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Editorial, por Cassiano Aguilar / Editor Chefe / Jornalista 20.483/MG
IMPARCIALIDADE E CREDIBILIDADE
Imparcialidade e credibilidade não se compram, se conquistam.
Vivemos em tempos difíceis de se fazer
jornalismo. O descrédito que a proﬁssão passa e
os inúmeros casos de fake news e veículos
independentes dos grandes conglomerados,
porém com ligações político/partidários acaba
prejudicando o trabalho do jornalismo verdade.
Muitas vezes todos são colocados em um mesmo
recipiente e a proﬁssão como um todo entra em
declínio e desvalorização.
É difícil ser jornalista ou ser um veículo de
comunicação nos tempos atuais. Ainda mais
quando pensamos em períodos eleitorais, em que
muitos veículos ganham força e reforço para
retomar seus trabalhos em busca de recursos com
campanha eleitoral. Fica difícil dividir quem está
ali por acreditar no jornalismo de quem surge a
cada quatro anos e depende exclusivamente do

poder público, ou dos políticos, para funcionar.
Isso que nem estamos falando de veículos com
cunho assumido partidário. Não. Até porque isso
não teria problema. Ser declarado como esquerda
ou direita não é problema. Muito pelo contrário.
Talvez seja uma solução. Assumir um lado pode
ser o melhor, pois não haverá mentira e nem
desilusão por parte do leitor. Neste sentido o
nosso semanário leva até você, com lisura e
imparcialidade, as informações necessárias para
que você leitor entenda o caso narrado.
A situação é quem se vende como imparcial ou
diz que não tem relação alguma com a base ou
com a oposição, mas que quando se consome o
conteúdo ﬁca claro notar que existe uma forte
tendência. E repetimos: não tem nada de errado se
tomar um lado. Jornal impresso ou digital não é

uma concessão pública e pode tomar tal decisão.
Mas a situação se torna mais crônica quando não
se assume o seu lado, levando o leitor ao engodo.
O jornal Panﬂetu´s tem 19 anos na região dos
Inconﬁdentes e no Médio Piracicaba. 19 anos de
publicação ininterrupta (exceto durante à
pandemia), tanto no jornal impresso, quanto em
nossas plataformas digitais. Passaram governos
dos mais diversos partidos e o veículo nunca
deixou de publicar o que deveria ser publicado.
Independentemente de quem está no poder, o
nosso compromisso é com a verdade, com o
jornalismo dinâmico e com os milhares de
leitores que nos acompanham e nos leem toda
semana.
Já erramos e naturalmente erraremos
novamente. Claro que sim! Para tanto, sempre

buscamos corrigir e buscar a imparcialidade para
manter a nossa credibilidade. Com todas as
limitações e diﬁculdades de se fazer jornalismo
em uma região tão única como é a nossa,
principalmente na sede do jornal em Mariana.
Mas nunca deixamos de lado o nosso
compromisso com a verdade.
Estamos vivendo tempos difíceis. São as fake
news e o período eleitoral chegando em sua reta
ﬁnal. É o momento onde estar bem informado é o
que mais importa. Por isso, seguimos nos
colocando à disposição da população para
informar sempre com imparcialidade e
credibilidade de quem há 19 anos percorre as ruas
das cidades em que o jornal circula. Nossa missão
e dever é que tenhamos uma comunidade mais
justa para todos.

SOBRE O LUTO E A BOA DISPOSIÇÃO
Por, Dr. René Dentz – Ph.D. Freiburg Universität/Suíça , Psicanalista , Escritor e Professor Universitário
A meditação sobre a morte acaba por resultar numa
hesitação entre dois polos. O primeiro caracterizase pela necessidade e diﬁculdade de fazer o luto de
um querer-existir depois da morte. O segundo pela
boa disposição juntamente com a graça esperada de
existir vivente até à morte. A meditação sobre a
morte pressupõe a necessidade e a diﬁculdade de
“fazer o luto”. Efetivamente, nota-se no ser humano
uma oscilação interna a propósito da aceitação da
morte. Esse trabalho de luto incide sobre a tarefa
mínima da reﬂexão ﬁlosóﬁca: a clariﬁcação
conceitual que, quando reﬂete sobre o estatuto dos
mortos, assume um “valor terapêutico”. O esforço
ﬁlosóﬁco dedica-se a “exorcizar” a interrogação
sobre o que será dos mortos e sobre o seu
investimento afetivo. Esse questionamento é então
exercitado a propósito da antecipação interiorizada
da morte em si mesma como “agonia antecipada”.
Podemos estabelecer, primeiramente, uma

distinção entre o “agonizante” e o “moribundo”
para se livrar da antecipação interiorizada. É a
partir do testemunho de Lucie Hacpille, médica
de cuidados paliativos, que essa distinção se
opera. De acordo com a médica, os doentes
prestes a morrer não têm a percepção de si
mesmos enquanto “moribundos”, isto é, como
quem vai morrer daí a pouco mas antes como
“ainda vivos”, ainda que mais não estejam que a
alguns minutos do seu falecimento. Para o
“agonizante”, “ainda estar vivo” signiﬁca a
emergência da mobilização dos recursos mais
profundos da vida, que lhe permitem ainda se
aﬁrmar. Ela é, por assim dizer, o “essencial” na
trama do tempo da agonia. Esse “essencial” que
é, em certo sentido, o religioso, ou o religioso em
comum, o qual transgride as limitações
consubstanciais ao religioso confessional e
confessado no limiar da morte. Por outras

palavras, esse momento de mobilização é um
momento de graça interior. Ele remete para a
aparição da “coragem de estar vivo até à morte”
quando a vida se escreve, face à morte, com um
V maiúsculo. Contudo, pensar esse momento e a
sua força, é também correr o risco de resvalar
para a literatura sobre as experiências mística:
por isso mesmo, é preciso saber simultaneamente
dar mostras de alguma desconﬁança, enquanto se
acolhe a graça interior de um determinado
morrer.
O ﬁlósofo francês Paul Ricœur analisa o “olhar”
da “compaixão” daqueles que lutam juntamente
com o agonizante e os que o acompanham até à
morte. Esse “olhar” diferencia-se daquele que vê
o agonizante como um moribundo que em breve
deixará de viver. Não é também o do espectador
que já se adianta à morte: esse “olhar” também vê
o agonizante como “ainda vivo”. Também ele faz

um apelo aos recursos mais profundos da vida,
como se fosse levado pela emergência do
“essencial” na sua vivência de ainda-vivente. A
“compaixão” não signiﬁca aqui somente o
“sofrer-com”mas também o “lutar-com” e o
“acompanhamento”. Ela torna possível a partilha
de um movimento de transcendência íntima.

dentzrene

René Dentz

QUINTAS E CONTOS de Vilma Cunha Duarte
Andreia Donadon Leal - Mestre em Literatura pela UFV e Membro efetivo da Academia Marianense de Letras Cadeira 09: Alphonsus de Guimaraens Filho
Prazer em prefaciar o livro de quintas, este
espaço privilegiado de leitor que antecipa a
leitura, vê originais e degusta como um
sommelier as delícias ainda em seu berço de
afagar neonato. Prazer em ver que ele nasce na
terra de Beja, das lavras competentes da
professora de rimas Vilma Cunha. Quinta,
feriado no coração é um livro de amor à vida,
com quintas solenemente construtoras de
esperança, de até mesmo transformar as
tragédias das chuvas em cantos de renascimento.
Viva a poesia, viva à força da palavra bem
escolhida que assume a tarefa de elaborar
sentidos doces às agruras da vida
Saudade dói
com alegria
doces momentos
coração relicário
poesia

É encantador ver a repentista Vilma Cunha em
performances que levam os públicos do riso ao
choro, passando por reﬂexões sobre as coisas
que os implicam na vida. O repente nasce dos
afetos incontidos, e Vilma Cunha traz para este
livro de quintas todos os seus afetos de
repentista. As rimas acontecem com destreza e
delicadeza. Os temas são múltiplos como
múltiplas devem ser as possibilidades de leitura
dessas quintas. Ao lê-las, parece que ouço
Vilma declamando-as em gestos largos. E é com
encantamento que recebo este conjunto de
quintas, em livro pioneiro, que contempla todas
as regras de elaboração da boa poesia –
cativante, instigante e polifônica. Êta, Vilma de
Araxá! Êta, Vilma da terra de Dona Beja! Êta,
Vilma da terra dos doces e das lamas que
relaxam e refazem forças! Caro leitor, tome este
livro como livro histórico, daqueles que ﬁcarão
marcados como precursores da série que, por
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certo virá, mas na esteira deste – lindo
pioneirismo poético.
A quinta é um poema desamarrado; cinco
versos, nove palavras, um jogo de rimas e
nenhuma outra obrigação. O que se requer sem
piedade, é que seja poesia. É poesia para quem
conhece técnica de versiﬁcação. E nesse quesito
Vilma Cunha esbanja competência, com sua
reﬁnada técnica de elaboração de jogos de rimas
e de encontrar poesia nas coisas do cotidiano.
Poesia também é isso, transformar em arte a
observação dos fatos e das inadvertências do
cotidiano. Parabéns Vilma Cunha; de Araxá,
terra de Beja, para o mundo, esse mimo poético.
Bem haja!
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ATUALIDADE: CONHEÇA OS TIPOS DE VACINA CONTRA COVID-19
@jornalpanetus No mundo todo, 44 projetos estão na fase de testes em humanos.

Elegância e soﬁsticação
Rua José Moringa - 01 Bauxita/ OP

(31)3552-3798

fará com que as próprias células humanas
produzam a proteína S, que, por sua vez,
desencadeará a produção de defesas no
organismo.
Caso a eﬁcácia e segurança seja conﬁrmada,
essa tecnologia é considerada mais rápida para a
produção em larga escala, já que a vacina utiliza
RNA sintético, o que dispensa o cultivo do vírus
em laboratório. Os estudos em fase 3 que buscam
conﬁrmar a eﬁcácia e segurança de vacinas de
RNA estão sob o comando da farmacêutica
americana Moderna em parceria com o Instituto
Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos
Estados Unidos, e do grupo de pesquisa que
reúne a também americana Pﬁzer, a alemã
Biontech e a chinesa Fosun Pharma.
Kfouri explica que as pesquisas que utilizam
vacinas de RNA também caminharam rápido por
terem partido de estudos que já estavam em
andamento para desenvolver vacinas contra
outros coronavírus e o ebola. "Essa tecnologia
tem um potencial de ser utilizada em muitas

