proteção”.
“Temos [no Brasil] um cenário epidemiológico
bem mais equilibrado em relação à pandemia.
Nosso sistema de saúde está atendendo às
necessidades, sobretudo dos pacientes com
síndromes respiratórias agudas graves. Isso se
deve à eﬁciência das políticas públicas
lideradas pelo Ministério da Saúde e que, na
ponta, são implementadas pelos estados e
municípios [prefeituras]”, acrescentou o
ministro Marcelo Queiroga antes de detalhar a
redução do intervalo de tempo para aplicação da
dose de reforço.

Jornal

_____________________________________________
10
CRAS DE ANTÔNIO PEREIRA É REINAUGURADO E ENTREGUE
À POPULAÇÃO
18/11/2021 a 25/11/2021

Panetu’s
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

@jornalpanetus Também foi assinado o Termo Pactuação da Saúde em Antônio Pereira entre Vale, Ministério Público e Prefeitura.
@jornalpanetus
“Um sonho que se sonha só é só um sonho que
se sonha só, mas sonho que se sonha junto é
realidade – Raul Seixas”. Parafraseada pelo
prefeito Angelo Oswaldo, essa frase descreve o
sentimento de todos sobre a reforma do CRAS de
Antônio Pereira, reinaugurado na última sextafeira, 12 de novembro. A revitalização faz parte
do Plano de Compensação e Desenvolvimento da
Vale, como medida compensatória pelo
rompimento da barragem de Fundão.
Houve também a Assinatura do Termo
Pactuação da Saúde em Antônio Pereira,
celebrado entre Vale, Ministério Público e
Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria
de Saúde Municipal, visando à contratação de
três psicólogos, um assistente social e um médico
psiquiatra a ﬁm de acolher e acompanhar os
a g r a v o s p s i c o s s o c i a i s e m e rg e n t e s n a
comunidade. Além disso, dentro do termo há a
contemplação de duas vans para atender a equipe
e a população que necessitar de atendimento na
sede.
Segundo a secretária adjunta de Saúde, Consola
Souza, é importante ressaltar que há um projeto
mais robusto que abrange outras ações
importantes para o distrito. “O plano de ação foi
dividido em duas etapas de forma a suprir as
demandas populacionais e contratação dos
proﬁssionais está em andamento e logo estarão
atuando junto às equipes de saúde da família”.

Foto: Neno Vianna / Divulgação PMOP
Angelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto reforça
que o CRAS ampliará os trabalhos de
desenvolvimento social, fortalecendo a vida
comunitária dos cidadãos de Antônio Pereira.
“Assinamos também um termo de parceria com a
Vale e o Ministério Público, no sentido de quê,
por uma medida reparadora, a empresa passa a
ﬁnanciar a ampliação do nosso programa de
saúde no distrito de Antônio Pereira. Vamos
oferecer novos proﬁssionais, equipamentos e
serviços de psicologia e psiquiatria,
principalmente porque os moradores têm sofrido
muito com os traumas da mineração”.
O secretário de Desenvolvimento Social,
Habitação e Cidadania Edvaldo Rocha reforçou
que “este é o quinto CRAS do Município,
ferramentas extremamente importantes para
toda a comunidade. Com o prédio totalmente

renovado as pessoas se sentem melhor assistidas
e isso facilita o processo de inserção às ações
sociais desenvolvidas no CRAS”.
Jaqueline Rosa, coordenadora do CRAS reforçou
que o espaço é uma importante ferramenta de
contato entre o poder público e a comunidade.
“Aqui são prestados serviços que inﬂuenciam
diretamente no cotidiano de quem o procura,
desde a assistência social até acompanhamento
familiar. É onde as pessoas em situação de
vulnerabilidade encontram proteção e amparo,
além de benefícios voltados a prevenir condições
de risco e a fortalecer os vínculos familiares e
comunitários. Ter um espaço reformado,
apropriado para receber e acolher a comunidade
é de fundamental importância e de um valor
inestimável”.
Lucas Soares Silva, gerente de reparação da Vale

