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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
SEM PESSIMISMO: A DIFICULDADES DOS EMPRESÁRIOS E
CONSUMIDORES NOS DOIS ÚLTIMOS ANOS
Com baixa renda e classe média emparedadas, o dinheiro mal dá para despesas básicas.
O aumento do pessimismo de empresários e
consumidores, lamentável para o país, diga-se é, o
famoso segredo de polichinelo, ou seja, que é de
conhecimento geral. A economia brasileira, os
empregos, a renda e os investimentos em educação,
ciência e tecnologia foram destroçados. Esperavam
o quê? Conﬁança de que os mesmos artíﬁces do
naufrágio salvassem o Titanic?
Para tanto, a esperança era que o aumento do
índice de vacinados contra a Covid-19 ﬁzesse a
vida voltar ao normal, ou quase. E que isso
incluísse o retorno às compras, que faria a
economia andar. Há vacinas, porém muitas pessoas
não apareceram nos postos para tomar a segunda e
terceira doses. Os otimistas também se
esqueceram, ou ﬁngiram se esquecer, de que a
maioria das vagas de trabalho que surgem são
precárias, informais e pagam pouco.
Ademais, o retorno da inﬂação generalizada
espanta os clientes. A cada semana os produtos
estão mais caros, e isso funciona como um freio do
consumo. Outro aspecto importante são as ameaças
digitais, como o ataque hacker ao site das Lojas
Americanas. Isso obriga os compradores a checar

com muita atenção os sites, e a investir em antivírus
mais completos e soﬁsticados, ou seja, mais caros.
Contudo, sem consumidores não há consumo.
Com baixa renda e classe média emparedadas, o
dinheiro mal dá para as despesas básicas, muitas
delas de preços administrados, como energia
elétrica, gás de cozinha e combustíveis.
Qual a mágica esperada para que a economia
melhorasse? Diziam que a saída seriam as
privatizações. Não privatizaram. A correção da
tabela do Imposto de Renda. Não corrigiram. O

aumento da faixa de isenção. Não aumentaram. A
geração de empregos formais. Não aconteceu nem
perto do necessário.
Gambiarras eleitorais, como a tentativa de reduzir
artiﬁcialmente os preços dos combustíveis, já
sabemos como terminam, e quem pagará a conta
(nós).
Os muito pobres são obrigados a optar: pagam
água, luz e IPTU em dia, ou comem. Se decidem
comer, há outro dilema: como cozinhar, se o GLP
custa quase 10% do salário mínimo? Mais da

metade dos domicílios brasileiros estão nas classes
D e E, com renda de até R$ 2,8 mil.
Embora a situação só não esteja pior porque quase
quatro milhões se tornaram microempresários ou
microempreendedores individuais em 2021. Mas
estes negócios enfrentam diﬁculdades, como
retração do consumo, juros elevados, burocracia e
falta de uma diretriz econômica clara para o país.
Uma das várias razões para esse cenário, que
impede o consumidor de sonhar com novos
produtos e serviços, está no desempenho da
indústria. O mercado prevê um chocho crescimento
ou até estagnação do PIB (Produto Interno Bruto)
este ano. E a indústria, responsável por mais de
20% da soma das riquezas do Brasil, deverá puxar
os números para baixo.
Portanto, o que nos resta é fazer orçamento,
comparar preços, fugir do rotativo do cartão de
crédito, economizar energia elétrica e combustíveis,
e escolher muito bem nossos representantes
políticos. Para milhões de brasileiros, a saída tem
sido trocar produtos de marca premium por
similares mais baratos. E para milhões de outros,
incluir vísceras e ossos na alimentação diária.

QUAL MUNDO QUEREMOS?
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"
Com a invasão russa na Ucrânia, muito tem se
falado novamente de “choque de civilizações”, de
confrontos também no campo ideológico. Com os
movimentos da política externa de Putin dando
claros sinais de apetite expansionista, parece que a
democracia ocidental, de alguma maneira, é
colocada à prova.
Por vezes imaginamos que a nossa evolução
democrática não tenha mais fôlego para lidar com os
problemas apresentados na contemporaneidade.
Sobretudo nas últimas décadas, os fundamentos
democráticos foram ameaçados devido a diversos
fatores: tecnologia, redes sociais, fundamentalismos,
extremismos, terrorismo, capital. No entanto, apesar
de todos esses fatores, a democracia ainda se mostra
como o melhor caminho, pois é aquele único modo
de agir politicamente que consegue enxergar seus
próprios erros. Os desaﬁos não param de surgir, mas
as soluções também podem ser encontradas, aﬁnal,

essa é a função do pensar político, encontrar o
bem comum, a pluralidade de interesses em uma
sociedade.
Um dos mais inﬂuentes ﬁlósofos na atualidade, o
esloveno Slavoj Zizek, não cansa de repetir: “Não
aja, pense!”, “menos ativismo, mais imaginação
política”. Realmente, o século XX provou que o
agir de forma cega e totalitária leva a tragédias
humanitárias. Os totalitarismos do século XX se
esgotaram e passaram longe de revisionismo em
direção à democracia. Em um sistema fechado,
não há evolução!
Por trás do conﬂito na Ucrânia, há uma guerra
ideológica contra a democracia e o ocidente. Na
verdade, não é a Rússia que deve temer a Otan,
mas sim os países do Leste Europeu que devem
temer o expansionismo e a vontade de poder
russas. Por isso mesmo necessitam da proteção da
Otan. Seguindo seu ideólogo, o ﬁlósofo e cientista

político russo Alexander Dugin, Putin defende
que os valores ocidentais foram impostos e não
servem à cultura do “coletivo” que deve imperar
na Rússia. Ao negar os fundamentos da
democracia ocidental, o ﬁlósofo desenha um
perﬁl antropológico e ético diferente para seu
povo. Segundo ele, dentro da cultura eslava, o ser
humano apenas existe dentro de um todo, não há
o indivíduo. Ora, por isso mesmo as feridas à
subjetividade, às individualidades e aos direitos
humanos. “Diversidade” está longe de ser um
valor dentro dessa perspectiva. A esses fatores,
acrescenta-se o ressentimento em relação à perda
de poder e inﬂuência de tempos da União
Soviética.
O ocidente também falha e já cometeu
atrocidades imperialistas, invasões e genocídios.
No entanto, há críticas e mudanças de rumos,
mesmo que, por vezes, ainda insuﬁcientes.

Alguns valores e horizontes éticos que a
democracia conquistou ou apontou como
caminho, são negados, tais como: globalização,
pluralismo religioso, pensamento ecológico,
igualdade e diversidade de gênero, dentre outros.
Ora, não serão esses valores os ingredientes de um
mundo melhor? Aﬁnal qual mundo queremos?
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SONHAR NÃO CUSTA NADA
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
Dormir, sem ter hora para acordar; ﬁcar
acordado sem ter hora para dormir; tomar
chocolate quente em dias frios e água geladinha,
no ápice da sede, ou da resseca. Comer do bom e
do melhor sem se preocupar com a dieta. Viajar
para o litoral e cidades medievais, com duas
férias vencidas para gozar, e sem restrições
ﬁnanceiras. Andar de primeira classe em avião,
gratuitamente, por falta de espaço na classe

econômica; fazer compras no shopping, ou
loja de grife no exterior, em liquidação a 70%
de desconto. Chegar vivo em casa depois de
horas longas de voo. Beijar pela primeira vez;
beijar pela segunda vez; beijar pelas primeiras
vezes; beijos prolongados com sabor de
hortelã. Balada sem hora para voltar. Comida
de domingo na casa de mãe; jogar baralho com
pai e irmãos.
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Final de semana com visita de primos diletos;
feriado prolongado na fazenda com os amigos.
Ler livros de gênero predileto em dias de chuva,
em dias ensolarados, em dias de sol esmaecido;
em noites de lua cheia, nova, minguante e na
falta delas. Pintar quadros varando a noite.
Escrever poemas depois de meses de
infertilidade temática, publicar textos em
jornais; ser convidado para publicar poemas,
crônicas, artigos, ensaios em revistas e livros.
Ouvir seus poemas declamados por alunos; ser
parado por leitor na rua, comentado trechos de
seu livro. Receber um assovio respeitoso e
galanteador, quando você passa pela rua, com a
melhor roupa da semana. Andar sem rumo por
avenidas em época de Natal; sentar-se no banco
da praça na primavera e sentir o aroma de ﬂores
mesclado aos de amendoim torrado; degustar
churros quentinhos; sentir algodão doce
derretendo na boca.
Retornar à cidade em que viveu na infância;
encontrar velhos amigos, ex-namorados
canalhas em situações amorosas indeﬁnidas;
professores do primário, colegas de seu pai
jogando dominó no banco da praça. Sesta
prolongada nas tardes domingueiras; festa de
casamento com fartura de comida, doces ﬁnos,
bebidas, boa música e companhia. Mergulho no
lago; banho e cheiro de mar; andar no calçadão,
quando nuvens jogam arte no céu azul. Sair do
hospital; receber alta, e não ter nenhuma
complicação pós-cirúrgica. Acordar mais cedo
para ﬁcar mais tempo sem fazer nada. Ouvir do
médico que seu peso, pressão sistólica e
diastólica, colesterol e TSH, estão ótimos.
Varanda de hotel com vista para o mar. A beleza
da terra visualizada do avião. Filme de Jerry

Lewis, Charlie Chaplin... Som de música
clássica, de saxofone, de piano, de violão
aﬁnadíssimos. Tomar um farto café da manhã na
cama; receber presente sem fazer aniversário.
Não ter compromissos agendados; chorar e
tremer de rir ao ouvir piadas. Encontrar uma nota
de cem reais escondida no blazer guardado; ir
para festa de criança e se empanturrar de
brigadeiros, bombons caseiros, e cajuzinhos.
Dançar em discoteca; dançar na chuva; dançar
com cabo de vassoura em dias de faxina;
levantar-se com garra, coragem e disposição
para mudar os móveis do lugar. Ir para o rio e
pegar mais peixes do que o resto da turma.
Contar histórias para a meninada; ouvir contos e
causos de pessoas idosas; presença viva dos
avôs, pais e irmãos.
O primeiro amor; a primeira paixão; o dia de
casamento; a lua-de-mel; os primeiros anos de
casamento... A lista não é ﬁnda; coisas, detalhes,
predileções podem mudar com o tempo, outros
permanecem, alguns são deletados. Nada é
ﬁndo. As coisas boas têm cheiro especial, se
eternizam por si mesmas, feito o perfume das
ﬂores que se despontam nas manhãs inﬁnitas das
primaveras.
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FINANCIAMENTOS DO BDMG PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS LIDERADAS POR MULHERES SUPERAM R$ 100 MILHÕES
@jornalpanetus

Cerca de três mil pequenos negócios já foram beneficiados com a primeira linha de crédito do país exclusivamente voltada para o segmento.