outras vacinas, por essa capacidade de rápida
produção. Pode ser que, se der certo, a gente
migre outras vacinas que a gente já usa hoje para
essa plataforma".
Vacinas proteicas sub-unitárias
A quarta tecnologia que está em
desenvolvimento e já chegou aos estudos de fase
3 é a das vacinas proteicas sub-unitárias, que
propõem a injeção da proteína S e outras
proteínas do novo coronavírus diretamente no
corpo humano, sem o intermédio de vetores
virais.
Entre as dez vacinas em estudos de fase três, a
única desse tipo é a produzida pela farmacêutica
americana Novavax.
"Elas levam pedacinhos do vírus, como a gente
faz com a vacina da gripe e do HPV. A gente pega
pedaços da proteína S, da proteína M, da
proteína E, e faz vacinas com esses fragmentos
do vírus, que também precisa ser cultivado e
inativado, só que em vez do vírus inteiro, a vacina
leva partículas virais, subunidades do vírus".
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laboratório, e, depois de ter uma grande
quantidade, você inativa, mata o vírus em
linguajar mais popular, através de temperatura
ou substâncias químicas. Ele ﬁca um vírus
inteiro, morto, inativado, mas com essas
proteínas conservadas e capazes de induzir uma
resposta imune", explica Kfouri. "A única
diﬁculdade é que você precisa de laboratórios
com nível de biossegurança elevado para
manipular o vírus vivo, precisa cultivá-lo, e tem
um tempo de multiplicação desses vírus pra
depois inativar. São processos que requerem um
tempo maior e um nível de segurança máximo
dos laboratórios, porque vão manipular vírus
com potencial infectante".
Vacinas de vetor viral
Para fazer com que o corpo produza anticorpos
capazes de neutralizar a proteína S, as vacinas de
vetor viral não-replicante trazem uma proposta
inovadora: a proteína do novo coronavírus é
inserida em outro vírus, modiﬁcado em
laboratório, para transportá-la para o corpo
humano e não se multiplicar. Uma vez que a
proteína chega ao corpo, o sistema imunológico a
identiﬁca e produz estruturas capazes de impedir
sua ação no futuro, quando o novo coronavírus
tentar causar infecção.
Essa tecnologia já estava em estudo para
produzir vacinas contra o vírus ebola e
coronavírus que provocaram surtos em anos
anteriores, como o SARS-CoV-1, o que explica a
velocidade com que foi possível direcionar as
pesquisas ao SARS-CoV-2. Projetos como o da
americana Janssen e o da chinesa CanSino
utilizam adenovírus humanos para transportar a
proteína S para o corpo humano.
O mesmo propõe o Instituto de Pesquisa de
Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, da
Rússia, com a diferença de utilizar dois tipos
diferentes de adenovírus, um em cada dose da
vacina. Caso seja comprovada e registrada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), a vacina russa deve ser produzida no
Brasil pelo Grupo União Química.
Já a proposta britânica da farmacêutica
AstraZeneca e da Universidade de Oxford usa
um adenovírus de chimpanzé como vetor viral.
Essa vacina encontra-se em fase de testes no
Brasil, e o governo federal assinou um acordo de
transferência de tecnologia para que a Fundação
Oswaldo Cruz possa produzi-la.
"As vacinas são de adenovírus vivo, mas são nãoreplicantes. Eles retiram da estrutura do
adenovírus as proteínas responsáveis por sua
multiplicação. Esses adenovírus são vírus de
resfriado", explica Kfouri, que acrescenta que os
adenovírus foram escolhidos para transportar a
proteína S porque provocam pouca resposta
imunológica, permitindo que o corpo concentre
sua reação na proteína do coronavírus.
Vacinas genéticas
Outra tecnologia em testes, nunca antes usada
em imunização, é a das vacinas de RNA ou DNA,
que inserem ácidos nucléicos do novo
coronavírus no corpo humano. Até este
momento, apenas vacinas que utilizam RNA
chegaram à fase três de estudos clínicos, e seu
funcionamento prevê que, ao entrar no
organismo, o ácido nucléico do novo coronavírus
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As vacinas contra a covid-19 estão sendo
desenvolvidas em velocidade sem precedentes, e,
além da rapidez, os projetos em andamento
buscam comprovar a eﬁcácia e a segurança de
tecnologias inéditas, que, futuramente, podem
modernizar outras vacinas já em uso no mundo.
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), entre as quase 200 propostas de vacinas
em testes, 44 chegaram à fase de experimentação
em humanos, chamada de estudos clínicos.
Dessas, um grupo de 10 projetos atingiu a fase
três de estudos, em que dezenas de milhares de
voluntários são recrutados para comprovar se a
vacina é mesmo capaz de proteger sem causar
danos à saúde.
Por ainda apresentar grande circulação do vírus,
o que acelera as pesquisas, o Brasil tem sediado
alguns desses testes com milhares de
participantes. Receberam autorização para
experimentos de larga escala no país as vacinas
desenvolvidas pelos laboratórios
AstraZeneca/Oxford, Sinovac, Janssen e
Pﬁzer/Biontech/Fosun Pharma.
Com técnicas já utilizadas pela ciência ou novas
formas de induzir a resposta imunológica, as
vacinas que chegaram ao último estágio de testes
têm um mesmo objetivo: levar ao organismo
informações importantes que desencadeiem a
produção de defesas ao novo coronavírus de
forma antecipada.
Proteína S
Quando o corpo produz anticorpos contra um
vírus ele é estimulado por estruturas especíﬁcas
que compõem esses seres. No caso do
coronavírus causador da covid-19, os cientistas
descobriram que a proteína S, que forma a coroa
de espinhos que dá nome ao vírus, é a estrutura
que mais provoca o sistema imunológico a
produzir anticorpos. Essa proteína também é
fundamental para a infecção: é com os pequenos
espinhos formados pela proteína S que o novo
coronavírus se conecta às células humanas e
inicia a invasão para poder se replicar.
O diretor da Sociedade Brasileira de
Imunizações (SBIm), Renato Kfouri, explica que
antecipar o contato do corpo com a proteína S é
uma estratégia comum aos principais projetos em
curso. "As vacinas têm como alvo principal a
indução de anticorpos contra essa proteína S. Os
anticorpos são, em geral, neutralizantes. São
capazes de neutralizar a atividade do vírus".
Vacinas de vírus inativado
Entre as dez vacinas que chegaram aos estudos
clínicos de fase 3, três propostas desenvolvidas
na China utilizam a técnica conhecida como
vacina de vírus inativado: a da Sinovac, que está
em testes no Brasil em parceria com o Instituto
Butantan e o governo de São Paulo, a da
Sinopharm com Instituto de Produtos Biológicos
de Wuhan, e outra da Sinopharm com o Instituto
de Produtos Biológicos de Pequim.
A estratégia leva esse nome porque a vacina
contém o próprio vírus morto, o que é chamado
tecnicamente de inativado. Essas vacinas são
comuns na prevenção de diversas doenças, como
a poliomielite, a hepatite A e o tétano, e provocam
o corpo a produzir as defesas a partir de um
contato antecipado e inofensivo com o vírus.
"Nessa tecnologia, se cultiva o vírus em
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SAMARCO LANÇA PROGRAMA DEDICADO AO FORNECEDOR LOCAL
@jornalpanetus

Força Local visa fomentar o desenvolvimento econômico nos territórios onde a empresa atua.

Um programa dedicado ao fornecedor local que
visa fomentar o desenvolvimento nos territórios
onde a Samarco atua foi apresentado, nessa quartafeira (21), em reunião virtual, com a presença de
entidades de classe e representantes dos poderes
legislativo e executivo de Mariana, Ouro Preto,
Catas Altas e Santa Bárbara, municípios que fazem
parte da Área de Inﬂuência Direta (AID) da
empresa em Minas Gerais.
O programa Força Local foi desenhado a partir de
um desejo da Samarco de fomentar o
desenvolvimento em sua AID, unindo as demandas
apresentadas pelas entidades de classe desses
municípios e é baseado em cinco pilares: políticas,
capacitação, negócios, monitoramento e
desenvolvimento e qualiﬁcação.
A gerente de Suprimentos da Samarco, Ailana
Vilela, explica que a Samarco atua junto aos
territórios no sentido de fomentar o
desenvolvimento nesses municípios. “O Força
Local será uma oportunidade para estimular o
desenvolvimento local, de alcançarmos novos
fornecedores em nossa área de inﬂuência direta,
mas, principalmente será uma iniciativa para que o
empresário local esteja cada vez mais preparado
para atender possíveis demandas da Samarco e de
outras empresas por serviços, materiais,
equipamentos e insumos. Um dos objetivos do
Força Local é pensar o território para além da
mineração”, aﬁrmou. Ela ressaltou ainda que a
empresa deve retomar suas operações até o ﬁnal do
ano com 26% de sua capacidade produtiva.
Para o diretor comercial da Associação Comercial
Industrial e Agropecuária de Mariana (Aciam),
Amarildo Pereira, o programa contribui para o
desenvolvimento econômico dos territórios e
fortalece a parceria da Samarco com as empresas.
“Participamos ativamente do processo de
desenvolvimento deste programa que contribui
para a ampliação da oferta de serviços e
diversiﬁcação da economia para a região. Além da
retomada da Samarco, que está próxima, teremos
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um programa do porte do Força Local que será de
uma importância muito grande frente ao atual
momento e mais um motivador para o
empresariado local”, destacou.
Workshops
Atividades como workshops, palestras, seminários
e rodadas de negócios serão realizadas por meio do
programa. O primeiro workshop, no dia 11 de
novembro em MG, será virtual e vai abordar o tema
de como se cadastrar e/ou atualizar o cadastro na
Samarco. Além dessa temática, os futuros
workshops abordarão assuntos como conhecer o
processo de compras da empresa, análise
econômico/ﬁnanceira, regularidade social,
licenciamento ambiental, saúde e segurança do
trabalho, dentre outros.

As inscrições para participar do primeiro workshop
podem ser feitas por meio das entidades de classe:
Associação do Comércio de Mariana (Aciam),
Associação do Comércio de Ouro Preto (Aciop),
Associação Comercial de Santa Bárbara (Acisb) e
Associação de Comércio de Catas Altas (Aceca).
Não haverá limite de vagas para participar do
workshop, sendo necessário apenas a inscrição
antecipada.
Em 2021 serão realizadas duas rodadas de
negócios, em parcerias com as entidades de classe,
sendo uma virtual no primeiro semestre, e uma
presencial no segundo semestre. As rodadas de
negócios possibilitarão conectar compradores e
fornecedores, e conﬁguram-se como excelentes
oportunidades comerciais. Além disso, o programa

também oferecerá capacitação de mão de obra local.
A Samarco fará o monitoramento do Força Local e
promoverá reuniões periódicas junto às entidades
parceiras do programa. O Força Local também
conta com iniciativas como o Dia do Fornecedor
Local, que será toda primeira quarta-feira do mês,
quando a equipe do programa estará dedicada
exclusivamente para atendimento dos comerciantes
locais. Além disso, foi criado um endereço
eletrônico exclusivo dedicado à comunicação com o
fornecedor local:
programaforcalocal@samarco.com. Outra ação
será a criação do catálogo eletrônico de
fornecedores locais que possibilitará que as
contratadas tenham acesso aos fornecedores com
mais facilidade.
Samarco
É uma empresa de capital fechado, uma joint
venture de propriedade da Vale e BHP Billiton
Brasil. Com sede em Belo Horizonte (MG), é um
empreendimento integrado, com duas unidades
operacionais: o Complexo de Germano, em
Mariana (MG), que contempla as minas e os
concentradores para o beneﬁciamento de minério de
ferro, e o Complexo de Ubu, em Anchieta (ES),
onde estão as usinas de pelotização e o terminal
portuário.
Com a aprovação da Licença de Operação
Corretiva (LOC), em outubro de 2019 pela Câmara
de Atividades Minerárias (CMI), do Conselho
Estadual de Política Ambiental (Copam), a Samarco
possui todas as licenças ambientais necessárias para
a retomada das operações, mas optou por retornar
somente após concluir a implantação da planta de
ﬁltragem de rejeitos.
A previsão de retomada operacional está mantida
para o ﬁnal do ano e ocorrerá após a implantação do
sistema de ﬁltragem, em andamento, e conclusão
das atividades de prontidão operacional. A empresa
voltará com um concentrador em Germano, em
Minas Gerais, e uma usina de pelotização em Ubu,
no Espírito Santo.

*Vidros em geral
Rua Jatobá *Forro PVC
Loja 97 - Rosário - Mariana
*Pisos Duraor
*Corrimão de escada
9 8859-9502
*Esquadrias em alumínio
*Box, Fechamento para pias
3558-4159
*Lavatórios

Arantes Móveis
Qualidade
Preço Justo
Atendimento impecável

Rua Santana, 391 - Centro - Mariana - MG /

(31) 3557-3733
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PIX: VEJA COMO FUNCIONA E CONHEÇA AS VANTAGENS DESTE
NOVO SISTEMA
@jornalpanetus Desenvolvida pelo Banco Central, modalidade deve tornar transferências e pagamentos mais rápidos e baratos.
Uma nova modalidade de pagamentos e
transferências ﬁnanceiras instantâneas,
desenvolvida pelo Banco Central (BC), promete
impulsionar as vendas no varejo brasileiro,
principalmente entre o público mais jovem e
conectado à internet. Trata-se do PIX, sistema
cuja implantação deﬁnitiva está prevista para o
dia 16 de novembro. Em seu primeiro dia de
operação, mais de 3,5 milhões de pessoas ﬁzeram
cadastro nessa modalidade, solicitando suas
chaves digitais.
No novo sistema, as operações ocorrem em
qualquer dia e horário, inclusive ﬁns de semana e
feriados. O dinheiro leva, no máximo, 10
segundos para ser creditado. Além disso, com o
PIX, as pessoas físicas estão isentas cobrança de
tarifas. A ideia do Banco Central é que a
modalidade seja uma alternativa a meios
tradicionais, como o boleto bancário, DOC
(documento de ordem de crédito), transferência
eletrônica disponível (TED), cartão de débito e
pagamento em espécie.
O economista-chefe da Fecomércio MG,

Guilherme Almeida, aponta uma série de
vantagens do PIX em relação aos demais
sistemas de pagamento e transferência. “A
modalidade traz mais agilidade às transações e
reduz custos ﬁnanceiros para os empresários.
Além disso, a partir de 2021, ela permitirá aos
consumidores que façam saques em lojas físicas,
gerando maior ﬂuxo de valores, mais
convivência e competitividade às empresas”,
ressalta.
Descubra como funciona esse sistema e conheça
outras vantagens ao utilizá-lo:
O que é o PIX? É um novo meio de pagamento
instantâneo criado pelo Banco Central (BC) para
ser uma opção aos boletos bancários, TED, DOC,
cartões de débitos e operações em espécie. “Com
o PIX, pessoas e empresas poderão fazer
transações em menos de 10 segundos, usando
apenas aplicativos de celular”, explica Almeida.
Quem irá operá-lo? O PIX foi desenvolvido
pelo Banco Central para que as instituições
ﬁnanceiras (bancos, ﬁntechs, entre outras) do
país ofereçam essa modalidade às pessoas e

empresas.
Como aderi-lo? O primeiro passo para utilizar o
PIX é criar a chave PIX. Para isso, a pessoa deve
usar os canais de atendimento da instituição
ﬁnanceira onde tem conta. A chave representa o
endereço da sua conta no PIX. Para criá-la, a
pessoa ou empresa precisa usar uma dessas
quatro formas de identiﬁcação: CPF/CNPJ, email, número de telefone celular ou uma chave
aleatória (senha). Essa chave– formada por um
conjunto de números, letras e símbolos gerados
aleatoriamente – é uma forma de receber um PIX
sem informar dados pessoais.
Como funciona o PIX? Essa modalidade vai
aparecer no aplicativo de celular dos clientes de
bancos, ﬁntechs e outras empresas de
pagamento. Na hora de fechar uma transação,
basta escolhê-la no aplicativo. “As instituições
ﬁnanceiras também poderão oferecer o PIX
como forma de pagamento aos seus clientes por
meio de um QR Code, dando ainda mais
agilidade às operações”, ressalta o economistachefe da Federação.