(31)98566-4576

em Antônio Pereira, reconhece a importância
dessas compensações para o distrito. “Foi feita
uma reforma completa para que os proﬁssionais
que aqui trabalham e as pessoas que usam o
serviço consigam ter, além da acolhida que já
existe, um espaço mais confortável e renovado.
Além disso, o Termo Pactuação da Saúde auxilia
o Município no reforço da rede de saúde em
Antônio Pereira e essas ações vão se formando,
são as primeiras estabelecidas para
compensação e reparação, buscando o
desenvolvimento do distrito”.
A revitalização contemplou o CRAS com piso
novo em porcelanato, pintura interna e externa
com Barroso de fácil limpeza, reforma do telhado
e do forro. Também uma adequação da escada
interna, novas instalações elétricas e revisão das
instalações hidráulicas, novos louças e metais,
trocas das portas daniﬁcadas, instalação de grade
onde não havia. As chuvas sempre foram um
problema e por isso, na parte da frente foi feita a
melhora da drenagem, guarda corpo e corrimão
da rampa lateral.
Atualmente, o CRAS de Antônio Pereira conta
com uma psicóloga e uma assistente social, além
dos serviços de bolsa família e SINE. Ele
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h,
mas devido à pandemia, o atendimento tem sido
feito mediante o agendamento pelo telefone 31
3553 8278.
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CLÁUDIO MANOEL: VEREADOR JOÃO BOSCO REALIZA INDICAÇÃO
DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO EM DISTRITO
@jornalpanetus

Cobrança partiu do parlamentar que foi prontamente atendido pelo Poder Executivo.

Esse é o papel do parlamentar: cobrar, criar
leis e indicações e ﬁscalizar as ações do
poder executivo. Não resta dúvida que a
atuação do vereador João Bosco (PDT)
segue estes propósitos. Neste sentido o
vereador reaﬁrmou seu compromisso com o
distrito de Cláudio Manoel, solicitando
juntos ao Poder Executivo os reparos na
rede de esgoto da rua da Caixa d´água no
distrito de Cláudio Manoel.
O vereador acompanhou e ﬁscalizou o
trabalho desenvolvido no local, aﬁnal foi
uma cobrança dos moradores do distrito.
“A comunidade de Cláudio Manoel é
importante para o município, faço questão
de acompanhar e ﬁscalizar de perto todas
ações desenvolvidas através do meu
mandato parlamentar. Os moradores
cobravam melhorias na rede de esgoto e
agora com o apoio do poder executivo
vamos entregar mais uma demanda para a
nossa gente”. Ressaltou o vereador
Professor João Bosco.
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ECONOMIA: MARIANA INICIA SEMANA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
@jornalpanetus Evento conta com uma programação intensa de palestras, minicursos, praça de alimentação e apresentação artística e cultural.
Objetivando reaquecer a economia local
afetada pela pandemia, a secretaria de
Desenvolvimento Econômico com o apoio da
Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconﬁdentes e Alto Paraopeba Adesiap, convida a população marianense para a
Semana do Desenvolvimento Econômico, que já
está em andamento desde a quarta-feira 17 em
que ocorreu o início da programação que
acontecerá até este sábado dia 20 de novembro no
Centro de Convenções do município.
Serão ofertados minicursos, palestras,
seminários e oﬁcinas, para qualiﬁcar e preparar
ainda mais os empresários para o mercado.
Além disso, os empreendedores que
participarem, apresentarão em stand, seus
produtos e serviços.
As pessoas interessadas em participar dos
cursos e visitação, deverão acessar
adesiap.org.br/eventos. Para mais informações,
ligue: (31) 9 9907-7852.
Conﬁra o cronograma:
18/11 - Quinta Feira
Local: SALA 1 - Centro de Convenções
1 0 h à s 11 h - C o n s u l t o r i a I n d i v i d u a l
Financeira/SEBRAE
11h30 às 12h30 - Consultoria Individual
Financeira/SEBRAE
13h30 às 14h30 - Consultoria Individual
Financeira/SEBRAE
15h às 16h - Consultoria Individual
Financeira/SEBRAE

16h30 às 18h30 - Oﬁcina - Como formar o preço
de venda dos seus produtos e serviços
Local: SALA 2-Centro de Convenções
10h às 11h - Orientação Técnica: Gestão
Empresarial - (Modelagem de Negócios) /
SEBRAE
11h30 às 12h30 - Orientação Técnica: Gestão
Empresarial - (Modelagem de
Negócios)/SEBRAE
13h30 às 14h30 - Orientação Técnica: Gestão
Empresarial - (Modelagem de
Negócios)/SEBRAE
15h às 16h - Orientação Técnica: Gestão
Empresarial - (Modelagem de Negócios) /
SEBRAE
Local: SALA 3-Centro de Convenções
10h às 11h - Consultoria Individual: Marketing /
Marketing Digital / SEBRAE
11h30 às 12h30 - Consultoria Individual:
Marketing / Marketing Digital /SEBRAE
13h30 às 14h30 - Consultoria Individual:
Marketing / Marketing Digital / SEBRAE
15h às 16h - Consultoria Individual: Marketing /
Marketing Digital / SEBRAE
16h30 às 18h30 - Oﬁcina - Como utilizar o
Instagram para gerar negócios
Local: Auditório - Centro de Convenções
18h30 às 19h30 - Quem vende enriquece
/MASTERMIND
19h às 20h - Mariana foi hackeada e ninguém
percebeu: o poder da cultura digital / Kelson
Douglas