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) superou a marca de R$100 milhões em
ﬁnanciamentos para micro e pequenas empresas
lideradas por mulheres. Por meio do
Empreendedoras de Minas, primeira linha de
crédito do país exclusivamente voltada para o
segmento, 2.900 clientes em 351 cidades mineiras
já foram diretamente beneﬁciadas desde 2018,
quando o programa de ﬁnanciamento foi criado
pelo banco.
Entre as milhares de histórias de sucesso e
perseverança está a de Izabel Cristina, gestora
administrativa da Radiograf – Tomograﬁa e
Radiograﬁas Odontológicas. Ela conta que entrou
na empresa como recepcionista, em 1994, e, em
2010, teve a oportunidade de virar sócia da
Radiograf. Atualmente com três unidades - duas
em Santa Luzia e uma em Belo Horizonte, ela se
orgulha de ter uma equipe quase 100% feminina
em uma das ﬁliais.
“Entrar em uma área de gestão praticamente

masculina foi bem difícil, mas abrimos várias
portas, inclusive para empregar mais mulheres.
Ter o apoio do BDMG também foi fundamental
para investir em novos equipamentos, pois os
juros foram muito acessíveis e as parcelas e os
prazos couberam dentro do nosso orçamento. É
bom contar com uma instituição que apoia e
direciona o empreendedorismo feminino”,
ressalta.
A pandemia também impactou as
empreendedoras mineiras. Diante de tantos
obstáculos, empresárias transformaram os desaﬁos
em oportunidades, buscando apoio para se
desenvolverem e continuarem gerando empregos.
As sócias administradoras Pricila e Kely Muniz,
da Brigada Mineira, empresa especializada em
treinamento e capacitação para resposta a
emergências, relatam que, em 2020, a empresa
teve todas as suas atividades interrompidas por
mais de um ano e os compromissos ﬁnanceiros
precisavam ser quitados. Com objetivo de garantir

a saúde ﬁnanceira, elas buscaram auxílio do
BDMG para renegociação.
“Entrei em contato para renegociar a nossa
condição e conseguimos um prazo de carência e
taxas ainda mais acessíveis. Foi um respiro e um
alívio para conseguirmos passar pela pandemia
de modo sustentável”, relembra Pricila.
A diretora Sheila Klingspiegel, da Fênix
Revestimentos Metálicos e Assessoria
Empresarial, solicitou a linha Empreendedoras de
Minas em 2020 para girar o caixa.
“Durante os três primeiros meses da pandemia, o
cenário era incerto, com menos faturamento,
enorme insegurança e as perspectivas não eram
das melhores. Optamos por essa linha devido às
condições especiais e, assim, conseguir manter os
compromissos ﬁnanceiros com fornecedores, folha
de pagamento de funcionários e a publicidade da
empresa, importante para captação de novos
clientes. Se não fosse esse ﬁnanciamento, a saúde
da empresa estaria em déﬁcit”, conta.

Criando oportunidades
Empreender nem sempre é um caminho fácil,
principalmente para as mulheres. “Sabemos que o
desaﬁo de empreender é ainda maior para as
mulheres que, muitas vezes, são chefes de família e
têm que enfrentar jornada tripla. Como banco de
desenvolvimento, o BDMG busca criar
oportunidades, com taxas e prazos mais acessíveis
para que os pequenos negócios liderados por
mulheres consigam se estabelecer no mercado,
gerando emprego e renda”, aﬁrma o presidente do
BDMG, Marcelo Bomﬁm.
A linha de crédito Empreendedoras de Minas é
voltada para micro e pequenas empresas mineiras
com participação societária feminina igual ou
superior a 50% do capital social, há pelo menos
seis meses. As taxas são, em média, inferiores às
praticadas pelo produto convencional do BDMG
para o segmento de micro e pequenas empresas e o
prazo de carência é dobrado: seis meses. O
pagamento é em até 36 meses.
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ESTÍMULO: PROJETO DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
DESENVOLVE NEGÓCIOS NA BACIA DO RIO DOCE
@jornalpanetus

/JornalPanﬂetus

Como forma de fortalecer o cooperativismo e
o associativismo nos municípios impactados
pelo rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana (MG), a Fundação Renova criou o
projeto de Desenvolvimento e Fortalecimento
de Empreendimentos de Base Solidária (EBS) e
de Organizações da Sociedade Civil (OSC). Ao
todo, 20 empreendimentos foram apoiados pelo
projeto, sendo 15 em Minas e 5 no Espírito
Santo.
A iniciativa desenvolvida em parceria com as
consultorias DVF e a PLAN ao longo de dois
anos possibilitou a formalização e regularização
dessas associações participantes e a capacitação
dos membros em gestão e ﬁnanças, além de
permitir a inserção delas no mercado e o
aumento na geração de renda.
Inicialmente, as assistências foram realizadas de
forma presencial. Contudo, com a pandemia, o
trabalho com essas entidades aconteceu de
maneira remota.
“As consultorias proporcionaram aos
empreendimentos envolvidos, a partir de uma
análise detalhada de suas principais
fragilidades, conhecimentos em gestão,
p l a n e j a m e n t o e v i s ã o d e m e rc a d o .
Proporcionaram a eles novas vias de atuação,
aperfeiçoamento e oportunidades”, diz o
analista de Economia e Inovação da Fundação
Renova, Kadio Aristide.
Ao todo, 11 EBSs dos municípios mineiros de
Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do
Escalvado, Rio Casca, Periquito e Governador
Valadares foram atendidos pela PLAN
Consultoria. Foram 1.068 pessoas impactadas
direta e indiretamente; três empreendimentos
formalizados; 190 horas de capacitações em 95
sessões, para sete EBSs; seis planos de negócios
desenvolvidos; e quatro mídias sociais criadas.
Mariana e região
Dos 11 empreendimentos mineiros atendidos
pela PLAN, cinco são dos municípios de

@jornalpanﬂetus

Mariana e Barra Longa: Associação dos
Catadores de Material Reciclável de Mariana
(CAMAR), de Mariana (MG); Associação dos
Hortigranjeiros de Bento Rodrigues
(AHOBERO), de Mariana (MG); Cooperativa
de Arte Minha Casa, de Mariana e Barra Longa
(MG); Associação de Produtores de Barra Longa
e Cooperativa de Leite de Barra Longa
(CAPBL) e Cooperativa de Produtores de Leite
de Mariana (CPL).
A Associação dos Hortigranjeiros de Bento
Rodrigues (AHOBERO) foi um dos primeiros

Inscrições abertas somente nesse sábado! Não percam!

Local de inscrições e endereço
Endereço: Colégio Providência Rua Dom Silvério - 233 - Centro Mariana
Horário: 8:00 - 12:00

projetos atendidos pela Fundação Renova,
dentro das ações de reparação, já que o local de
produção da geleia de pimenta biquinho foi
atingido. Mesmo com a produção retomada, a
associação foi uma das participantes projeto de
Desenvolvimento e Fortalecimento de EBS e
OSC.
Com o projeto, a AHOBERO recebeu
aprendizados sobre gestão, organização
institucional, ﬁnanças e contabilidade. Foi
possível a diversiﬁcação da produção para
conquistar novos mercados e a ampliação da

divulgação através das redes sociais. Além
disso, houve a regularização da documentação
sanitária, a expansão das vendas diretas, o ganho
de autonomia na gestão e a renovação do Selo da
Agricultura Familiar (Senaf).
Foram 47 pessoas impactadas direta e
indiretamente com a ação, quatro registros
formalizados, 14 reuniões presenciais de
assistência técnica, um plano de negócios
elaborado e oito horas de oﬁcinas de
sensibilização para aspectos gerais do
associativismo.
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INVESTIMENTO: CORPO DE BOMBEIROS DE MARIANA RECEBE
144 EQUIPAMENTOS PARA OS BRIGADISTAS DO MUNICÍPIO
@jornalpanetus Repasse foi realizado em parceria com empresa Betonita.
A Secretaria de Meio Ambiente,
repassou 144 equipamentos para os
Brigadistas do município. O repasse
foi realizado em parceria com a
empresa Betonita e contou com
gandolas, calças, balaclavas, óculos,
capacetes, luvas, botas e bomba
costal. No total, foram investidos
mais de 12 mil reais em materiais,
que ajudarão no trabalho dos
combatentes de incêndio.
O Tenente Dutra, da Defesa Civil,
agradeceu o recebimento dos
equipamentos e aﬁrmou sobre a
importância de uma boa organização
para prevenção de queimadas:
“ re c e b e r u m u n i f o r m e d e s s e ,
representa a força que temos como
equipe. Agradeço a Secretaria pelo
fortalecimento! Lembrando que a
Defesa Civil não se faz de preventiva,
atuando com eﬁciência e eﬁcácia".
A ação impactará positivamente o
trabalho dos proﬁssionais que
dedicam e exercem com excelência
seus serviços em combate ao
incêndio e queimadas, preservando
assim o meio ambiente.