Quais as vantagens do PIX para o sistema
bancário? Essa modalidade estará disponível 24
horas por dia, todos os dias, inclusive nos ﬁnais
de semana. As transações serão concluídas em
menos de 10 segundos. O PIX será gratuito para
pessoas físicas e MEIs (microempreendedores
individuais). “Além disso, ele traz outras
vantagens indiretas, como a diminuição de ﬁlas
em lojas, a redução dos custos ﬁnanceiros no
varejo, a redução dos riscos associados à
circulação de moedas, além de ganhos de
competitividade e comodidade”, lista Almeida.

RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS ESTÁ SUSPENSO ATÉ 30
DE NOVEMBRO
@jornalpanetus Objetivo é reduzir possibilidade de contágio dos beneficiários.

pandemia do novo coronavírus. A medida, no
entanto, não afeta o recebimento de proventos e
pensões.
Aqueles que, excepcionalmente, tiveram o
pagamento suspenso antes do dia 18 de março de
2020, podem solicitar, conforme Instrução

Normativa nº 29, de 1º de abril de 2020, o seu
restabelecimento. Para isso, é preciso acessar o
Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) e
selecionar, em Requerimento, o documento
“Restabelecimento de Pagamento – Covid-19”. O
beneﬁciário receberá um comunicado do
deferimento ou não do seu requerimento por email, que é enviado automaticamente pelo
Sigepe.
Segundo o ministério, após esse procedimento, a
Unidade de Gestão de Pessoas de cada órgão e
entidade da Administração Pública Federal, a
partir da conﬁrmação do deferimento, deverá

realizar o restabelecimento excepcional,
obedecendo ao cronograma mensal da folha de
pagamento.
A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
do Ministério da Economia, órgão central da
gestão de pessoas da Administração Pública
Federal, informa que deﬁnirá, posteriormente,
prazo e forma para realização da comprovação de
vida daqueles que foram contemplados na
suspensão da Prova de Vida anual, assim como
dos que tiveram o pagamento excepcionalmente
restabelecido por solicitação via requerimento do
Sigepe.

Ligue e peça já!

CNPJ - 39.199.665/0001-01 - Valor R$375,00 - Tiragem: 10.000

A exigência da prova de vida anual de servidores
aposentados, pensionistas e anistiados políticos
civis está suspensa até o dia 30 de novembro de
2020. O Ministério da Economia publicou nesta
quinta-feira (22) a Instrução Normativa nº 103,
que estabelece o novo período.
Anteriormente, o recadastramento estava
suspenso até o ﬁm deste mês. Segundo o Painel
Estatístico de Pessoal, estão nessa situação em
torno de 700 mil pessoas.
A prova de vida anual obrigatória deixou de ser
exigida desde o dia 18 de março de 2020, como
medida de proteção no enfrentamento da

CNPJ - 21.544.370/0001-60 - Jornal Panetu’s
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GOVERNO REGULAMENTA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM O
FIES
@jornalpanetus Medida entra em vigor em 3 de novembro e adesão vai até 31 de dezembro.
O governo federal regulamentou o programa que
permite a renegociação de dívidas de ﬁnanciamentos
concedidos com recursos do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies). A medida estava
prevista na Lei nº 14.024/2020, sancionada em julho,
que suspendeu o pagamento de parcelas do Fies até
31 de dezembro, em razão da pandemia de covid-19.
A resolução do Comitê Gestor do Fundo de
Financiamento Estudantil, com as regras do
programa, foi publicada nesta quinta-feira (22) no
Diário Oﬁcial da União. A medida vale para os
contratos assinados até o segundo semestre de 2017
e para os débitos vencidos e não pagos até o dia 10
de julho deste ano, na fase de amortização, quando o
estudante já concluiu o curso.
A resolução entra em vigor em 3 de novembro e a
adesão ao programa poderá ser solicitada ao banco
até 31 de dezembro e será efetuada mediante termo
aditivo ao contrato de ﬁnanciamento, podendo ser
assinado eletronicamente pelos ﬁnanciados e seus
ﬁadores.
No caso de quitação, em parcela única, do débito
vencido ou saldo devedor total, haverá redução de
100% dos encargos moratórios, desde que o
pagamento seja feito até 31 de dezembro. Também
poderá ser feita a liquidação do saldo devedor em
quatro parcelas semestrais, até 31 de dezembro de

2022, ou 24 parcelas mensais, com redução de 60%
dos encargos e pagamento a partir de 31 de março de
2021.
Já os parcelamentos do saldo devedor feitos em
145 ou 175 parcelas mensais receberão redução de
40% e 25%, respectivamente, e os pagamentos
começam a partir de janeiro de 2021. Em caso de
prorrogação do estado de calamidade pública em
razão da pandemia, ﬁcará suspensa automaticamente
a obrigação do pagamento da primeira parcela em
janeiro, exceto no caso da liquidação total em

parcela única.
O valor da parcela mensal resultante da
renegociação não poderá ser inferior a R$ 200,
mesmo que isso implique redução do prazo máximo
de parcelamento. Os descontos concedidos no
programa são referentes apenas aos encargos
moratórios, permanecendo a cobrança dos débitos
contratuais.
Será permitida apenas uma renegociação no âmbito
do programa. Em caso de não pagamento de três
parcelas consecutivas ou alternadas do saldo

devedor renegociado, o cidadão perderá o direito ao
desconto concedido sobre os encargos, e o valor
correspondente será reincorporado ao saldo devedor
do ﬁnanciamento.
As pessoas que têm dívidas em discussão judicial e
queiram aderir ao programa de regularização
deverão renunciar em juízo à ação. Nesse caso, a
renúncia sobre quaisquer alegações de direito é
irretratável e não exime o autor da ação do
pagamento de custas e honorários advocatícios.
O Fies é o programa do governo federal que tem o
objetivo de facilitar o acesso ao crédito para
ﬁnanciamento de cursos de ensino superior
oferecidos por instituições privadas. Criado em
1999, ele é ofertado em duas modalidades desde
2018, por meio do Fies e do Programa de
Financiamento Estudantil (P-Fies).
O primeiro é operado pelo governo federal, sem
incidência de juros, para estudantes que têm renda
familiar de até três salários mínimos por pessoa; o
percentual máximo do valor do curso ﬁnanciado é
deﬁnido de acordo com a renda familiar e os
encargos educacionais cobrados pelas instituições de
ensino. Já o P-Fies funciona com recursos dos
fundos constitucionais e dos bancos privados
participantes, o que implica cobrança de juros.

PATRÍCIA RAMOS TEM SUA CANDIDATURA APROVADA E SEGUE
NA CAMPANHA DA COLIGAÇÃO FRENTE MARIANA SOCIALISTA
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Patrícia Ramos (PSTU) está conﬁrmada na
campanha para a Prefeitura de Mariana. A Frente
Mariana Socialista (PSTU/PSOL) continua
representada pela professora negra que participa
de movimentos de mulheres e dos trabalhadores
em educação. Patrícia Ramos aﬁrma que, junto
c o m s e u v i c e , P r o f e s s o r Yu r i ( P S T U ) ,
"continuarão apresentando um programa para a
classe trabalhadora e o povo pobre da cidade.
Queremos que os que constroem as riquezas dessa
cidade se organizem para governá-la, ou seja,
queremos a classe trabalhadora administrando

junto com a gente".
Veja o que disse a Justiça:
"Ante o exposto, exerço juízo de retratação nos
presentes autos para admitir a apresentação da
documentação faltante. Em consequência,
reformo a sentença atacada e DEFIRO o registro
de candidatura da parte recorrente para
concorrer ao cargo de Prefeito sob o número 16 e
com o seguinte nome de urna: PATRÍCIA
RAMOS." Link da decisão:
https://sedesc1-jud-01.tse.jus.br/mural-consultabackend/rest/publicacao/download/116036
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EM FORMATO ON-LINE, 19ª SEMANA DRUMMONDIANA TEM PROGRAMAÇÃO
EM HOMENAGEM AO POETA ITABIRANO E A MINAS GERAIS
@jornalpanetus

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

Em 2020, Minas Gerais completa 300 anos de
emancipação política e de uma história
profundamente ligada à cultura e as artes. Para
celebrar a data, a Fundação Cultural Carlos
Drummond de Andrade (FCCDA) deﬁniu “A
Palavra Minas” como tema da 19ª Semana
Drummondiana sendo realizada nos dias 18 e 31
de outubro em formato on-line por meio do
YouTube.
Publicado originalmente no livro “As Impurezas
do Branco”, o poema “A Palavra Minas” traz o
olhar de Drummond sobre o nosso estado. Dessa
forma, a programação da 19ª Semana
Drummondiana promove um passeio por uma
Minas Gerais artística por meio da obra do escritor
itabirano. Para participar do festival
Na quarta-feira, 28 de outubro, às 17h, aconteceu
a abertura oﬁcial com os integrantes do Programa
Drummonzinhos declamando “A Palavra Minas”.
Mais tarde, às 18h, foram exibidos o vídeo
“Drummond e o Amor”, no qual a professora e
ﬁlósofa Lúcia Helena Galvão comentou o poema
drummondiano “As Sem-Razões do Amor”.
Às 19h, o chef da gastronomia social do Instituto
ITI, Rodrigo Bernardi, comandou a live
“Gastronomia Literária”, que presta uma
homenagem ao Sítio do Pica Pau Amarelo, série
de livros criado por Monteiro Lobato, ao ensinar
as receitas de bolinho de chuva e cocada assada.
Às 20h, a professora e pesquisadora Delci Cristina
ministrou a palestra “Itabira nos Versos de
Drummond: Poesia, Memória e História”.

Nesta quinta-feira, 29 de outubro, às 19h, será
inaugurada a exposição on-line “A Mesa”, com
quadros da artística plástica Iara Tupinambá e que
pertencem ao acervo da FCCDA. A mostra pode
ser conferida no Flickr.
Às 19h30, a gestora do Memorial Carlos
Drummond de Andrade, Solange Alvarenga,
promove a palestra “Memória e Poesia no Mato
Dentro”. Em seguida, às 20h30, o músico e

professor José Moura protagoniza o concerto para
piano e orquestra de Mozart KV 415 Nº13.
Na sexta-feira, 30 de outubro, às 16h, Rodrigo
Bernardi ministra a oﬁcina “Biscoito Açucarado
Craquelado”. A receita é inspirada no poema
“País do Açúcar”, de Drummond. Já às 18h30, o
professor Carlos de Cássia Silva realiza a palestra
“80 Anos do Livro 'Sentimento do Mundo' de
Carlos Drummond de Andrade”.