Fundador e diretor criativo da l Love Pixel,
Valin e diretor do EGL da ADAPRO
19h30 às 20h30 - Cooperativismo/Luís Mário
Leite Berbigier Vice-presidente Sicredi
Integração RS/MG
Local: Pavilhão de Eventos - Centro de
Convenções
19h - Apresentação Tai Chi Chuan
20h30: Show
19/11 - Sexta Feira
Local: SALA 2 - Centro de Convenções
10h às 11h - Orientação Técnica: Gestão
Empresarial - (Modelagem de Negócios) /
SEBRAE
11h30 às 12h30 - Orientação Técnica: Gestão
Empresarial - (Modelagem de
Negócios)/SEBRAE
14h às 16h - OFICINA - COMO ENCANTAR E
FIDELIZAR OS SEUS CLIENTES / SEBRAE
Local: SALA 3 - Centro de Convenções
10h às 11h - Consultoria Individual: Marketing /

Marketing Digital / SEBRAE
11h30 às 12h30 - Consultoria Individual:
Marketing / Marketing Digital /SEBRAE
14h às 15h30 - Oﬁcina - Whatsapp Business Dicas e Truques Que Você Precisa Saber /
Sebrae
Local: Auditório - Centro de Convenções
18h às 19h - Desastre Socioambiental na região
de Mariana. / GM André Machado da Defesa
Civil
19h às 20h30
- Empreendedorismo/MASTERMIND
Local: Pavilhão de Eventos- Centro de
Convenções
19h - Ginástica na praça
20h30: Show
20/11 - Sábado
Local: Pavilhão de Eventos -Centro de
Convenções
18h - Apresentação de Capoeira
19h - Show

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

Arantes Móveis

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

(31) 3557-3733

Jornal

Panetu’s
18/11/2021 a 25/11/2021
14
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

EDUCAÇÃO: PRIMEIRO DIA DO ENEM TERÁ PROVA DE REDAÇÃO
@jornalpanetus

Exame começa no próximo domingo.

No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2021, no próximo domingo
(21/11), os candidatos farão, além das provas
objetivas de linguagens e ciências humanas, a
única prova subjetiva da avaliação, a redação.
Nesta edição, o tema será o mesmo, tanto para o
Enem impresso quanto para o digital e, em ambas
modalidades, o texto deverá ser feito à mão. Por
isso, é obrigatório levar caneta esferográﬁca de
tinta preta fabricada em material transparente.
Ir bem na redação pode ser um diferencial para o
candidato. Para participar de programas como o
Sistema de Seleção Uniﬁcada (Sisu), que oferece
vagas em instituições públicas de ensino superior,
e o Programa Universidade para Todos (ProUni),
que concede bolsas de estudo em instituições
privadas de ensino superior, é necessário não ter
tirado zero na redação.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza
todos os anos, conforme previsto no edital do
exame, uma cartilha com os detalhes da correção.
Ainda não foi disponibilizada a cartilha do Enem
2021. Documentos de anos anteriores, com
exemplos de redações que receberam a nota
máxima, 1 mil, estão disponíveis na página da
autarquia.
Dicas
Conhecer as provas de redação anteriores pode
ajudar os candidatos, segundo o coordenador de
Integração Pedagógica do SAS Plataforma de
Educação, Vinicius Beltrão. “Os temas de
redação geralmente são cíclicos. Ou vão trazer
questões de inclusão ou questões sobre cidadania
e ética. Podem falar de comportamento, de
sociedade da informação, esses temas macros
sempre são previstos pensando numa realidade
brasileira”.
Como os candidatos precisam, além de ter um
conhecimento mínimo sobre o assunto, fazer uma
proposta de intervenção, a dica é buscar
referências que ajudem a embasar o texto. Podem
ser músicas, ﬁlmes, livros, notícias e documentos
como a Constituição Federal e a Declaração
Universal dos Direitos Humanos da Organização
das Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil é