Foto: Livia Maria / Divulgação

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

Prefeito Jadir Macedo, 900- Vila do Carmo / (31) 3558-1698 - 9 9611-6827
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CURSO TÉCNICO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DA FAOP RETOMA AS ATIVIDADES PRESENCIAIS
@jornalpanetus Com o retorno, aproximadamente 100 alunos passarão a frequentar os espaços da Fundação e cerca de 180 obras voltarão a ser restauradas.
Nesta segunda-feira (07/03), o Curso Técnico em
Conservação e Restauro da Fundação de Arte de
Ouro Preto|FAOP voltou a ser presencial, depois de
quase dois anos com aulas online. Com o retorno,
aproximadamente 100 alunos passarão a frequentar
os espaços da Fundação e cerca de 180 obras
voltarão a ser restauradas.
O presidente da FAOP, Jefferson da Fonseca,
destaca a importância das atividades presenciais: “É
com grande satisfação que retomamos as atividades
presenciais do Curso Técnico de Conservação e
Restauro da FAOP, o primeiro curso formal desse
ofício reconhecido pelo Ministério da Educação
(MEC). O ensino dessa atividade acontece de forma
prática. Portanto, ao receber os alunos e alunas de
volta à nossa instituição, estamos também dando um
importante passo para a preservação de nosso
patrimônio cultural e artístico”.
O curso mantém uma tradicional parceria com as
comunidades ouro-pretanas, seus distritos, além de
outros municípios do estado. Pelas mãos dos alunos
e alunas, orientados pelos professores e apoiados
pela equipe técnica, são restauradas, a custo mínimo,
esculturas de madeira, pinturas de cavalete e papéis.
Com isso, o curso ganha qualidade de formação,
podendo oferecer aos estudantes a experiência de
vivenciar os reais desaﬁos da proﬁssão.
Com a suspensão das aulas presenciais devido à
pandemia da Covid-19, os processos de restauro das
obras também ﬁcaram parados. Agora, o tão

@priscillaportoescritora

esperado retorno vai possibilitar também que as
turmas voltem a trabalhar com o acervo, composto
por obras que vêm de paróquias e instituições de
lugares como Congonhas, Senador Firmino,
Guaraciaba, Carandaí, Belmiro Braga, e distritos
ouro-pretanos, com destaque para Cachoeira do
Campo e Rodrigo Silva.
Elisangela Figueiredo, professora no Ateliê de
Escultura, ressalta a importância do retorno das aulas
presenciais para as disciplinas que ministra: “Foi
feito um esforço nas aulas online onde tentamos
repassar o conhecimento para os alunos acerca do
processo de restauração, mas acontece que trata-se

de um trabalho muito prático, e algumas lacunas
ﬁcaram abertas no ensino remoto.
Com o retorno das aulas presenciais, os alunos
terão acesso ao acervo e ﬁnalmente conhecerão, de
fato, o trabalho de um restaurador.”
Recebendo novos alunos
Além das aulas presenciais, o Núcleo de
Conservação e Restauração se prepara também para
uma outra novidade: a chegada de novos alunos. O
Curso Técnico em Conservação e Restauro
participou, no ano passado, do programa Trilhas de
Futuro da Secretaria do Estado de Educação de

Minas Gerais, o que possibilitou que 50 alunos se
matriculassem com direito a bolsa integral de
estudos e ajuda de custo para alimentação e
transporte. Além disso, o processo seletivo regular
também foi realizado, resultando em outros 15
estudantes matriculados. Agora, os novos alunos e
alunas se juntarão a aproximadamente 40 veteranos.
A diretora da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco
de Andrade, Gabriela Rangel, responsável pelos
núcleos de ensino da FAOP, confessa que um
sentimento de alegria envolve toda a equipe da
escola.
‘’Enfrentamos grandes desaﬁos com o isolamento
social diante da pandemia.
É de fundamental importância para a formação do
proﬁssional restaurador as atividades práticas. A
partir de segunda-feira, dentro dos novos desaﬁos,
reconstruiremos o ritmo, a movimentação e a
dinâmica do Curso Técnico em Conservação e
Restauro, regressando aos espaços com os estudos,
os trabalhos, os acervos e as comunidades
envolvidas. Momento de muita expectativa e grande
alegria com a presença dos alunos, professores e
toda a equipe FAOP", aﬁrma.
Para o retorno, a FAOP seguirá todas as
recomendações sanitárias contra a Covid-19, como o
uso correto de máscaras cobrindo boca e nariz,
higienização das mãos, com a disponibilização de
álcool em gel, limpeza e manutenção frequente das
instalações.

A HORA DAS ESTRELAS: MARIAS, MARIAS!

@jornalpanetus Autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – Mensagens para uma pessoa especial”.
Macabéa, protagonista de Clarice
Lispector em A Hora da Estrela, possuía fé
na vida? Ou “isso” é privilégio somente de
quem tem estranha mania? (E quem disse
que Macabéa não era a própria estranha
maria, ou estranha mania?) (E qual mulher
que não o é?)
Sou mulher, ser mulher. Mulher é força
que alerta? Mulher é força de alerta, desde
que nasce ou desperta. Precisamos, sexo
“frágil”, realmente nos mantermos em
alerta. Macabéa merecia viver e amar
como qualquer outra mulher do planeta?

(Mesmo depois de sermos traídas?) Por
que rir quando se deve chorar, é coisa de
quem não vive, apenas aguenta?
Não. O ser mulher não apenas aguenta.
Porque mulher - ah! Parceiro - tem o dom,
tem magia certa e a força que sempre
alerta: porque quem traz no corpo esta
marca, terá uma sina pela vida: misturar
dor com alegria. “Mas é preciso ter força, é
preciso ter raça, é preciso ter gana
sempre”! No entanto, Macabéa talvez
fosse a dose mais forte e lenta.
Maria mulher Macabéa em desamparo a

que todos estamos entregues. E, Marias,
Parceiro!, sempre são Macabeas um dia:
mistura de som, cor, suor e alegria. Maria
mãe, Maria ﬁlha, Maria amante, Maria a
grande amiga, Maria só Maria. Maria que
tem manha. Maria que tem graça. Maria
que sonha sempre. Maria Macabéa
Nordestina. Mulheres sonham sempre...
Mesmo apesar da força desta Marca,
mesmo apesar das marcas... Mulher é uma
Estrela, que todas têm a sua Hora. Só é
preciso ter força, é preciso ter raça e é
preciso ter gana sempre!
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VALORIZAÇÃO: MULHERES OCUPAM QUASE 40% DOS
CARGOS DO PRIMEIRO ESCALÃO DO GOVERNO DE MINAS
Atualmente, elas chefiam cinco das 13 secretarias de Estado; no último ano do governo anterior (fevereiro de 2018) e no mesmo período
@jornalpanetus de
2014, as mulheres representavam, respectivamente, 5% e 29%.

Atualmente, cinco das 13 secretarias do Governo
de Minas são ocupadas por mulheres. Assim, elas
representam 38,5% do secretariado. Como
comparação, no último ano do governo anterior
(fevereiro de 2018) e no mesmo período de 2014, as
mulheres representavam, respectivamente, 5% e
29,4%.
São elas: Ana Valentini (Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Elizabeth
Jucá (Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social), Julia Sant'Anna (Secretaria de Estado de
Educação), Marília Carvalho de Melo (Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável), Luísa Cardoso Barreto (Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão). Além delas,
Simone Deoud cheﬁa a Ouvidoria-Geral do Estado
de Minas Gerais (OGE/MG), órgão autônomo
responsável por ﬁscalizar os serviços públicos
estaduais prestados aos mineiros, a ﬁm de
aperfeiçoá-los.
Já no segundo escalão, Minas conta hoje com 54
cargos ativos de liderança, sendo 22 ocupados por
mulheres e 32 por homens. Ou seja, quase 41% dos
cargos são ocupados por mulheres, enquanto os
homens estão em 59% deles.

Bandeira
O governador Romeu Zema disse que a
valorização e ampliação da participação feminina
em cargos de liderança é uma prioridade da sua
gestão.
“Quanto mais heterogêneo o ambiente, melhor.
Quando você tem apenas uma linha de pensamento,
você agrega menos pontos de vistas, perspectivas.
Quando você mescla e conta com mais mulheres
nas diversas áreas de uma empresa ou da
administração pública, você alcança mais
resultados e mais qualidade”, aﬁrmou.
Para Zema, a maior presença das mulheres no
governo se deve ao mérito e à capacidade técnica.
O governador destacou que ainda há muitos desaﬁos
e lembrou que a participação das mulheres no
Legislativo mineiro, por exemplo, é muito pequena.
Dos 77 parlamentares, apenas nove são mulheres. O
mesmo acontece no Congresso Nacional.
“Esses números precisam crescer, pois a
participação das mulheres na política é
fundamental para a representatividade e bandeiras
femininas. Vocês precisam e merecem ocupar mais
espaço”, ressaltou.

Dia Internacional
O governador Romeu Zema deu início, nessa
segunda-feira (7/3), às comemorações referentes ao
Dia Internacional da Mulher, celebrado em todo o
mundo em 8 de março, com o café da tarde com as
mulheres que ocupam cargos de liderança no
Governo de Minas.
É a primeira vez, em 130 anos de existência, que
uma mulher está à frente da Secretaria de
Agricultura. Durante seu relato, a secretária Ana
Valentini aﬁrmou ter grande orgulho de compor a
equipe de governo. “Uma produtora rural do
Cerrado mineiro, que lida com seca, chuva, granizo,
prejuízos e que deixará como legado o apoio aos
agricultores familiares do nosso estado”, aﬁrmou.
Já a secretaria Luísa Barreto, explicou que a atual
gestão valoriza a participação da mulher
simplesmente permitindo que a mulher ocupe seu
espaço.
“É muito importante que tenhamos visões diferentes.
Essa multiplicidade é importante para o governo e
para a sociedade. A sociedade se beneﬁcia muito
quando temos um governo diverso. Essa é uma
característica do governo que me traz muita
alegria: perceber como é natural ser quem a gente é

e ser reconhecida por isso”, disse.
Felicidade
Já a diretora-geral da Agência de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(ARMBH), Mila Costa, contou que ao passar por
um rigoroso processo seletivo da Agência e ser
aprovada teve a curiosidade de saber por que razão
foi escolhida.
“Fiquei muito feliz quando descobri que fui
selecionada porque era mulher e porque o meu
currículo era o melhor. Fiquei tão orgulhosa porque
são as duas coisas que tenho muita alegria de ser:
mulher e pelo meu currículo, pois me dediquei
muito aos estudos”, concluiu.
História
O Dia Internacional da Mulher é uma data
comemorativa que foi oﬁcializada pela Organização
das Nações Unidas (ONU) na década de 1970. A
data simboliza a luta histórica das mulheres para
terem as condições equiparadas às dos homens.
Inicialmente, a comemoração remetia à
reivindicação por igualdade salarial, mas,
atualmente, simboliza a luta das mulheres não
apenas contra a desigualdade salarial, mas também
contra o machismo, violência e o assédio.
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CIÊNCIA: PESQUISADORAS BRASILEIRAS CRIAM
HERBICIDA NATURAL COM FOLHAS DE ERVA-MATE
@jornalpanetus

Extrato das folhas de erva-mate é eficaz contra a buva, espécie que infesta lavouras no Brasil.