Mais tarde, às 19h30, o escritor e presidente da
Academia Mineira de Letras (AML), Rogério
Faria, ministra a palestra “A Coleção
Drummondiana da Academia Mineira de Letras”,
na qual falará sobre o acervo de 400 crônicas
datilografadas e anotadas pelo poeta itabirano que
pertence à instituição mineira.
Às 20h30, o sociólogo e ator José Nildo Monteiro
protagoniza o monólogo “As (in)Purezas de
Carlos”. O texto promove um trabalho cênico de
humor que aborda os tipos de afetos agentes nas
ações e comportamentos dos cidadãos itabiranos.
Dia D
A 19ª Semana Drummondiana se encerra no
sábado, 31 de outubro, quando se comemora o
nascimento de Carlos Drummond de Andrade e o
Dia Nacional da Poesia. Às 15h, Douglas
Henrique ministra a oﬁcina “Quilling – Papel em
Tiras”. Às 16h, Beatriz Myrrha comanda a
contação de história infantil “Carlos, o Menino
que Colecionava Pedras”.
Em seguida, às 17h, o professor e escritor
Ricardo Pereira lança o livro “E se Você Amasse
alguém que Ama outra Pessoa”, inspirado no
poema “Quadrilha”, de Drummond. Para isso, o
autor participa de uma live em que falará sobre
literatura, inﬂuências, dentre outros assuntos.
Às 18h30, integrantes do Programa
Drummonzinhos participam de um sarau poético.
Já às 20h, fechando a Semana Drummondiana,
acontece o show Tony Primo canta poetas
itabiranos.
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“FECOMÉRCIO EM CONEXÃO” E SEBRAE MINAS PROMOVEM
WEBINAR SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
@jornalpanetus

Com o tema “LGPD na prática: o que muda para você?”, o evento on-line visa discutir e esclarecer as principais dúvidas sobre a norma.

O encontro será transmitido pelo Youtube da
Fecomércio MG, no dia 28 de outubro, às 16h.
A evolução tecnológica permitiu inúmeros
avanços em todos os setores sociais e
econômicos. No entanto, o intenso
compartilhamento de dados pessoais exigiu a
adoção de medidas que garantam a segurança
dessas informações. Para assegurar o controle
desse conteúdo, a Lei nº 13.709/2018, conhecida
como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
estipula o consentimento explícito do usuário
para a coleta e o uso dessas informações. Além
disso, torna obrigatória a oferta de opções para
que o usuário possa visualizar, corrigir ou excluir
seus dados de um sistema.
Em vigor desde o dia 18 de setembro de 2020,
mas com sanções e multas aplicadas somente a
partir de agosto de 2021, a LGPD modiﬁcou a
relação entre empresas, órgãos públicos e
usuários, que correm para se adaptar às novas
exigências para a proteção de dados pessoais.
Com o objetivo de elucidar as principais dúvidas
sobre a implantação da norma, a Fecomércio
MG, por meio do projeto “Fecomércio em
Conexão”, e o Sebrae Minas promovem no dia
28 de outubro, às 16h, o webinar “LGPD na

prática: o que muda para você?”.
Com a mediação do supervisor de
Infraestrutura, Suporte e TI da Fecomércio MG,
Dênis Júnio Zeferino, o evento on-line e gratuito
será ministrado pela consultora de sistemas da
equipe de pré-vendas da ao3, Juliana Borsato.
Nesta transmissão, a Federação dos Contabilistas
do Estado de Minas Gerais (Fecon-MG) é a
apoiadora do evento. O encontro é uma
oportunidade para os empresários esclarecerem

dúvidas sobre o tema e conferirem como a norma
irá impactar na rotina de suas empresas.
“Sancionada em 2018, a LGPD deveria ter
entrado em vigor em agosto deste ano, mas,
devido à pandemia do novo coronavírus, esse
prazo foi estendido. No entanto, muitos
empresários ainda têm dúvidas quanto à
implantação da norma e sua ﬁscalização. Nesse
webinar, iremos mostrar as etapas de adequação
à lei e como é preciso engajar as equipes em

torno da LGPD, pois toda empresa que trata
dados de pessoas físicas – incluindo aqueles
coletados antes da vigência da lei – deve se
adaptar a esse novo marco regulatório", destaca
o supervisor de Infraestrutura, Suporte e TI da
Fecomércio MG, Dênis Zeferino.
Na prática, a adequação à LGPD garantirá mais
controle aos cidadãos sobre seus dados, exigindo
consentimento explícito para a coleta e o uso dos
seus dados. A lei também obriga a empresa a
atender os direitos destes titulares de visualizar,
corrigir e excluir informações pessoais. Por isso,
é tão importante que os negócios já se adaptem às
novas regras.
A transmissão do webinar acontecerá pelo canal
oﬁcial da Fecomércio no YouTube. Para receber
o link de transmissão do evento, é preciso se
inscrever pelo site do Sympla.
Webinar “LGPD na prática: o que muda para
você?”
Data e horário: 28 de outubro (quarta-feira), às
16h
Inscrições: pelo Sympla
Transmissão: no YouTube da Fecomércio MG

ESPÉCIE RARA DE GATO SILVESTRE É ENCONTRADA EM
ÁREA DA CENIBRA
@jornalpanetus Site: www.jornalpanetus.com.br / Facebook: Jornal Panetu’s
Registrado recentemente pela primeira vez na
área da CENIBRA, o gato-do-mato-pequeno
(Leopardus guttulus) até há pouco tempo era
considerado uma subespécie de Leopardus
tigrinus, mas estudo recente, comparando o
material genético de populações de gatos-do mato
das regiões sul da Mata Atlântica e de populações
do Nordeste brasileiro, demonstrou que se trata de
espécies distintas. O Leopardus guttulus é o
segundo, junto com Leopardus tigrinus, menor
gato silvestre da América do Sul, com tamanho
semelhante ao de um gato doméstico.
Assim como ocorre com os demais gatos
silvestres, é uma espécie pouco estudada. Os
dados demonstram ser um animal solitário, de

hábitos diurnos e noturnos, que se alimenta de
pequenos roedores, lagartos e pequenas aves. A
espécie é considerada ameaçada de extinção em
nível nacional e mundial, sendo classiﬁcada na
categoria “vulnerável” pelo IBAMA e pela União
Internacional para Conservação da Natureza
(IUCN).
“Além do Leopardus guttulus, outras seis espécies
de felinos silvestres já foram registradas nas áreas
da CENIBRA. As presenças dessas espécies são
favorecidas pelas técnicas de manejo praticadas
pela Empresa e evidenciam a qualidade
ambiental das suas propriedades”, avalia Edson
Valgas, biólogo e especialista do Departamento de
Meio Ambiente e Qualidade da CENIBRA.

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

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

Veterinária
Gameleira

Telefone: 35582755 /
9 8299-7869

Os melhores produtos
e serviços!

Medicamentos - Rações - Pet Shop - Laboratório
Especializado - Consultas
Endereço: Rodovia dos Incondentes nº 1500 - Mariana - MG/
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: COLIGAÇÃO “GESTÃO, HONESTIDADE
E PROGRESSO” APRESENTA PLANO DE GOVERNO NO SETOR DA
CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
@jornalpanetus

Cultura, turismo e patrimônio histórico: Plano de governo do candidato a prefeito, Roberto Rodrigues, e do
candidato a vice-prefeito, Deyvson Ribeiro.

Patrimônio Histórico - Implantar projeto de
recuperação, restauração e conservação do
Complexo Arquitetônico de Mariana, com resgate
das técnicas construtivas e de restauro, incluindo e
valorizando o menor aprendiz por meio da
inserção social e da qualiﬁcação proﬁssional com
certiﬁcação de órgãos competentes e Governo
Federal.
Projeto Oﬁcina Escola de Artes e Ofícios
Marianense. Garantir estrutura adequada para
preservar e restaurar importantes documentos que
remontam o período colonial e imperial brasileiro.
Instituir incentivo ﬁscal através do selo de
qualidade como forma de estimular a preservação
e restauração do Patrimônio Histórico.
Cultura Criar e inserir no calendário de eventos
um Grande Festival de Bandas, com participação
efetiva das corporações musicais locais em
parceria com outros municípios. Realizar e
incentivar os grandes e tradicionais eventos:
comemorações do Aniversário da Cidade,
Festival de Inverno de Mariana, Encontro
Regional Evangélico de Mariana – EREM,
Festival Junino e demais eventos do calendário
cultural.
Apoiar e incentivar as festas religiosas do

Município e Distritos, valorizando a criação de
Tapetes, Quadro Vivos e demais expressões
artísticas culturais da região. Criar o Brasil
Gourmet, evento gastronômico que valoriza as
comidas típicas, a arte e o artesanato de Mariana,
realizado no município e com participação de
grandes nomes da gastronomia nacional e
internacional. Criar Centro de Artes e Artesanato
para acolher os proﬁssionais com cursos

capacitação e aperfeiçoamento de artistas.
Turismo reativar o Terminal Turístico. Incentivar
o turismo de negócios, enfatizando a utilização do
Centro de Convenções. Incentivar o turismo nos
distritos. Implantar curso técnico de Turismo para
formação de guias de turismo, credenciados pelo
Ministério do Turismo.
Desenvolver o turismo histórico, religioso,
ecológico e de eventos no município e distritos.

Fomentar o turismo o ecológico e de esportes
radicais. Aprimorar a sinalizações e infraestrutura de acesso aos pontos turísticos.
Divulgar as belezas naturais e atrativos turísticos
de Mariana e seus distritos, na grande mídia e
setores especializados, televisão, revistas, jornais,
aeroportos e agências de viagem. CRIAR o Selo
Primaz das Gerais, uma certiﬁcação para toda a
atividade turística local, para que os hotéis,
restaurantes e produtos locais passando a dispor
de um certiﬁcado de qualidade.
Criar o site Mariana - a Primeira de Minas, uma
vitrine interativa de todo o potencial turístico da
cidade. Estabelecer parcerias com cidades
históricas da região para valorização do turismo
local, incluindo intercâmbio com as principais
cidades da Estrada Real. Criar o Mapa Cultural do
Artesanato, a ﬁm de divulgar a produção local e
informar a localização dos seus pontos de
produção e comercialização, facilitando o acesso
dos turistas.
Estabelecer parceria com a Secretaria de Meio
Ambiente para a implementação de acesso ao
Parque Estadual do Itacolomy no município de
Mariana e Criar novos parques dentro do
Município e distritos.

ELEIÇÕES 2020 OURO PRETO: VEJA A PROPOSTA DA
COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO CORAÇÃO” EM RELAÇÃO
AS OBRAS PÚBLICAS NOS BAIRROS, DISTRITOS E SUBDISTRITOS
@jornalpanetus

Bairros, Distritos e Subdistritos Obras Públicas: Plano de Governo do candidato a prefeito, Zé Leandro e do candidato a vice-prefeito, Gleiser Boroni.

Implantaremos uma Usina de Asfalto para
atender a demanda estradas vicinais que ligam a
sede do município aos distritos e subdistritos de
Ouro Preto. Esta usina de asfalto atenderá, ainda,
a demanda de asfaltamento das ruas dos bairros e
distritos, incluindo os subdistritos de Ouro Preto.
Criaremos uma força tarefa entre a Prefeitura de
Ouro Preto, dentre outros órgãos competentes e a
Iniciativa Privada para buscarmos soluções
técnicas para licenciar e/ou regularizar os
empreendimentos imobiliários e os loteamentos
que estejam embargados ou em situações

irregulares no nosso município, dentro de
soluções legais e possíveis.
Criaremos um Programa Municipal através de
PPP (Parceria Público Privada para melhorar o
sinal de telefonia celular, bem como sinal de
internet para todos os bairros, distritos e
subdistritos de Ouro Preto.
Criaremos um programa municipal de obras
públicas priorizando as demandas coletivas de
cada bairros, distritos e subdistritos de Ouro Preto.
Implantação de novas áreas residenciais e
projetos habitacionais, ampliando a oferta de

moradia para pessoas de baixa renda (moradia
social).
Criaremos um programa de urbanização de áreas
de interesse social. Manter as estradas vicinais em
boas condições de tráfego o ano inteiro.
Implantaremos portais de acesso nas entradas da
cidade de Ouro Preto, por Belo Horizonte, por
Passagem de Mariana, pela Rodovia do Contorno
entre Mariana e Ouro Preto e pela Estrada Real,
com toda infraestrutura de policiamento,
monitoramento de câmeras, controle de acesso de
veículos, motos, caminhões e ônibus, além de

receptivos turísticos, dentre outros equipamentos
urbanos e serviços.
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CONSULTA PÚBLICA: FORTALECIMENTO DA GASTRONOMIA
COM O PLANO “COZINHA MINEIRA”
@jornalpanetus

Objetivo é criar e promover políticas públicas para o desenvolvimento da gastronomia no estado.