signatário. “Fazer grupo de estudo, compartilhar
com colegas o que cada um andou lendo, ver os
principais temas, escrever. Pegar alguns temas e
refazer a redação, não só para treinar a parte
cognitiva, mas para treinar o tempo”.
No dia da prova, de acordo com o professor, o
ideal é reservar uma hora para fazer a redação.
Isso pode ser feito logo no começo, quando o
candidato está mais descansado. A dica é antes
mesmo de ler os textos de apoio, ver, no ﬁnal do
enunciado, qual é o tema da redação. Assim,
quando o estudante ler os textos de apoio, já
saberá sobre o que precisará escrever e poderá
destacar elementos que o ajudem na produção do
próprio texto.
O estudante terá à disposição uma folha de
rascunho, mas somente o que estiver escrito em
caneta preta na folha de redação será considerado
na correção. “É importante fazer o treinamento
para a gestão do tempo”, recomenda Beltrão.
Reler as redações
A professora de redação na plataforma Explicaê
Cainã Marques Vilanova recomenda que, nessa
reta ﬁnal, os estudantes revisem os textos que
escreveram ao longo do ano. “Fazer uma análise
de redações já feitas. Se estudou durante o ano e
fez 30 redações, por exemplo, é hora de colocálas em cima da mesa e dar uma olhada, rever os
principais erros, analisar o que é preciso
melhorar”, diz.
Outra dica é ler redações que tiraram nota 1 mil
em edições anteriores. Produzir muitos novos
textos a alguns dias do exame pode, de acordo
com Cainã, gerar nervosismo. “Esta semana não
é mais para fazer muitos textos, vejo alunos
desesperados querendo recuperar o tempo
perdido. Isso atrapalha até porque diﬁcilmente
terão alguém para fazer a correção dessas
redações e não terão um feedback”.
Uma alternativa é buscar temas que o estudante
ainda não tenha trabalhado e fazer um roteiro com
os tópicos que abordaria e com os conhecimentos
que teria se o tema fosse aquele, incluindo ﬁlmes
relacionados ao assunto, entre outros. É preciso
também, segundo a professora, tomar cuidado
com o que se vê nas redes sociais, onde muitas

informações e dicas falsas são divulgadas.
A professora conta que a alguns dias do exame,
os estudantes estão ansiosos e abalados pelo ano
de pandemia e também pelas notícias recentes de
demissões no Inep. Nessa segunda-feira, o
presidente Jair Bolsonaro aﬁrmou que o Enem irá
ocorrer na mais absoluta tranquilidade.
“Começam agora a ter a cara do governo as
questões da prova do Enem. Ninguém está
preocupado com aquelas questões absurdas do
passado que caíam, temas de redação que não
tinham nada a ver com nada. Realmente algo
voltado para o aprendizado”, aﬁrmou.
Segundo Cainã, os estudantes que conhecem
bem a estrutura da prova estão preparados para
discorrer sobre qualquer tema. Ela ressalta que os
textos de apoio são de grande ajuda e que devem
ser lidos com atenção. Eles não devem ser
copiados na íntegra, o que poderá zerar a redação,
mas podem conter informações que ajudem nos
argumentos dos estudantes.
Motivos para nota zero
Segundo o edital do Enem, são motivos para
zerar a redação:
fuga total ao tema;
não obediência ao tipo dissertativoargumentativo;
extensão de até sete linhas manuscritas, qualquer
que seja o conteúdo, ou extensão de até dez linhas
escritas no sistema Braille;
cópia de texto(s) da Prova de Redação e/ou do
Caderno de Questões sem que haja pelo menos
oito linhas de produção própria do participante;
impropérios, desenhos e outras formas
propositais de anulação, em qualquer parte da
folha de redação;
números ou sinais gráﬁcos sem função clara em
qualquer parte do texto ou da folha de redação;
parte deliberadamente desconectada do tema
proposto;
assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou
rubrica fora do local devidamente designado para
a assinatura do participante;
texto predominante ou integralmente escrito em
língua estrangeira;