Uma pesquisa realizada pela Universidade do
Vale do Taquari - Univates, de Lajeado, no Rio
Grande do Sul, por meio do Programa de PósGraduação em Biotecnologia (PPGBiotec),
apontou que extratos aquosos de folhas de Ilex
paraguariensis A.St.-Hil, conhecida como ervamate, apresentam potencial como herbicida
natural, sendo capazes de eliminar plantas de
Conyza bonariensis L. Cronquist, a buva, que
infestam lavouras brasileiras, principalmente as
de soja.
O artigo que descreve os resultados foi
publicado recentemente no South African
Journal of Botany. Fernanda Bruxel, Kétlin
Fernanda Rodrigues, Júlia Gastmann, Mara
Cíntia Winhelmann, Shirley Martins Silva,
Lucélia Hoehne, Eduardo Miranda Ethur, Raul
Antônio Sperotto e Elisete Maria de Freitas
assinam o estudo. A pesquisadora principal,
Fernanda Bruxel, abordou o tema ao longo de
seu mestrado no PPGBiotec.
Algumas plantas que infestam culturas
agrícolas têm adquirido resistência aos
herbicidas, estimulando a busca por novos
métodos de controle dessas plantas infestantes,
que causam prejuízos econômicos a quem
cultiva caso não sejam controladas. É nesse
contexto que os metabólitos secundários de
algumas plantas ‒ o produto gerado pelos
processos do metabolismo vegetal ‒ podem ser
usados para o desenvolvimento de defensivos
naturais, constituindo uma alternativa mais
sustentável ao uso de herbicidas.
O estudo avaliou os efeitos ﬁtotóxicos de
extratos aquosos de folhas de erva-mate sobre a
buva, obtidos por decocção e por infusão ‒ duas
formas de obtenção de extrato aquoso utilizando
água fervente. Para a avaliação, foram testadas
diferentes concentrações dos extratos em

experimentos de germinação e crescimento
utilizando sementes (cipselas) e plântulas e
plantas adultas de buva.
Na opinião da professora Elisete de Freitas,
orientadora de Fernanda, o estudo possibilita
mais uma forma de uso dos benefícios da ervamate. “São mais possibilidades de retorno

econômico para os produtores e para a indústria
ervateira. Quanto à buva, em culturas agrícolas
(monoculturas) ela representa um problema
grave, e este estudo pode representar uma
alternativa mais sustentável para o seu
controle”, destaca a docente.
As plantas adultas de buva foram avaliadas

quanto aos efeitos sofridos nos tecidos foliares
quando expostas ao óleo. Ainda, foi realizada a
análise por cromatograﬁa líquida de alta
eﬁciência (HPLC, na sigla em inglês) da
composição química do extrato aquoso por
decocção, pois este apresentou os efeitos mais
ﬁtotóxicos sobre a buva. A cafeína foi
identiﬁcada como o principal composto do
extrato, seguida pela rutina e quercetina.
O extrato aquoso por decocção foi o mais eﬁcaz
e diminuiu a porcentagem de germinação da
buva, bem como de plântulas formadas. Além de
reduzir o número de germinações, quando
expostas ao extrato, houve aumento do tempo de
germinação e do tempo necessário para a
formação de plântulas.
Plantas adultas, quando expostas ao extrato,
apresentaram danos na epiderme das folhas,
além de em outros tecidos (parênquima
paliçádico e lacunoso) em seis horas após a
exposição ao extrato. Os resultados do estudo
conﬁrmaram efeito tóxico do extrato aquoso por
decocção sobre a germinação e o crescimento da
buva e, ainda, sobre os tecidos das folhas de
plantas adultas, comprovando potencial para o
desenvolvimento de um herbicida natural com
erva-mate.
Os pesquisadores envolvidos esperam seguir
pesquisando o tema, para o que serão necessários
investimentos e mais interessados em abordar o
tema em seus trabalhos acadêmicos. O estudo foi
ﬁnanciado pelo Programa de Apoio aos Polos
Tecnológicos do ano de 2021 ‒ Edital 01/2017 ‒
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia (Sict) do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul. Fernanda também
recebeu uma bolsa da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) para a realização do mestrado.
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PROCON APOIA MUTIRÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
@jornalpanetus

Ação será realizada virtualmente até 31 de março com a participação de mais de 160 instituições.

O Procon da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) orienta os consumidores
endividados sobre um novo mutirão de
negociação de dívidas, que acontece entre 7 e 31
de março de 2022. A ação é uma iniciativa da
Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), em
parceria com o Banco Central do Brasil, a
Secretaria Nacional do Consumidor e a
Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil),
da qual o Procon Assembleia faz parte. O mutirão
acontece no mês em que se comemora o Dia
Internacional do Consumidor (15 de março).
A negociação será feita por meio do site
www.consumidor.gov.br, que tem a participação
de mais de 160 instituições ﬁnanceiras. Poderão
participar os consumidores pessoa física com
débitos em atraso junto a bancos e ﬁnanceiras. As
dívidas que possuem bens em garantia, como
ﬁnanciamentos de veículos e imóveis, por
exemplo, não poderão ser objeto de negociação
nesse mutirão. Serão aceitos débitos atrasados no
cartão de crédito, cheque especial, crédito
consignado e outros.

Na opinião do coordenador do Procon
Assembleia, Marcelo Barbosa, é uma boa
oportunidade para que o consumidor com dívidas
em atraso possa quitar seus débitos, voltar a ter
crédito e tirar seu nome dos cadastros de proteção
ao crédito, como SPC e Serasa. Segundo ele, nesse
tipo de mutirão normalmente há condições mais
favoráveis para que os consumidores coloquem
em dia seus pagamentos atrasados.
O coordenador orienta que o cidadão interessado
deve estudar muito bem a proposta que pretende
oferecer à instituição credora, de forma que ele
consiga de fato honrar a negociação até o ﬁm.
“Trata-se de um compromisso que o consumidor
está assumindo perante o banco por meio dessa
negociação. Por isso, ele deve pensar bem no
montante de dinheiro que poderá disponibilizar
mensalmente para quitar sua dívida”, aﬁrma
Marcelo Barbosa.
Informações detalhadas sobre o mutirão podem
ser encontradas no site:
www.mutirao.febraban.org.br.

TURISMO EM EVIDÊNCIA: REUNIÃO DE ELEIÇÃO PARA
PRESIDÊNCIA DO COMTUR
@jornalpanetus

Silas Sampaio Teixeira é eleito presidente do COMTUR.

O Conselho Municipal de Turismo
(COMTUR), reuniu a ﬁm de eleger os novos
representantes da sua mesa diretora. Na ocasião,
foi eleito como presidente o Coordenador do
Departamento de Turismo de Mariana, Silas
Sampaio Teixeira, também Conselheiro Titular,
que representa a Secretaria de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer no
Conselho. Para Vice-Presidência, foi eleito o Sr.
Cristiano Cassimiro, Conselheiro Titular da
MarianaTur, já para Secretária Geral, foi eleita a
Sra. Maria de Fátima Melo, Conselheira Titular
que representa o Sindicato dos Produtores
Rurais.
Além da Eleição para a nova Mesa Diretora, sob

mandato de dois anos, foram debatidas questões
referentes ao Plano de Desenvolvimento do
Turismo, que já se encontra em execução desde o
ano de 2021. Para mais, foram mencionadas
diversas ações que serão exercidas durante o ano
de 2022, que visam fomentar e melhor
desenvolver o turismo na Primaz de Minas.
Agora, com o sancionamento da Lei Nº 3.520,
que regulamenta o COMTUR, e com a eleição
dos novos representantes, o Conselho Municipal
de Turismo se organiza para debater e auxiliar
nas práticas que irão aprimorar, explorar e
especializar as diversas opções do turismo
regional.
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Regras foram publicadas no Diário Oficial da União desta
segunda-feira, 07.

@jornalpanetus

Jonh Amplificado, Bruno e Denner e artistas locais contemplam os dias de
evento na Primaz.
O evento vem com o intuito de uma
nova experiência. Contando com a
maior atração nacional da atualidade,
respectivamente, o cantor Gusttavo
Lima embaixador, Jonh Ampliﬁcado,
Bruno e Denner e artistas locais.
O evento será realizado pela empresa
Aquece Produções e parceiros, que
vem trazendo um público misto e
amplo, contamos com o apoio da
Prefeitura Municipal de Mariana, que
abriu as portas da cidade para sediar a
edição. A produtora, é formada por
jovens sonhadores, e vem abraçando a
causa de entretenimento na cidade,
acreditamos que o artista, atenderá
um público diverso pelo seu sucesso
atual, aﬁnal quem nunca ouviu o
embaixador.
Além disso, estaremos fomentando o
comércio local, onde diversos setores
irão se beneﬁciar sendo, lojistas, salão
de beleza, hotéis, entre outros, e com
tudo isso, a geração de emprego local,
para que o evento aconteça. E por ﬁm,
não podemos esquecer que estaremos
trabalhando sustentavelmente, pois
preocupamos com o meio ambiente.
“Estamos super empolgados, nos
entregando ao máximo para vocês se
surpreenderem, iremos fazer o nosso
melhor e um pouco mais! Violada
sertaneja, se você não for, vai dá
mole”. Ressalta a equipe.

O Ministério da Cidadania publicou
nesta segunda-feira (07/03), no Diário
Oﬁcial da União (DOU) uma instrução
normativa com os procedimentos para
identiﬁcar as gestantes elegíveis ao
Benefício Composição Gestante (BCG),
integrante do pacote do Auxílio Brasil.
O BCG tem por objetivo aumentar a
proteção à mãe e ao bebê durante a
gestação, promovendo maior atenção a
uma fase essencial para o
desenvolvimento da criança. O benefício
pago é de R$ 65 por mulher grávida na
família. O valor, pago durante nove
meses, é concedido sem ter em conta o
estágio da gravidez ou se o pré-natal foi
iniciado.
Recebem o benefício as famílias inscritas
no CadÚnico ou já beneﬁciárias do
Auxílio Brasil, desde que sejam
respeitadas as demais regras do programa,
tais como a família não possuir renda per
capita mensal superior à linha de pobreza
(entre R$ 100 e R$ 200), salvo se estiver
dentro da regra de emancipação.
Uma família que tenha mais de uma
gestante identiﬁcada poderá receber mais
de um benefício.
“Cada gestante só pode receber um BCG
por vez. Uma vez concedido, a gestante
só poderá receber um novo BCG após 12
meses da concessão do BCG anterior,
mesmo que haja gestações diferentes
neste período”, diz a instrução.
A instrução diz ainda que não será
possível o registro da gestação caso o
atendimento tenha sido realizado após a
data provável do parto, contada até 42
semanas após a última menstruação da
mulher.