O Governo do estado de Minas quer contar com a
participação popular na criação do Plano Estadual
de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira. Para
tanto, abriu consulta pública para receber sugestões
relacionadas a iniciativas na área. O prazo para
participar vai até 8/12, por este endereço eletrônico.
Conhecido como “Cozinha Mineira”, o plano vai
articular iniciativas do poder público, setor privado
e sociedade civil organizada com objetivo de criar e
promover políticas públicas para o fomento,
posicionamento e fortalecimento da gastronomia
como setor estratégico de desenvolvimento
socioeconômico em Minas Gerais.
Participação
O documento apresentado na consulta foi
elaborado pelo grupo gestor do Programa Estadual
de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira
(PEGM) e é resultado do debate, contribuições e
troca de informações realizados ao longo dos
últimos nove meses. Engloba, ainda, a revisão da

primeira versão do Plano Estadual de
Desenvolvimento da Gastronomia, cujo prazo
compreende os anos de 2018 a 2021.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo de
Minas Gerais, Leônidas Oliveira, reforça a
importância de promover a cozinha mineira. “O

plano traça, de forma prática, caminhos e metas
com relação ao desenvolvimento da gastronomia
como produto turístico de excelência, inclusive sob
a perspectiva do marketing”, argumenta.
Oliveira destaca que a revisão do Plano consolida
um esforço conjunto que já conquistou avanços nos
últimos anos, trazendo uma nova perspectiva, “a da
cozinha mineira como bem imaterial, patrimônio
imaterial do estado”.
Após realização da consulta, a previsão é para que a
versão ﬁnal do Plano Estadual de Desenvolvimento
da Gastronomia seja publicada ainda em 2020.
É importante salientar a relevância estratégica da
gastronomia para Minas Gerais a promoção da
cozinha mineira, uma vez que toda sua cadeia
produtiva, assim como as questões sociais e
culturais correlacionadas a ela, afetam fortemente a
qualidade de vida do mineiro e apresentam diversas
oportunidades de geração de renda, trabalho,
desenvolvimento social e econômico.

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO
TERMINA NESTA SEXTA-FEIRA
@jornalpanetus

Até o momento apenas 35% do público-alvo foram vacinados.

Crianças com idade de 1 a 5 anos têm até essa
sexta-feira (30) para receberem a vacina contra a
poliomielite, dia do encerramento da Campanha
Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. De
acordo com o último balanço do Ministério da
Saúde (MS), divulgado no dia 26, apenas 35% do
público-alvo foram vacinados, o que corresponde
a 4 milhões de crianças nessa faixa etária.
Faltam, portanto, vacinar 7,3 milhões de crianças
para que se atinja a meta de imunizar 11,5 milhões
do público-alvo. A campanha teve início no dia 5
de outubro e está ocorrendo simultaneamente à
campanha de multivacinação, que tem por
objetivo atualizar a situação vacinal de crianças e
adolescentes menores de 15 anos de idade.
Segundo o balanço divulgado no dia 26, a maior
cobertura vacinal ocorreu no Amapá, com 62,59%
de cobertura, seguido da Paraíba, com 50,11%. A
menor cobertura é em Rondônia, com 11,76%.
Em nota, o ministério informou que, de acordo
com os dados preliminares, até o momento 232
(4,16%) municípios atingiram a meta de 95% de
crianças vacinadas.

Foto: Divulgação

“Entre o público-alvo da vacinação, a maior
cobertura, até o momento, foi registrada entre as
crianças de 2 anos de idade (35,33%) e a menor
cobertura foi entre as crianças de 3 anos
(34,23%). Não existe tratamento para a
poliomielite e a única forma de prevenção é a
vacinação. A vacina oral de poliomielite (VOP)
protege contra dois sorotipos do poliovírus (1 e 3)
e a vacina inativada (VIP), contra os três
sorotipos (1, 2 e 3)”, informou por meio de nota o
Ministério da Saúde.
Ainda de acordo com a pasta, é recomendado que
crianças com infecções agudas, com febre acima
de 38ºC ou com hipersensibilidade a algum
componente da vacina, sejam avaliadas pelo
serviço de saúde antes de tomarem a vacina. O
ministério, no entanto, garante que a vacina “é
extremamente segura e possui eﬁcácia entre 90%
e 95% para a VOP”.
A recomendação aos estados que não atingirem a
meta é continuar com a vacinação de rotina,
oferecida durante todo o ano nos mais de 40 mil
postos de saúde distribuídos pelo país.

PROGRAMA PARA AMPLIAR PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS
É RETOMADO
@jornalpanetus

Brasil Mais oferecerá consultoria e apoio a 120 mil companhias

Lançado em fevereiro e interrompido pela
pandemia de covid-19, o Programa Brasil Mais,
que pretende aumentar a produtividade das
empresas, foi retomado em outubro, informou
nesta quarta-feira (27) a Secretaria Especial de
Produtividade, Emprego e Competitividade do
Ministério da Economia. O programa pretende
atender 120 mil companhias até 2022.
O Brasil Mais oferece consultoria, apoio técnico e
capacitação em dois eixos: melhoria de gestão e
adoção de tecnologias digitais. O primeiro eixo
está disponível para micro e pequenas empresas. O
segundo está disponível para indústrias.
Os cursos são oferecidos em parceria com o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) e a Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
O cadastro no programa pode ser feito no site
www.gov.br/brasilmais. Ao inscrever-se, a
empresa escolhe em qual dos eixos quer se
inscrever, responde a um questionário de
autodiagnóstico e é encaminhada para o
atendimento, com assistência do Sebrae ou do
Senai.
Na plataforma, gerida pela ABDI, as empresas
interessadas terão acesso a serviços e atendimentos
assistidos, ferramentas de autodiagnóstico e
conteúdos exclusivos que ajudam na melhoria da
gestão e da produtividade do negócio. Todas as
ações serão oferecidas de forma gratuita.
O Sebrae oferecerá orientação técnica para
inovação em temas gerenciais prioritários para
cada empresa, com o emprego de 1 mil agentes
locais de inovação. O Senai ofertará serviços de
melhoria da produtividade industrial, com a
aplicação de conceitos de manufatura enxuta e de

digitalização da produção. Ao todo, mais de 1,3
mil especialistas em todos os departamentos
regionais do Senai integrarão o programa.
Segundo o Ministério da Economia, as técnicas
ensinadas pelo Senai permitem ganho médio de

20% de produtividade do trabalho, nas linhas de
fabricação que receberem o serviço. No caso dos
cursos do Sebrae, a empresa poderá optar por
consultorias especializadas adicionais.
O Brasil Mais oferecerá também, de forma aberta

e gratuita, conteúdos digitais, como manuais de
melhores práticas produtivas e gerenciais, e-books,
podcasts, links para cursos de capacitação e
ferramentas de autodiagnóstico para avaliação de
práticas das empresas.
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ELEIÇÕES 2020 OURO PRETO: COLIGAÇÃO “VIVA OURO PRETO”
APRESENTA EM SEU PLANO DE GOVERNO PROPOSTAS OBJETIVAS EM
RELAÇÃO AO TURISMO E CULTURA
@jornalpanetus Turismo e Cultura: Plano de Governo do candidato à prefeitura de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, e da candidata
a vice-prefeita, Regina Braga.
Colocar o patrimônio cultural a serviço da
cidadania Cidade Patrimônio Histórico e Cultural
da Humanidade, Ouro Preto é um centro de
produção e consumo cultural de relevância, não
apenas em nível nacional, mas também
internacional. Todos os dias, a Cidade recebe
centenas de turistas em busca de suas múltiplas e
intensas atrações. Devem reﬂetir nos seus
equipamentos públicos o acesso e a promoção de
atividades diversas, pois precisam atender tanto
aos turistas quanto a população local.
A cultura ouro-pretana tem particularidades e
peculiaridades que devem ser enfatizadas e
contempladas, já que as demandas do turismo não
podem condicionar e balizar as expressões
genuínas, a ação dos grupos e movimentos e a
liberdade de manifestação em condições
propícias. O turismo e a cultura possuem grande
potencial de geração de emprego e renda, desde
que explorados de forma correta, para que
promovam a diversidade de possibilidades de
retenção dos turistas e dos recursos provenientes
destas atividades.
Desenvolver as atividades culturais e do Turismo

na Cidade e nos Distritos. Ativar ou revitalizar: o
Os Terminais Rodoviários de Ouro Preto e
Cachoeira do Campo; o Implantar o Trevo e
Terminal de Santa Rita de Ouro Preto; o Implantar

o Paço da Misericórdia – Centro de Artes e
Fazeres de Ouro Preto; o Implantar o Centro de
Eventos da Fábrica de Tecidos; o Valorizar o
Centro de Artesanato de Cachoeira do Campo,

junto à Rodoviária; o Reabrir o Horto dos Contos,
com programação semanal; o Reabrir o Parque da
Cachoeira das Andorinhas o Implantar o
Monumento do Morro da Queimada; o Valorizar e
abrir novas Casas de Cultura; o Implantar o
Parque Municipal da Lapa de Antônio Pereira.
Cidade das Artes: revitalizar os festivais e eventos
de repercussão nacional e internacional.
Revitalizar a Casa Bandeirista de Amarantina.
Apoiara implantação do Museu do Tropeiro de
Santo Antônio do Salto e em Santo Antônio do
Leite. Desenvolver Roteiros Turísticos (centro
histórico, minas, parques e cachoeiras, distritos).
Revitalizar a Casa da Ópera, o Cineteatro Vila
Rica e o Teatro Ouro Preto (Centro de
Convenções). Reorganizar o Carnaval e
estabelecer calendário anual de eventos. Firmar
parcerias com rede hoteleira, rede de gastronomia,
agências de viagem, Guias Turísticos, Conselhos
Municipais de Cultura, de Turismo e de
Patrimônio, UFOP, IFMG, ACEOP, ADOP,
FUNPATRI. Revitalizar atrações como o Chafariz
Dom Rodrigo e suas trilhas pela crista da serra,
hoje em total abandono

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: COLIGAÇÃO “AVANÇA MARIANA”
APRESENTA PLENO DE GOVERNO NA ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO.
@jornalpanetus

Desenvolvimento urbano, infraestrutura e saneamento básico: Proposta apresentada pelo candidato a prefeito,
Celso Cota e o candidato a vice-prefeito, Cristiano Vilas Boas.

Retomada e conclusão do Centro
Administrativo. Criação de um Plano Municipal
de Acessibilidade e Mobilidade Urbana. Criação
de ciclovias integradas ao Plano de Mobilidade
Urbana. Incentivo ao compartilhamento de
bicicletas pelo aplicativo dentro do Plano de
Mobilidade Urbana. Estudo de melhorias no
trânsito do município.
Reestruturação do transporte público municipal
com realização de nova licitação e estudo da
implantação do táxi lotação. Construção do
Boulevard do Ribeirão do Carmo, adequado ao
Plano de Mobilidade Urbana. Manutenção e
conclusão de obras nos prédios públicos da sede
e distritos, escolas, creches, postos de saúde,
quadras, estradas vicinais, ruas e passeios,
adequado à mobilidade urbana.
Readequação do Programa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional. Implantação do
Programa Municipal de Engenharia e
Arquitetura Popular de melhorias das condições
de moradias e readequação urbanística dos
bairros, e parceria com a UFOP. Manutenção e
investimentos na iluminação pública da sede e
distritos. Conclusão e ampliação das obras de
eletriﬁcação subterrânea. Desenvolvimento dos
Planos de Gestão Localizada (Plano Diretor do
Núcleo Urbano dos Distritos).
Saneamento básico

Reestruturação do SAAE. Viabilização de
pontos de captação, tratamento e preservação de
água.
Implantação do Plano Emergencial para
períodos de secas. Construção da ETE – Cristal /
Bueirão. Construção de ETA no bairro Santo
Antônio com captação na Cachoeira da
Bombaça, atendendo os bairros Santo Antônio e
São Gonçalo. Construção de captação na Serra
do Lico para a ETA Santa Rita de Cássia,
aumentando a oferta de água em toda cidade Alta
(Cartuxa, Vale Verde, Santa Rita, Santa Clara e
Cabanas).
Construção e captação de ETA Cachoeira do
Brumado. Ampliação da estação de tratamento
de água - ETA SUL Construção da sede própria
do SAAE. Capacitação técnica dos funcionários
e novo concurso público. Controle de consumo
individual. Recuperação, manutenção e
construção de fossas sépticas em distritos.
Tratamento de esgotamento sanitário do
município. Reestruturação de rede de água e
esgoto nos distritos. Descontaminação da
Cachoeira do Brumado. Parceria de viabilidade
técnica com UFOP / Fundação Gorceix. Inclusão
do SAAE no Orçamento Participativo. Melhoria
na gestão de relação com a sociedade.
Fortalecimento do Conselho Municipal de
Controle Social de Saneamento Básico.
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CONFIRA A PROPOSTA DO PARTIDO
“REDE SUSTENTABILIDADE: MUDANÇA, VERDADE E
TRANSPARÊNCIA NO SETOR DA CULTURA E TURISMO.
@jornalpanetus

Cultura e turismo: Plano de Governo do candidato a prefeito, Chico Veterinário, e do candidato a vice-prefeito, Professor Luiz Salles.