folha de redação em branco, mesmo que haja
texto escrito na folha de rascunho; e
texto ilegível, que impossibilite sua leitura por
dois avaliadores independentes.
Veja os temas das redações de anos anteriores:
Enem 2009: O indivíduo frente à ética nacional
Enem 2010: O trabalho na construção da
dignidade humana
Enem 2011: Viver em rede no século XXI: os
limites entre o público e o privado
Enem 2012: O movimento imigratório para o
Brasil no século XXI
Enem 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca
no Brasil
Enem 2014: Publicidade infantil em questão no
Brasil
Enem 2015: A persistência da violência contra a
mulher na sociedade brasileira
Enem 2016: Caminhos para combater a
intolerância religiosa no Brasil e Caminhos para
combater o racismo no Brasil - Neste ano houve
duas aplicações regulares do exame.
Enem 2017: Desaﬁos para formação educacional
de surdos no Brasil
Enem 2018: Manipulação do comportamento do
usuário pelo controle de dados na internet
Enem 2019: Democratização do acesso ao
cinema no Brasil
Enem 2020: O Estigma Associado às Doenças
Mentais na Sociedade Brasileira (Enem
impresso), O desaﬁo de reduzir as desigualdades
entre as regiões do Brasil (Enem digital) e A falta
de empatia nas relações sociais no Brasil (Enem
PPL e reaplicação)
Enem 2021
O Enem será aplicado nos dias 21 e 28 de
novembro para mais de 3 milhões de estudantes
em todo o país. No primeiro dia de prova, os
participantes farão as provas de linguagens,
ciências humanas e redação. No segundo,
matemática e ciências da natureza. Os locais de
prova estão disponíveis no Cartão de
Conﬁrmação de Inscrição na Página do
Participante.
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ATUAÇÃO: PERÍODO DE CHUVA PREJUDICA ESTRADAS EM
DIVERSOS DISTRITOS DA PRIMAZ DE MINAS
@jornalpanetus Secretaria de Transportes e Estradas Vicinais opera no reparo das vias durante o período chuvoso.
As fortes chuvas das últimas semanas vêm causando
alguns danos nas estradas de diversos distritos de Mariana.
Com isso a Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de
Transportes e Estradas Vicinais, vem operando diariamente
na manutenção dessas vias que foram comprometidas para
que o acesso seja liberado imediatamente sem causar
prejuízos aos usuários das estradas.
A administração da Secretaria de Estradas deﬁniu, em
conjunto, as equipes que estarão de plantão aos ﬁnais de
semana para atender as demandas de urgência e que exigem
mais atenção nos locais em casos de chuvas fortes na
região.
As intervenções de segurança seguem as normas do Plano
de Contingência de Chuva do município de Mariana, para
que os reparos sejam feitos sem causar nenhuma
intercorrência àqueles que fazem uso constante desses
locais. Os trabalhos já foram realizados em alguns distritos,
dentre eles, a normalização do acesso principal do distrito
de Barro Branco, que teve boa parte do asfalto cedido por
conta de erosão em decorrência das chuvas e o
patrolamento da estrada que liga os subdistritos de Vargem
e Pombal, ao distrito de Mainart.
Além disso, outros serviços como desobstrução das vias
afetadas, dos rios e encostas, dentre outras tarefas que
necessitam de cuidados, estão sendo executadas com o
propósito de trazer proteção e comodidade para todos os
que percorrem as localidades.
Para informações e solicitações de manutenção de estradas,
a Secretaria de Transportes e Estradas Vicinais está
localizada na Garagem Municipal - Rodovia do Contorno,
s/nº. O telefone para contato é 3558-2472.

Fotos: Secretaria de Transportes e Estradas Vicinais / Divulgação

Endereço: Avenida Manoel Leandro Corrêa 252 - A - Centro
Telefone: 3557-3405

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

Telefone: (31) 3558-4354

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes
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CACHOEIRENSE É O GRANDE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE
MARIANA DA CATEGORIA SUB-17 FEMININO
@jornalpanetus

Partida foi emocionante.

No último ﬁnal de semana, aconteceu na Arena
Badaró a grande ﬁnal do campeonato de Mariana
da categoria sub-17 feminino. Contudo, se
enfrentaram as equipes do Vila Nova e
Cachoeirense, ambas de Cachoeira do Brumado
quando a equipe do Cacho não tomou
conhecimento da equipe do Cachoeirense e

venceu pelo placar de 3 x 0 consagrando o
campeonato e se tornando Campeã da edição
2021.
A equipe do Cachoeirense é comanda e formada
pelas jogadoras que fazem parte do projeto do
Vila do Carmo de Futsal que tem a frente o
competente Matheus.

COLUNA TOQUE DE BOLA
Com Caburé Aloisio.
*Mariana mais uma vez dá um show de organização no Iron Bike Brasil 2021.
*Parabéns ao Bruno Freitas e toda a sua equipe envolvida neste grande evento.
*Equipes que disputaram o Campeonato de Mariana na Categoria Juniores estão insa sfeitos
com a Direção da liga devido ter sido repassado somente R$ 500,00 para cada equipe. Segundo
informações de alguns dirigentes o valor correto seria R$1.000,00 (vamos procurar as
informações precisas para divulgar na próxima semana).
* Outro ques onamento é em relação ao repasse da Categoria feminino livre.
* Os bas dores do Futebol de Mariana já apresentam alguns candidatos à presidência da liga
espor va que ocorre no próximo mês de dezembro e já circulam alguns nomes, em breve
mencionaremos aqui.

DESTAQUES DO ESPORTE DA PRIMAZ: TROFÉU PAULO
MUNHECA E SÓ SPORT
Noite de gala do esporte vai ocorrer no dia 17 de dezembro na Primaz de Minas.
Jornal
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Já está deﬁnido a data de mais um dos melhores eventos esportivos da Região dos inconﬁdentes
o “Troféu Paulo Munheca” e “Só Sport” que será realizado no dia 17 de dezembro de 2021 no
Centro de Convenções de Mariana.
O evento ocorre anualmente e premia os melhores do ano no segmento esportivo da Primaz de
Minas. Evento tradicional que homenageia através de pesquisa os melhores atletas da região.

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

Rapadura
Rosquinha caseira
Mel

Feijões
Própolis
Cachaça Artesanal
E muito mais...