A operacionalização para saber quem
tem direito a receber o benefício é feita
em conjunto pelos ministérios da Saúde e
da Cidadania. Pela instrução, o Ministério
da Saúde é responsável pelo repasse para
o Ministério da Cidadania da relação de
gestantes localizadas nos Serviços de
Atenção à Saúde do Sistema Único de
Saúde (SUS), e também pela rotina já
estabelecida de acompanhamento de
condicionalidades de saúde, como a
realização do pré-natal.
Os dados do acompanhamento de
condicionalidades de saúde do sistema de
informação do SUS também serão
utilizados para a concessão do benefício.
Nesse caso, a instrução diz que o
acompanhamento das condicionalidades
de saúde será realizado em duas vigências
por ano: uma de janeiro a junho e a outra
de julho a dezembro. O público a ser
acompanhado será selecionado a cada
vigência pelo Ministério da Cidadania
com base na folha de pagamento do
Auxílio Brasil e no CadÚnico.
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SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INICIA PERÍODO
DE ADESÃO PARA TURMAS DO REFORÇO ESCOLAR 2022
Iniciativa vai auxiliar no resgate da aprendizagem de estudantes que tiveram dificuldades em continuar suas atividades no decorrer

@jornalpanetus dos anos letivos de 2020 e 2021.

montar turmas de Reforço. Elas receberam uma
listagem com os nomes dos estudantes que
necessitam de alguma intervenção mais
individualizada. Os jovens foram selecionados a
partir dos resultados de aproveitamento e ﬂuxo
de 2021.
A partir da listagem recebida, os gestores escolares
encaminharão aos pais e responsáveis um
documento convidando o estudante a participar da
iniciativa. A autorização deverá ser dada por
escrito.
No Reforço Escolar, as atividades serão realizadas
no contraturno de matrícula do estudante. A
previsão é que as aulas tenham início no ﬁnal deste
mês. Ao longo do ano, estão previstas mais duas
entradas no programa.

Os últimos dois anos foram de muitos desaﬁos
para estudantes de todo o país. Em Minas Gerais,
para auxiliar alunos que tiveram diﬁculdades e não
conseguiram consolidar algumas habilidades e
competências, a Secretaria de Estado de Educação
(SEE/MG) está disponibilizando o programa de
Reforço Escolar.
Voltada a alunos do 2º ao 9º ano do ensino
fundamental e do ensino médio, a iniciativa
oferece ao estudante um trabalho pedagógico mais
individualizado, focado nas suas necessidades,
além de uma metodologia de ensino mais
dinâmica e interativa, incluindo novas práticas
pedagógicas.
A diretora de Educação Infantil e Fundamental da
SEE/MG, Rosely Lúcia de Lima, destaca a
importância da participação dos alunos na
iniciativa. “São aulas extras de Língua
Portuguesa e Matemática para estudantes que
precisam de maior suporte do professor,
considerando a situação especíﬁca de
aprendizagem de cada um. O Reforço é
importante porque busca garantir o direto de
aprendizagem do aluno com defasagem para
que ele consiga progredir nos estudos”, destaca.
Ao todo, 2.383 escolas foram autorizadas a

31 9 8668-3157

gmpconstrucoes

Reforço Escolar
O Reforço Escolar é uma estratégia já
consolidada pela SEE/MG. Em 2021, cerca de 90
mil estudantes participaram da iniciativa.
O acompanhamento da SEE/MG mostrou que os
jovens selecionados e que participaram das
atividades de Reforço, no ano passado, tiveram um
maior aproveitamento em Língua Portuguesa e
Matemática em relação àqueles que poderiam
estar no Reforço, mas optaram por não participar.
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PESQUISA: MULHERES SÃO MAIS CONECTADAS, MAS
ACESSAM MENOS SERVIÇOS NA INTERNET
@jornalpanetus
@jornalpanetus

Dados são da pesquisa Mulheres e Tecnologia.

A semana começa e os clientes da doceira Elida
Ribeiro recebem, por meio de lista de transmissão,
mensagem motivacional. Foi essa a estratégia
adotada quando ela começou a usar a internet nos
negócios: “Todos os domingos mandava uma
mensagem para começarem a semana bem,
mensagens com positividade. E daí vinham sempre
três ou quatro encomendas”, conta.
A proprietária de A Mineira Doceria Gourmet
considera a internet importante aliada nas vendas.
Agora, as mensagens motivacionais deixaram a
lista de transmissão e são postadas no status. Pelas
redes sociais, ela recebe atualmente pelo menos
90% dos pedidos.
A internet também é o instrumento de trabalho da
empreendedora digital Tayane Andrade, que chega
a trabalhar até 14 horas por dia quando precisa
executar um projeto. “É um mundo muito rico em
questão de conteúdo. Um mundo que dá para
trabalhar e se sustentar”, defende.
Tanto Elida quanto Tayane não são regras entre as
mulheres brasileiras. Apesar de estarem mais
conectadas à internet que os homens, as mulheres
ainda usam menos a rede para trabalhar ou para
estudar.
A pesquisa Mulheres e Tecnologia - Dados sobre o
acesso feminino a Tecnologias da Informação e
Comunicação, da plataforma Melhor Plano, mostra
que 85% das mulheres de 10 anos ou mais são
usuárias de internet. Esse percentual entre os
homens é menor, 77%.
Apesar disso, elas usam menos a internet para
trabalhar. Em 2020, em meio à pandemia de covid19, 32,47%, praticamente uma em cada três
mulheres, usou a internet para realizar atividades
relacionadas ao trabalho. Entre os homens, 44,16%
ﬁzeram esse uso.
O estudo foi feito a partir dos dados do Centro
Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação.
Rotina na rede
As redes sociais entraram na rotina de Elida por
causa de um cliente. Em Brasília, ela fazia doces e
levava para vender nos bares da cidade. Foi quando

um cliente a ajudou a criar perﬁs nas redes sociais.
Ela passou então a postar onde estaria fazendo as
vendas. Logo, passou a receber encomendas online
e a ampliar os negócios, contratando funcionárias
para a empresa. Quando veio a pandemia, já estava
estabelecida de forma online e isso, segundo ela, foi
fundamental.
“A minha mãe dependia de as pessoas comprarem,
comerem e gostarem. Hoje, tem essa ferramenta
gratuita que é Instagram”, diz Elida, que aprendeu a
fazer bolos e doces com a mãe e a avó, que tinham o
mesmo ofício.
Se não é possível conquistar os clientes pelo
estômago, ela conquista pelos olhos: só posta aquilo
“que dá vontade de comer com os olhos”, diz. “Os
nossos doces são cem por cento artesanais e feitos
diariamente. A gente tira várias fotos. O cuidado
que temos é se olhamos a foto e temos vontade de
comer. É a primeira coisa. Tem vontade de comer?
Se sim, divulgo e, se não, nem divulgo”.
Muito trabalho
Para Tayane também foi fundamental o trabalho
online, sobretudo na pandemia. “Essa pandemia
não teve coisa boa, mas se tenho alguma coisa a
agradecer desse tempo que ﬁquei em casa é
justamente saber que mundo digital existe. É um
privilégio”, diz.
Tayane dava aulas de empreendedorismo para
mulheres. Com a necessidade de distanciamento
social, as aulas passaram a ser online na pandemia.
Foi aí que ela percebeu toda a diﬁculdade
enfrentada por outras mulheres, que iam desde a
falta de dinheiro para comprar pacotes de conexão,
falta de equipamentos a até falta de tempo e de
prioridade para se dedicar aos estudos. Como às
vezes a família tinha um único celular, "a
preferência era de quem trabalhava na rua ou era
do marido, nunca dela”, diz.
Quando conseguiam passar muito tempo em frente
às telas, se dedicando aos estudos, parecia que
estavam fazendo algo errado. “Elas se sentiam um
pouco desconfortáveis de passar tanto tempo
dedicadas ao negócio porque era estranho e
parecia que não estavam fazendo nada. No início,

eu mesma me incomodava com isso também e, se
não cuidar, até hoje a gente se incomoda porque
parece que não está fazendo nada. Mas é tão
trabalhosa quanto qualquer outra atividade, às
vezes até mais”.
Fora do mercado digital
Segundo a pesquisa, a baixa proporção de
mulheres que trabalham na rede pode estar
relacionada à alta concentração da população
feminina em trabalhos convencionais, que exigem
pouco contato com os espaços online. “Talvez uma
parte da população feminina ainda esteja
concentrada em atividades que não exigem
trabalho online, e sim mais presencial, físico, como
domésticas ou mesmo cuidando da própria casa”,
diz uma das sócias do Melhor Plano, Mariah Julia
Alves.
“Grande parte das mulheres tem acesso à internet e
isso é bem positivo”, complementa ela. “Mas, esses
acessos têm sido usados em funções cotidianas usam mensagens, chamadas de voz, para assistir
vídeos, acessar redes sociais, coisas muito pessoais
e que não são relacionadas à educação, ao
desenvolvimento proﬁssional”.
A desigualdade está também na formação. O
estudo mostra que apenas 19,81% das mulheres
entrevistadas revelaram ter feito cursos a distância
em 2020. Entre os homens, o percentual foi 22,68%.
“Isso traduz muitas das desigualdades, em todos os
aspectos, que nos atingem”, analisa a professora da
Universidade de Brasília (UnB) Catarina de
Almeida Santos.
“A gente enfrentou grande diﬁculdade para
meninas e mulheres fazerem seus cursos de forma
remota, durante a pandemia]. Quando estão em
casa, ninguém entende que estão estudando. Muitas
vezes, precisam olhar o ﬁlho ou são chamadas para
fazer outra atividade. A própria infraestrutura
domiciliar não possibilita que as mulheres tenham
esse tempo e esse espaço”, diz Catarina.
Outras desigualdades
Os dados do Cetic.br mostram que há uma série de
desigualdades no acesso à internet no Brasil, entre
elas o tipo de equipamento pelo qual se acessa a

rede. Homens têm mais acesso a múltiplos
dispositivos, enquanto mulheres acessam mais a
internet pelo celular, equipamento que tende a
limitar algumas funções da rede.
A pesquisa Uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação nos Domicílios Brasileiros (TIC
Domicílios) revela que mulheres negras acessaram
a internet exclusivamente pelo telefone celular
(67%) em maiores proporções que homens brancos
(42%). Por outro lado, elas realizaram transações
ﬁnanceiras (37%), serviços públicos (31%) e cursos
(18%) pela internet em proporções bastante
inferiores às de homens brancos (51%, 49% e 30%,
respectivamente).
“Essa questão de acesso e uso das tecnologias de
informação e comunicação foi inserida em contexto
social cultural, ou seja, se se está em uma sociedade
m a c h i s t a , e m q u e m u l h e re s t ê m m e n o s
oportunidades no ofﬂine, isso também vai se
traduzir no mundo online”, diz o coordenador da
pesquisa TIC Domicílios, Fabio Storino.
Segundo a analista do Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR (NIC.br), órgão Cetic.br,
Javiera Macaya, essa desigualdade de acesso e de
oportunidades na internet começa desde cedo. “É
preciso ter acessibilidade de gênero, ter
acessibilidade considerando questões raciais.
Sempre pensar em política pública, em dados, não
parar em uma primeira camada de análise, mas
incluir outras variáveis que são importantes, ainda
mais no contexto brasileiro”, diz.
Os pesquisadores enfatizam que é preciso garantir o
acesso à internet, mas, além disso, a qualidade desse
uso para todos, o que inclui equipamentos de
qualidade, alta velocidade de conexão.
“Precisamos preparar nossa sociedade para esse
mundo cada vez mais digital, pensar em políticas
com as quais possamos trabalhar as habilidades
digitais necessárias para conseguir a atividade
online”, aﬁrma Storino. “Não adianta o governo e
as empresas estarem digitais se há uma população
que ainda não é digital, que ainda é analógica, que
precisa desenvolver certas habilidades. A gente
precisa trabalhar tudo isso junto”, acrescenta.
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MULHERES SÃO FUNDAMENTAIS PARA LEVAR A
VACINA CONTRA COVID AO BRAÇO DOS MINEIROS
@jornalpanetus

Elas superam desafios e atuam em todo o caminho percorrido pelos imunizantes até os 853 municípios.