Qualiﬁcar a gestão cultural, otimizando a
alocação dos recursos públicos e buscando a
complementaridade com o investimento
privado, garantindo a eﬁcácia e a eﬁciência, bem
como o atendimento dos direitos e a cobrança
dos deveres, aumentando a racionalização dos
processos e dos sistemas de governabilidade,
permitindo maior proﬁssionalização e
melhorando o atendimento das demandas
sociais.
Fomentar a cultura de forma ampla,
estimulando a criação, produção, circulação,
promoção, difusão, acesso, consumo,
documentação e memória, também por meio de
subsídios à economia da cultura, mecanismos de
ﬁnanciamento por fundos públicos, patrocínios e
disponibilização de meios e recursos.
Proteger e promover a diversidade cultural,
reconhecendo a complexidade e abrangência das
atividades e valores culturais em todo o
município, ambientes e contextos populacionais,
buscando dissolver a hierarquização entre as
diferentes culturas, cultura erudita, popular ou de
massa, primitiva e civilizada, e demais
discriminações ou preconceitos.
Ampliar e permitir o acesso compreendendo a
cultura a partir da ótica dos direitos e liberdades
do cidadão, sendo o Estado um instrumento para
efetivação desses direitos e garantia de igualdade
de condições, promovendo a universalização do
acesso aos meios de produção e fruição cultural,
fazendo equilibrar a oferta e a demanda cultural,
apoiando a implantação dos equipamentos
culturais e ﬁnanciando a programação regular
destes.
Preservar o patrimônio material e imaterial,
resguardando bens, documentos, acervos,
artefatos, vestígios e sítios, assim como as
atividades, técnicas, saberes, linguagens e

tradições que não encontram amparo na
sociedade e no mercado, permitindo a todos o
cultivo da memória comum, da história e dos
testemunhos do passado.
Consolidar a implantação do Sistema
Municipal de Cultura e Turismo - SMCT como
instrumento de articulação, gestão, informação,
formação, fomento e promoção de políticas

TENHA UMA ECONOMIA DE ATÉ 95%
NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

WS

Energia Elétrica Solar

Aproveite as vantagens de adquirir um equipamento
de sistema solar:
- Manutenção Mínima
- Gerar sua Própria energia
- Respeito ao meio ambiente
- Energia Solar é renovável
- Ótimo investimento com um alto retorno

Venda, Projeto e Instalação de Equipamentos Solares! Atendimento em Várias Regiões.
31 9 8632-8305 / 31 99961-0878 / 31 99937-8305

públicas de cultura e turismo com participação e
controle da sociedade civil em conformidade
como governo estadual e federal.
Levantar as potencialidades turísticas do nosso
município e incrementar o turismo regional entre
as cidades históricas e da Estrada Real; apoiar o
Conselho Municipal do Turismo – COMTUR e
o Conselho Municipal de Patrimônio –

COMPAT, incentivando e incrementando o
Turismo Religioso, Rural, Ecoturismo e Trade
Turismo;
Elaborar plano de marketing sobre as
potencialidades econômicas visando a atrair
empresas e fortalecimento do turismo; Otimizar
e incentivar a cultura regional através de eventos
como, aulas de música, pintura, dentre outros;
Implantar no calendário cultural e turístico do
município a “Semana da Cultura e Turismo
Marianense”, propiciando aos nossos munícipes
o contato e apreciação das manifestações
populares que fazem parte de nossas raízes,
como: Congados, religiosidade, humor, teatro,
violeiros, festival de quadrilhas etc.;
Proporcionar concursos de poesia e dissertação
para incentivar a leitura e descobrir novos
talentos quanto à arte da escrita; Continuar
apoiando todas as práticas culturais como: banda
de música municipal, o grupo de capoeira,
quadrilhas juninas, carnaval, festa natalina, festa
do aniversário da cidade e festas religiosas;
Realizar campanhas de valorização das culturas
locais, por meio de conteúdos para rádio,
internet, televisão, revistas, exposições
museológicas, materiais didáticos e livros, entre
outros. Incentivar a participação em eventos e
feiras de Turismo no estado, país e até
internacionalmente;
Apoiar eventos no município e assegurar a
realização do FANTUR, atraindo Agentes de
Viagens, Operadores de Turismo, Turismólogos,
Guias de Turismo e Jornalistas de Turismo;
Apoiar o Projeto Monitor e Associação de Guias
de Turismo supervisionando o cumprimento de
deveres; Promover o Turismo e Cultura de
Mariana em nível municipal, estadual, nacional
e internacional; Promover concurso público para
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

GONÇALVES CENTER
Faça uma visita e conﬁra!
Móveis, brinquedos e muito mais!!!
Qualidade e preço justo!
Telefone: (31) 3558-1495
E-mail: arantesgoncalves@yahoo.com.br
Endereço: Rua Diamantina, 376 - Cabanas - Mariana

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

31 3557-3260
Fixo e Whatssap
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CONFIRA A PROPOSTA DA COLIGAÇÃO
“PARTICIPAÇÃO E CONFIANÇA” NO SETOR DA SAÚDE
@jornalpanetus Saúde: Plano de Governo do candidato a prefeito, Newton Godoy, e do candidato a vice-prefeito, Tenente Freitas.
Programa Saúde de Corpo e Alma – fortalecer
programas de saúde preventiva investindo em
ações que tornem a cidade um ambiente saudável
e promover monitoramento de segmentos
especíﬁcos da população e suas morbidades,
como programa de monitoramento de gestantes e
nutrizes, programa saúde na escola, programa
saúde da juventude e, em especial, programa de
saúde física e mental do idoso.
Saúde Preventiva – instituir programas de
monitoramento de saúde da população, segurança
alimentar e boas práticas de higiene.
Saúde Curativa – instituir programas de
acompanhamento e monitoramento de doenças
endêmicas e crônicas. Fortalecer unidades de
tratamento de doenças emocionais e
psicossociais.
Saúde Mental – fortalecimento de programas que
visem a preservação e proteção da saúde
emocional e psicossocial, com crescente
aprimoramento no atendimento à população.
Implantação de programa de prevenção e
enfrentamento à questão das drogas, alcoolismo,
tabagismo e outras.
Centro Municipal de Saúde da Gameleira –
conclusão da unidade de saúde da Gameleira com
objetivo de ampliar a oferta de atendimento
ambulatorial, de internação, terapia intensiva,
diagnóstico e especialidades médicas, integrado
ao ambiente já consolidado de saúde junto do
Hospital Monsenhor Horta.
Terapia Intensiva – estabelecimento de parcerias
para implantação e manutenção de unidade de
terapia intensiva no Município.
Ponto de Resgate e Socorro – adequação do
espaço anexo ao Centro de Saúde da Gameleira
para implantação de um heliporto para resgate e
socorro aéreo.
Unidade Básica de Saúde do Rosário – conclusão
da unidade básica de saúde do Bairro Rosário e
urbanização do entorno.
Unidade Básica de Saúde da Colina – conclusão

da UBS Colina, integrada à Policlínica Dr. Elias
Salim Mansur.
Central Municipal de Imunização – ciar unidade
central de vacinação, permanente na sede do
Município e unidades volantes nos bairros e
distritos com objetivo de levar saúde mais
próxima dos cidadãos.
Programa Segurança Alimentar – serão

redeﬁnição dos programas municipais de auxílio
alimentação oferecidos às famílias e aos
servidores, convertendo benefícios materiais em
meios de circulação de renda no comércio local,
destinado a fortalecer a economia nos bairros,
humanizar o atendimento e diversiﬁcar o acesso à
gêneros alimentícios instituindo a “cesta verde”
para consumo de hortaliças, frutas e legumes.

Programa Saúde na Escola – constituir unidades
móveis de saúde, para realizar visitas periódicas
às escolas da rede municipal, com objetivo de
prevenir enfermidades na população escolar
(professores e alunos), realizar exames para
prática desportiva, oftalmologia, fonoaudiologia,
psicologia, vacinação e proﬁlaxia odontológica.
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DEBATE AO VIVO
Com os candidatos ao Cargo Máximo do Executivo Marianense

Realização
Jornal

Apoio e local

Panetu’s
Jornalismo Verdade

Adriana
NOIVAS

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

(31) 9 8466-4877 / (31) 9 8857-2879
Avenida Manoel Leandro Correia - 320 - Centro - Mariana - MG
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ELEIÇÕES 2020 MARIANA: COLIGAÇÃO “A MUDANÇA É AGORA”
APRESENTA PLANO DE GOVERNO EM RELAÇÃO AO
SERVIDOR, ÁGUA E ESGOTO
@jornalpanetus Servidor, água e esgoto: Proposta do candidato a prefeito, Bruno Mól e do candidato a vice-prefeito, Dr. Rodrigo Miranda.
de distribuição de água do município; aumentar
a captação e oferta de água tratada a população
com foco principal nas partes altas da cidade,
criando novos sistemas de captação e
aumentando a capacidade de armazenamento;
Aumentar o controle sobre o desperdício de
água nas redes públicas municipais;
desenvolver projeto para tratamento de 100%
dos esgotos produzidos no município e
consequentemente revitalização dos cursos de
água no município com foco principal no
Ribeirão do Carmo, na Cachoeira do Brumado,
no distrito de mesmo nome e na cachoeira do
“Ò” em Águas Claras visando a saúde da
população e o turismo;
Implantar sistema de gestão racional do uso de
água com participação da comunidade criando
tarifas justas a partir do nível de consumo,
utilizando ainda tarifas populares para
população de menor renda.

Valorização do Servidor Público trazendo
melhores condições salariais e também
buscando parcerias e convênios com escolas e
universidades objetivando que o servidor
público possa concluir ou até buscar
conhecimentos e progressão de nível de
escolaridade;
Garantir melhores condições de trabalho
através de um sistema de acompanhamento e
resolução de problemas como por exemplo, a
estrutura física dos prédios municipais.
Garantir treinamento constante aos servidores
do município objetivando a valorização e o
desenvolvimento do servidor em suas
atividades diárias; valorizar o servidor efetivo
na ocupação de cargos comissionados;
Água e esgoto:
Desenvolver trabalho constante e projetos para
revitalização, construção e extensão de toda
estrutura de armazenagem, tratamento e da rede

CRIMINALIDADE: MINISTRO DEFENDE USO DE TECNOLOGIAS
PARA COMBATER CRIME ORGANIZADO
@jornalpanetus André Mendonça ressaltou que é necessário investir em inteligência.
O Ministro da Justiça e Segurança Pública, André
Mendonça, disse nesta quarta-feira 28, na 10ª
edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, que é
preciso ações de inteligência e uma integração da
segurança pública nacional para combater o crime
organizado.
“O desaﬁo é grande, a missão ao mesmo tempo em
que traz todo esse desaﬁo, nos estimula e tentar
trazer mudanças efetivas. O que nós estamos
fazendo de modo especíﬁco no ministério? Estamos
buscando, revisando todo o nosso portfólio de
investimento de segurança, saindo daquele
mecanismo arma, colete e viatura - não que isso
não seja importante - mas para sistemas, eu preciso
de sistemas que me façam transformar dados em
inteligência, inteligência em conhecimento e em
ação efetiva com resultado”, disse Mendonça.
“Não adianta nós pensarmos que vamos combater
esse crime com um 38 na mão, um opala novo como nós tínhamos 30 anos atrás -, não. É com
inteligência, é com informação, é com
comunicações efetivas”, disse. Segundo ele, é
preciso estar à frente do crime organizado para

combatê-lo e, para isso, é necessário integrar a
segurança pública nacional. “Nós precisamos
despolitizar o debate sobre segurança pública, não
é situação e oposição, é o país e é a sociedade.
Então investimento em tecnologia da informação,
conhecimento, investimento em integração entre as
forças de segurança.”
O ministro disse ainda que o crime organizado é

transnacional e que se utiliza do sistema bancário,
do sistema judicial e do sistema político. “Ele lava o
dinheiro a tal ponto que se torna um negócio lícito e
em determinado momento você já não consegue
dizer o que é objeto de lavagem e o que é objeto de
lucro lícito, a partir desse branqueamento de
recursos.”
“Em suma, hoje o crime organizado é invertebrado,

celular, não hierarquizado na sua organicidade e
atua no que nós chamamos de uma estrutura em
rede, onde você tira uma liderança, que nós nem
conhecemos muito bem quem é, e
automaticamente ela já se recompõe e o sistema
continua a atuar”, avaliou.
Mendonça aﬁrmou que a preocupação do país
com terrorismo, lavagem de dinheiro e crime
organizado não ocorre só em função da segurança
pública, mas por causa “dos investimentos, da
atividade econômica e da possibilidade e
potencialidade do país ter um crescimento
econômico sustentável, efetivo e vigoroso nos
próximos anos”.
“Porque se nós não garantirmos isso [estado de
segurança], o investimento que nós tanto
precisamos continuará sendo um rescaldo daquilo
que poderia vir para o Brasil. Nesse sentido, eu
preciso que todos nós compreendamos que lidar
com o crime dessa natureza demanda ações
efetivas, enérgicas, rigorosas, intransigentes e
capazes de dar uma resposta séria, rápida e com
mudança efetiva da realidade que nós vivemos
hoje”, acrescentou.