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana

Telefone e whatsapp: (31)98851-5273 / Endereço: Rua Bela Vista, nº10, Estrela do Sul – Mariana/MG
Email: bichochiquepetstore@gmail.com /
Instagram: @pet_bichochique

9 8253-0025
Endereço: Travessa Santa Cruz, 45B - Barro Preto
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ENTRA EM VIGOR LEI QUE DECLARA
COMO UTILIDADE PÚBLICA
A CASA DE APOIO SEMENTES DO AMOR

OMS ACENDE SINAL DE ALERTA:
MORTALIDADE POR COVID-19 SOBE
NA EUROPA

@jornalpanetus Indicação partiu do vereador marianense Ediraldo Ramos.

Relatório foi divulgado nesta quarta-feira pela organização.

O vereador marianense Ediraldo Ramos –
Pinico (AVENTE) realizou a indicação para que a
Casa de Apoio Sementes do Amor se tornasse
Utilidade Pública no município de Mariana. Com
isso o prefeito em exercício Juliano Duarte, no uso
de seus deveres sancionou a lei nº 3.487 que
declara a Casa de Apoio Sementes do Amor com
utilidade pública municipal.
A Casa de Apoio Sementes do Amor está
localizada na Rua da Cartuxa, número 120, no
bairro Cartuxa em Mariana. O espaço é
destinado para pessoas que buscam a
ressocialização, buscam recuperação e
estimulam jovens que estavam em vida regressa
em relação ao desenvolvimento da sociedade. A
Casa de Apoio vem desenvolvendo um
excelente trabalho na construção de uma
sociedade justa e igualitária, dando total apoio as
pessoas que realmente necessitam de seus
serviços.
O vereador destacou o trabalho da entidade e
declarou apoio. “Ter em Mariana um espaço que
busca a ressocialização é de extrema
importância. Nossos jovens precisam de
atenção, aﬁnal serão nossos sucessores.
Precisamos destacar o apoio maciço para a
Casa de Apoio Sementes do Amor. Agradeço ao
nosso prefeito interino pela agilidade em

sancionar essa lei e a todos os envolvidos na
condução dos trabalhos desenvolvidos na Casa
Sementes do Amor”. Conclui o parlamentar.

Relatório divulgado nesta quarta-feira
(17/11), pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima em 5% o aumento das mortes
associadas à covid-19 na Europa, durante a
última semana. Na América, os óbitos
causados pelo novo coronavírus caíram 3%.
No Pacíﬁco Ocidental, região que inclui a
China, as mortes associadas à doença caíram
em 5%, ao passo que no Mediterrâneo
Oriental a queda foi de 14%.
Já no sul e no leste da Ásia, incluindo a Índia,
os casos mortais de covid-19 aumentaram em
1%. A África viu os casos subirem 3%.
Os cálculos da OMS resultam das
notiﬁcações que recebe dos diferentes países.
Em nível mundial, na última semana houve
50 mil óbitos adicionais, número que
estabilizou. Quanto às infecções, elas
cresceram 8% na Europa e na América e
caíram 33% na África.
No Velho Continente, a incidência de casos
por 100 mil habitantes (230) foi maior do que
em qualquer outra região. A América teve
incidência de 74 infecções por 100 mil
habitantes.
No período analisado pela OMS, Estados
Unidos, Rússia, Alemanha, Reino Unido e
Turquia apresentaram os maiores números de

casos de infecção pelo novo coronavírus.
A covid-19, doença causada pelo SARSCoV-2, identiﬁcado há quase dois anos em
Wuhan, no centro da China, fez já mais de 5,1
milhões de mortos.
O número de infecções em todo o planeta
subiu, em 23 meses, a 252 milhões.
*Com informações da RTP - Rádio e
Televisão de Portugal

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

98299-3382
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PEC DOS PRECATÓRIOS NÃO É PARA ATENDER REAJUSTE DE
SERVIDORES, DIZ LÍDER DO GOVERNO NO SENADO
@jornalpanetus

Fernando Bezerra Coelho afirma que espaço aberto pelo texto deve continuar de R$ 91 bi.
novembro.
O líder do governo também reforçou que está
trabalhando para que seu relatório seja lido e votado
na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) na
quarta-feira da próxima semana, dia 24.
Bezerra disse que busca um entendimento com os
senadores, um texto mais de consenso. No entanto,
acrescentou que o governo acredita ter os votos
necessários para aprovar o texto da forma que
passou na Câmara dos Deputados. Em seus
cálculos, haveria 51 ou 52 votos favoráveis. Uma