Mais de 586 mil quilômetros quadrados de extensão,
21 milhões de habitantes, 853 municípios. Os números
expressivos de Minas representam a dimensão do
desaﬁo: realizar a maior operação de vacinação da
história do estado e fazer a vacina contra a covid chegar
o mais rápido possível no braço das pessoas. Uma
missão que foi possível graças à atuação de milhares de
mulheres, que tiveram papel fundamental na rota da
vacina – desde a recepção, planejamento, transporte até
a aplicação - levando mais de 40 milhões de doses de
esperança a todos os mineiros.
Ser parabenizada neste dia oito de março, Dia
Internacional da Mulher, não é novidade para Maria
de Fátima Araújo, a Fatinha, como é conhecida.
Aﬁnal, oito de março também é seu aniversário – hoje
ela completa 65 anos de idade. Mas o seu trabalho,
principalmente nesse último ano, merece destaque
especial.
Coordenadora da Central Estadual de Rede de Frio
da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), local
onde as vacinas do calendário nacional de imunização
são armazenadas – incluindo as contra a covid-19 –,
Fatinha foi uma das responsáveis por receber cada
uma das doses enviadas pelo Ministério da Saúde a
Minas até agora.
Pontapé
Fatinha diz que é na Rede de Frio o pontapé inicial da
longa jornada da rota da vacina em Minas, desde a sua
chegada na capital até a aplicação no braço dos
milhares de mineiros, por todos os cantos do estado.
Segundo ela, este é o trabalho mais marcante dos 15
anos em que atua no setor, sendo três deles na
coordenação.
“As vacinas passam pelas mãos de toda nossa equipe.
Todos são treinados e capacitados para o
armazenamento, transporte e distribuição com
agilidade e segurança. Todo o transporte das vacinas
que saem da Rede de Frio até as regionais de saúde é
monitorado com termômetro para o controle da
temperatura e demais cuidados para evitarmos
perdas. É um processo muito rigoroso”, explica
Fatinha.
A coordenadora ainda destaca a mobilização e
empenho de sua equipe e de toda a operação montada
pelo Governo de Minas para executar o plano de
vacinação no estado. “Tivemos todo o apoio do
governo, das Forças de Segurança, com a Polícia

Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Foi uma
'tropa de choque' mesmo. A vacina chegava aqui à
noite, e cinco horas da manhã ela já estava saindo nos
aviões, helicópteros, rumo às regionais. A gente
conseguia entregar em um dia só”, lembra, orgulhosa.
Fatinha é um exemplo da força e do empenho das
mulheres que atuaram no caminho da vacina. Para ela,
a emoção de fazer parte de um momento tão
importante na história é grande.
“Tínhamos uma ansiedade muito grande de começar
a campanha. No início eram poucas doses, todo
mundo querendo a vacina. Agora, felizmente, temos
um quantitativo suﬁciente para vacinar todos. É um
sentimento indescritível de missão cumprida, de
saber que nosso trabalho contribui para que a vacina
chegue com qualidade e rapidez nas salas de vacina e
que realmente elas salvam vidas”, ﬁnaliza a
coordenadora.
Rota da esperança
Na Rede de Frios, várias mulheres também
cumpriram papel importante neste processo da rota da
vacina por Minas Gerais, trabalhando em várias
funções.
A chegada dos imunizantes, há pouco mais de um
ano, representou oportunidade de emprego para
Valéria Aparecida Souza, contratada como operadora
de atividade logística para atuar na equipe da Fatinha.
“A gente recebe, confere, armazena, separa, coloca
nas caixas de isopor na temperatura certa e
despacha. E temos que fazer isso no menor tempo
possível”, explica Valéria.
“Ficamos emocionados quando chegaram as
primeiras cargas e pensávamos: nossa, isso vai
acabar? Foi uma esperança, um alívio. Tentamos
desempenhar o melhor para não perder nenhuma
vacina e para que todo mundo pudesse receber com
agilidade”, aﬁrma.
Por terra e pelo ar
Da Rede de Frios, percorrer os milhares de
quilômetros quadrados de Minas para levar a vacina
ao braço dos mineiros de Norte a Sul, de Leste a Oeste,
exigiu muito planejamento e trabalho. E de missões
importantes e desaﬁadoras a major Karla Lessa,
comandante de helicóptero da Esquadrilha Arcanjo
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG), entende bem.
Com mais de 20 anos na corporação, major Karla é

piloto de helicóptero há 11 anos, se tornando a
primeira comandante de helicóptero de bombeiros
militar do Brasil.
Ela é reconhecida pela atuação em diversas missões
de resgates e salvamento, como na tragédia de
Brumadinho e em ocorrências envolvendo acidentes
graves e em locais de difícil acesso, por exemplo. A
major também trabalha como assessora militar na
SES-MG, no planejamento e logística de ações
integradas entre a secretaria e os Bombeiros.
“Desenvolvemos esta ação junto com a Secretaria de
Saúde, em um trabalho conjunto envolvendo outros
órgãos de Segurança Pública, em que ações distintas
precisavam ser desenvolvidas em sinergia para a
vacina chegar em todos os cantos. Somos um estado
muito grande, com uma logística viária muito
especíﬁca e era necessária uma agilidade. Atuei na
distribuição das vacinas, propriamente dita,
transportando-as nas aeronaves, e na gestão, através
deste planejamento”, aﬁrma a comandante.
Mesmo com várias missões históricas de salvamento
em seu currículo, major Karla disse que a distribuição
das vacinas teve um sentimento especial.
“Eu era uma agente de salvamento, de assistência à
saúde, mas, ao mesmo tempo, também atuava como
uma cidadã que estava na expectativa de chegarmos a
uma solução para a pandemia. Nas primeiras
distribuições, quando chegávamos a determinados
municípios, o ambiente era de festa, as pessoas iam
recepcionar a chegada da vacina. Havia um clima
muito positivo em relação à esta missão que era
efetuada, de esperança, de alívio”, revela a
comandante.
O trabalho no transporte por terra também foi duro.
Marília Dias Duarte que o diga. Em janeiro deste ano,
por exemplo, ela voltou de suas férias
antecipadamente para ajudar no processo de
imunização em Sete Lagoas, região metropolitana da
capital.
Funcionária da Superintendência Regional de Saúde
no município, Marília tem autorização para dirigir os
veículos oﬁciais e aceitou a missão de contribuir no
transporte das vacinas da Rede de Frios, em Belo
Horizonte, até a sua cidade.
“Aquela era uma carga muito valiosa para todo
mundo. Eu olhava e conseguia ver o valor que era
gasto nela e o quanto ela signiﬁcava. E, infelizmente,

ainda hoje a gente vê pessoas que não querem se
vacinar, o que é muito triste. Adoro ajudar, participar.
Então, trabalhei com muita vontade. Foi ótimo fazer
parte deste trabalho. Sempre perguntava: não tem
mais nada para buscar?”, disse Marília.
As vacinas levadas por ela eram distribuídas tanto em
Sete Lagoas quanto em outras cidades da região.
Aplicação na primeira criança
Aos 27 anos e mãe de uma criança de um ano e sete
meses, Rafaelle Andyara Cunha participou de um
momento histórico em Minas Gerais. A técnica de
enfermagem foi a responsável pela aplicação da
primeira vacina pediátrica no estado. Miguel
Bittencourt, de 10 anos, autista, recebeu a primeira
dose do imunizante contra a covid-19 em 14 de
janeiro deste ano, em Vespasiano, na região
metropolitana da capital.
“Fiquei muito emocionada em ter sido escolhida para
vacinar a primeira criança em Minas Gerais. Eu pude
vacinar o Miguel, que tem o mesmo nome do meu
ﬁlho. É uma criança especial. Não vou esquecer
nunca”, contou Rafaelle.
Vacinas salvam vidas
Para que toda esta rota da vacina pudesse ser
executada com êxito foi preciso muito planejamento.
E, mais uma vez, uma mulher foi essencial nesta
campanha.
Coordenadora do Programa de Imunização da SESMG, Josiane Gusmão destacou a integração dos
órgãos estaduais para garantir que mais de 40 milhões
de doses fossem aplicadas no estado, o colocando
como um dos que mais imunizaram a sua população.
O principal desaﬁo, segundo ela, foi garantir a
distribuição de forma ágil, segura e equânime para
todos os municípios mineiros.
A coordenadora também falou sobre a emoção de
participar deste momento histórico. E, neste Dia
Internacional da Mulher, Josiane celebra, também, a
esperança por dias melhores.
“Vacinas salvam vidas. Então, cada dose representa
uma esperança de dias melhores. Ela é a forma de
enxergarmos o ﬁnal da pandemia. O que nos motivou
a passar por todas estas diﬁculdades é saber que a
gente conseguiu, com a vacina, evitar muitos óbitos.
E isso nos deixa com o sentimento de dever cumprido.
É uma grande satisfação representar tantas mulheres
neste processo e fazer a diferença”, concluiu.
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MARIANA: LUTA PELO PODER PODE GERAR
INSTABILIDADE POLÍTICA
@jornalpanetus Mariana pode viver instabilidade política com ingresso de liminar da defesa do ex-prefeito Celso Cota no TSE.
Cota (MDB) e Cristiano Vilas Boas (PT).
Os eleitos ao cargo de Prefeito e Vice aguardam
desde dezembro de 2020, a decisão da Justiça
Eleitoral devido ao processo. Vale ressaltar que a
chapa emedebista e petista estão usando todos os
meios para conquistar os respectivos cargos e o
desejo da maioria dos eleitores do município.
Contudo e de maneira constitucional, quem
assumiu a prefeitura na vacância do cargo de
prefeito foi o presidente da Câmara de Mariana
eleito pelos pares o vereador Juliano Duarte.
A Justiça Eleitoral permitiu o registro da chapa
Celso Cota e Cristiano Vilas Boas e a sua disputa
nas eleições de 2020, mas com várias sanções, que
na verdade ﬁzeram parte do jogo político.
Ademais, a chapa aguarda o julgamento da
liminar datada da última sexta-feira (04/03), para
ver se a chapa vitoriosa nas eleições de 2020 vai
assumir. Vale destacar que mesmo com o
deferimento da liminar, a chapa deve aguardar o
julgamento no TRE-MG, mas enquanto o
julgamento não ocorre eles assumem os cargos.
Não é a primeira vez que Mariana enfrenta uma
situação como essa. Roque Camêlo foi eleito
prefeito e assumiu a prefeitura, um ano depois foi