PAULO BRANT, VICE-GOVERNADOR VISITA OURO PRETO
@jornalpanetus Objetivo da visita foi conhece os espaços da fundação e da entrega de acervos de obras restauradas.
O vice-governador de Minas Gerais, Paulo
Brant, e o secretário de Estado de Cultura e
Turismo, Leônidas Oliveira, visitaram a
Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) nesta
terça-feira (27).
O objetivo foi conhecer espaços da fundação e
participar da cerimônia de entrega de acervos de
obras restauradas às comunidades mineiras de
Mariana, Bacalhau/ Piranga, Itabira, Barra
Longa e São Bartolomeu.
Na ocasião, o vice-governador fez uma visita
guiada aos laboratórios do Curso Técnico de
Conservação e Restauro da Casa Bernardo
Guimarães — imóvel do século 19 em que viveu
o ilustre escritor do romance “A Escrava Isaura”.
Brant também visitou o Museu Casa Guignard,

dedicado ao famoso pintor Alberto Guignard,
localizado em um sobrado colonial do século 18,
integrado ao conjunto arquitetônico tombado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).
Obras
Foram entregues, sete obras restauradas na
Faop, a maioria do século 18. Destaque para peça
de autoria de Francisco Fragoso e uma de autoria
presumível do Mestre de Piranga.
Os responsáveis pelo trabalho de restauração
são professores e alunos do Curso Técnico em
Conservação e Restauro do Núcleo de
Conservação e Restauração e da Escola de Arte
Rodrigo Melo Franco de Andrade, instituições
Foto: Divulgação mantidas pela Faop.

Eletrônica
Qualidade nos serviços
prestados! Pontualidade no prazo!

www.transcotta.com.br
☎ Ouro Preto - (31) 3551-2385
☎Mariana – (31) 3557-1810

Endereço: Avenida Manoel Leandro Correia - 220 - Centro
Telefone:(31) 35582072
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CIRURGIA BARIÁTRICA É PROCEDIMENTO POUCO
ACESSÍVEL, DIZ ASSOCIAÇÃO
@jornalpanetus

Médicos apontam dificuldades na rede pública e em planos de saúde.

No ano passado, foram feitas no Brasil 68.530
cirurgias bariátricas, 7% a mais do que no ano
anterior, que registrou 63.969 procedimentos
desse tipo. Os dados foram divulgados nesta
terça-feira (27) pela Sociedade Brasileira de
Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), que
destacou a importância de ampliar o acesso a tais
operações pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e
à cirurgia metabólica pelos planos de saúde.
Na saúde pública, houve 12.568 cirurgias
bariátricas em 2019 – um crescimento de 10,2%,
se comparado a 2018. Na saúde suplementar, por
meio de planos de saúde, foram realizadas
52.699 cirurgias bariátricas, com aumento de
6,4% em relação a 2018. Já entre as cirurgias
particulares, pagas integralmente pelos
pacientes, foram feitos 3.263 procedimentos no
país.
Até agora, os dados de 2020 foram divulgados
apenas pela saúde pública. Entre janeiro e junho
deste ano, foram realizadas 2.859 cirurgias. Em
2019, no mesmo período, já tinham sido feitas
5.382 operações desse tipo pelo SUS. Segundo a
SBCBM, a queda se deve à suspensão das
cirurgias eletivas com o início da pandemia de
covid-19.
O total de cirurgias feitas em 2019 atendeu a
0,5% da população de portadores de obesidade
grave, que atinge cerca de 13,6 milhões de
pessoas no país, informou a Sociedade Brasileira
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. “O único

Cirurgia metabólica

tratamento comprovadamente eﬁcaz a longo
prazo para a obesidade e doenças associadas a
ela como, por exemplo, o diabetes e a
hipertensão, é praticamente inacessível para
pessoas que dependem do sistema público e dos
planos de saúde”, avaliou o presidente da
Sociedade, Marcos Leão Vilas Boas.

Segundo a entidade, os estados do Amazonas,
de Roraima, do Amapá, de Rondônia e do Piauí
não contam com serviços de cirurgia bariátrica
habilitados no SUS. Atualmente, o SUS oferece
85 serviços de assistência de alta complexidade à
atenção ao indivíduo com obesidade em 22 das
27 unidades federativas.

A entidade defende a inclusão da cirurgia
metabólica – indicada para portadores de
diabetes que não conseguem o controle da
doença com medicamentos – no rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). O procedimento, que já foi
regulamentado pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM), atualmente está em consulta
pública na ANS para obter a cobertura pelos
planos de saúde.
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica informou que, nos últimos anos,
conduziu estudos de custo e efetividade e
também estudos clínicos randomizados que
comprovam a remissão do diabetes em pacientes
que passam pela cirurgia metabólica. A entidade
propõe que, a cirurgia, hoje oferecida aos
pacientes com obesidade, seja coberta também
para pacientes com diabetes tipo 2.
“Nós temos a cirurgia para o diabetes
plenamente regulamentada por uma série de
resoluções, mas essa tecnologia não está
plenamente acessível no SUS e aos usuários dos
planos de saúde. A cirurgia demonstra, tanto no
Brasil quanto fora, que é extremamente custoeﬁcaz. O impacto orçamentário é adequado e
capaz de ser absorvido pelo sistema de saúde. O
setor seria impacto por apenas dez centavos por
mês e por usuário”, aﬁrmou Vilas Boas.

PLATAFORMA DIGITAL VAI GERAR 1 MILHÃO DE
OPORTUNIDADES PARA JOVENS
@jornalpanetus

Meta é atender quem está em situação de vulnerabilidade.

Empresas, sociedade civil, Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançaram
nesta quarta-feira (28) uma iniciativa chamada "Um Milhão de
Oportunidades". O foco reúne adolescentes e jovens de 14 a 24 anos,
em especial os que estão em situação de vulnerabilidade - como
negros e pardos, indígenas, moradores de periferias urbanas e áreas
rurais e pessoas com deﬁciência.
A meta, segundo os idealizadores, é gerar, nos próximos dois anos,
um milhão de oportunidades em quatro pilares: acesso à educação de
qualidade; inclusão digital e conectividade; fomento ao
empreendedorismo e protagonismo de adolescentes e jovens; e
acesso ao mundo do trabalho em oportunidades de estágio, aprendiz e
emprego formal.
Plataforma
Por meio de uma plataforma digital, a iniciativa pretende auxiliar
adolescentes e jovens a buscar informações, por regiões, de
qualidade sobre oportunidades e formação para o mundo do trabalho.
Todas as oportunidades poderão ser acessadas no site e no
aplicativo, que terão um monitoramento sobre o preenchimento
efetivo de cada oportunidade pelas empresas participantes por meio
de um acordo de adesão.
“Devemos cuidar, incentivar e apoiar o ensino de todos os jovens,

Foto: Divulgação

principalmente os que se encontram em situação de
vulnerabilidade, pois neles creditamos a esperança de um Brasil
mais justo e igualitário. Temos que trabalhar para garantir mais
oportunidades para todos”, disse Juliana Azevedo, executivo da
P&G Brasil.
Adolescentes e jovens
Com uma população de 48 milhões de pessoas entre 10 e 24 anos,
o Brasil tem hoje a maior geração de adolescentes e jovens de sua
história, segundo o Unicef. Um dado preocupante é que um em
cada quatro adolescentes e jovens não estuda, nem trabalha. O
ensino médio é a etapa com maiores índices de evasão escolar. Em
2018, mais de 458 mil adolescentes deixaram a escola.
“Diante da pandemia da covid-19, esses números podem
aumentar ainda mais. É essencial investir agora nos adolescentes
e jovens em situação de vulnerabilidade, criando oportunidades
para que se mantenham aprendendo e consigam ingressar no
mundo de trabalho. Só assim será possível quebrar o ciclo de
pobreza que afeta tantas famílias”, explicou Florence Bauer,
representante do Unicef no Brasil.
Ainda na avaliação dos especialistas, a velocidade dos avanços
tecnológicos pode aumentar ainda mais as desigualdades no
Brasil, excluindo adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade e sem formação proﬁssional.
“Um dos efeitos da crise é que o futuro do trabalho está chegando
com uma rapidez maior do que antecipado. Isso oferece riscos e
oportunidades para a inserção no mercado de trabalho formal de
jovens que estão se formando e começando a trajetória
proﬁssional, em especial para aqueles em situação de
vulnerabilidade. Como a procura das empresas por novas
competências e qualiﬁcações vai crescer, é preciso preparar a
juventude para esse cenário com ações inovadoras”, disse Martin
Hahn, diretor do escritório da OIT no Brasil.
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CHUVAS QUE CAEM EM MARIANA, AINDA É INSUFICIENTE
PARA AMENIZAR A MAIOR ESTIAGEM DOS ÚLTIMOS ANOS
NA CIDADE
@jornalpanetus

http://www.saaemariana.mg.gov.br/

Segundo mapa metereológico a chuva que caiu
essa semana não passaram de 22 milímetros (mm)
de água, o que equivale a 22 litros de água por
metro quadrado. Mesmo com essa medida, os
reservatórios de água não subiram muito. Para
ocorrer uma melhora signiﬁcativa, seria preciso
cerca de 200 mm de precipitação.
Uma das consequências da estiagem é reﬂetida
nas torneiras das pessoas é a realização de
manobras feitas em quase todos os bairros de
Mariana.
Não há risco de um racionamento, mas é
necessário o consumo consciente. O uso racional
da água é responsabilidade de todos, devemos
pensar nesse uso nas mais variadas situações como
escovar os dentes, lavar a louça, tomar banho, regar
o jardim, lavar o quintal. Evitar o desperdício para
conservar a água nesse período de pandemia do
CoronaVírus.
Troca dos leitos ﬁltrantes das ETAs
O SAAE Mariana, inicia nessa semana, uma
intervenção no sistema de tratamento de água,
situado nas ETAs (Estação de Tratamento de
Água). A intervenção além de necessária é
importante para se manter a qualidade e a eﬁciência
no tratamento de água.
A intervenção que se inicia na ETA Santa Rita,
atingirá quatro leitos ﬁltrantes, equipamento esse
que como o próprio nome diz, é o responsável por
ﬁltrar a água antes de sua distribuição. É importante
salientar que a água poderá vir até as residências
com a coloração alterada, de cor escura, porém
inodora e sem risco ao consumo. Partículas de
carvão poderão ser carreadas para a rede, com
possibilidade de entupimentos nos hidrómetros e
penas d'água, nesse caso o usuário poderá solicitar
serviço nos canais de comunicação 115, 3557-9300
e App SaaeMariana. Os bairros atingidos serão o
Santa Rita, Cabanas, Vale Verde e parte do São
José.
Lembramos que o fornecimento de água não será
comprometido.
“Coronavírus, com água e sabão é que se faz a
prevenção SAAE Mariana”

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: CANDIDATO A
VEREADOR SÉRGIO ALVARENGA
DESTACA À IMPORTÂNCIA DA
VALORIZAÇÃO DAS CASAS DE APOIO AOS
DEPENDENTES QUÍMICOS NA REGIÃO
Sérgio Alvarenga segue realizando visitas e ouvido a população.
Na última semana, o candidato a vereador,
Sérgio Alvarenga, percorrendo os bairros e
distritos do município de Mariana, destacou à
necessidade de valorizar, incentivar e investir
nas casas de apoio com o objetivo de reintegrar
pessoas que estão em vulnerabilidade. Sérgio,
foi enfático em aﬁrmar que o município tem
investido muito pouco nesta área e reforça o
compromisso de criar leis que beneﬁcie estas
instituições no município.
“Precisamos investir e acreditar nas pessoas.
Tenho por convicção que ao investirmos no
desenvolvimento social, com projetos objetivos
que realmente vão de encontro com as
necessidades das pessoas que estão em
vulnerabilidade, conseguiremos fazer de nossa
cidade um lugar mais justo e igualitário nas
oportunidades. Quero desenvolver projetos que

ELEIÇÕES 2020 MARIANA:
CANDIDATO A VEREADOR ZEZÉ DE
NEGO RECEBE APOIO DO GRUPO
REBAIXADOS DE PASSAGEM DE
MARIANA
Juventude é a marca da campanha do candidato a vereador, José Jarbas Ramos Filho.

enfatizem e reconheçam a dignidade de nossa
gente, principalmente daqueles que vivem em
situação de extrema diﬁculdade.” Destaca, o
candidato a vereador.