a sua viagem ao Oriente Médio. Bolsonaro disse que
os aumentos salariais seriam para todos os servidores
federais, "sem exceção".
"A inﬂação chegou a dois dígitos. Conversei com o
[ministro da Economia] Paulo Guedes, e em
passando a PEC dos Precatórios, tem que ter um
pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o
que eles [servidores] merecem, mas é o que nós
podemos dar", aﬁrmou.
Pelo segundo dia consecutivo, Bezerra se reuniu com
senadores que representam um grupo da Casa que
quer alterações na versão da PEC aprovada pela
Câmara.
O líder do governo minimizou as articulações para
alterações na proposta. Segundo ele, o efeito da PEC
nas contas públicas não deve ser alterado, ou seja,
seria mantido o valor de R$ 91 bilhões a ser acrescido
nas despesas de 2022.
No entanto, ainda não há consenso sobre a forma de
alcançar esse valor.
"Nós não temos nenhuma disputa em relação ao
espaço ﬁscal que deve ser aberto. Todos convergem
para um espaço ﬁscal em torno do número que foi
aprovado na Câmara dos Deputados. A questão é a
forma de como esse espaço ﬁscal será aberto", disse
Bezerra.
O líder do governo também reconheceu que está em
discussão alterações ao texto da Câmara em relação
às regras para pagamento de precatórios —dívidas da
União que já foram reconhecidas pela Justiça.
Uma das alternativas é que os precatórios
relacionados ao Fundef (fundo da área de educação)
não fossem calculados dentro do limite imposto pelo
teto de gastos —regra que impede o crescimento das
despesas acima da inﬂação.
Outra ideia em discussão é que toda a verba para o
pagamento de precatórios ﬁque fora do teto de gastos.
Bezerra também relatou que teve uma conversa com
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSDMG), e que esse teria se comprometido a colocar a
PEC dos Precatórios em votação no dia 30 de

Qualidade &
Preço justo!

PROMOÇÃO DE
CABO FLEXÍVEL

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE), disse que não há previsão de
recursos na PEC (proposta de emenda à Constituição)
dos Precatórios para bancar um amplo reajuste
salarial a servidores públicos, como prometido pelo
presidente Jair Bolsonaro.
"Tem certamente a demanda que parte dos servidores
públicos federais de reajuste de salário, mas acho
que o cobertor está muito curto e acredito que todo
esforço que estamos fazendo agora não é para
atender reajuste de servidores. O esforço que
estamos fazendo agora é para atender os mais pobres
do Brasil que estão sofrendo", aﬁrmou Bezerra, que é
relator da PEC.
A PEC é o principal projeto de interesse do Palácio
do Planalto atualmente no Congresso. Com a
proposta, é possível ampliar em cerca de R$ 91
bilhões a margem para gastos em 2022, ano em que
Bolsonaro pretende concorrer à reeleição.
Mais da metade dessa cifra está comprometida com a
ampliação do Auxílio Brasil para R$ 400 por mês
—outra promessa de Bolsonaro.
Outra parte também deve ser destinada a emendas
parlamentares, que são instrumentos usados por
deputados e senadores para destinar dinheiro público
a obras e projetos em suas bases eleitorais.
"Eu acho muito difícil [dar reajuste]. Nós estamos
ainda no início das análises da peça orçamentária do
ano que vem e tem muito pouco espaço para atender
tantas demandas. Tem demanda de reforçar
investimento em áreas sensíveis, importantes, como
habitação, estradas, recursos hídricos e irrigação",
disse o senador.
As falas de Bezerra, líder considerado sempre leal ao
Planalto, representam o segundo dia de reação às
declarações do chefe do Executivo. Bolsonaro por
dois dias seguidos repetiu que gostaria de usar o
espaço aberto no Orçamento, com a eventual
aprovação da PEC dos Precatórios, para conceder
reajuste para o funcionalismo público.
Todas as declarações foram feitas à distância, durante

proposta de emenda à Constituição precisa de 49
votos de senadores, em dois turnos.
No entanto, nos bastidores, aﬁrma-se que o governo
teme essa margem estreita de votos e por isso busca a
negociação.
Bezerra também aﬁrmou que mantém contato com
o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para
agilizar uma votação mais ágil naquela Casa
legislativa, caso o Senado aprove o texto com
alterações.

A LOJA TODA ESTÁ COM 20% DE DESCONTO!