Na última sexta-feira (04/03), o jornal Panﬂetu´s
teve acesso ao documento em que a defesa do exprefeito de Mariana Celso Cota, candidato mais
votado nas últimas eleições, mas com votos
anulados sub judice, entrou com uma liminar
(tutela de urgência) para que o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) entenda que o candidato mais
votado seja diplomado e empossado no cargo de
prefeito até que o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-MG) julgue os direitos políticos do
candidato a prefeito Celso Cota.
A defesa de Celso foi além e destacou que Juliano
Duarte ao assumir a prefeitura por ser o presidente
da câmara seria a continuidade do mandato do
irmão e ex-prefeito Duarte Junior, conﬁgurando
assim um terceiro mandato.
Juliano Duarte foi eleito o vereador mais votado
em 2020 e assim conseguiu após três tentativas,
vencer a presidência da Câmara de Mariana.
Entenda
As eleições em Mariana estão sem desfecho desde
2020. O processo eleitoral que não foi julgado e
quando julgado não obteve o quórum necessário,
no entendimento da suprema corte eleitoral em
relação aos direitos políticos da candidatura Celso

A todas as Mulheres.

afastado e Mariana vivenciou o entra e sai de
prefeitos. Uma verdadeira instabilidade política.
Roque, foi sucessor do então prefeito Celso Cota.
Tudo no sentido de evitar a chegada de Terezinha
Ramos, na cadeira do executivo. 2008 foi uma
campanha acirrada e muitos marianenses
assistiram a batalha pelo poder economicamente
falando.
Se a liminar for indeferida o vereador Juliano
Duarte (Cidadania) permanece como prefeito
interino até o julgamento do caso. Vale pontuar que
o prefeito em exercício da cidade de Mariana
Juliano Duarte, vem conduzindo com maestria e
objetividade o cargo, realizando inúmeras
inaugurações, reformas de espaços públicos como
escolas e unidades de saúde, a retomada das obras
da UPA do São Pedro, além de implantação do
programa Tarifa Zero no Transporte Público que
foi promessa de campanha do então candidato,
Newton Godoy. Outro ponto importante foi
aumento de cerca de 15% para os servidores
públicos que também receberam o vale
alimentação no valor de R$ 500,00. Essas ações
reﬂetem o bom momento em que Mariana
vivencia com recorde de arrecadação de impostos.

PORTAL DE AFRODITE
Andreia Donadon Leal

Minha voz de mulher
versos noturnos
conhece a gama
e
as vibrações sonoras
de múltiplas vozes
arrancadas do fundo da alma
minha voz de mulher

reversos sombrios
irrompe
as trevas do frio insano
ou
das ondas de calor
que suam e despejam
desidratação do corpo//

rompo barreiras
ressurjo das trevas
em toque tênue na cor lilás
sobre pontos escuros do amor
para apor
múltiplas vozes
que se emaranham
dentro do meu ser

minha voz de mulher
arma-da garganta
brada ao mundo
:
- tristes palabras
si no hablam de amor.
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VEREADOR PROFESSOR JOÃO BOSCO
RESSALTA IMPORTÂNCIA DA
VALORIZAÇÃO DA MULHER
Mensagem do vereador marianense João Bosco (PDT), vai de encontro com
empoderamento feminino.

ZEZINHO SALETE REFORÇA A
CELEBRAÇÃO DAS CONQUISTAS DAS
MULHERES NESTE MÊS DE MARÇO
José Antunes Vieira (MDB), pontua que a mulher é um símbolo de força
e determinação.

“Respeito, igualdade e
equidade são marcas das
mulheres. Neste dia, 8 de
março, dia internacional da
m u l h e r re f o r ç o q u e a s
mulheres tem a delicadeza
das ﬂores, a força de ser mãe,
o carinho de ser esposa.
Reciprocidade de ser amiga,
o dom de iluminar a todos
com um sorriso e o amor por
ser mulher. Uma mulher
bonita, uma grande amiga,
uma mãe maravilhosa, uma
pessoa especial. Vocês são
únicas”. Destaca o
parlamentar do (PDT).

“O mês de março é especial. O
Dia Internacional da Mulher
ou Dia da Mulher é uma
celebração de conquistas
sociais, políticas e econômicas
das mulheres ao longo dos
anos, sendo adotado pela
Organização das Nações
Unidas e, consequentemente,
por diversos países. Mulher é
símbolo de força e
determinação, por isso
merecem respeito, amor e
dedicação. Parabéns a todas
as mulheres da nossa querida
Primaz das Minas”.
Comemora Zezinho Salete.

PANDEMIA: BRASIL REGISTRA 68.893 NOVOS CASOS
DE COVID-19 EM 24 HORAS
@jornalpanetus Até hoje, 27.344.949 pessoas se recuperaram da doença.
Em 24 horas, o Brasil registrou 68.893 novos
casos de covid-19, totalizando 29.138.362. O
número de mortos no mesmo período foi 488,
com o total geral de 652.829 óbitos, segundo as
informações divulgadas na quarta-feira (09/03),
pelo Ministério da Saúde.
Até hoje, 27.344.949 pessoas se recuperaram da
covid-19. O número corresponde a 93,8% dos
infectados desde o início da pandemia.
Ainda há 3.122 mortes em investigação. As
mortes em investigação ocorrem pelo fato de

@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

haver casos em que o paciente faleceu, mas a
investigação se a causa foi covid-19 ainda
demandar exames e procedimentos posteriores.
A quantidade de casos em acompanhamento
está em 1.140.584. O termo é dado para designar
casos notiﬁcados nos últimos 14 dias que não
tiveram alta nem evoluíram para morte.
O levantamento é feito com base em
informações das secretarias de Saúde dos estados
e do Distrito Federal. Nesse último boletim
apenas os dados da Bahia não foram atualizados.
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A DÁDIVA DA GRATIDÃO
Diácono Robson Adriano, professor graduado em Filosoﬁa (PUC-Minas) e em Teologia (SSJ-Mariana), especialista
e mestre em Ciência da Religião pela UFJF e graduando em Psicologia (9º) pela Alis-Itabirito.
@jornalpanetus

/JornalPanﬂetus

@jornalpanﬂetus

Pois bem, certa avó, ouvindo o neto queixar-se
de que Deus não atendia seus pedidos, chamou-o
ao canto e lhe conﬁdenciou: isso acontece porque
você entra na ﬁla errada, meu neto!!! Embora
pensasse que sua avó não tivesse compreendido
suas queixas, quanto aos seus pedidos dirigidos a
Deus em prece, resolveu perguntar a avó o que
isso signiﬁcava: – Isso mesmo que você ouviu!! –
Continuou a avó! – No mundo inteiro, a maioria
das pessoas que procuram a Deus, procuram-no
para pedir, pedir e pedir. Poucos, são os que
agradecem!! Aí você já viu: a ﬁla dos que pedem é
enorme! É muito trabalho para o todo poderoso,
dizia a vovó! Mas a ﬁla dos que agradecem é
pequena! Da próxima vez que ﬁzer suas orações,
entre na ﬁla dos que agradecem! Comece
agradecendo, demonstrando gratidão! Este é o
segredo. Como a ﬁla dos que agradecem é

pequena, rapidinho seu agradecimento chega até
Deus. Aí vem um detalhe: como Deus está sempre
preocupado conosco, ele acaba nos perguntando,
depois que agradecemos: em que posso ajudar?
Aí você aproveita e pede, entendeu?
A gratidão é muito mais do que um mero item de
boas maneiras; vai além do dizer, às vezes
mecanicamente, muito obrigado!!! É pura
expressão de generosidade de um coração que
vencendo o egoísmo cultiva a alegria do
reconhecimento de um bem que lhe foi feito. É a
abertura do coração para o reconhecimento de que
somos o que somos e temos tudo o que temos
porque nele, em Deus, nós temos e vivemos, nos
movemos e somos (Atos 17, 28).
Entretanto, em tempos modernos, onde se
consolida cada vez mais certa autossuﬁciência
humana, mesmo diante do vírus ou da guerra,

precisamos exercitar nosso coração para a prática
da gratidão. Muitas vezes nossos títulos e as
posses que conseguimos adquirir com eles dãonos a impressão de que não somos devedores do
amor e da vida, mas o contrário! Muitas vezes uma
saúde que parece de ferro ou um ânimo inabalável
dão-nos a impressão de somos bons o bastante
para darmos conta de nós mesmos. Um coração
cheio de si e de justiﬁcativas autossuﬁcientes não
pode ser agradecido, por ser incapaz de reconhecer
que nem tudo gira em torno de si somente.
Eu cá quero ser grato e convidar à gratidão:
gratidão pela vida que recebemos gratuitamente,
pelos dons da criação, do afeto, das emoções e dos
sentidos; a gratidão pelas provações que nos
permitem crescer em sabedoria e resiliência; a
gratidão pelo amor com que somos amados e com
o qual podemos amar; a gratidão pelo bem que

podemos fazer, quando vemos os outros em suas
necessidades e as socorremos com o que
podemos; a gratidão pelo abraço e pelo beijo;
pelos perfumes e sabores; pela saudade que nos
ensina o quanto é bom estarmos ao lado de quem
amamos ou fazermos o que gostamos; a gratidão
pelo sol que revela o dia e suas cores, e pela noite
que guarda mistérios de silêncio e adoração; pelas
chagas benditas da vida doada na cruz que nos faz
dar sentido de fé e salvação às feridas de nosso
próprio coração e às nossas próprias chagas.
Enﬁm, gratidão pela dádiva de termos sido
criados, redimidos e chamados por Deus a sermos
santos e agradecidos.
robsonﬁl@gmail.com

INEP DIVULGA GABARITO DA PRIMEIRA ETAPA
DO REVALIDA 2022
@jornalpanetus

Prazo para recursos das questões está aberto até dia 14 de março.