Na última semana, o candidato a vereador,
Zezé de Nego esteve cumprindo agenda de
campanha em Passagem de Mariana,
distrito de grande importância para o
município. Zezé, percorreu o distrito e
conversou sobre os desaﬁos encontrados
pela população nos mais variados
segmentos da área pública. Durante a
caminhada, o candidato recebeu o apoio do
grupo Rebaixados de Passagem de
Mariana, um dos principais grupos do
distrito. Durante a reunião surgiram
questionamentos entorno do saneamento
básico, área de lazer e esporte.
Zezé ressaltou que o lazer e o esporte
tiveram progresso em Mariana, mas os

distritos ﬁcaram desassistidos, ou seja,
muito pouco foi feito nos últimos quatro
anos. Já em relação ao saneamento básico
há projetos e mais projetos, porém sem
objetividade. “Continuarei cobrando e
criando projetos que, de fato, possibilitem
nossa gente a contar com uma área
adequada de lazer e esporte e que
realmente nossos governantes parem de
enrolar e façam o quanto antes as obras de
saneamento básico em nosso município.
Aproveito a oportunidade para agradecer
ao grupo Rebaixados de Passagem de
Mariana em acreditar em nossas propostas
de uma Mariana grande de novo.”
Salientou, o candidato a vereador.
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um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
@jornalpanetus Quase
É preciso estar atento a nova LEI DE
PROTEÇÃO DE DADOS. Você não pode
comprar banco de Dados para disparos em massa e
enviar para o Instagram, por exemplo. Nestes
casos, o candidato deve perguntar se o eleitor
aceita informações sobre sua campanha. Convidálos a ouvir sua proposta. Caso queira e aceite aí
sim, você poderá enviar. Caso se posicione
diferente dessa orientação poderá criar problema
para si mesmo.
Suas propostas devem ser reais. Ao dizer por
exemplo: o IDEB está baixo e vou trabalhar pela
Educação não está a dizer nada. É preciso
esclarecer qual é a sua ideia que levará ao
executivo para melhorar o índice. Se nada entende
de educação está na hora de contratar um
proﬁssional da área ou você mesmo(a) aprender.
Suas ideias devem ser anotadas para que ao ﬁnal
de seu mandato as tenha cumprido e assim poder
tentar nova reeleição. Se cumprir à mais do que
prometeu, sem problemas, mas prometer mais do

que poderá cumprir lhe colocará em situação
desagradável.
Precisará de um coordenador de campanha que
recrute pessoas para trabalhar com você e por
você. Precisará também de um “nerd” que crie e
pesquise e planeje sua campanha e produza
conteúdos. Pense que poderá haver troca de
pessoal no meio da campanha por desavenças ou
incompletude de ideias ou por questões
psicológicas. Necessitará ainda de um(a) “fera” na
área digital para impulcionamento. Sendo assim,
necessitará de uma reunião com toda essa equipe
de forma que todos trabalhem de forma
unissonante. Um redator é o coração de uma
campanha.
Seus atributos deverão ser: comunicação,
liderança e causa. Sem eles sua campanha não
decola. Pense se está preparado para dizer em
plenário: O meu voto é do povo, ou vai “amarelar”
porque barganha cargos com o prefeito? Você se
eleito vai defender uma causa nobre ou só promete

algo de que nada entende? Se acha que entende
estará disposto(a) a dissuadir os(as) colegas para
causa nobre ou ﬁngir de cego com os menos
favorecidos levando-os ao dissabor porque
realmente ﬁnge atendê-los?
Pense se vai a plenário para mentir
desavergonhosamente! Guerra virá depois quando
tiver que ﬁscalizar tudo e talvez os próprios
colegas. Está disposto a veriﬁcar o dinheiro que
entrará ao tempo certo? Não é dar o grito depois
que algo dar errado e querer se reeleger. Se você
não tem amarras facilmente poderá ﬁscalizar tudo.
Está disposto a prestar contas ao ﬁnal de cada ano
de trabalho ao povo? “Coliar” meu amigo(a) é
fácil, quero ver é dar a alma em prol do que real,
necessário ao povo. Dar nome de rua ou projetos
píﬁos não vai lhe dar credibilidade. Então, não
proponha algo do qual não entende. O seu trabalho
será em cima de pauta de ata. Para nada fazer, ﬁcar
em cima do muro, não aparecer, não prestar contas
de seu trabalho e ganhar “na sombra” ﬁque em

casa. Não é mesmo eleitor?
Está disposto(a) a cumprir meta e diária? Ou estar
a achar que essa eleição será sempre da mesma
forma? Engana-se. Ela vem cheia de novidades,
não só no campo do marketing, ela vem mais
exigente pois que brota gente de garra. Dado que
projeto com resultado se elege, projeto que
desumaniza, que é contra o povo será
desmascarado. Não ﬁcará escondido! Não se
engane! Todo aquele que pede quanto aquele que
dá algo em troca do voto poderá se dar mal. Tudo
hoje é gravado, ﬁlmado, aparece muito fácil.
Vai ﬁcar ajudando só sua “patotinha”? Não
avança! Seu projeto, sua meta deve estar pautado
no artigo 37 da CF e em especial cuidado com a
sua negligência e abuso de poder na administração.
Boa sorte!

ELEIÇÕES 2020 MARIANA: O CANDIDATO A VEREADOR GERSON CUNHA
REFORÇA A NECESSIDADE DE FISCALIZAR AS AÇÕES DO EXECUTIVO
Cunha está em seu primeiro mandato e busca a reeleição.
@jornalpanetus Gerson
Quase
Facebook:
uma
década
Jornal
para
Panetu’s
a realização
- Site:
dewww.jornalpanetus.com.br
um sonho comunitário universitário. Indicação partiu do vereador Juliano Duarte.
O candidato a vereador, Gerson Cunha, em
visita, destacou à importância dos vereadores
no sentido de ﬁscalizar e criar leis que atendam
às necessidades da população. Gerson, tem
atuado nos últimos quase quatro anos de
maneira precisa no que diz respeito as visitas de
ﬁscalização das ações do poder executivo no
município de Mariana. Neste sentido, Gerson
incluiu no calendário oﬁcial de eventos da
cidade de Mariana através de projeto, o vôo
livre no Pico da Cartuxa.
“Tenho certeza que esporte e cultura são
norteadores de uma cidade que busca
desenvolvimento com envolvimento, por este

motivo incluímos no calendário oﬁcial de
eventos, o vôo livre no Pico da Cartuxa. Nestes
quase quatro anos na câmara, nós vereadores
nos deparamos com vários momentos difíceis.
Momentos que jamais imaginaríamos
vivenciar. Tenho certeza que atuei com
propósitos objetivos em prol de buscarmos
dignidade para nossa gente. Quero continuar
legislando para o progresso da Primaz de
Minas e ﬁscalizando as intervenções do poder
Executivo.” Ressalta o candidato a vereador
pelo partido PSD.
Contudo, o candidato destacou que em seu
mandato trabalhou e trabalha ouvindo sempre a
população.

Jornal

Panetu’s
19
29/10/2020 a 05/11/2020
_____________________________________________
Jornalismo Verdade

WWW.JORNALPANFLETUS.COM.BR

RESTAURAÇÃO: ASSINADA ORDEM DE SERVIÇO PARA
INÍCIO DAS OBRAS DE RESTAURO DA CÂMARA DE MARIANA
Na última terça-feira (20) a ordem de serviço
para o início das obras de restauro da Câmara
Municipal de Vereadores de Mariana foi assinada.
Essa é a última etapa do planejamento e vem para
formalizar o marco de execução das obras. O
contrato foi anunciado pelo prefeito Duarte Júnior
e pela Arquiteta e Engenheira Civil responsável,
Anna Maria de Grammont.
De acordo com a engenheira responsável, a
previsão de duração das obras são de 18 meses e
serão aplicados cerca de R$ 1,8 milhões na
restauração. Os recursos do projeto são
provenientes da Prefeitura de Mariana, com aval
do Conselho de Patrimônio. Já a verba para
realização das obras parte de recursos federais, do
PAC Cidades Históricas e do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN).
O prédio, que é uma construção do século XVIII,

é a sede da Câmara de Vereadores de Mariana
desde a sua construção, quando se tornou a
primeira Câmara de Minas Gerais. Portanto, a sua
restauração é tida como uma ação de grande
relevância para a conservação do patrimônio
histórico público do município.
Segundo Anna de Grammont, o edifício passará
por uma restauração completa e por uma adaptação
para acessibilidade. “Será colocada uma
plataforma elevatória na Casa de Câmara”,
acrescentou.

Foto: Divulgação

Endereço provisório
A Câmara Municipal de Mariana passou a
funcionar em um novo endereço de forma
provisória. A sede agora está na Rua Hélvio
Moreira Moraes, nº 358, no bairro Vila do Carmo.
A mudança ocorreu para todos os departamentos,
no dia 07 de outubro.

JARDIM: MARIANENSES DECIDEM QUE O CORETO SERÁ AZUL E BRANCO
@jornalpanetus Participação social nas decisões da praça é prioridade desde a concepção do projeto em consultas públicas, audiências e visitas.
Entre os dias 15 e 22 de outubro,
cerca de 240 pessoas participaram de
uma votação on-line e decidiram que
o coreto da praça Gomes Freire, o
Jardim, será azul e branco. A consulta
pública foi realizada no site do
Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural (Compat) após a conclusão
de uma pesquisa histórica que
investigou as cores do coreto ao longo
dos anos, considerando critérios
técnicos e estéticos relacionados à sua
reconstrução, em 1937.
A votação e a pesquisa atendem às
recomendações do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) e do Compat.

Iniciativa da Prefeitura de Mariana e
conduzida pela Fundação Renova, a
obra de requaliﬁcação do Jardim
começou em março de 2020, mas
teve que ser paralisada por conta da
pandemia. As atividades retornaram
em junho, seguindo protocolo de
saúde e segurança em acordo com a
OMS e autoridades médicas e
sanitárias.
As intervenções na praça incluem
melhorias de inclusão e
acessibilidade, iluminação,
paisagismo e mobiliário, além da
preservação dos lagos e da ponte,
considerando os aspectos históricos
Foto: Divulgação da praça do ﬁm do século 19.

TORNEIRA QUE PINGA
1 GOTA POR SEGUNDO

DESPERDIÇA
* 46 LITROS DE ÁGUA POR DIA
* 1.380 LITROS POR MÊS
* 16.790 LITROS POR ANO

"Coronavírus, com água e sabão é que faz a prevenção. SAAE Mariana
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Sociais da Leticia Aguilar

Oi pessoal! Tudo bem? Que saudade que eu estava de vocês e de mostrar minha
coluna social toda semana.. mostrar gente bonita, interessante.. os últimos 6
meses foram difíceis e ainda estão sendo, porém nós podemos
desanimar, pois tudo isso vai passar.. se Deus quiser!
A vida nos surpreende sempre, esse ano foi de muito aprendizado... vamos manter
a fé e a cabeça erguida. Dias melhores vão chegar! Ah.. não esquecendo que
toda sexta-feira temos o meu novo quadro ‘’frente a frente com Lê Aguilar’’ em
nossa TV Panetu’s!

#BdayLeleth #FormaLele ... Camila, Leticia e Sharon!

Casal apaixonado! Cleidy e Fernando!

Camila e Preto Pintor comemoram mais 1 ano de
matrimônio! Felicidades!

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

Dia 27 foi aniversário da nossa linda Isabela Dionísio!
Felicidades! Saúde! Paz!

Paula (Tindolelê Festas) em um momento descontraído com suas
lindas lhas!

Presença vip em nossa coluna social! Danilo (Secretário de
Saúde da Cidade de Mariana).

Desao concluído com sucesso! Dr. Douglas e equipe comemorando o percursso Mariana x Espírito Santo!

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