@vigiezeletrica
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ESCOLHA

@jornalpanetus Autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – Mensagens para uma pessoa especial”.
Posso sentar aqui e escrever sobre nada? Não!
Assim como toda crônica tem um porquê, tudo
que nos acontece também tem.E não adianta
ficar se lamentando, enchendo o ouvido dos
outros com seus problemas ou ficar achando
que você é a maior vítima do mundo.
“Reféns” do mundo somos todos nós. Se não,
não estaríamos por aqui. Quem tem a vida
perfeita (se é que alguém acha que a tem) não

amadurece. E se aqui estamos, é para melhorar.
Ou tentar, ao menos. Seja à base de decepções,
pancadas ou frustações.
Uma das melhores frases que já ouvi
ou li por aí foi: “a dor é inevitável, o sofrimento é
opcional”. Assim, cabe a cada um de nós saber
levar os acontecimentos e aceitar o que nos é
“imposto”, com sabedoria ou com padecimento.
Mas, que tal dar menos importância

para o que te fazem de ruim e valorizar tudo que
você tem de bom? Ninguém é tão ruim assim,
que não consiga fazer isso. Bem como ninguém
é tão especial que seja passível ou merecedor de
vir aqui somente a passeio.
As coisas que nos acontecem podem
nos derrubar ou nos tornar muito mais fortes. E
isso, com certeza, podemos agradecer a Deus:
Ele nos ter dado o poder dessa escolha.

COHAB, TJMG E DEFENSORIA PÚBLICA
RETOMAM MUTIRÕES DE AUDIÊNCIAS DE
CONCILIAÇÃO E ENTREGA DE ESCRITURAS
@jornalpanetus Ação vai beneficiar a emissão de 33 mil escrituras em Minas Gerais.
A Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab Minas),
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio do
Centro Judiciário de Solução de Conﬂitos e Cidadania
(Cejusc), e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
(DPMG) retomam mutirões de audiências pré-processuais para
negociação de débitos, emissão de escrituras e regularização de
imóveis construídos pela companhia. O recomeço dos
trabalhos será realizado entre os dias (22 e 26/11), no município
de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH).
O mutirão pretende regularizar, por meio da conciliação,
177 contratos de mutuários que residem no conjunto
habitacional Morro Alto. As audiências serão no Cejusc de
Vespasiano, entre segunda e sexta-feira, das 13h às 16h. Além
das audiências, o mutirão também será marcado pela entrega
de escrituras a moradores de conjuntos habitacionais
construídos pela Cohab Minas em Vespasiano.
Parceria
As pautas de conciliação da Cohab Minas são fruto de
convênios assinados pela Cohab Minas, TJMG e a
Defensoria Pública (DPMG).
O início da parceria ocorreu com a identiﬁcação de uma
grande quantidade de demandas ajuizadas ou ainda não
ajuizadas referentes às habitações populares no estado.
Muitas dessas ações ocorreram por que algumas das famílias
proprietárias dos imóveis venderam suas casas por meio dos
chamados contratos de gaveta, o que resultou na ilegalidade

da posse e da propriedade.
Para contribuir para a celeridade na solução desses litígios,
amparar os direitos dos mutuários que são de baixa renda e
evitar o ajuizamento de novos processos, foi elaborado termo
de colaboração entre os órgãos.
Estima-se que a Cohab Minas tenha, atualmente, um passivo
de mais de 33 mil escrituras para emitir no estado de Minas
Gerais, o que é inviabilizado pela situação fática ligada ao
imóvel e aos compradores.
Falecimentos sem inventários, divórcios sem partilhas,
contratos de gaveta e até brigas familiares impedem a
emissão dessas escrituras, situações que podem ser
resolvidas nas audiências com a participação do TJMG,
DPMG e da Cohab Minas.
O mutirão coordenado permite, por exemplo, que em uma
audiência de cerca de uma hora de duração seja resolvido um
conﬂito que normalmente demoraria cerca de cinco anos.
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Sociais da Leticia Aguilar

Pegue um sorriso e doe-o a quem jamais o teve.
Pegue um raio de sol e faça-o voar lá onde reina a noite.
Descubra uma fonte e faça banhar-se quem vive no lodo.
Pegue uma lágrima e ponha-a no rosto de quem jamais chorou.
Pegue a coragem e ponha-a no ânimo de quem não sabe lutar.
Descubra a vida e narre-a a quem não sabe entendê-la.
Pegue a esperança e viva na sua luz.
Pegue a bondade e doe-a a quem não sabe doar.
Descubra o amor e faça-o conhecer ao mundo.
Final do ano está chegando! Vamos repensar nossos atos,
nossos planos, nossas atitudes...
A vida é realmente muito curta para vivermos infelizes!
Seja feliz! Viva feliz!

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

9 8317-3875

Protetora dos animais! Essa é Mirelle Malta!
Pensa em um gerente top? é ele mesmo, Rafael!

Casal empreendedor (SmartCell)! Mateus e Fernanda
sempre esbanjando simpatia!

Presença vip em nossa coluna social do nosso amigo Denis!

Momento fofura! Raquel e seu lho Murilo!

Empreendedora querida da Primaz! Karol Lopes!

Hoje é aniversário do Bernardo que completa 7 anos!
Parabéns e muitas felicidades!

Esporte é saúde né Alessandro? #Ciclismo

O time do Banco Agi tem carinha nova . Bem vinda
Viviane Guimarães!