Já estão disponíveis as versões preliminares do
gabarito da prova objetiva e do padrão de
resposta de questões discursivas referentes à
primeira etapa do Exame Nacional de
Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos
por Instituição de Educação Superior Estrangeira
- Revalida 2022/1.
Recursos
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
os recursos podem ser apresentados até o dia 14

de março por meio do Sistema Revalida. A
contestação deve ser relacionada somente à
pertinência das respostas deﬁnidas para o
gabarito e para o padrão de respostas. “Os
participantes não podem se identiﬁcar em
quaisquer dos espaços de texto destinados aos
recursos”. lembrou o Inep.
Resultado ﬁnal
Os resultados deﬁnitivos das provas objetiva e
provisórios da prova discursiva serão
divulgados no dia 11 de abril. A partir daí, haverá

um período para recursos referentes a este
último, com prazo até 15 de abril. Com isso o
resultado ﬁnal do Revalida 2022/1 será
publicado no dia 6 de maio, juntamente com os
resultados deﬁnitivos das provas discursivas.
Histórico
A primeira etapa do Revalida ocorreu no
último domingo (06/03), em oito capitais:
Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba
(PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio
Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).
Os participantes realizaram provas objetivas e
discursivas. Segundo dados preliminares do
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe),
empresa responsável por aplicar o exame,
aproximadamente 86% dos inscritos
compareceram em cada turno de provas.
Revalida
O Revalida - exame aplicado pelo Inep desde

Ateliê de
Costuras e
Estamparia
Loja 08

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

(31) 98495-9101

2011 - tem como objetivo validar, no Brasil,
diplomas de graduação em medicina expedido
no exterior. Com uma etapa teórica e outra
prática, o teste avalia as habilidades, as
competências e os conhecimentos sobre as
cinco grandes áreas da medicina - clínica
médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia,
pediatria e medicina da família e comunidade
(saúde coletiva) - necessárias para o exercício
proﬁssional no Sistema Único de Saúde (SUS).
As referências do exame são os atendimentos
no contexto de atenção primária, ambulatorial,
hospitalar, de urgência, de emergência e
comunitária, com base na Diretriz Curricular
Nacional do Curso de Medicina, nas normativas
associadas e na legislação proﬁssional. O ato de
apostilamento da revalidação do diploma é
atribuição das universidades públicas que
aderem ao instrumento uniﬁcado de avaliação
representado pelo Revalida.

Como chegar ao Ateliê?
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RECEITA ZERA PIS/PASEP E COFINS INCIDENTES
SOBRE IMPORTAÇÕES DE GLP
@jornalpanetus Medida é adotada em meio à disparada no preço do petróleo.

EDIRALDO RAMOS DESTACA O DIA DA
MULHER E A NECESSIDADE DE
IGUALDADE ENTRE OS GÊNEROS
Valorização, igualdade e luta constante por direitos norteiam as
batalhas das mulheres.
“O dia 8 de março é o dia de
homenagear as mulheres, não
apenas pela beleza que elas
trazem ao mundo, mas
também por toda inteligência,
ternura, honra e garra. A
força de uma mulher move o
universo. O dia das mulheres é
todo dia, todo dia devemos
respeito por elas! Todo homem
é cercado de uma grande
mulher, ou, principalmente
tem uma como espelho! É no
espírito de luta e na força do
seu instinto que reside o
verdadeiro poder de uma
mulher". Ressalta Ediraldo
Ramos – Pinico (AVANTE).

A Receita Federal publicou na quarta-feira
(09/03), instrução normativa zerando alíquotas
do PIS/Pasep e da Coﬁns sobre o botijão de gás
de cozinha de 13 quilos (kg) de uso doméstico. A
medida incide sobre a importação e a receita de
comercialização do produto.
Ficam reduzidas a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Coﬁns-Importação incidentes sobre o gás
liquefeito de petróleo (GLP) que será,
posteriormente à operação, envasado em
recipientes de até 13 kg e destinado ao uso
doméstico, diz a norma.
A medida é adotada em meio à disparada no
preço do petróleo em razão do conﬂito
envolvendo Rússia e Ucrânia. A Rússia é o
maior exportador mundial de petróleo e
derivados combinados, com exportações de
cerca de 7 milhões de barris por dia, ou 7% da
oferta global.
Na segunda-feira (07/03), os preços atingiram
os níveis mais altos desde 2008. O petróleo
Brent subiu US$ 5,1, ou 4,3%, para fechar em
US$ 123,21 o barril, e o dos EUA (WTI)
avançou US$ 3,72, ou 3,2%, encerrando o dia
em US$ 119,40 o barril. Durante a sessão, os
benchmarks (marcas de referência) atingiram o
nível mais alto desde julho de 2008, com o Brent
chegando a US$ 139,13 por barril e o WTI, a

US$ 130,5.
Levantamento da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) mostra que o gás de cozinha ultrapassou
os R$ 100 em todas as regiões do país, variando
de R$ 109,40 a R$ 140.

Arantes Móveis

Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

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

Endereço: Rua Bom Jesus - 202 - Centro - Mariana
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PROMOÇÃO DA CEMIG PODE GARANTIR ATÉ DOIS
ANOS DE CONTAS PAGAS
@jornalpanetus Objetivo da companhia é estimular adesão ao pagamento da fatura por meio do Pix.
A Cemig acaba de lançar a promoção
"Conta com PIX". Trata-se de um
incentivo para que o cliente efetue o
pagamento de sua fatura de energia por
meio do Pix, uma forma moderna e
cômoda para quitação de contas, que
tem ganhado cada vez mais a adesão
dos brasileiros, além de garantir ainda
mais segurança e agilidade para os
clientes da companhia. Por meio da
promoção, pagando a conta de luz com
o QR Code do Pix, o cliente da Cemig
concorre a até dois anos de contas
pagas.
Para concorrer, basta o cliente abrir o
aplicativo do seu banco de preferência
e selecionar a opção “Pix”. Não é
necessário ter a chave Pix para realizar
o pagamento por QR Code. É o que
explica Wellington Fazzi Cancian,
gerente de Arrecadação e Adimplência
da Cemig. "Em seguida, o cliente deve
apontar a câmera do seu celular para
o QR Code da sua conta e conﬁrmar o
pagamento. Depois, é só cadastrar
seus dados neste site. Após esses
simples passos, o cliente já está
concorrendo", comenta o gerente.
Vale lembrar que os clientes em
débito automático também podem
participar da promoção. Para isso,
basta cadastrar a conta de luz paga por
este meio de pagamento da mesma
forma que faria com a conta paga pelo
Pix. "Também é possível receber uma
chance extra, caso o cliente já seja
cadastrado ou se cadastre para
receber a fatura por e-mail", destaca o

gerente.
Serão cinco sorteios, com quatro
ganhadores cada, no valor de R$ 5 mil
em créditos na Cemig, via desconto na
conta de luz. Os sorteios serão
realizados pela Loteria Federal, nos
dias 30/03, 13/04, 30/04, 14/05 e 28/05
de 2022, e o crédito deverá ser
consumido em até 24 meses.
O cliente participante deve ser o titular
da conta de luz e estar adimplente
junto à Cemig na data do sorteio - ou
seja, o consumidor não deve ter
nenhuma conta em aberto e vencida
junto à companhia. Caso contrário, ele
será desclassiﬁcado.
Mais informações sobre a promoção e
o regulamento completo estão
disponíveis neste endereço.
Como se cadastrar
As opções de cadastro para débito
automático em conta ou receber sua
fatura por e-mail estão disponíveis no
Cemig Atende Web, que pode ser
acessado no site da companhia, ou por
meio de contato pelo WhatsApp (31
3506-1160).
Pelo portal Cemig, basta realizar o
login, selecionar a instalação que
possui débito em aberto e,
posteriormente, o serviço “Débito
Automático Cadastramento/Cancelamento”. Em
seguida, o cliente deve informar seus
dados bancários (banco, agência e
conta corrente) para registro. O cliente
ainda precisará validar a transação
junto a seu banco, por meio de

aplicativo ou caixa eletrônico.
O cliente também pode realizar o
cadastro para débito automático em
seu banco de preferência, utilizando o
código disponível na própria fatura. O
procedimento é simples e precisa ser
realizado uma única vez. Clientes dos
bancos Santander, Itaú, Banco do
Brasil, Sicoob, Bradesco, Mercantil e
Nordeste podem realizar o cadastro
diretamente nos canais de atendimento
Cemig.
Fatura por e-mail
Esta é a maneira mais fácil, prática,
segura e sustentável de receber a conta
da Cemig. O serviço é gratuito e pode
ser alterado pelos canais de
atendimento a qualquer momento. Em
apenas um minuto, e sem sair de casa,
o cliente faz seu cadastro para receber
informações e a conta por e-mail.
O cadastro pode ser realizado de
diversas formas:
Pelo site cemig.com.br/contacompix.
WhatsApp - envie “Conta de luz por email” para o número (31) 3506-1160 e
siga as instruções.
Cemig Atende Web: acesse o site
cemigatende.com.br / Escolha a opção
“Conta por e-mail” / Marque “E-mail”
como a opção de receber a conta e
indique o seu melhor endereço
eletrônico para recebimento / Clique
em "Enviar".
Aplicativo Cemig Atende (disponível
para Android e IOS): após acessar o
app, entre em seu perﬁl e selecione a
caixa "Aderir à conta digital".

Jornal

Panetu’s
facebook.com/JornalPanetus
10/03/2022 a 17/03/2022
_____________________________________________
20
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

Sociais da Leticia Aguilar

Danilo e sua equipe na inauguração da CEFON!

@leticiafaguilar_

Leticia Aguilar

Conheça o Ateliê Paula Braga! É sucesso na Região!

Feliz dia da mulher para essa empresária de sucesso!
Geise (Fortaleza Macon).

Nada supera a intensidade do coração de uma mulher.
Feliz Dia da Mulher para ela que é a mais importante da minha
vida, minha mamãe!

Heloíza Fonseca Dias está completando 75 anos! Muita
saúde e felicidades!

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

9 8317-3875
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